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Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att utifrån en diskursanalytisk ansats undersöka hur konstruktionerna kring 

offer och förövare skapas när våldtäkt diskuteras på ett internetforum, där medlemmarna är 

anonyma. För att nå syftet besvarades följande frågeställningar: Vilka konstruktioner skapas 

kring offer och förövare när våldtäkt diskuteras? Hur skapas och rättfärdigas dessa 

konstruktioner? Och vilka maktrelationer går att skönja/reproduceras i dessa konstruktioner?  

Det empiriska materialet analyserades utifrån texter från diskussionsforumet Flashback på 

tråden “Våldtog under livesändning på Facebook, polisen kom, Uppsala 2017-01-22”. Tråden 

startades den 22 januari 2017, samma dag som händelsen inträffade. Och har idag (2017-07-

30) 314 sidor med 3765 inlägg. Diskussionen om fallet på tråden är fortfarande under 

pågående förhandlingsprocess och fortsätter att växa för varje dag.  

Materialet analyserades med hjälp av tidigare forskning som behandlar olika maktrelationer i 

form av rasism, könsmaktsordning och teorier bestående av socialkonstrutionismen som 

Vivian Burr (1995) gjort en tolkning av. I analysen tillämpades även diskursanalys som både 

teori och metod, med inriktning på kritisk diskursanalys utifrån Norman Faircloughs (2010) 

forskning. Vid analysen framkom tydliga stereotypa uppfattningar om kön och etnicitet vilket 

tar sig olika uttryck när det gäller både offret och förövarna på forumet, något som visade 

ojämlika maktförhållanden som råder i samhället.  
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1. Inledning 

Denna studie utgår ifrån ett av alla sexualbrott media valt att uppmärksamma och som skapat 

stor debatt i samhället både när det gäller våldtäkt som fenomen och som socialt problem. 

Händelsen inträffade i slutet av januari 2017, då tre män och en kvinna varit tillsammans på 

en nattklubb och bestämde sig för att ha en efterfest hemma hos en av männen. Väl där 

fortsatte festandet och en av männen livefilmade festen via sin mobil genom en Facebook-

grupp som kallades ”Stora gruppen utan regler”. Filmen sågs av ungefär 200 personer, varav 

några vittnar om att kvinnan var ordentligt påverkad. Efter en stund går en av männen och 

kvinnan in i sovrummet. Kort därefter kommer han ut igen, och visar upp en film på när han 

har sex med kvinnan för sina vänner. Hon kommer sedan ut till männen och de fortsätter som 

om ingenting har hänt. Eftersom kvinnan är väldigt berusad och trött går hon tillbaka in till 

sovrummet igen. Mannen som tidigare haft sex med henne överlämnar då en kondom till ena 

mannen, som också går in i sovrummet. Strax därpå går även de andra två in, samtidigt som 

de filmar. Denna sekvens visar att den man som gick in efter kvinnan genomför ett samlag 

med henne. Personerna som såg livestreamingen uppmanade männen som stod och tittade på 

att ingripa, då kvinnan inte såg ut att vara vid medvetande, därefter ringde några polisen. 

Polisen kom till platsen och kunde gripa männen och omhänderta kvinnan.  

I tingsrätten dömdes alla tre, då rätten ansåg att kvinnan varit i en särskilt utsatt situation 

eftersom hon var kraftigt påverkad, vilket medförde att hon inte kunnat ge sitt samtycke till 

sexuella handlingar. Den ena dömdes därmed för våldtäkt och även för medhjälp till våldtäkt 

genom överlämnandet av kondomen. Den andra dömdes för våldtäkt. Och den tredje dömdes 

till underlåtenhet att avslöja våldtäkt, då det fanns möjlighet att förhindra brott. Han gjorde sig 

även skyldig till förtal då han spridit känslig information av sexuell karaktär om kvinnan 

under livesändningen. Detta överklagades senare till hovrätten som höll fast vid tingsrättens 

dom, men höjde fängelsestraffen för samtliga. Den första dömdes till två år och åtta månaders 

fängelse, den andra dömdes till ett år och fyra månaders fängelse och den tredje dömdes till 

åtta månaders fängelse. 

Efter att händelsen inträffat, spred sig denna nyhet som en löpeld genom media och blev 

därmed ett mycket uppmärksammat och omdebatterat fall. En mediekanal som främst 

diskuterat fallet är diskussionsforumet Flashback, där det startades en tråd bara någon timme 

efter polisens ingripande. Denna tråd som specifikt diskuterade händelsen heter “Våldtog 
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under livesändning på Facebook, polisen kom, Uppsala 2017-01-22”. och fick över tusen 

inlägg redan samma dag. 

1.1 Bakgrund  
Flashback är den populäraste och mest välbesökta sajten i Sverige med över en miljon 

medlemmar enligt en artikel i tidningen Metro (2017, januari). Till skillnad från andra forum 

är Flashback inte inriktat på något specifikt ämne utan allt är tillåtet att diskutera. Många olika 

typer av samhällsdebatter och händelser som inträffat brukar främst diskuteras men även 

allmänna frågor och funderingar. Diskussionsämnen på forumet utgörs av olika trådar, en tråd 

per ämne. Om det skulle uppkomma två trådar som handlar om samma sak läggs de ihop till 

en gemensam, där allt kring ämnet är samlat. För att starta en tråd, det vill säga ett 

diskussionsämne eller skriva och svara på andras kommentarer, behöver man vara medlem 

vilket är gratis, men då det är ett öppet forum kan alla läsa och ta del av diskussionerna utan 

medlemskap.  

Flashbacks huvudsyfte vilket presenteras på forumet är att värna om yttrandefriheten och den 

fria debatten genom att ge medlemmarna möjlighet att vara anonyma (Flashback, 2017). 

Anonymiteten gör det möjligt att öppet framföra sina personliga åsikter och prata ocensurerat 

om olika ämnen utan att den personliga integriteten hotas (Svenningsson, 2006). Det bidrar 

även till att de som har avvikande, diskriminerande eller extrema uppfattningar, så som till 

exempel högerextrema åsikter, kan få komma till uttryck utan att behöva uppleva fara för sin 

person, vilket de annars kan göra utan anonymitetens skydd. Utan anonymitet skulle inte alla 

individer på forumet våga ta samma plats och deras åsikter skulle heller inte framträda på 

samma sätt som de kan göra när man är anonym. Anonymiteten kan därför vara en av 

anledningarna till att personer som upplever sig ha begränsat yttrandeutrymme främst drar sig 

till Flashback forumet. 

Utifrån fokus på yttrandefriheten som betonas starkt på forumet, kan det ses som att det 

vardagliga samtalet i en sådan kontext blir allt tydligare, när interaktionerna på forumet utgörs 

av ocensurerade diskussioner. Det sker i mer avslappnade former utan restriktioner om tal, 

som skiljer sig från vardagliga diskussioner i fysiska miljöer, vilket sker utan anonymitet och 

blir därmed censurerade. Ett ytterligare motiv till Flashback är att man kan följa 

förhandlingsprocessen som är pågående och därigenom se vilka sanningar som skapas och 

vilka som bestrids. Detta är något som skiljer sig från andra mediala kanaler eftersom nyheter 
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ofta presenteras utifrån en journalists eller ett tidningsperspektiv, där reflektioner kring 

nyheter inte kommer till uttryck på samma sätt som det gör under förhandlingen på forumet. 

Utifrån det resonemanget kan det anses att diskussionerna om sexualbrottet på 

flashbacktråden är viktiga att synliggöra, då medlemmar på forumet kan ses som 

inflytelserika, och därför betydande samhällsaktörer. Därigenom betraktar jag utsagorna som 

konstrueras kring offer och förövare på flashbacktråden som motiv till att undersöka den här 

typen av vardagliga samtal.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med min studie är att undersöka hur kategorierna offer och förövare konstrueras i 

diskursen kring sexualbrott på ett internetforum där användarnas identiteter är anonyma. 

Frågeställningarna: 

Ø Vilka konstruktioner skapas kring offer och förövare när våldtäkt diskuteras?  

Ø Hur skapas och rättfärdigas dessa konstruktioner?  

Ø Vilka maktrelationer går att skönja/reproduceras i dessa konstruktioner? 

1.3 Disposition  
I denna studie ingår sex övergripande avsnitt, det första avsnittet var inledningen i början som 

innefattade en beskrivning av fallet och om diskussionsforumet Flashback studien utgår från. I 

det andra avsnittet redogörs för forskningsfältet om diskursen kring sexualbrott där offer och 

förövare ingår. Detta görs genom att presentera relevanta studier som behandlar hur olika 

maktrelationer tar sig uttryck i mediala diskurser. Bland annat behandlas hur rasistiska 

diskurser skapas. Jag tar även upp hur könsmaktsordning reflekteras i diskursen. Därefter 

presenteras studiens teoretiska ramverk, vilket i denna uppsats utgörs av 

socialkonstruktionismen som Vivian Burr (1995) gjort en tolkning av.  

I teoriavsnittet presenteras även diskursanalys som både används som teori och metod med 

inriktning på kritisk diskursanalys, utifrån Norman Faircloughs (2010) forskning. Efter 

presentationen av det teoretiska ramverket, beskriver jag i metodavsnittet varför jag valde att 

utgå från ett internetforum och använda mig av texter från flashbacktråden “Våldtog under 

livesändning på Facebook, polisen kom, Uppsala 2017-01-22”. I metodavsnittet redogörs 

även för hur jag gick tillväga för att samla in och behandla materialet. Mitt förhållningssätt till 
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urval, avgränsningar och de etiska överväganden samt en del om reflexiviteten tas upp, och 

hur just denna studie tagit hänsyn till etik samt hur jag gjort för att säkerhetsställa studiens 

kvalitet. Uppsatsen utgörs i huvudsak av ett analyskapitel där Faircloughs (2010) 

tredimensionella modell tillämpas. Denna metod innefattar tre dimensioner, varav två används 

i denna uppsats. Text och diskursiv praktik är dimensionerna som studien fokuserar på och 

som frågeställningarna i denna studie är kopplade till. I analysavsnittet utgår upplägget från 

dimensionerna och frågeställningarna som är kopplade till syftet med denna studie. I sista 

avsnittet sammanfattas analysens resultat som sedan diskuteras i relation till tidigare 

forskning, teori och metod. 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras olika studier kring sexualbrott som handlar om hur offer och 

förövare konstrueras i media och i samhället. Det tas upp hur olika maktrelationer tar sig 

uttryck i mediala diskurser. Bland annat behandlas hur diskurser kring könsmaktsordning och 

rasism reflekteras i diskursen kring sexualbrott. De tidigare studierna som presenteras här, är 

relevanta för att sätta händelsen denna studie undersöker i ett större sammanhang, då syftet 

handlar om hur offer och förövare konstrueras på ett internetforum, som är en av många olika 

mediekanaler som finns i samhället. 

 

Tidigare studier som gjorts kring sexualbrott och som innefattar konstruktionerna offer och 

förövare, är eniga om hur samhällets tidigare uppfattningar sett ut och hur de fortfarande 

präglar våra uppfattningar idag. Den forskning jag tagit del av bekräftar varandra i vilka 

föreställningar som råder, men tar upp olika förklaringar till varför föreställningarna kring 

dessa konstruktioner reproduceras och upprätthålls i samhället. Många framställer det 

historiska perspektivet om hur kvinnan som offer och mannen som förövare präglat synen på 

dessa roller. Några beskriver patriarkatet och den könsmaktsordning som finns och bidrar till 

föreställningarna, där mannen antas utgöra en norm och hur kvinnan därigenom anses vara en 

avvikare från denna norm och får en underordnad roll i samhället (Edling & Liljeros 2016, 

s.53; Eliasson 1998, s.80–82). 
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Det handlar alltså om ojämlikhet mellan uppfattningarna kring könen och hur 

könsmaktsordning fortfarande präglar samhällsstrukturen, där män och manliga egenskaper 

värderas högre än kvinnors och kvinnliga egenskaper (Edling & Liljeros 2016, s.52). I 

könsrollerna som offret och förövarna innefattas av ingår därför även föreställningar om 

maskulinitet och femininitet, där manliga egenskaper såsom aktiv stor och stark tillskrivs 

förövaren, och där manligheten länkas till maktutövning kontroll och våld. Medan kvinnliga 

egenskaper såsom passiv sårbar och svag tillskrivs offret, där kvinnligheten är länkad till 

objektifiering och sexuell eller omsorgsmässig tillgänglighet (Höjner 2002, s.187). 

Utöver dessa föreställningar om skillnader mellan manligt och kvinnligt, tillskrivs även offer 

och förövare stereotypa egenskaper kring deras identitet, sexualitet, klass och etnicitet. De 

generella egenskaperna som tillskrivs är sammanvävda och ömsesidigt beroende av varandra, 

där de tillsammans konstruerar offret och förövaren. Detta kallas för ett 

intersektionalitetsperspektiv, där begreppet intersektionalitet synliggör olikheterna och visar 

hur samspelet mellan de olika kategorierna bidrar till att konstruera ojämlikhet (Mattsson 

2010, s.21f). 

Andra menar samtidigt att den strukturella ojämlikheten samverkar med ett könsbaserat 

förtryck och därigenom skapandet av kategorierna offer och förövare. Diskussionerna som 

förs vad gäller olika föreställningar om vad som är normalt och onormalt inom sexualiteten 

när det gäller män och kvinnor, menas avspegla sig i den patriarkala samhällsstrukturen vi 

lever i. Och handlar om hur maktstrukturer påverkar och bidrar till att denna ojämlikhet som 

reproduceras genom sexualbrotten, och som nu mera uppdagas dagligen genom mediala 

kanaler (Mattsson 2015, s.11, 19; Edling & Liljeros 2016, s.177; Wendt 2002, s.189). 

2.1 Diskurser kring sexualbrott  
Våldtäkt som fenomen är ett socialt, samhälleligt problem världen över. Med socialt problem 

menas ett problem som är en produkt av samhällets struktur och normer (Meeuwisse & Swärd 

2013, s.108). Sociala problem förstås som en social konstruktion skapad av politiska, 

ekonomiska och sociala förhållanden där olika grupperingar och aktörer har en aktiv roll, inte 

minst medierna (ibid. s.97–98). Statens offentliga utredning (2006:21)., har gjort en 

kartläggning kring medias betydelse för den strukturella diskrimineringen, och menar att 

media idag är ständigt närvarande och påverkar, då den ses som en central informationskälla 

och en lätt tillgänglig resurs till inhämtning av kunskap. Media har därför en viktig roll och 

stor makt över vilken information och kunskap som lyfts fram och hur den framställs. Hur 
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media väljer att framställa kunskap och information kring sexualbrott, påverkar samhällets 

och individens uppfattningar, vilket innebär att mediekanalerna blir medskapare till den 

kunskapsproduktion som synliggörs genom media (2006:21. s.9ff, 165). 

Massmedia styr samhällets självreflekterande och producerar gemensamma 

bakgrundskunskaper (Engdahl & Larsson 2011, s.267). Medias roll bidrar därför till att 

producera, reproducera och upprätthålla stereotypa föreställningar, maktförhållanden och 

ideal som finns i samhället om sexualbrott. Det etablerade stereotypa föreställningar kring 

motsatsförhållandet mellan offer och förövare präglar och präglas alltså av normerna som tar 

sig uttryck både via media och i samhället (SOU 2006:21, s.9ff, 189, 219). 

Diskursen kring offer 

I diskursen kring offer ingår som tidigare nämnt, etablerade föreställningar om kvinnan. 

Något som har präglat synen på det kvinnliga offret är hur man kategoriserat henne i olika 

fack, antingen som den goda eller som den onda kvinnan, där det handlar om föreställningar 

om hur kvinnan bör se ut och bete sig. I dessa föreställningar tydliggörs ett sätt som har 

använts för att kontrollera och begränsa henne, genom hur dessa föreställningar uttrycks 

socialt, verbalt och via kulturellt fastställda normer och värderingar (Lander, Petterson & Tiby 

2003, s.32). Hur samhället ser på offerrollen vid en våldtäktssituation och hur samhället 

bemöter offret, går att dra paralleller till hur offer historiskt sätt har uppfattats. 

Offrets trovärdighet har alltid ifrågasatts, redan på tidigt 1900-tal ansågs offrets trovärdighet 

kunna bedömas utifrån hennes karaktär. Denna karaktär bedömdes bland annat utifrån 

polisens utredning när anmälan om våldtäkt inkommit. Bedömningen av trovärdigheten 

fokuserade på om hon var ordentlig eller lösaktig, där endast det ordentliga offret fick gå 

vidare till en rättslig process. För att bli ett trovärdigt offer krävdes ett oskuldsfullt intryck, 

såsom naivitet, godtrogenhet och ett oförstört sinnelag, vilket avgjorde om det var en 

ordentlig flicka (Ekström 2002, s.66ff). Utredningen gick även ut på att bedöma om hon 

gjorde tillräckligt mycket motstånd under våldtäkten och om hon visade, till synes ”äkta” 

upprörda känslor efteråt (ibid. 67–74). Om kvinnan som anmält våldtäkten inte passade in i 

rollen som det ”ordentliga” offret, och inte stämde överens med uppfattningen om hur hon 

borde agerat i situationen, lades ärendet ner.  

I bedömningen under utredningens gång kartlades bland annat kvinnas sexualitet och hur 

hennes tidigare sexliv sett ut. Skuld och skambeläggning var då ett vanligt bemötande av 

offret. Hon blev ofta misstrodd och hårt ifrågasatt om hennes sexualitet uppfattades som 
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promiskuös. Därmed uppkom skuld och skamkänslor även hos offret, främst hos de offer som 

inte passade in i den snäva bilden av ett legitimt offer. Uppfattningarna om offer som inte 

passade in, ansåg man istället att har en egen del till sin utsatthet och ansågs vara 

omdömeslöst eller lösaktigt (ibid. s.40–44). 

I Katarina Wennstams (2002) bok ”Flickan och skulden” lyfts samma bild upp om hur 

samhället fortfarande ser på offret. Hon menar att de stereotypa bilderna av det kvinnliga 

offret fortfarande utgörs av två̊ motsatta roller i samhället, vilket hon kallar -"Horan” eller 

”Madonnan" (Wennstam 2002, s.74ff, 96f). Wennstam (2002) förklarar att rollen som 

“horan” innebär tillskrivningar av egenskaper som står för den ansvarslösa, oanständiga 

kvinnan. Kvinnor som uppvisar eller tycks ha dessa egenskaper vid en våldtäktssituation, 

anses få skylla sig själva om de blir våldtagna. Rollen som “horan” har därför svårare att bli 

trovärdig som offer, då hon inte uppfattas som pålitlig. Rollen som “madonnan” beskrivs 

däremot som motsatsen till ”horan”, hon uppfattas istället som den ansvarsfulla, skötsamma 

kvinnan. Kvinnor som uppvisar eller anses ha dessa egenskaper vid en våldtäktssituation får 

däremot ett empatiskt bemötande och blir tagna på allvar (Wennstam 2002, s.44–45).  

Bilden av hur ett offer bör bete sig för att få legitim status och uppfattas som trovärdig speglar 

även ungdomars syn, vilket visar sig i en intervjubaserad studie om ungdomars syn på 

sexualbrott av Stina Jeffner (1998). I denna studie tas fyra avgörande faktorer upp som spelar 

in vid en våldtäkt och påverkar offrets status samt trovärdighet. Den första faktorn handlar om 

kvinnans hanterande av situationen, där fokuset ligger på om och hur hon säger nej. Den 

andra faktorn som påverkar synen på offret är om hon tidigare haft en relation med mannen 

eller varit kär i honom. Den tredje faktorn handlar om vilken status hon har i sociala 

sammanhang och beror på om hon uppfattas som lösaktig eller pryd. Den fjärde faktorn 

handlar om hon varit påverkad av alkohol eller droger, vilket anses vara ansvarslöst (Jeffner 

1998, s. 224–225).  

Hur offret agerar och beter sig under och efter en våldtäkt är också en avgörande faktor som 

påverkar hur hon uppfattas. Detta tar Nils Christies (2001) upp, i sin teori om ”Det idealiska 

offret" och "Det icke idealiska offret". Dessa två roller handlar om samhällets föreställningar 

kring hur man anser att ett offer ska bete sig innan, under och efter händelsen. Beroende på 

hur offret hanterat situationen påverkar det därmed hur offret blir bemött (Christie 2001, 

s.47f). De två rollerna har ett dikotomiskt förhållande och är varandras motsatser. Ett idealiskt 

offer ska vara svagt och underordnat i relation till förövaren, ett exempel kan vara vid en 

överfallsvåldtäkt. Offrets svaghet kan även handla om offrets särskilda utsatthet, till exempel 
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om offret har ett handikapp, är mycket ung eller gammal. Vid tidpunkten då brottet begås ska 

offret helst ägnat sig åt någon legitim aktivitet, såsom att gå till träningen eller gå till affären. 

Det är dessutom viktigt att offret var ordentligt klädd och inte påverkad av alkohol eller 

droger när händelsen inträffade. Efter händelsen förväntas det idealiska offret vara lagom 

förtvivlad, det kan menas att offret, trots händelsen ändå anmäler direkt och ger tydliga 

signalement för att samarbeta med polisen (Lindgren 1998, s.96–97).  

Egenskaperna som utgör ett icke idealiskt offer är motsatta till det idealiska offret, i det fallet 

kan det handla om att hon varit påverkad av alkohol eller droger. En oanständig klädsel spelar 

också in, vilket anses betyda att hon inte vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder och 

skuldbeläggs därför för det som inträffat (Christie 2001, s.48–50). 

Skillnaden mellan Wennstams (2002) bok och Christies (2001) teori är att offerrollen som 

”horan” eller ”madonnan”, mäts kvinnans trovärdighet genom dikotomierna lösaktig eller 

trogen, medan rollen som ”det ideala offret” eller ”det icke ideala offret”, mäts trovärdigheten 

utifrån stark eller svag.  

Diskursen kring förövare 

I media framställer man ofta bilden av våldtäktsmannen som kriminell, galen och sinnessjuk, 

detta görs genom att porträttera honom som hemsk, vedervärdig och farlig (Wennstam 2004, 

s.209). Den idealiska förövaren målas också ofta upp som en obekant främling, vilket blir 

missvisande då det vanligtvis handlar om att offret och förövare har någon slags relation till 

varandra (Åkerström & Sahlin 2001, s.55; Wennstam 2004, s.59).  

Samhällets syn på vem förövaren kan vara, präglas även av vad vi historiskt blivit lärda. Förr i 

tiden lärde vuxenvärlden ut att man skulle passa sig för “fula gubbar och inte prata med 

främlingar” (Wennstam 2004, s.250–251). Med den uppfattningen innebär det med andra ord 

att om mannen uppfattas som ”normal” eller ”vanlig” kan han inte uppfattas som en 

våldtäktsman. Denna föreställning liknar den bild Simon Lindgren (2010) tar upp i sin bok 

“Ideala offer och andra”, som handlar om föreställningarna kring vem förövaren är. En vanlig 

föreställning är att förövaren ses som en stor hotfull och skrämmande man, med onda och 

elaka avsikter (Lindgren 2010, s.38).  

Historiskt sätt bedömdes mannens trovärdighet på ett liknande sätt som gjordes vid 

bedömningen av offret. Bedömningen gjordes likaså utifrån mannens karaktär och om han såg 

ut att vara en hederlig man eller en sannolik förövare. Men en förövare behövde inte förklara 

eller försvara sig på samma sätt som offret behövde göra, utan kunde bedömas utifrån förhör 
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med familjemedlemmar, vänner och släkt. Under utredningen förhördes exempelvis den 

misstänktes fru om hur han vanligtvis var i sängen, om han var ömsint och försiktig eller 

visade tendenser på våldsamma inslag (Eliasson 1998, s.23ff, 78ff).  

Förklaringsmodellen till varför män våldtar, sägs handla om att det ligger i alla mäns natur att 

våldta om de får chansen. Detta kommer från myten om den manliga sexualiteten, vilket ses 

som en biologisk, instinktiv drift. Denna drift kan ta sig i uttryck genom en sexuell frustration, 

vilket anses vara något män inte kan kontrollera när de väl blivit upphetsade. Mäns sexualitet 

användes bland annat som argument vid förhör med förövaren, där han kunde framställa 

offret som promiskuös och utmanande, vilket var förklaringen till att han inte kunnat motstå 

frestelsen. Det fanns en förståelse kring den här problematiken och ansågs därmed vara en 

legitim anledning till våldtäkten (Ekström 2002, s.79ff). Ansvaret för att se till att 

våldtäktssituationer inte uppstår var därför kvinnornas. Ansvaret för männens sexualitet ligger 

fortfarande därför på̊ kvinnan, i den meningen att kvinnan måste passa sig så att hon inte 

utsätter männen för frestelse (Eliasson 1998, s.40–47).  

Dessa föreställningar om offer och förövare i samhället kategoriseras ofta upp i olika 

dikotomier såsom det trovärdiga eller det icke trovärdiga offret och den normala eller 

onormala, avvikande mannen, vilket skapar uppdelningar mellan kön och grupper.  

2.2 Diskursen kring ”vi” och ”dom”  
Hur medias rapportering konstruerar offer och förövare genom att kategorisera, där vissa 

egenskaper och beteende anses tillhöra en viss grupp bidrar till upprätthållandet av de 

ojämlika maktförhållanden som finns, och leder till motsättningar som skapar klyftor i 

samhället. Klyftorna i samhället påverkar i sin tur hur vi förhåller oss till varandra (SOU 

2006:21, s.3–4, 9ff, 165, 189, 219). 

Utifrån hur vi kategoriserar och delar in oss själva och andra skapas det grupperingar som 

särskiljer sig från andra. Dessa grupperingar präglas av samhällets maktstrukturer där rådande 

normer verkar, vilket skapar en distans och leder till ett ”vi” och ”dom -tänk”, som i sin tur 

leder till konflikter mellan över- och underordnade grupper. Konflikten kan bland annat 

uttryckas genom diskriminering och förtryck (SOU 2006:21, s.4). Diskriminering och förtryck 

handlar om en sorts utestängning av ”dom andra”, där “dom andra” ses som avvikare och 

anses särskilja sig av någon orsak. Diskrimineringsgrunderna kan vara många, bland annat 

sker det utifrån kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet och religion. Diskriminering 
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grundar sig ofta i negativa stereotypa föreställningar som tar sig uttryck på olika sätt, bland 

annat genom kränkningar eller trakasserier (DO, 2017) En förklaring kan handla om en 

strukturell diskriminering där aktivt exkluderande görs från en större del av samhället mot 

”dom andra” (SOU 2005:41, s.19-21). 

En annan förklaring ses som att vissa gruppers eller individers fördomar och negativa attityder 

mot ”dom andra” tar sig uttryck genom handling i olika former. En tredje förklaringsmodell 

menar att bristande kunskaper och förmågor hos de andra själva kan vara förklaringen, det 

kan till exempel handla om ett handikapp eller resursbrist hos dem som befinner sig i 

utanförskapet (SOU 2006:21, s.13–15). Detta särskiljande som delar upp ett ”vi” och ”dom 

andra” utgör därmed förtryck mot underordnade grupper, vilket främjar uppkomsten av 

andrafiering och rasifierings attityder i samhället. Andrafiering är en teori som är 

sammankopplad med identitetsskapandet för en individ eller grupp. Eftersom individen redan 

har en viss uppfattning om sig själv, brukar oftast identiteten som appliceras på ”de andra” 

främst baseras hur denna individ skiljer sig från ”de andra”. Det skapas därmed en uppfattning 

om vad som är ”vi ” och vad som är ”dom” (Johansson, 2007, s.46–49, SOU 2006:21, s.4,14, 

90–94; Hjerm & Peterson 2007. s.21, 49–50). 

Rasifiering är också ett begrepp som handlar om hur en uppdelning görs mellan ”vi” och 

”dom”. Rasifiering innebär att man använder sig av olika argument till varför människor bör 

delas in i grupper eller separeras. Rasifiering har egentligen sitt ursprung i rasismen, men 

eftersom ordet ”ras” i dagens rasism diskurs försöker undvikas, då uttrycket är alltför belastat 

av sin otäcka historia har därmed ”ras” tagit sig andra uttryck. Numera handlar det inte enbart 

om rasism, utan är sammanvävd med andra processer som orsakar underordning, såsom klass, 

kön, sexualitet eller etnicitet. Rasifiering betonar även de sociala och psykologiska processer 

som ligger bakom kategoriseringarna av människor och grupper, där själva rasifieringsprocess 

innebär att skilja det egna som står innanför, med de ”andra", som skiljs ut och ställs utanför 

(Neergaard & Dahlstedt 2013, s.171; SOU 2006:21, s.90–94). 

Många forskare har kommit att kalla denna typ av klassificerande för en ny sorts rasism som 

de kallar för ”nyrasism” eller ”kulturrasism”. Men kan också kallas för en förklädd rasism, 

som kan förklaras handla om en slags vardagsrasism och diskriminering som inte är lika 

tydlig att urskilja från den tydliga ”ras” rasismen. Om diskrimineringen tidigare handlat om 

skillnader mellan raserna, försvaras den idag med hänvisning till kulturskillnader. Inom 

kulturrasism tar man för givet att varje kultur är unik och att varje individ hör hemma i någon, 

men aldrig några av kulturerna (Neergaard & Dahlstedt 2013, s.170f). Men det finns även 
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andra förklaringsmodeller inom rasism diskursen som ligger till grund för dessa 

föreställningar (Neergaard & Dahlstedt 2013, s.183ff). Här tas fyra av de vanligaste 

förklaringarna upp kring orsakerna som grundar sig i rasifierings attityder. 

En förklaring handlar om främlingsrädsla, en så kallad ”Xenofobi” som innebär en rädsla för 

människor, kulturer och beteendemönster man tidigare inte haft kontakt med. Rädslan för 

främlingarna rangordnas, och beroende på vilken rang de tillskrivs, möts det av mer eller 

mindre förakt eller avståndstagande (Neergaard & Dahlstedt 2013, s.183ff). 

Rasism är en annan förklaring som tar sig uttryck genom ett ofta aggressivt beteende. Den 

typen av aggressivt beteende brukar visa sig i grupp, där de tillsammans vill synliggöra sina 

åsikter offentligt. Rasister kan även begå grymma handlingar mot ”de andra”, eller till 

exempel utrycka sina åsikter genom att skriv grova uttalanden om invandrare. Men rasister 

kan samtidigt kopplas ihop med sjuka individer som lider av psykiska störningar.  

Syndabocksteorin är den tredje förklaringsmodellen som kan uppkomma bland underordnade 

individer eller grupper som saknar möjlighet att komma till rätta med sin egen frustration och 

ilska därför projicerar de istället sin aggression på ”de andra” (Neergaard & Dahlstedt 2013, 

s.183ff). 

Den fjärde förklaringsmodellen handlar om stereotypa fördomar. Skapandet av stereotyper 

kan definieras som en slags informationsbearbetning, denna bearbetning kring olika typer av 

information om individer eller grupper aktiveras när människan har tillgång till, antingen för 

lite eller för mycket information. Med stereotyper generaliseras vissa egenskaper som 

observerats hos vissa individer eller grupper, därmed skapas en negativ bild av dessa, och 

denna negativa bild kan i sin tur påverka alla individer som uppvisar drag som anses 

sammanfalla med stereotypen (Neergaard & Dahlstedt 2013, s.183–185).  

 

Den tidigare forskning som tagits upp i detta avsnitt har handlat om hur dikotomierna offer 

och förövare konstrueras i samhället och gett en redogörelse för hur attityder och 

föreställningar tar sig olika uttryck i diskursen kring sexualbrott. Det har även tagits upp hur 

olika maktrelationer präglat konstruktionerna offer och förövare, vilket går att relatera till 

denna studies syfte som är att undersöka hur kategorierna offer och förövare konstrueras i 

diskursen kring sexualbrott på ett internetforum, där användarnas identiteter är anonyma. 



12 
 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt redogörs för det teoretiska ramverk denna studie utgörs av, vilket är utifrån 

socialkonstruktionismen från Vivien Burrs (1995) tolkning. Denna teori förklarar 

övergripande hur människor formar och formas av språket och hur kunskap produceras 

genom sociala interaktioner (Burr 2003, s.2–3). Därefter presenteras en beskrivning av 

diskursanalys och en förklaring till det centrala begreppet ”diskurs”. För att vidare komma in 

på kritisk diskursanalys utifrån Norman Faircloughs (2010) forskning, som handlar om att 

undersöka relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, främst inom 

maktstrukturer. Kritisk diskursanalys fokuserar på̊ textens inre uppbyggnad och kopplingen 

mellan text och dess sociokulturella omvärld, som texten anses vara en del och produkt av 

(Wetherell m.fl. 2001, s.229–231). De teoretiska utgångspunkterna motiveras utifrån syftet 

med denna studie, som handlar om att undersöka hur kategorier konstrueras i diskursen kring 

sexualbrott på ett internetforum, där språket utgörs av text. Dessa teorier används tillsammans 

för att bidra med såväl handfasta analysverktyg som med kontextualisering av resultaten. 

3.1	Socialkonstruktionismen	

För att begripliggöra diskursanalysen såsom den används i denna studie är det nödvändigt att 

ta utgångspunkt i de föreställningar som föregått diskursanalysen. Diskursanalysen som helhet 

vilar en på̊ socialkonstruktionistisk grund (Burr 1995, s.1).  

Socialkonstruktionismen är en paraplyteori som innefattar många perspektiv (Jørgensen & 

Phillips 2000, s.11). Socialkonstruktionismen består av fyra grundprinciper, vilka i sin tur 

utgör utgångspunkten för diskursanalysens sätt att betrakta den sociala verkligheten (Burr 

1995, s.2–4). 

I den första principen ställer man sig kritisk till absolut sanning och självklar kunskap. Man 

ser verkligheten som en produkt av hur människor själva väljer att uppfatta världen (Burr 

1995, s.2). Den andra principen utgörs av att dessa verklighetsuppfattningar präglas av den 

historiska tid och de kulturella förutsättningar vilka de verkar inom. Det leder till slutsatsen att 

uppfattningen om verkligheten och kategorierna som hjälper oss förstå omvärlden, skulle 

kunna vara annorlunda i ett annat sammanhang (Burr 1995, s.3). Den tredje principen menar 

att det finns ett samband mellan kunskap och sociala processer, där all kunskap produceras 
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genom aktiva sociala interaktioner människor emellan. Den fjärde och sista grundprincipen 

syftar till att den kunskap som produceras inom ett visst sammanhang även leder till konkreta 

sociala handlingar. Kunskap inom ett område bestämmer därför att vissa handlingar är 

“naturliga och andra otänkbara” (Jørgensen & Phillips 2000, s.11–12; Burr 2003, s.2–3). En 

mer ingående förklaring kring grundprincipernas innebörd och socialkonstruktionismen följer 

här nedan.  

Kategorisering  

Socialkonstruktionismen är kritisk till föreställningar om objektiva sanningar och 

förgivettagna kunskaper. Enligt Burr (1995) är det inte möjligt att hävda att det finns en 

objektiv verklighet, istället blir verkligheten begriplig genom att vi kategoriserar den enligt 

konstruerade kategorier (Burr 1995, s.2). Det betyder att vi människor strävar efter en enig 

bild av något genom att sätta in saker i fack och därmed kategorisera. Detta för att få världen 

att framstå som begriplig där kategorierna både blir styrande och begränsande (Börjesson 

2003, s.88). Människor kategoriserar och generaliserar både individer, grupper och annat för 

att skapa ordning, detta eftersom världen översvämmas av information och intryck. Om vi 

människor inte skulle kategorisera in saker i vår vardag skulle det bli kaos och svårt att skapa 

mening i tillvaron. Kategorier gör det därmed enklare att förhålla oss till det vi har 

runtomkring och vår omvärld.  

Vi har därför delat upp världen i kategorier, som vi med hjälp av språket hittat ord och 

begrepp för (Potter 1996, s.112–113, 177). Dessa ord och begrepp hjälper oss att förstå vår 

omvärld och ger en meningsram genom språket vi använder (Burr 1995, s.4–5). Verkligheten 

skapas och blir alltså tillgänglig för oss genom kategoriseringar kring vår omvärld. Inom 

socialkonstruktionismen ses kategorier som historiska, kulturella produkter och blir därmed 

tillfälliga föreställningar (Jørgensen & Phillips 2000, s.11). Därför anser 

socialkonstruktionismen att vi ska vara något misstänksam för våra antaganden om hur 

världen verkar vara (Burr 1995, s.4).  

Kunskap genom sociala interaktioner 

Socialkonstruktionismens synsätt kring kunskap handlar om att vi bygger våra egna versioner 

av verkligheten (Burr 1995, s.4). Det innebär att socialkonstruktionismen förnekar att kunskap 

är en direkt uppfattning av verkligheten. Man anser istället att kunskap frambringas i sociala 

interaktioner där man bygger upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant 

eller falskt (Jørgensen & Phillips 2000, s.12). Kunskap upprätthålls alltså ingående av sociala 
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processer där våra vanliga sätt att förstå är genom de dagliga interaktionerna mellan 

människor. Därför är social interaktion och särskilt språk, av stort intresse för 

socialkonstruktionismen (Burr 1995, s.4). Sanningen är vårt nuvarande sätt att förstå världen, 

men som ständigt är föränderligt. Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som 

objektiv sanning. Sanningen är en produkt av de sociala processerna och interaktionen där 

människor ständigt är närvarande och delaktiga i. Därför menar socialkonstruktionismen att vi 

behöver ha ett kritiskt förhållningssätt till våra observationer av oss själva och världen. Detta 

för att utmana synen på att konventionell kunskap bygger på objektiv och subjektiv 

observation av världen (ibid). 

Språket som social handling  

Det socialkonstruktionistiska perspektivet utgår från att förståelsen av ett fenomen eller ett 

ting är beroende av språket. Det är genom språket vi uttrycker och tolkar, därigenom formar 

omvärlden (Bergström & Boréus 2000, s.234; Jørgensen & Phillips 2000, s.15). När 

människor pratar med varandra, blir världen konstruerad och språkanvändningen kan därför 

betraktas som en form av handling (Burr 1995, s.4). Vissa handlingar är accepterade och 

andra inte, detta betyder att olika sociala världsbilder kan leda till olika sociala handlingar. 

Sociala handlingar innebär, enligt socialkonstruktionismen att det man säger eller skriver inte 

skiljer sig från det man gör. Det betyder att sociala handlingar kan leda till sociala 

förändringar eftersom de är skapade i relation till kontexten och inte ses som konstanta eller 

absoluta (Jørgensen & Phillips 2000, s.7,11,112; Burr 2003, s.2, 4–5, 62). Mot bakgrund till 

denna beskrivning av socialkonstruktionismen framträder den sociala handlingen som central. 

För diskursanalysen, som har sitt ursprung i socialkonstruktionismen, är språket som social 

handling ofta mål för analyser vilket är ett motiv för tillämpningen av denna kombination till 

studien (Jørgensen & Phillips 2000, s.15). 

3.2 Diskursanalys  
Diskursanalys är ett facetterat perspektiv med olika inriktningar, som både kan ses som en 

teori och metod. Diskursanalysen ser språket som en resurs och ett redskap för individer, där 

språket som resurs utgör möjligheter eller begränsningar i huruvida individers språkbruk 

används. Det är genom språket och hur enskilda individer nyttjar språket som är centralt. 

Inom diskursanalysens angreppssätt förekommer både likheter och skillnader i perspektiven, 
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såväl filosofiskt som teoretiskt men även metodologiskt, där man kan tillämpa olika, specifika 

tekniker för språkliga analyser (Jørgensen & Phillips 2000, s.10).  

Ett gemensamt begrepp inom inriktningarna är det centrala begrepp diskurs som kan förklaras 

på olika sätt. Med begreppet diskurs menas att det finns ett bestämt sätt att prata om något, 

liksom de mer eller mindre uttalade regler som styr vad som “kan” och “inte kan” sägas eller 

skrivas i en kontext (Bergström & Boréus 2000, s.17). Diskursen formar i sin tur individers 

uppfattning av verkligheten genom hur den påverkar sättet att tala, tänka och handla 

(Wetherell m.fl. 2001, s.224) Med diskurs menas alltså, enkelt uttryckt ett sätt att prata om 

något bestämt tema. Man brukar använda begreppet diskurs för att beskriva hur man 

diskuterar, debatterar och beskriver eller ställer frågor kring en viss kategori i ett bestämt 

socialt sammanhang (Bergström och Boréus 2000, s.17).  

Inom diskursanalysen har den kritiska diskursanalysen från Norman Faircloughs forskning, 

samt den tillhörande tredimensionella modellen används som teori och metod i denna studie. 

Norman Fairclough definierar begreppet ”diskurs” som en form av social praktik som 

konstruerar den sociala världen och både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter samt 

maktrelationer i samhället, samtidigt som den konstitueras av andra sociala praktiker 

(Jørgensen & Phillips 2000, s.68).  

3.3 Kritisk diskursanalys  
Kritisk diskursanalys som förkortas CDA (Critical Discourse Analysis) är en inriktning inom 

kritisk diskursteori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika 

samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. CDA har som uppgift att klarlägga diskursernas 

roll i upprätthållandet av de ojämlika maktförhållanden som finns i samhället (Wetherell m.fl. 

2001, s.229–231). CDA har ett kritiskt angreppssätt och en samhällskritisk tradition, då den 

kritiska framtoningen består att just kritiskt klarlägga hur sociala identiteter konstrueras, och 

kritiskt undersöka hur fenomen som upprätthållare av de sociala värdena blir konstituerade av 

diskurserna (Bergström & Boréus 2005, s.321–322).  

Denna inriktning lämpar sig därför på min studie som utgår från ett textburet material där 

sociala identiteter undersöks när våldtäkt diskuteras på internetforumet Flashback. 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras motiveringar till genomförandet av denna studie och en beskrivning 

om hur studien genomförts. Beskrivningen innefattar val av material och datainsamling samt 

bearbetning av materialet, även vilka urval och avgränsningar som gjorts. Därefter motiveras 

metoden som studien valt, och en beskrivning av analysmetoden som tillämpades vid 

analysprocessen. Avslutningsvis redogörs för de etiska överväganden och reflexiviteten 

studien behandlat.  

4.1 Genomförande 
I denna del presenteras motiveringen till varför jag valde att utgå från ett internetforum och 

specifikt från diskussionsforumet Flashback, utifrån tråden “Våldtog under livesändning på 

Facebook, polisen kom, Uppsala 2017-01-22”. Därefter följer en redogörelse för insamlingen 

och en beskrivning kring bearbetningen av materialet samt en redogörelse för vilka urval och 

avgränsningar som gjorts i studien. 

4.1.1 Val av material  
Materialet studien utgått ifrån utgörs av texter från ett internetforum där medlemmarna är 

anonyma, vilket gör att man kan nå det vardagliga, ocensurerade samtal man annars inte når 

då det saknas anonymt skydd i många andra samtalsmiljöer. Det innebär att det skapas en 

annan typ av samtal på forum där man får följa förhandlingsprocessen som är pågående och 

där man tydligt ser vilka sanningar som skapas och vilka som förkastas. Därför motiveras ett 

internetforum som material till denna studie, då individers uppfattningar och åsikter kring ett 

ämne går att nå genom diskussionsforum på nätet. 

Flashback forum valdes som utgångspunkt för inhämtning av materialet, då diskussionen 

kring fallet diskuterades på en av trådarna. Citaten på forumtråden kan ses som en naturlig, 

omanipulerad konversation som underlättar bearbetningen och hanterandet av materialet då 

det redan är färdigtranskriberat, vilket effektiviserar processen. Att använda diskussionstråden 

motiveras vidare utifrån en diskursanalytisk ansats, där direkta citat anses ha ett högt 

kunskapsvärde.  
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4.1.2 Datainsamling och bearbetning 
Sökningen om händelsen som studien avsåg att undersöka, startades den 3 mars 2017, där 

orden “Våldtäkt" och "Uppsala" söktes på via Googles sökmotor. Det resulterade i ett antal 

träffar på tidningsartiklar, även till en diskussionstråd om händelsen på internetforumet 

Flashback. Diskussionstråden “Våldtog under livesändning på Facebook, polisen kom, 

Uppsala 2017-01-22”., som låg under kategorin ”aktuella brott och kriminalfall” och var den 

enda tråden om detta fall. Tråden på Flashback växer med flera kommentarer för varje dag, 

därför fokuserades det på att använda alla citat som fanns när arbetet av uppsatsen började den 

18 mars 2017, vilket då var 277 sidor totalt, som innehöll 3322 kommentarer, av nu (2017-07-

15) 313 sidor med 3745 kommentarer. Valet att inte inhämta fler kommentarer gjordes för att 

kunna lägga tid på bearbetningen och analysen av texterna och då också effektivisera arbetet 

genom att inte samla in nytt material under processens gång.  

Materialbearbetning 

När insamlingen av materialet var klart, påbörjades analysarbetet där materialet behandlades 

genom olika steg. Jag började med en inläsning av materialet för att få en överblick och en 

inblick i vad samtalstråden handlade om. Jag genomförde sedan ett kodningsarbete och gjorde 

övergripande tematiseringar, samtidigt som jag antecknade övergripande teman och mönster. 

Detta gjordes för att jag skulle få en överblick av materialet. Kodningsarbetet och 

anteckningarna bestod av kommentarer kring vad jag ansåg materialet behandlade och vad 

som var det centrala i texterna. Materialet kodades vidare på ett strukturerat sätt för att 

avskilja olika kategorier, men även för att göra det enklare under analysens gång (Aspers 

2007, s.160). Jag hade ett öppet förhållningssätt till de teman som uppkom då det under 

processens gång kunde förändras eller förkastas, vilket de gjorde några gånger under 

arbetsprocessen. När jag ansåg mig funnit lämpliga teman och kategorier, sökte jag om det 

fanns mönster i kodningarna. För att undersöka vilka mönster som framgick användes 

marginalmetoden, det vill säga att citaten lästes rad för rad, där jag tog fasta på vad som 

specifikt skrevs kring offret och förövarna.  

Ett urval gjordes i detta skede där citaten som inte innefattades i syftes beskrivningen togs 

bort, dessa citat handlade inte om offret eller förövarna alls, utan bestod av andra 

diskussioner, bland annat rättsväsendet och Sveriges politiker. Efter urvalet lästes alla inlägg 

en gång till, men denna gång låg fokus på hur offer och förövare beskrevs i citaten. Materialet 

strukturerades upp i två olika dokument för att avskilja samt kunna sammanställa de citat som 

främst rörde offret respektive förövarna. Därefter gjordes en språklig analys där 
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analysmodellen tillämpades. En redogörelse över hur texterna analyserades tas vidare upp i 

analysmetodsavsnittet.  

4.1.3 Urval och avgränsningar 
I denna studie avgränsades det breda utbudet av olika alternativ till att studera fallet som 

uppmärksammades av media, till att undersöka hur konstruktioner skapas på ett 

internetforum, vilket är en specifik medial kanal i samhället och kan ses som en av många 

inflytelserika mediala samhällsaktörer. I huvudsak är internetforums syfte att sprida 

information och att ge möjlighet att reflektera över den. På forum ges det möjlighet att 

diskutera, debattera och förhandla samt uttrycka sina åsikter, oavsett vad andra tycker. 

Dessutom ges möjligheter för individer att hitta ett sammanhang, en gemenskap och 

tillhörighet till andra i samhället.  

Det finns många olika typer av internetforum, denna studie avgränsade sig till Flashback 

forum, då fallet studien utgår ifrån diskuterades på en av de olika trådarna som finns där.  

Vid insamlingen av materialet avgränsades omfattningen, då det är en pågående 

förhandlingsprocess som fortlöper med nya kommentarer varje dag. Därför samlades alla 

kommentarer in som fanns på tråden 2017-03-18, dvs 277 sidor.  

Faircloughs analysmodell utgår från tre olika dimensioner, text, diskursiv praktik och social 

praktik. I denna studie innefattas inte den sociala praktiken utifrån studiens syfte, därför har 

endast text och diskursiv praktik fokuserats på. I Faircloughs analysmetod ingår även olika 

analysbegrepp som går att välja mellan. I text dimensionen har analysbegreppet transivitet 

används, och i den diskursiva praktiken har analysbegreppet intertextualitet används i 

analysen.  

Ett urval av citat som presenteras i resultat- och analysavsnittet gjordes utifrån mina 

frågeställningar. Därigenom lyftes den representativa omfattningen fram, som belyste och 

tydliggjorde analysens resultat. Det gjordes även en anonymisering av skribenternas 

användarnamn genom att skriva fiktiva signaturer vid citaten som presenteras i analysen.  

4.2 Val av metod 
Diskursanalys med inriktning kritisk diskursanalys valdes som både teori och metod då denna 

studie undersöker hur diskursen kring sexualbrott konstrueras på ett internetforum, alltså 

utifrån ett textburet material. Diskursanalys valdes därför som en lämplig metod eftersom 

diskursanalysens fokus främst är att undersöka språket och hur språket konstruerar diskurser. 
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Med diskursanalys kan man även synliggöra diskurserna som finns i en kontext. Detta görs 

genom att undersöka hur man talar om något och på vilket sätt det talas om något, i ett visst 

sammanhang. Detta för att klarlägga, synliggöra och identifiera vilka diskurser som råder och 

därefter undersöka hur dessa diskurser påverkar och påverkas i kontexten.  

En diskursanalys kan alltså erbjuda en ny tolkning av verkligheten, genom att ifrågasätta idéer 

och uppfattningar som tidigare framställts som sanna (Börjesson & Palmblad 2007, s.17, 21). 

Och genom att utveckla en förståelse för den sociala och historiska kontexten i de diskurser en 

själv och andra använder, också kunna kritisera dom (Jørgensen & Phillips 2000, s.68). 

Valet av inriktningen till den kritiska diskursanalysen handlar om, då den har till uppgift att 

kritiskt granska språket för att kartlägga fenomen som upprätthåller ojämlika 

maktförhållanden i samhället, vilket denna studie undersöker, då diskursen kring sexualbrott 

och våldtäkt som fenomen innefattas av de ojämlika maktförhållandena (Jørgensen & Phillips 

2000, s.70). Metoden av den kritiska diskursanalysen utifrån Faircloughs tredimensionella 

modell valdes därför att tillämpas som metod vid analysen.  

4.2.1 Den tredimensionella modellen  
I detta avsnitt presenteras den tredimensionella modellen, vilket tillämpas som metod i 

analysprocessen. En mer ingående beskrivning ges i analysmetodsavsnittet, där en 

redogörelse för hur den, samt analysverktygen som ingår kommer att användas.  

Faircloughs (1992) tredimensionella modell består av tre olika dimensioner: text, diskursiv 

praktik och social praktik (Fairclough 1992, s.62). Fördelen med denna modellen som metod, 

menar Fairclough (1995), är för att den synliggör kopplingarna mellan språk och en diskursiv 

praktik (Fairclough 1995 s.4ff).  

I dimensionerna kan man med hjälp av olika analysverktyg, det vill säga med olika begrepp, 

belysa och synliggöra eller urskilja det man vill undersöka. Man kan säga att modellens 

utformning kan ses som en ram och de tillhörande analysbegreppen som en verktygslåda. 

Ordningsföljden av de tre dimensionerna och de olika verktygen går att anpassa och tillämpa 

på olika sätt, beroende på vad man vill undersöka (Jørgensen & Phillips 2000, s.90). I denna 

studie, utifrån syftesformuleringen, har den första dimensionen text med analysverktyget 

transivitet och den andra dimensionen diskursiv praktik, med analysverktyget intertextualitet 

används. Att anpassa modellens utformning till sin egen studie, menar Fairclough är en 

kreativ möjlighet som ges med den tredimensionella modell (Jørgensen & Phillips 2000, 

s.19).  
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Text  

Den första dimensionen handlar om diskurs utifrån text som både innefattar tal, skrift och 

bild. Textdimensionen kan ses som en lingvistisk inriktning, där text och det som innefattar 

text analyseras på ett lingvistiskt sätt. Exakt vad som undersöks i textanalysen skiljer sig åt 

beroende på vem och vad som undersöks. Fairclough (2010) föreslår en indelning av 

textanalysen i ”vokabulär”, ”grammatik”, ”sammanhållning” och ”textstruktur” (Fairclough 

2010, s.75). Detta kan innebära att man titta på enstaka ord eller meningar i vokabulär eller i 

grammatiken och ställer frågor kring det. Vidare kan man titta på sammanhållningen och 

textens struktur (ibid s.74–78).  

Diskursiv praktik  

I den andra dimensionen handlar det om diskurs som diskursiv praktik. I denna dimension kan 

man undersöka hur diskursen eller diskurserna i texten produceras, distribueras och tas emot 

av mottagarna, alltså̊ på vilket sätt den konsumeras. När det gäller analysen av den diskursiva 

praktiken, är det främst produktionen och konsumtionen av texter och en diskurs eller 

diskurser som är av intresse. Att undersöka hur konsumtionen ser ut är dock mer ovanligt 

(Jørgensen & Phillips 2000, s.85–86). I denna uppsats inriktar jag mig på att undersöka hur 

produktionen ser ut på forumtråden. Då produktionen studeras tittar man till exempel på 

”intertextualiteten”. Intertextualitet handlar om att texter bygger på tidigare texter (Fairclough 

1993: 137; Jørgensen & Phillips 2000, s.74 – 75; Bergström & Boréus 2005, s.307–308). 

Social praktik 

I den tredje dimensionen handlar det om diskurs som social praktik. I denna dimension 

undersöks relationen mellan text och diskursiv praktik för att sätta in det i ett större 

sammanhang, där den sociala praktiken representerar den omgivande kontexten som både 

anses påverka och påverkas av samhället och människors samverkan i stort. Man undersöker 

därefter relationen mellan den diskursiva praktiken och den bredare sociala praktiken, för att 

klargöra vilka diskurser som innefattas eller inte innefattas av de maktrelationer och strukturer 

som finns etablerade i samhället, som sätter ramar och gränser för gällande diskurser och 

diskursordningar. Denna dimension är den del som utgör det kritiska momentet i analysen, 

vilket ämnar bidra till social och politisk förändring i ett samhälle (Jørgensen & Philips 2000, 

s.74f, s.90). 
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4.2 2 Analysmetod och tillvägagångssätt  
I detta avsnitt tar jag upp hur den tredimensionella modellen har använts vid genomförandet 

av analysprocessen, samt en beskrivning av de analysverktyg som tillämpades vid analysen.  

Text  

Genom den första dimensionen analyserades vilken vokabulär och grammatik som användes 

av medlemmarna på forumtråden. Detta gjordes genom att undersöka vilka ord och 

benämningar, samt vilka egenskaper som tillskrevs offret och förövarna. För att undersöka 

språkbruket användes analysverktyget transivitet som beskriver hur ”perspektivvalet” ser ut 

när ett ”skeende” i texten uttrycks, och kan beskrivas utifrån ”processer, deltagare och 

omständigheter” (Jørgensen & Philips 2000, s.87f). Processer kan antingen vara handlingar, 

det vill säga någon som gör något medvetet, eller händelser där något sker utan att någon 

kontrollerar situationen. I denna studie är det medlemmarnas producerade texter som ses som 

en medveten handling och utgör ”processer” på forumtråden, men i analysen kommer citaten 

att främst att benämnas som citat.  

”Deltagare” syftar till den eller de som gör något eller påverkas i en process. I studiens analys 

benämns medlemmarna som ”deltagare”, men kan även ses som ”mottagare” då de påverkar 

och påverkas av varandras texter. Den som agerar kallas agent och den som påverkas kallas 

mottagare. Den som påverkas men inte är av mänsklig art kallas för objekt. Omständigheter 

innefattar tid och plats för skeendet (Bergström & Boréus 2000, s.197–199).  

Diskursiv praktik  

I den andra dimensionen undersöktes i vilka kontexter diskussionerna ingår i, och vad som 

formar det som sägs? 

Detta gjordes genom att undersöka hur skribenternas texter uttrycktes och för att se hur, och 

om texterna bygger på befintliga diskurser. För att undersöka hur texterna skapade och 

rättfärdigade konstruktionerna användes analysverktyget intertextualitet. Faircloughs 

definition av begreppet beskrivs som att ”intertextualitet ser historiskt på att förvandla 

forntiden till befintliga konventioner och tidigare texter till nutiden” (Fairclough 1992, s.85). I 

denna studie används intertextualitetsbegreppet för att förklara hur texter relaterar till och 

bygger på andra texter genom att hänvisa till dem, exempelvis genom tydliga citat och 

referenser. Med intertextualitet undersöks även hur texterna influerar, samt i viss mån härmar, 

varandra. Intertextualitet kan därmed visa på diskursers föränderlighet och kontinuerlighet 

genom att det skapar förändring, i och med att redan befintliga diskurser utnyttjas på nya sätt. 
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Men maktrelationer kan begränsa denna förändring, vilket gör att exempelvis diskurser 

rörande kön och sexualitet förblir kontinuerliga (Bergström & Boréus 2005, s.324; Jørgensen 

& Phillips 2000, s.77–78, 85f). Alltså undersöktes själva praktiken, vilken eller vilka 

kontext/er som påverkar och formar det som sägs kring offer och förövare. Vid analysen 

undersöktes även vilka maktrelationer som reproduceras i dessa konstruktioner (Jørgensen & 

Philips 2000, s.76ff; Bergström & Boréus 2005, s.307f, 324).  

4.3 Forskningsetiska överväganden  
Forskningsetiska överväganden handlar om de etiska krav forskare måste ta hänsyn till. 

Kraven består av fyra delar som innefattar: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). Dessa krav ger en 

generell beskrivning av vad som gäller för alla studier och bör anpassas utifrån den studie 

man avsett undersöka. Denna studie har anpassat dessa överväganden då materialet utgår från 

offentliga texter, därför berörs den inte i lika stor utsträckning när det gäller informations- och 

samtyckeskravet, vilket handlar om att informera och få samtycke av de personer som är 

inblandade i studien. Däremot krävs ett etiskt förhållningssätt till forsknings, konfidens- och 

nyttjandekravet. Det så kallade forskningskravet eller individskyddskravet handlar om att 

människor i samhället är berättigade krav till skydd mot otillbörlig insyn i sina 

livsförhållanden och andra privata och personliga angelägenheter. Individer får inte heller 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som här 

kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden.  

Nyttjandekravet gäller de personer som direkt berörs av forskningsprocessen och handlar om 

insamlade uppgifter om enskilda personer. Dessa uppgifter får endast användas för 

forskningsändamål och därför inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften. Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter ska förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Åtgärder måste därför vidtas för att 

försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer. Detta är 

särskilt viktigt då det gäller människor eller grupper som i ett eller annat avseende kan anses 

svaga och utsatta eller har typiska, lätt igenkännliga särdrag.  

I denna studie utgörs materialet av offentliga texter som är publicerade av anonyma 

medlemmar på ett öppet diskussionsforum på nätet, och som är tillgängligt för allmänheten, 

vilket innebär att nyttjandekravet och konfidentialitetskravet behöver tas hänsyn till på ett 
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annat sätt. Utifrån syftet med studien finns det ingen anledning att identifiera personerna som 

ingår i studien, utan överväganden har gjorts för att minimera en möjlig identifiering. En 

åtgärd som därför gjorts när det gäller Flashback är en anonymisering av de inblandade. 

Medlemmarna på Flashback forumet är anonyma då de använder sig av alias som 

användarnamn, vilket gör deras riktiga identiteter oigenkännliga. Men eftersom 

medlemmarnas citat används i studien har dessa alias namn fiktiviserats, för att inte utelämna 

medlemmarnas konton på forumet. Samtidigt finns fortfarande möjligheten till att nå den 

anonyma användarens konto, då citat som används i studien går att koppla till användarens 

profil på forumet. Detta kan göras genom att kopiera citatet och klistra in det i en sökmotor på 

internet. Därför måste ett övervägande göras kring den problematiken. Men min studie som 

utgår från den diskursanalytiska ansatsen, anses det att direkta citat har ett högt kunskaps 

värde, då det utgörs av en naturlig omanipulerad konversation. Det kan därför vara av vikt att 

synliggöra dessa okonstlade samtal. En ytterligare anledning är att dessa citat redan finns 

öppet och tillgängliga för allmänheten på forumet, det är alltså offentligt publicerade, vilket 

medlemmarna är medvetna om. Därför har en övervägning gjorts om att ha med citaten, vilket 

jag bedömer som etiskt försvarbart i denna studie. 

4.3.1 Reflexivitet 
Tanken med uppsatsens olika delar har varit att ta upp det nödvändiga men inte överflödiga i 

förhållande till syfte och frågeställningar. I vissa delar har syftet fått upprepas för att 

tydliggöra delarnas relevans, särskilt när de teoretiska inslagen tenderat att vara något 

abstrakta. En viktig del är att skapa en trovärdig studie vilket innefattar tillförlitliga källor, en 

grundläggande granskning och en så objektiv och opartisk syn som möjligt. I denna studie 

utgår källorna i materialet som analyseras av en webbplats på internet, vilket anses vara en 

stark, tillförlitlig källa till naturlig data. Tillförlitligheten i ett sådant material handlar även om 

att jag som forskare inte kan påverka materialet med mitt deltagande, utan ges möjlighet få en 

inblick i dialoger och konversationer utan mitt inflytande.  

Utgångspunkten för metodvalet av den kritiska diskursanalysen kräver den, precis som andra 

metoder att jag som forskare reflekterar över och är medveten om att resultatet jag kommer 

fram till kan vara en konsekvens av mina egna värderingar och kunskaper. Genom att öka 

medvetenheten kring förståelsen om hur min roll som forskare kan påverka, ökar också 

möjligheten till transparens och god reflexivitet i studien (vetenskapsrådet 2001). Ytterligare 

en aspekt av förståelsen handlar om att jag som forskare behöver förstå att språket bidrar till 

att forma förståelsen av samhället, även om jag blir medveten om detta fråntas inte ansvaret 
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att se till att vara noggrann genom alla led i studien. En viktig del i forskarens roll är alltså att 

vara medveten om sin egen påverkan av studien. Som forskare är man inte bara en 

utomstående iakttagare utan medproducenter till konstruktionen av studiens utformning och 

innehåll. Det är inte bara analysmodellen forskaren ska förhålla sig till, utan även den egna 

historiska och socialt präglade förståelse av fenomenet som undersöks (Bergström & Boréus 

2000, s.36f; Vetenskapsrådet, 2011). 

Det jag som forskare behöver vara medveten om i min studie om konstruktioner kring offer 

och förövare i diskursen kring sexualbrott på ett internetforum, är att det är framställda för 

vad diskursen om dessa reglerar som möjligt. Då denna studie utgår från Flashback forumet 

som utgörs av en pågående förhandling kring sexualbrott behöver jag som forskare fundera 

över vilken typ av målgrupp som attraheras till detta forum, då målgruppen utgör för vilka 

diskurser som får en framträdande roll i kontexten. Målgruppen som främst drar sig till detta 

forum är människor med bland annat högerextrema åsikter, vilket denna studie som både 

utgår från diskursanalysen och socialkonstruktionismen anser är viktiga att studera. Det anses 

vara viktigt då det är åsikter som är en del av samhället och påverkar i mer eller minde 

utsträckning, både på mikro- och makronivåer, eftersom föreställningarna ingår i olika 

maktrelationer som finns inom samhällsstrukturen. Jag har försökt följa de 

rekommendationerna och hoppas att på det sättet lyckas förmedla en bild av att analysen är 

skäligt genomförd. 

5. Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras studiens resultat av analysen utifrån det empiriska material som 

utgörs av texter från flashbacktråden “Våldtog under livesändning på Facebook, polisen kom, 

Uppsala 2017-01-22”. Analysen redovisas utifrån Faircloughs tredimensionella analysmodell: 

text och diskursiv praktik. I analysen redogörs för de diskursiva konstruktionerna med hjälp 

av studiens teoretiska ramverk samt den tidigare forskning som tagits upp i denna uppsats, 

vilket görs för att besvara studiens syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kategorier konstrueras i diskursen kring 

sexualbrott på ett internetforum där användarnas identiteter är anonyma. 

Ø Vilka konstruktioner skapas kring offer och förövare när våldtäkt diskuteras? 
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Ø Hur skapas och rättfärdigas dessa konstruktioner?  

Ø Vilka maktrelationer går att skönja/reproduceras i dessa konstruktioner?  

5.1 Textproduktion	
I denna dimension undersöktes vilket språkbruk, specifikt ordval och formuleringar som 

producerades av medlemmarna på tråden. Analysverktyget transivitet tillämpades vid 

analysen för att titta närmare på vilket perspektiv eller vilken synvinkel som uttrycktes i 

skribenternas språk genom texterna (Jørgensen & Philips 2000, s.87). Genom denna analys 

synliggörs vilka konstruktioner som skapas, hur konstruktionerna kring offer och förövare 

skapas och vilka föreställningar som grundar sig i dessa framställningar. 

Analysen visade att offret och förövarna tillskrevs olika egenskaper och benämningar genom 

deltagarnas språkbruk, som tillsammans skapade konstruktionerna på forumtråden. Dessa kan 

knytas an till diskursanalysen som menar att konstruktioner skapas utifrån det vi uttrycker 

med språket, och att de bilder vi framställer genom språket handlar om den sociala 

verkligheten vi befinner oss i (Bergström & Boréus 2000, s.212). Detta innebär att deltagarnas 

framställningar kring offret och förövarna visar därigenom vilken social verklighet deltagarna 

själva befinner sig i. Det innebär att språkbruket som används på flashbacktråden säger mer 

om de som använder språkbruket och dennes föreställningar, än vad det säger om 

framställningarna som uttrycks på tråden. Med analysverktyget transivitet synliggörs 

deltagarnas perspektiv, genom hur deras inställningar och attityder kring offret och förövarna 

framkommer via de framställningar som skapas kring konstruktionerna.  

5.1.1 Offer 
Den vanligaste egenskapen offret tillskrevs var ”ansvarslös”. Egenskapen uttrycktes både 

ordagrant i citaten men även implicit mellan raderna. Andra egenskaper som tillämpades var: 

Trasig i själen, traumatiserad, vårdslös, oförmögen, utslagen, samhällets bottenskrap, MENA 

tjej, (MENA- betyder att man ursprungligen kommer från Mellanöstern eller Nordafrika), 

“säkert van vid det här” och dum i huvudet.  

Inte första gången som hon blir utsatt för dessa primater läste jag och då kan man ju fråga säg vad är 
det för en efterbliven brud som umgås med såna idioter. -Km 

I denna process tillskriver deltagaren offret egenskapen ”efterbliven brud”, vilket kan tolkas 

som ett nertryckande ordval och kan kopplas till att hon är oförmögen och dum då hon inte 

förstår att hon inte borde umgås med ”sånna idioter”. Många framställningar görs om att 
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offret är oförsiktig, vilket syftar till offrets oansvariga agerande och kopplas ihop med hennes 

identitet, bakgrund, värderingar och ursprung. 

Den vanligaste benämningen offret tillskrevs var ”tjejen”. Andra benämningar som 

tillämpades var: offer, BO (brottsoffer), flickan, wt-tjej (white trash tjej), horan, efterbliven, 

pundare och vandringspokal. 

Visst är det hemskt, men det är så här tjejer som hänger med invandrare är. Trasiga tjejer med låg IQ 
och hårda knarkare. -Sb 

I denna process framställer deltagaren offret som en trasig tjej genom att deltagaren först 

uttalar sig om att det var hemskt att hon blev våldtagen, sedan skriver deltagaren ”men” och 

därefter kommer en förklaring om vilka tjejer som oftast blir våldtagna. På tråden framförs 

framförallt bilden om att offret är trasig och oanständig, detta kopplas ihop med 

klasstillhörighet, sexualitet och könsrollen som kvinna. Offret framställs alltså genom 

egenskaperna och benämningarna som det icke idealiska offret (Åkerström & Sahlin 2001, 

s.48-50) 

5.1.2 Förövare 
Den vanligaste egenskapen förövarna tillskrevs var ”efterbliven”. Egenskapen uttrycktes både 

ordagrant i citaten men även mellan raderna. Andra egenskaper som tillämpades var: 

Korkade, handikappade, psykisk funktionsnedsatta, cp-skadade, dumma jävlarpundare, 

kriminella, outbildade, analfabeter, fula, hycklare, kvinnohatare, omänskliga och 

ociviliserade.  

Den efterblivne livesändaren förstår inte att det är våldtäkt att knulla en däckad och nerdrogad 
människa. -Tl 

I denna process tillskriver deltagaren förövaren egenskapen som ”den efterblivne” där 

ordvalet ”efterblivne” tolkas som att förövaren är ointelligent och ociviliserad som inte förstår 

”att det är en våldtäkt”. Detta kan tolkas som en förklaring till varför just denne förövare 

våldtog en ”däckad och nerdrogad människa”. Många framställningar görs om att förövarna är 

ointelligenta, där olika tillskrivningar framförs på tråden kring förövarnas förmågor, vilket 

kopplas ihop med deras identitet och bakgrund. 

Den vanligaste benämningen förövarna tillskrevs var ” babbar”. Andra benämningar som 

tillämpades var: Muslimer, parasiter, dumma jävlar, puckon, idioter, jävla stolpskott, 

negerjävel, svartingar, svartskalle, arabjävel, araber, armenier, afghaner, iranier, syrier, 

djungelapor, påsättar-apor, svin, inavlat as, vidriga as, samhällets bottenskrap, vidriga kräk, 
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skithögar, bögen, invandrare, ensamkommande, importerade små kriminella, hycklare, saker, 

blattar, blatte jävel, blattesvin, djuren och aporna.  

Givetvis babbar, fyfan vilka svin. Självklart är de så dumma att de streamar det också, för de tycker 
ju inte de har gjort något fel. -Mn 

I denna process skriver deltagaren ”givetvis babbar”, där ordet ”givetvis” tolkas som att det 

naturligtvis var ”babbar” som våldtog. Ordvalet ”babbar” tolkas här som ett nedvärderande 

ord, där babbar kopplas ihop med att de är dumma och att de inte tycker att de har gjort något 

fel.  

Åtminstone påsättar-apan har anknytningar till islam. -Äå 

I denna process benämns förövaren som ”påsättar-apan” och framställs därmed som ett 

ociviliserat djur, med ”anknytningar till islam”. Framförallt framförs bilden av att förövarna 

är ociviliserade och är en avvikande grupp med värderingar kopplade till islam. Denna typ av 

sammankopplingar görs ofta i tråden där förövarnas etnicitet kopplas samman med deras 

utseende, ursprung, kultur, religion, värderingar och sexualitet. Förövarna framställs alltså 

genom egenskaperna och benämningarna som avvikare och onormala män, vilket anses stärka 

och förklara bilden av att de är våldtäktsmän (Lindgren 2010, s.38). 

Utifrån dessa egenskaper och benämningar som tillskrevs offret och förövarna, skapades 

därmed en bild av vilka de är. I den framställning som gjordes, utgick deltagarna från deras 

identitet, bakgrund, kön, etnicitet, värderingar, ursprung, kultur och religion samt sexualitet. 

Dessa kategorier som innefattade konstruktionerna samverkade, sammanvävdes och 

förstärktes av varandra, vilket kan förklaras utifrån ett intersektionalitetsperspektiv, där 

begreppet intersektionalitet handlar om att kategorier integrerar och är ömsesidigt beroende av 

varandra (Mattsson 2010, s. 21f). 

5.2 Förklaringsmodeller 
Hur konstruktionerna offer och förövare skapas visar sig genom hur deltagarna framställer 

olika förklaringsmodeller. Förklaringsmodellerna utgår från föreställningar om offrets och 

förövarnas identitet, bakgrund och värderingar, även etnicitet, ursprung, kultur och religion 

samt sexualitet. Att kategorier uppstår och skapas menar socialkonstrutionismen görs för att 

begripliggöra den egna verkligheten vi befinner oss i, detta görs genom språket vi använder, 

vilket visar sig tydligt på forumtråden (Burr 1995, s.4–5; Potter 1996 s.111–113, 177). 
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Kategoriseringar som uttrycks handlar om grundläggande, ofta omedvetna föreställningar och 

förväntningar vi har kring vår omvärld (Bergström & Boréus 2000, s.196–197; Burr 1995, 

s.2).  

Dessa förklaringsmodeller skapas gemensamt på tråden genom deltagarnas föreställningar, 

vilket tar sig uttryck genom hur de producerade texterna framställs. Enligt 

socialkonstruktionismen kan förklaringsmodellerna som skapas tillsammans på tråden 

förklaras med att kunskap upprätthålls ingående av sociala processer, där våra vanliga sätt att 

förstå är genom de dagliga interaktionerna mellan människor (Jørgensen & Phillips 2000, 

s.12). Det innebär att föreställningarna som sprids och bildar gemensamma förklaringar är 

genom interaktionen på tråden, där man påverkar och påverkas av varandra. Därför analyseras 

vilka föreställningar som grundar sig i dessa framställningar. Detta görs genom att undersöka 

hur konstruktionerna kring offret och förövarna skapas och rättfärdigas på forumtråden. I den 

andra dimensionen kopplas sedan förklaringsmodellerna till den diskursiva praktiken, där jag 

undersöker varför föreställningarna uppkommer och uttrycks, i vilka kontexter görs detta 

möjligt? Samt undersöker vilken större diskurs som dessa föreställningar grundar sig på.  

5.2.1 Offret 
Hur skapas och rättfärdigas konstruktioner kring offret? Förklaringsmodellerna som skapar 

och rättfärdigar konstruktionen kring offret utgår från deltagarnas föreställningar om offret. I 

dessa förklaringsmodeller konstrueras offret utifrån de egenskaper och benämningar hon 

tillskrivs, där det handlar om offrets beteende, hanterande och agerande i situationen. 

Förklaringsmodellerna handlar om offrets bidragande till våldtäkten och innehåller fyra 

övergripande förklaringar som innebär att hon var ansvarslös, ett lätt byte, avvikande från 

normen och fick därför skylla sig själv.  

Ansvarslös  

Diskussionerna handlar främst om att offrets hanterande och agerande anses oansvarigt, vilket 

är en av förklaringarna som uttrycks på tråden. 

Alla inblandade är uppenbarligen samhällets bottenskrap, från början kände jag empati för BO mf.l 
men nu är det som att skit tar ut skit... Hon valde själv detta, hon borde vetat bättre att inte umgås 
med blattar. -Gh 

Hur offrets ansvarslösa beteende uttrycks visas genomgående på tråden, vilket görs genom 

hur hennes identitet och egenskaper som offer framställs. I detta citat uttrycker deltagaren 

”uppenbarligen samhällets bottenskrap” där det kan menas att hennes hanterande och 

agerande inte är respektingivande, eftersom hon själv valde att umgås med ”blattar”. Offret 
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klassificeras därför in under samma kategori som ”alla inblandade” och här kallas för 

”samhällets bottenskrap”. Hennes val att frivilligt umgås med blattar, likställs alltså med 

”blattarnas” hanterande i situationen. Deltagaren förklarar även att empatin för offret 

försvann. Tolkningen till detta förstås som att empatin försvann då deltagaren fick veta att hon 

inte blivit våldtagen av, tillsynes okända män, utan att hon visste vilka de var sedan tidigare. 

Att offer känner till sin förövare är en av orsakerna till att de kategoriseras som det ”icke 

idealiska offret”, och får därmed inte full legitimitet som det ideala offret får (Åkerström & 

Sahlin 2001, s.47–50).  

Hennes ”felaktiga” val är något man skuldbelägger henne för och är det vanligaste 

resonemanget som förs kring offrets agerande och hanterande. Det gör att offret anses få 

skylla sig själv, då hon var oanständig. Detta resonemang tar Eliasson (1998, s.25f) upp och 

påpekar att denna typ av skuldbeläggning av kvinnliga offer har man gjort genom hela 

historien, och handlar om en stereotyp bild om vad som anses vara ett lämpligt beteende för 

kvinnor i en våldtäktssituation (Eliasson 1998, s.20). Egenskapen om att vara oanständig är 

även en anledning till varför offer beskylls och uppfattas som ”horan” (Wennstam 2002, s.44–

45). 

Vad gjorde tjejen där från första början? Normala tjejer (i.a.f. som inte vill bli våldtagna) "festar" 
knappast med en grupp nyanlända babbar…- Oi 

I detta citat framställs offret som onormal och avvikande genom uttalanden om att hon 

troligtvis ville bli våldtagen, ”Normala tjejer festar knappast med en grupp nyanlända babbar” 

om de inte ”vill bli våldtagna” vill säga. Denna typ av skuldbeläggning görs ofta och är en av 

förklaringarna till varför våldtäkten inträffat. Skuldbeläggning av offer tas upp i Christies 

teori (2001) där det ”icke idealiska offret” ofta beskylls ha en egen delaktighet till sin utsatthet 

(Åkerström & Sahlin 2001, s.48–50). 

Offrets ålder är också något som diskuteras och värderas. Många anser att det är konstigt att 

hon var äldre än männen och förväntar sig inte att en trettioårig kvinna hamnar i en sådan 

situation. Åldern är ytterligare en faktor som tas upp i Christies teori kring det ”ideala offret”, 

där ett idealiskt offer antingen ska vara ung eller gammal för att få fullständig legitimitet av 

omgivningen (Lindgren 1998, s.96–97). 

Sinnessjukt. Man kunde förstått om hon var 96a men inte 86. -Ea 

I detta citat påvisar en av deltagarna att föreställningen kring offrets ålder har betydelse. 

Denna åldersdiskriminering uttrycks genom påståendet ”förstått om hon var 96a men inte 

86”., vilket kan förstås som att deltagaren har en stereotyp föreställning om att det vore mer 
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förståeligt om offret hade varit tio år yngre och blivit våldtagen. Åldern på offret har 

betydelse enligt Christies teori (Åkerström & Sahlin 2001, s.48). Genom påståendena om 

åldern ses hon som avvikare, vilket är en typ av diskrimineringsgrund som visar sig på denna 

tråd (SOU 2006:21, s.14–15). 

Lätt byte  

Offrets bakgrund spelar roll och anses bidrar till våldtäkten. För att bilda sig en uppfattning 

om offret och kunna avgöra vilken kategori av offer hon tillhör, det vill säga om hon är ett 

idealiskt eller ett icke idealiskt offer, spekuleras det mycket kring offrets bakgrund. Man vill 

veta vart hon kommer ifrån, hur hennes uppväxt har varit och hur hennes liv förövrigt sett ut. 

Detta kopplas sedan in till en förklaringsmodell om att offrets bakgrund förklarar varför hon 

blev våldtagen. 

Kollar man hennes facebookhistorik verkar hon ha haft kontakt med soc, flyttat runt, mått dåligt 
osvosv. -Sw 

Här framställs offrets bakgrund som orolig och avvikande då det påstås att hon har ”haft 

kontakt med soc, flyttat runt, mått dåligt osvosv”. Hennes bakgrund kopplas ihop med 

dysfunktionalitet, vilket påstås vara en av anledningarna till varför hon blev våldtagen. 

Jag har visst gemensamma bekanta med BO på Facebook.Verkar som att hon har eller har haft en del 
problem med sin mentala hälsa, och därför tar eller har tagit mediciner. Kan hända att hon inte var 
drogad, utan att hennes egna mediciner (och alkohol?) ställde till det. 

Hennes bakgrund bekräftas av andra deltagare på tråden, där utsagorna bygger på varandras 

kommentarer, vilket leder till att deltagarna rättfärdigar bilden om att hon har haft ” endel 

problem med sin mentala hälsa” och att hennes egna mediciner ”ställde till det”. Detta är ett 

typexempel på hur deltagarna rättfärdigar bilden av offret och bygger upp sanningar på 

tråden. Men dessa sanningar är egentligen en produkt av hur deltagarna själva väljer att 

uppfatta verkligheten (Burr 1995, s.2). 

Tjejen som har anmält, har tydligen själv brutit sig in hos en 32-årig man och knivhuggit honom så 
att han fick svåra skador och fick sy ihop...- Da 

Här lyfts en historia upp om att offret har ”knivhuggit” en man, och att han fick ”svåra skador 

och fick sy ihop”. Att denna historia tas upp, tolkas handla om att man vill framställa offret 

som en avvikare och påvisa att hon är oberäknelig och impulsiv. Historierna som sprids kring 

offrets bakgrund och identitet kopplas ihop med hennes kön och klasstillhörighet. Andra 

förklaringar handlar om att hon är trasig och därmed ett lätt byte. 

gärningsmän ofta inriktar sig på redan trasiga tjejer. Lätta offer. Så är det. Det var en instabil tjej som 
blev gruppvåldtagen av ett gäng "flyktingbarn" på Fåfängan i Stockholm t ex.- Lu 



31 
 

Här framställs offret som trasig då deltagaren påstår att ”gärningsmän ofta inriktar sig på 

redan trasiga tjejer”, då dessa typer är lättast att våldta. Deltagarna på tråden framställer offret 

som ett ”icke idealt offer” då hon anses vara medskyldig till våldtäkten, och därför ges offret 

ingen legitimitet till sin utsatthet, hon får inte heller något medlidande. Någon sympati eller 

förståelse för offrets situation lyfts inte heller upp, vilket också tas upp i Christies teori (2001) 

om att det ”icke ideala” offret inte visas någon empati (Åkerström & Sahlin 2001, s.47). 

Avvikande 

En återkommande fråga är om offret är svensk. Det spekuleras kring offrets ursprung, där hon 

först antas vara svensk, men efter att information sprids om att hennes pappa inte är född i 

Sverige medför det att diskussionerna ändrar riktning. Hon kallas för ”MENA tjej”, vilket 

betyder ursprunglig tillhörighet till Mellanöstern eller Nordafrika och tillskrivs egenskaper 

utifrån det.  

verkar vara ett förekommande fenomen bland många tjejer med bakgrund i Balkan och MENA att 
vara extremt ursäktande av motsvarande mäns handlingar. Har själv minnen från gymnasiet när de 
allt som oftast gick på sina egna tjejvänner i situationer där killar hade gjort något helt oacceptabelt. -
Ji 

I detta citat har tidigare diskussioner om offrets hanterande utifrån en filmsekvens från 

livesändningen där offret först nekar till att hon blivit våldtagen för att hon inte hade något 

minne av det. En generalisering görs kring ”tjejer med bakgrund i Balkan”. Dessa tjejer 

grupperas in och förklaras vara undertryckta av ”motsvarande män”, det vill säga män som 

ursprungligen har en bakgrund i Balkan och ”MENA”. Vilket tolkas som att deltagaren menar 

att kvinnor inklusive offret, som med annat ursprung är undertryckta på grund av 

värderingarna, kulturen och att männen i dessa kulturer har en överordnad, dominerande roll. 

Dessa stereotypa bilder och fördomar som sprids är ett typexempel på hur rasistiska 

handlingar uttrycks på tråden (Neergaard & Dahlstedt 2013, s. 184–185). 

Att människor grupperar in människor kan förklaras med hur människor generellt 

kategoriserar in och delar upp individer eller grupper (Burr 1995, s.4–5). Men den här typen 

av kategorisering som görs på tråden kring offret kan främst förklaras utifrån 

andrafieringsbegreppet, som menar att man tillskriver egenskaper som skiljer sig från ”vi” 

normen (Johansson 2007, s.46–49; Edling & Liljeros 2016, s.74).  
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Skylla sig själv 

Offret anses få skylla sig själv då hon beter sig oanständigt. Offret benämns och tillskrivs 

många nertryckande egenskaper utifrån sin könsidentitet som kvinna och kring hennes 

sexualitet samt klasstillhörighet. 

En kvinna måste ha ett konsekvenstänk framförallt när man beblanda sig med primitiva individer. 
Detta hade helt kunnat undvikas om hon hade hjärna nog att inte berusad sig till medvetslöshet. - Ft 

I detta citat upplyser deltagaren om att ”en kvinna måste ha ett konsekvenstänk”, vilket tolkas 

här som att offret ifråga inte har, då hon ”beblandade sig med primitiva individer”. Våldtäkten 

påstår deltagaren kunnat undvikas helt om offret hade haft ”hjärna nog” att inte ”berusa sig till 

medvetslöshet”. Den här typen av framställning görs ofta på tråden där offret framställs 

utifrån en stereotyp bild kring hur kvinnor ”borde vara”, och utifrån normen kring kvinnliga 

egenskaper en kvinna bör besitta (Edling & Liljeros 2016, s.51f, 178). 

whittrash som var med på det är ingen våldtäkt. 

I detta citat benämns offret som ”white trash” och är kopplat till att hon ”var med på det”, 

vilket enligt deltagaren inte är en våldtäkt. Förklaringen på tråden kring offrets hanterande 

och agerande visar ofta på den här typen av misstro, där offrets trovärdighet anses vara låg. 

Föreställningarna om att hon var med på det, gör att hon inte blir trodd och kan inte heller ses 

som ett legitimt offer samt anses vara omdömeslös (Ekström 2002, s.40–44). 

Hon kanske var med på det och alla inblandade är aspierande porrskådisar. Jag menar värre saker har 
hänt. Har svårt att lita på svenska drinkluder numera. -Ty 

I detta citat spekuleras det kring om att offret ”var med på det”, genom att påstå att det 

handlade om en amatörinspelad porrfilm. Deltagaren tillskriver offret egenskapen som 

lösaktig genom att påtala sin uppfattning om att det är ”svårt att lita på svenska drinkluder”. 

Förklaringarna som ges är ofta negativt kopplade till offrets könsroll (SOU: 2006:21. s,189), 

vilket föreställningarna kring offret på denna tråd uttrycker tydligt. 

Dom här tjejerna, kvinnorna, whatever, har alltid funnits. Förr kallades dom för vandringspokaler. 
Dom tillbringade stor del av sin tid med att k-a runt så att killarna kunde ha något att träna på. Dom 
var lost från tidig början. Dom flesta gick under. Skillnaden mot idag är att vi kan ta del av eländet. 
Killarna bör kastreras. -Fo 

I detta citat förklaras att det finns olika typer av kvinnor, där typen ”vandringspokal” urskiljer 

sig genom sitt beteende, och kopplas till offret i det här sammanhanget. Det framställs som att 

en sådan ”typ” av tjej förtjänar att bli våldtagen, då denna typ anses vara lösaktig. Att vissa 

tjejer, så kallade ”vandringspokaler” beskrivs som något killar använde sig av, så att de kunde 

träna på att ha sex, och att ”dom flesta gick under", försöks i detta citat framställas som att det 

är dessa tjejers fel. Men tolkas snarare som att dessa tjejer utnyttjades av killarna, i det här 
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fallet av killar generellt, till att användas som träningsredskap för att killarna skulle kunna 

träna upp sig. Att tjejerna därefter ”gick under” av att ha varit ”vandringspokaler” säger mer 

om killarnas vårdslösa användning av ”träningsredskapet”/vandringspokalen. Citatet påstår 

också att dessa tjejer som tillbringade stor del av sin tid med att k-a runt var ansvarslösa, detta 

kan tolkas motsägelsefullt, eftersom dessa tjejer sägs spenderat denna tid med killarna, som 

likaså k-a runt med dessa tjejer. Det betyder alltså att killarna också stämmer in på 

beskrivningen av ”vandringspokaler”.  

Uppfattningar om att offret är lösaktigt överensstämmer med de uppfattningar Wennstam 

(2002) tar upp i beskrivningen om ”horan”, där trovärdigheten bedöms utifrån lösaktighet 

eller respektabel (Wennstam 2002, s.74ff). Lösaktig är en benämning som offret på tråden 

framställs som, och en förklaringsmodell till varför hon blev våldtagen. Begreppet lösaktig tas 

även upp i Jeffner (1998) studie, där det också uppfattas som en anledning till varför offer blir 

våldtagna (Jeffner 1998, s. 224–225; Wennstam 2002, s.74ff, 96f). 

Förklaringsmodellerna handlar om offrets bidragande till våldtäkten och som förklarar varför 

offret blev våldtagen. Dessa förklaringsmodeller visar att det är offrets fel att hon blev 

våldtagen. Deltagarna menar att offret är ansvarig för våldtäkten och får därmed skylla sig 

själv. 

5.2.2 Förövarna 
Hur skapas och rättfärdigas konstruktionerna kring förövarna? Förklaringsmodellerna som 

skapar och rättfärdigar konstruktionerna kring förövarna utgår från deltagarnas föreställningar 

om dessa. I förklaringsmodellerna konstrueras förövarna utifrån de egenskaper och 

benämningar de tillskrivs, där det handlar om deras beteende, hanterande och agerande i 

situationen. Förklaringsmodellerna handlar om orsakerna till varför dessa förövare våldtagit, 

och innehåller fyra övergripande förklaringar. Dessa förklaringsmodeller innebär att 

förövarna var efterblivna, invandrare och religiösa samt hade en okontrollerad sexualdrift.  

Efterblivna 

Deltagarna framställer förövarna som annorlunda, avvikare och onormala på olika sätt. Detta 

görs bland annat genom en insamling av information kring förövarnas bakgrund. Deltagarna 

hjälps tillsammans åt att hitta information om förövarna. 

Ursprungligt postat av Ö: Står på bilden att det sänds i "den största gruppen utan regler Och så står 
det att han som sänder är: https://m.facebook.com/****n.**o...content_filter.Stämmer det ST? -Ö 

- Stämmer bra. - ST 
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I citatet ovan framgår det att man vill veta vem förövaren är genom att få tillgång till 

förövarens Facebook konto. Och om någon information inte stämmer hjälps det tillsammans 

åt att rätta till det. 

Han har tagit bort sin FB men hans gamla är kvar. J ***d****. -Ml 

Informationen om förövarnas identitet och bakgrund delas på tråden där polisprotokoll och 

detaljerade uppgifter om bakgrund och familjeförhållande från kriminalvården sprids, senare 

tillkommer även hovrättens dom där mycket information utelämnas kring alla inblandade. 

Denna typ av informationsbearbetning tas fram och tolkas, där målet handlar om att få sina 

fördomar bekräftade, vilket är en rasistisk handling enligt Neergaard och Dahlstedt (2013, 

s.184–185). Deltagarna skapar därmed konstruktioner utifrån informationen, vilket kan ses 

som en grund till uppbyggnaden och utifrån den byggs konstruktionerna vidare och utvecklas 

gemensamt på tråden. Detta görs bland annat i diskussionen som kretsar kring förövarnas 

mentala förmåga. Information sprids om att en av förövarna har gått i särskola. Utifrån den 

informationen skapas bilden om att förövaren har ett handikapp och är lågbegåvad. 

Det kan spela roll för domslutet om IQ är under 70. Svårt att säga säkert men jag tror det finns 
kognitiva begränsningar av det jag sett. -Vq 

I detta citat produceras en förklaring om vad låg begåvad innebär. Deltagaren förstärker 

citatet och bekräftar informationen genom att skriva ”jag tror att det finns kognitiva 

begränsningar av det jag sett”. Förövaren tillskrivs därmed egenskapen som lågbegåvad 

kopplat till hans identitet. Denna egenskap tillskrivs även de andra förövarna i tråden och 

används genomgående som argument och en förklaringsmodell till varför dessa förövare 

våldtar. Egenskapen som lågbegåvad utrycks däremot i andra former och tar sig i uttryck på 

andra sätt. 

Hur kan man vara så dum att man filmar det live och sänder på Facebook? Inte mycket hjärnaktivitet 
i dessa huvuden. -Hy 

I detta citat produceras en fråga där deltagaren undrar hur man kan vara ”så dum att man 

filmar”. Meningen avslutas med ett påstående ” inte mycket hjärnaktivitet i dessa huvuden”. 

Perspektivvalet utifrån citatet visar vilken föreställning deltagaren har om förövarna, då de 

framställs som osmarta. Andra deltagare svarar och bygger vidare på att förövarna är 

efterblivna. 

Förmodligen uppfattade de inte det som våldtäkt själva, att ha sex med en medvetslös tjej är säkert 
fullt normalt sex för detta klientel. -Df 

I detta citat produceras en teori som är kopplat till egenskapen som lågbegåvad, där förövarna 

framställs som mindre intelligenta då de inte verkar uppfatta eller förstå att det rör sig om en 
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våldtäkt. Deltagaren förklarar vidare att det ”säkert är fullt normalt”, vilket är en antydan för 

”detta klientels” värderingar. En tolkning på benämningen ”klientel” är att förövarna 

kategoriseras in i en grupp som har avvikande värderingar, vilket blir en tydlig särskiljning 

mellan ”vi” och ”dom” och kan förklaras med andrafieringsbegreppet, då deltagaren tydligt 

visar sin egna ståndpunkt, genom att påstå vad som är normalt sex för den avvikande gruppen, 

vilket därmed särskiljer dom från normen (Johansson 2007, s.46–49). Genom framställningen 

som görs kring förövarnas lågbegåvning och ointelligents leder det till en förklaringsmodell 

som handlar om varför dessa män våldtagit. 

Deltagarnas tillskrivningar och föreställningar om att de är avvikande syftar främst till att de 

är invandrare. Det synliggörs genom olika former av särskiljningar, som utöver identitet och 

bakgrund även tar sig uttryck genom frågor och påståenden gällande etnicitet och ursprung. 

Invandrare  

En diskussion kring förövarnas ursprung kopplas ihop med ensamkommande, vilket är en 

vanlig föreställning som synliggörs på tråden. 

Ursprungligt postat av Nd: Är det ett ensamkommande barn på dessa bilder? -Nd 

- Förmodligen födda i Sverige och "svenskar" enligt statistiken. -Us 

I citaten frågas det om förövarna är ”ensamkommande barn”, och förstås som att deltagaren 

gör en naturlig koppling mellan våldtäkt och ensamkommande barn, vilket visar vad 

deltagarens föreställningar handlar om. Svaret på frågan påvisar att deltagaren själv likställer 

männen som ensamkommande, men att Sverige inte gör det. Detta görs genom att deltagaren 

uttrycker ”förmodligen födda i Sverige och svenskar enligt statistiken”, vilket framställs som 

att de, enligt statistiken uppfattas som svenskar. Diskussioner kring skillnader mellan 

svenskar och invandrare görs ofta, där uppdelningen ”vi” och ”dom” framställs genom 

förhandlingsprocessen där tydliga särskiljningar görs. På så vis skapas diskrepansen mellan 

”vi” och ”dom”, som handlar om att deltagarna är ”vi” och förövarna är ”dom”. Detta visar 

tydligt hur argumenten uttrycker rasistiska uppfattningar och går att koppla till 

rasifieringsbegreppet som menar att dessa uppdelningar görs när människors föreställningar 

och verklighet uppfattning är präglad av rasistiska uppfattningar (Neergaard & Dahlstedt 

2013, s.171,194–195).  

Att förklara att förövarna våldtog genom att skylla på deras etnicitet och ursprung är den 

vanligaste förekommande förklaringsmodellen. Vilket tar sig i uttryck genom olika 

framställningar som uttrycks genom termerna ”vi” och ”dom”. 
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Nu befinner vi oss i Sverige. Tur för dem. Otur för alla oss andra. Djur ska vara i bur eller djungeln. -
Am 

Denna deltagare använder sig av orden ”vi” och ”dem” vilket skapar distans, där en tydlig 

särskiljning görs mellan svensk och invandrare. Citatet förstärks ytterligare genom uttalandet 

”tur för dem” att de befinner sig i Sverige, men otur för ”alla oss andra”. Vilket tydligt visar 

att deltagaren själv ingår i ”vi”- gemenskapen och förövarna tillhör ”dom andra”. Ordet ”vi” 

tolkas innefattar svenskar som inkluderas i gemenskapen, medan “dom” eller “de andra” 

innefattar invandrare, som enligt det här citatet borde exkluderas. Detta tydliggörs genom hur 

deltagarna uttrycker sig, ordet “dom” används också i stor utsträckning på tråden, vilket per 

automatik blir en diskrepans till “vi”. Detta ”vi och dom tänk” visar vilka föreställningar som 

råder på tråden kring förövarna, vilket bland annat kan förklaras genom 

andrafieringsbegreppet (Johansson 2007, s.46–49).  

Vidare benämns även förövarna som ”djur”, och tolkas här som en form av avhumanisering 

då förövarna blir ett objekt, där deltagarna framställer förövarna som ociviliserade. Denna 

framställning handlar om att tydliggöra att de inte passar in i ”vårat” samhälle, vilket är en 

vanlig rasistisk handling som görs för att underordna och särskilja avvikarna från normen 

(Neergaard & Dahlstedt 2013, s.183f, 194–195; Edling & Liljeros 2016, s.74).  

Denna ”vi” och ”dom” - uppdelningen tar sig olika uttryck på forumtråden, där särskiljningar 

görs utifrån förövarnas utseende, vilket även kopplas ihop med deras sexualitet, ursprung, 

kultur och religion. 

**** ser ut som en klassisk våldtäktsman. Är man så brun och ful så är nog våldtäkt enda möjligheten 
att få knulla. -Ij 

Förövarna beskrivs i det här citatet som fula och man tycker sig se att det är våldtäktsmän. 

Förövarnas utseende har betydelse i hur man tillskriver de olika egenskaper. I det här citatet 

påstås att ena förövaren ”ser ut som en klassisk våldtäktsman” då förövaren är ”ful”. Detta 

kan förstås av hur våldtäktsmän oftast beskrivs i samhället, och är ofta ett argument som 

förklarar varför dessa förövare måste våldta (Wennstam 2004, s.209f). Denna bild återspeglar 

sig i den stereotypa bilden som finns kring förövare i samhället, som handlar om att 

våldtäktsmän inte anses vara normala, därav tillskrivs onormala egenskaper som rättfärdigar 

bilden av den ”vedervärdiga, farliga och hemska” förövaren (Lindgren 2010, s.38). Andra 

orsaker till att förövarna våldtog framställs genom kopplingar till deras kultur, ursprung och 

etnicitet. 

Han är för mörk för att vara alban. Kanske var en albansk zigenare eller en arab. Det är jävligt 
ovanligt att albaner våldtar, det brukar inte hända så ofta. -Åp 
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En rangordning görs här mellan olika folkgrupper kring vilka som är mest benägna till att 

våldta. En uteslutning görs också om att ena förövaren inte kan vara ”alban” eftersom det är 

ovanligt att just ”albaner” våldtar. Rangordnings metoder och kategoriseringar utifrån 

människors ursprung, etnicitet eller utseende där olika egenskaper och karaktärer tillämpas 

kan handla om erfarenhetsgrundade föreställningar som tar sig i uttryck på det här sättet som 

citatet ovan visar (Neergaard & Dahlstedt 2013, s.184).  

Ursprungligt postat av Ya:Vare en kille som våldtog eller va de flera stycken som gjorde de? -Ya 

- Är det blattar så brukar de vara flera. De gillar att visa sina omskurna för varandra. -Eb 

Diskussioner förs hur ”blattar” våldtar, och påstår att det skiljer sig från svenskars sätt att 

våldta. Det påstås även att dessa män tycker om ”att visa sina omskurna för varandra”, vilket 

blir ett sätt för deltagarna att ytterligare visa på olikheter mellan ”vi” och ”dom”. Att blattarna 

är ”omskurna” kopplas till religion och man förutsätter att män från muslimska länder har en 

ociviliserad attityd till sex. 

Vi får inte glömma den strukturella rasismen som gör att de inte får knulla om de inte våldtar, det här 
är "nöd" som tvingar dem till detta.Vi är nog fan framme vid vägs ände för länge sedan med den här 
integrationen av analfabeter. -Mt 

Att “dom” våldtar och att det är nöd som tvingar dom till detta, uppfattas här som att 

deltagaren grupperar in förövarna till en grupp som har religiösa värderingar, vilket gör att de 

tvingas våldta. 

Religion  

Vilken skräll att det var en svartskalle, får man gissa på att värderingarna kommer direkt från 
koranen? -Lr 

I ovanstående citat framhålls invandrare som självklara våldtäktsmän och inget som förvånar, 

snarare bekräftar deltagarnas föreställningar. En koppling till religion upprepar sig flertalet 

gånger på tråden, där förövarna framställs som invandrare och antas ha värderingar kopplade 

till religion. 

Man ogillar muslimer för att deras värderingar är helt åt helvete där en kvinna är en ägodel. -Vö 

I detta citat används ordet “man” istället för att referera till sig själv, vilket talar för att det 

ligger en sanning bakom påståendet, eftersom personer här talar utifrån en större negativt 

laddad, verklighetsbild av muslimer. Förövarnas värderingar anses handla om ett 

kvinnoförakt, detta förklaras genom hur deltagaren antar att förövarna ser kvinnan som en 

ägodel. Ekström (2002, s.32) tar upp att denna typ av värdering som ligger hos män kan 

kopplas till hur man redan på medeltiden i Sverige ansåg att kvinnan betraktades som 

mannens egendom, där mannen hade makt och kvinnan var underordnad mannen. Denna 
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förlegade bild finns fortfarande kvar i strukturen och uttrycks bland annat i våld- och 

sexualbrott. Förövarnas sexualitet kopplas även ihop med religionen och värderingarna vilket 

är en vanlig rasistisk företeelse som görs för att visa distans mellan ”vi” och vårt sätt att vara, 

till skillnad från ”dom” och deras kultur, normer och värderingar (Neergaard & Dahlstedt 

2013, s.171, 179f, 183ff, 190,194f). Deltagarna konstaterar även att förövarnas moral, etik 

och normer skiljer sig från de svenska, vilket förklarar varför dessa förövare våldtog. Men 

sexualiteten används även som en förklaring till varför män generellt våldtar. 

Okontrollerade  

Våldtäktsmän lider av abnorm sexdrift -Ry 

Att beskriva och tillskriva att våldtäktsmännen lider av en ”abnorm sexdrift” medför en 

objektifiering av dessa män utifrån deras tillskrivna egenskaper. 

Män styrs av sina lustar, detta finns det mycket forskning på -Dq 

Att hävda att våldtäktsmän lider av en onormal sexdrift framställs som en faktabaserad 

kunskap. Bilden som förövarna tillskrivs genom detta citat speglar den mytbild om att män är 

okontrollerbara, och att det inte kan kontrollera sina drifter eller sin sexualitet. Ansvaret för 

att se till att sådana situationer inte uppstår är därför kvinnornas (Eliasson 1998; s.46; 

Wennstam 2002, s.21). 

Sammanfattning av textdimensionen 

Analysen av textdimensionen visar att diskussionerna som pågår på tråden handlar om varför 

offret blev våldtaget och varför förövarna våldtog. Dessa frågor genomgår en 

förhandlingsprocess där olika förklaringsmodeller skapas gemensamt, utifrån deltagarnas 

föreställningar kring offret och förövarna. Dessa förklaringsmodeller handlar om offrets 

bidragande till våldtäkten och förövarnas anledningar till att våldta.  

Offret 

Offrets bidragande till att hon blev våldtagen förklarades utifrån fyra olika modeller. Den 

första förklaringsmodellen handlade om att hon ansågs vara ansvarslös, vilket uttrycktes 

genom att ifrågasätta och skuldbelägga hennes agerande. Ansvarslösheten handlade både om 

att hon hade druckit sig berusad och befann sig på en fest med invandrare, vilket deltagarna 

ansåg vara ett riskbeteende, och där offret ansågs ta en stor risk till att bli våldtagen.  

Den andra förklaringen handlade om att offret ansågs vara trasig och därmed ett lätt byte, 

vilket uttrycktes genom uttalanden om hennes hanterande. Hennes bakgrund visade att hon 



39 
 

haft det svårt på olika sätt. Det framkom bland annat att hon haft alkohol och drog 

problematik samt kontakt med socialen. Den tredje förklaringen handlade om att hon var 

avvikande utifrån hennes kön som kvinna, bakgrund och klasstillhörighet samt att hon var 

invandrare. Den fjärde förklaringen till varför hon blivit våldtagen handlade om att hon hade 

ett oanständigt beteende. Enligt majoriteten av deltagarna ansåg man att hon var lösaktig, och 

där det uttrycktes en misstro genom att anklaga henne för att ha en egen del till sin utsatthet. 

Offret påstås även vara omdömeslös när hon självmant valde att umgås med invandrare, vilket 

uppfattades som skamlöst. Offret ansågs därför vara en avvikare från normen, då hennes 

agerande och hanterande uppfattas som onormalt. Deltagarna ansåg alltså att offret var 

ansvarig för våldtäkten, då hon borde vetat bättre och får därmed skylla sig själv. Den här 

attityden fanns bland annat hos poliserna i början av 1930-talet, där offrets trovärdighet 

bedömdes utifrån kvinnans karaktär. Det var polisens uppgift att bedöma vilken kategori hon 

tillhörde, om hon var ordentlig därmed pålitlig eller om hon var lösaktig och därför opålitlig 

(Ekström 2002, s.66–68). 

Förövarna 

Förövarnas anledningar till våldtäkten bestod av fyra olika förklaringsmodeller. Den första 

modellen handlade om att de ansågs vara efterblivna, ointelligenta och obegåvade, och därför 

inte hade förmågan att förstå eller tänka att det var fel att våldta. Förövarna ansågs därför inte 

heller ha förmågan att anpassa sig, eller rätta sig efter de lagar och regler som råder i 

samhället. Den andra förklaringsmodellen handlade om att förövarna var invandrare som inte 

passar in i det svenska samhället, då deras religion, kultur och värderingar inte liknade det 

”svenska”. En tredje förklaring handlade om att de antogs vara religiösa, där det gjordes en 

slags jämförelse mellan deltagarna och framställningen av förövarna. Deltagarna framställde 

sig själva som hederliga och normala medan de framställde förövarna som onormala, 

annorlunda och avvikande. För att framställa sig själva som normala och förövarna som 

onormala drogs paralleller till religion, värderingar och ett starkt kvinnoförakt, där man antog 

att religionen tvingade dessa förövare att våldta. Förövarnas moral och etik ansågs även skilja 

sig från ”etiskt svensk” moral och etik. Den fjärde förklaringsmodellen handlade om att 

förövarna som var män, hade en okontrollerbar sexualdrift, vilket gjorde att de inte kunde 

motstå frestelsen eller kontrollera sin sexuella frustration. Denna myt tar bland annat Eliasson 

(1998, s.46) upp och förklarar att eftersom mäns sexualitet uppfattas som en slags naturkraft 

som de inte kan rå för, kan de inte heller ta ansvar för sina handlingar som utrycks genom 

sexualiteten, vilket fråntar deras sexuella handlingar. Detta har det funnits en förståelse kring. 
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5.3 Diskursiv praktik  
I denna dimension undersöktes hur diskursen kring sexualbrott på forumtråden relaterade till 

de olika kontexterna som diskussionerna ingick i på forumtråden. Detta undersöktes med 

hjälp av intertextualitet, för att titta närmare på hur texterna kring offret och förövarna 

relaterade, byggde och influerade samt i viss mån även härmade varandra. Intertextualiteten 

hjälpte till att synliggöra vilka diskurser som formade det som sägs på tråden om offret och 

förövarna (Bergström & Boréus 2005, s.324; Jørgensen & Phillips 2000, s.85f).  

Kontexter 

Resultatet visar att konstruktionerna som skapas på tråden bygger på en uppdelning av ”vi” 

och ”dom”, vilket visar sig vara diskussionernas utgångspunkt. Parallellerna som dras mellan 

vi och dom är kopplade till vilka kontexter som påverkar och formar det som sägs. 

Kontexterna som innefattar tråden utgörs främst av anonymiteten som deltagarna ges, vilket 

möjliggör hur dessa konstruktioner formas. Kontexterna som möjliggör och samtidigt 

begränsar sättet att konstruera offret och förövarna omfattas också av de dominanta 

diskurserna och normer som råder i samhället. Dessa diskurser präglar synen och bilden på de 

två rollerna och begränsar därmed möjligheterna till att bredda sina vyer. Denna påverkan 

visar sig genom hur ett kontinuerligt särskiljande görs mellan deltagarna, offret och förövarna. 

Enligt socialkonstrutionismen strävar vi människor efter en enig bild som vi gör genom att 

sätta in människor i olika kategorier, detta görs framförallt genom vårt språkbruk för att skapa 

ordning som gör det enklare att förhålla sig till sin omvärld (Börjesson 2003, s.88).  

Maktrelationer 

Vilka maktrelationer går att skönja/reproduceras i dessa konstruktioner? Analysen av den 

diskursiva praktiken visar tydligt på hur de producerade texternas uppkomst handlar om 

deltagarnas föreställningar. Dessa föreställningar grundar sig i sin tur i de normer och tidigare, 

historiska strukturer som dominerat och haft makt. Dessa maktstrukturer handlar i det här 

fallet om rasistiska diskurser och den patriarkala könsmaktsordning som fortfarande finns i 

samhället, och tar sig i uttryck genom deltagarnas framställda föreställningar och attityder. 

Maktrelationerna visar sig genom hur deltagarnas föreställningar om offret och förövarna 

uttrycks. Detta görs genom olika diskriminerande och rasifierande framställningar av 

konstruktionerna, där offret och förövarna tillskrevs nedtryckande och kränkande 

benämningar även avvikande egenskaper. De rasistiska och könsdiskriminerande 

föreställningar som speglar de normer som finns i samhället, visar sig dominera på 
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forumtråden. Föreställningarnas möjlighet att uttryckas i denna kontext, ges främst genom 

anonymiteten som skyddar de enskilda individerna och skapar därmed en hög tolerans till 

olika yttranden. Anonymiteten möjliggör även, tillskillnad från muntliga diskussioner i 

fysiska miljöer, ett vardagligare och framförallt mindre politiskt korrekt samtalsklimat med en 

högre tolerans för uttalanden (Svenningsson 2006, s.4ff). 

Föreställningarna som yttrar sig på tråden och därigenom etablerar sig och blir dominanta, 

visas genom hur föreställningarna smittar av sig och inspirerar varandra, vilket formade en 

intertextuell kedja (Bergström & Boréus 2005, s.324; Jørgensen & Phillips 2000, s.85f). Detta 

görs på tråden genom att deltagarna bygger och relaterar till andras texter, då de citerar 

tidigare framställningar och bygger vidare på argumenten som förs, eller hänvisar till andras 

texter. Dessa framställningar visar en tydlig diskrepans mellan "vi" och "dom", där 

dikotomierna: man/kvinna och svensk/invandrare ingår. 

”Vi” och ”dom” 
Utifrån hur deltagarna kategoriserar och delar in sig själva, förövarna och offret skapas 

grupperingar som särskiljer sig från varandra. Dessa grupperingar präglas av samhällets 

maktstrukturer där rådande normer verkar, och därmed bildas en distans som leder till ett ”vi” 

och ”dom”. Distansen leder i sin tur till konflikter mellan över- och underordnade grupper 

som tar sig i uttryck genom diskriminering och förtryck (Johansson 2007, s.46–49).  

”Vi" innefattar de flesta deltagare på tråden och anser sig själva som svenskar, medan offret 

och förövarna skiljer sig från ”vi” och definieras istället som "dom andra" därigenom 

exkluderas från ”vi” gemenskapen och kollektivet. Många olika jämförelser görs mellan "vi" 

och "dom" på tråden, vilket tar sig uttryck genom att deltagarna hävdar sin överordnade 

position och underordnar de andra (Edling & Liljeros 2016, s.74; Dahlstedt & Neergaard 

2013, s.190, 194f). Uppdelningen som görs kring offret och förövarna visar sig handla om 

dikotomierna: svensk/invandrare och man/kvinna, där ojämlika maktrelationer ingår som 

handlar om rasism och könsmaktsordningen.  

5.3.1 Man/kvinna 
Dikotomin man/kvinna synliggörs på tråden genom hur deltagarna framställer offret som en 

avvikare från normen. Detta görs utifrån de underordnade och nedvärderande egenskaperna 

och benämningar hon tillskrivs. Offrets hanterande och agerande ifrågasätts ständigt genom 

att påtala hur dum hon var, och hur ansvarslöst det var att utsätta sig för att bli våldtagen. 

Detta resonemang leder till att hon skiljs åt från det idealiska offret och även från normerna 
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och föreställningarna som råder kring hur en kvinna ska vara. Utifrån denna framställning 

anses hon få skylla sig själv och något medlidande får hon inte (Eliasson 1998, s.20ff, 25f ; 

Wennstam 2002, s.44–45).  

Maktrelationer tar sig i uttryck genom könsmaktsordningen 

Maktrelationerna som ingår i konstruktionen kring offret utgår från deltagarnas föreställningar 

som grundar sig i stereotypa uppfattningar kring offer och könsrollen som kvinna. Denna 

maktstruktur handlar om att männen som utgörs på tråden utgör även normen där, och har en 

överordnad roll, medan offret som kvinna definieras som en avvikare från denna norm och har 

en underordnad position. Den här typen av synsätt visar sig tydligt och går att koppla till en 

ojämlikhet som tydliggörs på tråden och till könsmaktsordningen som fortfarande råder i 

samhället (Edling & Liljeros 2016, s.52). 

5.3.2 svensk/invandrare 
Deltagarna utgjorde normen och hade en överordnad roll på forumtråden. Dessa deltagare 

framställde oftast sig själva som svenskar, vilket uttrycktes i diskussionerna genom att ordet 

”vi” uttrycktes, vilket innefattar den som skriver. ”Vi” ordet uttrycktes oftast i sammanhang 

när diskussionerna fördes kring förövarna och där förövarna framställdes som ”dom”. Ordet 

”dom” innefattade de andra, vilket syftade till förövarna. Denna dikotomi uppstod därigenom, 

där ”vi” och ”dom” skildes åt och tillskrevs motsatta egenskaper och karaktärsdrag 

(Darvishpour & Westin 2015, s.20). 

Dikotomin svensk/invandrare visade sig genom hur deltagarna på tråden framställde sig själva 

som överordnade och normala medan invandrare framställdes som underordnade och 

avvikande. Ofta framställdes svenskar och svenskhet som något rent och hederligt genom att 

det påstås att det är dom andras fel till att brottsstatistiken ökar. ”Dom” våldtar svenska 

flickor osv. Genom denna typ av påståenden tillskriver deltagarna ”de andra” negativa 

egenskaper och skyller på att det är ”de andras fel” att Sverige ser ut som det gör. ”Dom 

andra” tillskrivs även andra negativa egenskaper som är kopplade till olikheter och skillnader 

mellan svensk och invandrare. Detta görs på tråden för att tydliggöra olikheter och skapa 

distans mellan ”vi” och ”dom” (Neergaard & Dahlstedt 2013, s. 179f, 190,194f). 

Maktrelationer tar sig i uttryck genom rasism  

Maktrelationerna på forumtråden tar sig uttryck genom rasistiska uttalanden om förövarna, 

som utgör förtryck mot invandrare. Detta synliggörs genom hur deltagarna på tråden 

tillskriver förövarna negativa, stereotypa egenskaper och benämns som: ”invandrare”, ”dom” 
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och ”muslimerna”, vilket visar att det inte bara handlar om ras utan är även sammanvävt med 

förövarnas kultur, religion och etnicitet. Fördomarna som råder kring invandrare grundar sig 

ofta i rädslor som visar sig på tråden. Detta uttrycks genom hur deltagarna formulerar sig, 

vilket görs genom att påstå att ”de förstör vårt land”, ”kostar oss massa pengar att ha de där i 

våra fängelser”, ”dom är djur sätt dom i bur, i deras hemländer”. Dessa påståenden uttrycks 

genomgående på tråden och visar en främlingsfientlig rädsla kring invandrare (Dahlstedt & 

Neergaard 2013, s.184–185) 

Rädslorna handlar även om fördomar kring religion, främst muslimers värderingar som 

tillskrivs på förövarna. Denna religion kopplas ihop med kvinnoförtryck, och att det är 

religionen och värderingarna som styr dessa förövare till att utföra en våldtäkt (SOU 2006:21, 

s.189f; Dahlstedt & Neergaard 2013, s179f, 183ff.). Hur förövarna kopplas ihop och 

kategoriseras kan även förklaras med rasifierings - och andrafieringsbegreppet som handlar 

om att dela upp människor i olika grupper och kategorisera ”vi” och ”dom”, vilket tydligt görs 

på forumtråden (Neergaard & Dahlstedt 2013, s.179f, 190,194f). 

6. Diskussion  

6.1 Avslutande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur offer och förövare som kategorier, konstrueras i 

diskursen kring sexualbrott på ett internetforum där användarnas identiteter är anonyma.  

Frågeställningarna som studien besvarade var:  

Vilka konstruktioner skapas kring offer och förövare när våldtäkt diskuteras?  

Hur skapas och rättfärdigas dessa konstruktioner?  

Vilka maktrelationer går att skönja / reproduceras i dessa konstruktioner? 

Föreställningarna som deltagarna grundar sina framställningar på, visar sig handla om den 

etablerade syn som råder i samhället kring offer och förövare. Konstruktionerna som skapas 

på tråden handlar därför om de dominerande föreställningarna som finns kring dessa 

konstruktioner. Hur offret och förövarna synliggörs på tråden bestäms utifrån kontextens 

förutsättningar, där möjliggörande eller begränsningar avgör vilka konstruktioner som blir 

möjliga att skapa på Flashback tråden. Inom det vardagliga samtalet som sker i denna kontext 
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på tråden, utgör främst anonymiteten möjligheter till konstruktionerna. Anonymitetens roll 

visar hur ett vardagligare och framförallt mindre politiskt korrekt samtalsklimat råder, och 

därigenom möjliggör en högre tolerans för uttalanden kring offret och förövarna. 

Offret 

Offret konstrueras som ett icke idealiskt offer genom att hon tillskrivs egenskaper och 

benämns i diskussionerna som ett ansvarslöst, oanständigt offer, då hon varit påverkad av 

alkohol och frivilligt beblandat sig med invandrare. Att umgås med invandrare framställdes 

som ett riskfyllt möte och ett risktagande, vilket medförde att offret därmed ansågs få skylla 

sig själv att hon blev våldtagen. Föreställningarna kring offret görs trovärdiga och rättfärdigas 

genom hur medlemmarna tillsammans bekräftar varandras stereotypa föreställningar. Dessa 

föreställningar visar sig handla om en ojämlik kvinnosyn och grundar sig i strukturell 

könsdiskriminering, som ingår i könsmaktsordningen.  

Förövarna  

Förövarna konstrueras som ociviliserade invandrare genom att de framställdes som 

annorlunda utifrån stereotypa egenskaper, och benämns som ”babbar” ”djur” och 

”efterblivna”. Deras handlingar kopplas ihop med etnicitet, kultur och religion, vilket 

framställdes som att religionen, värderingarna och kulturen påverkade dessa förövare till att 

våldta. Föreställningarna kring förövarna görs trovärdiga och rättfärdigas genom hur 

medlemmarna tillsammans bekräftar varandras diskriminerande och rasifierande 

föreställningar. Diskrimineringen som uttrycks visar sig handla om fördomar och stereotypa 

bilder kring invandrare, vilket grundar sig i strukturell rasism eller kan kallas för en förklädd 

rasism som finns i samhället.  

Sammanfattningsvis  

Resultatet av analysen visar att maktrelationer i samhället präglar diskursen kring sexualbrott 

på flashbacktråden. Dessa maktordningar som ingår i diskursen kring sexualbrott på 

forumtråden handlar om könsmaktsordningen och rasism. Maktordningarna visas genom hur 

deltagarnas föreställningar om offret och förövarna uttrycks, detta görs genom olika 

diskriminerande och rasifierande framställningar av dessa konstruktioner, där offret och 

förövarna tillskrivs nedtryckande och kränkande benämningar och avvikande egenskaper som 

tydligt visar diskrepansen mellan "vi" och "dom".  
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6.2 Slutdiskussion  
Utvärdering av den tidigare forskning 

Den tidigare forskning som bestod av en kunskapsöversikt gav en grundläggande förklaring 

till ämnet om hur diskursen kring sexualbrott skapas och vilka föreställningar som råder. Den 

tidigare forskningen gav även en inblick och en förförståelse i hur sexualbrott konstrueras, 

framförallt i mediala diskurser men som också speglar samhällets normer. De tidigare 

studierna var relevanta då det förklarade hur konstruktionerna offer och förövare historiskt 

sätt har konstrueras och hur de fortsätter reproduceras i diskursen kring sexualbrott. Den 

tidigare forskningen passade därför bra till denna studie då det gick att relatera till 

våldtäktshändelsen, och för att kunna sätta in händelsen som diskuterades i ett större 

sammanhang. Dessa studier kom även till användning i analysen genom hur de bekräftade och 

förklarade deltagarnas resonemang.  

Utvärdering av det teoretiska ramverket  

Teorierna som studien utgick ifrån var diskursanalys med inriktning kritisk diskursanalys 

utifrån Fairclough och socialkonstruktionismen från Burrs tolkning, som fokuserar på språkets 

betydelse och inverkan, samt förklarar diskurser och hur diskurser påverkar och påverkas av 

samhället och de enskilda individerna i olika sammanhang. Kombinationen av dessa teorier 

har varit användbara i denna studie eftersom språket har analyserats i form av text, vilket 

diskursanalysen fokuserar på. Dessa teorier kompletterade varandra då 

socialkonstruktionismen kunde användas för att förklara övergripande hur människor formar 

och formas av språket, och hur kunskap produceras genom sociala interaktioner (Burr 2003, 

s.2–3). Teorins förklaring kring hur människor kategoriserar för att skapa eller bekräfta sin 

verklighetsbild av sin omvärld, passade in som förklaring på deltagarnas sätt att kategorisera 

in offret och förövarna. Kombinationen med diskursanalysen och inriktningen kritisk 

diskursanalys som teori fungerade bra ihop, då dessa teorier kunde användas för att förklara 

hur språket utifrån text speglar både medvetna och omedvetna föreställningar, samt att texter 

även är en del av reproduceringen av olika diskurser. Teorierna var tillämpningsbara och 

kunde användas för att tolka analysens innehåll och ge en förklaring, samt synliggöra språkets 

betydelse och inverkan på forumtråden.  

Utvärdering av metod 

Faircloughs tredimensionella modell som användes i analysen, lämpade sig på studiens 

textburna material och passade även bra att använda eftersom det kritiska angreppssättet var 
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anpassat i att klarlägga hur sociala identiteter konstrueras. Förutsättningarna som denna 

modell gav kring att kunna undersöka språket och sociala konstruktioner lämpade sig därför 

på denna studie, då fokus var att undersöka hur kategorierna offer och förövare konstrueras på 

Flashback forumet. Analysmodellen möjliggjorde att besvara studiens syfte samt 

frågeställningar och att kunna synliggöra resultatet på ett tydligt sätt. Textanalys synliggjorde 

benämningar och egenskaper kring offret och förövarna. I denna dimension synliggjordes 

även hur konstruktionerna offer och förövare skapades på tråden. Diskursiv praktik 

tydliggjorde och hjälpte till att urskilja vilka diskurser som ingick i kontexten. I denna 

dimension synliggjordes vilka diskurser som ingick i maktstrukturer som präglar samhället, 

och hur dessa reproducerades och därmed upprättades av deltagarna på forumtråden.  

Analysverktygen hjälpte till att synliggöra de olika delarna som undersöktes. Analysverktygen 

kunde tydliggöra hur diskurser formades och hur de bidrog till att forma och omforma sociala 

strukturer. Transivitetsbegreppet kunde synliggöra citaten som en process och en medveten 

handling från deltagarna. Begreppet synliggjorde även deltagarna på forumet som någon som 

både skapade och påverkade samtidigt  påverkades av processen. Utifrån transivitet 

tydliggjordes därmed hur offer och förövare konstruerades av deltagarna på tråden. 

Intertextualitetsbegreppet synliggjorde vilka kontexter som möjliggjorde sättet att konstruera 

offret och förövarna, samt synliggöra vilka maktrelationer deltagarnas föreställningar 

grundade sig i. Begreppet tydliggjorde för hur texterna relaterade, byggde vidare på och 

influerades av andras texter samt i viss mån härmade andra.  

Metoden var mycket hjälpsam under analysprocessen och synliggörandet av resultatet. 

Fördelen med den tredimensionella modellen var främst hur den möjliggjorde en 

undersökning av språket, både utifrån ett lingvistiskt plan och utifrån en djupare språklig 

analys. I den djupare analysen kunde man gå in på vad dessa framställningar grundade sig i, 

vilket synliggjorde vad deltagarna på tråden egentligen menade och syftade till. Metoden 

kunde därmed förklara varför vissa yttringar och åsikter framträdde och utrycktes. Modellen 

kunde sedan visa vad det beror på och grundar sig i samt varför diskurserna uppkommer.  

Modellen medförde även tydlig koppling mellan de olika dimensionerna och kunde visa hur 

dessa föreställningar grundar sig i samhälleliga diskurser, och vilka maktstrukturer som 

påverkar. Modellen medförde att analysen blev tydlig när det gällde synliggörandet av 

föreställningarna som grundade sig kring offret och förövarna på tråden. 

Nackdelen med metoden handlade om en otydlighet i förklaringen av hur dimensionerna och 

analysverktygen skulle eller kunde tillämpas. Jag upplevde att det var svårt att veta hur 
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utformningen kunde se ut och vad som ingår vart samt hur själva upplägget i struktur skulle 

redovisas. Gränsdragningarna mellan de olika dimensionerna upplevdes vara otydliga och 

diffusa, då Fairclough (2010) menar att man både kan anpassa utformningen och välja vilken 

dimension och vilka analysverktyg som passar bäst på sin egen studie. Det kan vara svårt om 

man inte tidigare är insatt och har erfarenhet av diskursanalys som metod. Men eftersom 

metoden även ses som flexibel kan det snarare vara en fördel som metod, då den ger 

möjligheter att forma sin egen studie, om man vet hur man vill anpassa utformningen vill 

säga. I mitt fall önskade jag att den tredje dimensionen varit tydligare i hur den ska uppfattas 

och tillämpas, vilket jag upplevde att den inte var i de olika beskrivningarna utifrån 

litteraturen. I denna uppsats behövde inte den tredje dimensionen tillämpas då både text och 

diskursiv praktik var tillräckligt för att kunna analysera mitt material, samt svara på syftet och 

frågeställningarna. En analys av den sociala praktiken var därför överflödig för denna studie.  

Min slutsats kring metoden är att modellen möjliggör flexibilitet och anpassning, både när det 

gäller utformningen och analysverktygen, därmed ses den främst som en fördel för att utföra 

själva studien. Men kan vara en tidskrävande metod om man inte vet hur man ska tillämpa 

den, som i mitt fall, där jag prövade mig fram och testade olika analysverktyg och 

utformningar till att den tillslut lämpade sig på just min studie. Uppsatsskrivandet som helhet 

har varit väldigt intressant och lärorikt, jag har fått många insikter och god kunskap i hur ett 

fördjupningsarbete som detta ger en djupare förståelse för fenomenet som undersöks. Jag har 

även insett att det finns många olika sätt denna studie skulle kunna göras annorlunda, då 

många olika komponenter ingår och påverkar. En påverkan som jag hade velat undersöka var 

gruppdynamiken och gemenskapen som fanns på forumet, där vissa var väldigt aktiva medan 

några höll sig lite i bakgrunden. Vissa deltagare uttryckte sig även mer retoriskt än andra och 

kunde därmed få fram sitt budskap tydligare, vilket påverkade uppfattningen om 

trovärdigheten i dessa inlägg. En intressant aspekt utifrån vidare forskning skulle vara att göra 

fortsatta studier kring hur konstruktioner på forum görs, genom att jämför olika forumtrådar, 

för att synliggöra likheter och skillnader i hur konstruktioner skapas. En annan idé är att 

studera hur interaktionen mellan deltagarna på forumtråden uttrycks och synliggörs, samt 

undersöka hur konstellationerna mellan de olika deltagarna påverkar konstruktionerna som 

skapas.  

Avslutningsvis vill jag framhålla det resultatet som framkom i denna studie, vilket visade sig 

handla om hur offer framställs utifrån de normer som finns kring offerrollen, och utifrån 

patriarkatet i en ojämlik syn på kvinnor. Resultatet av hur förövare framställdes på 
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flashbacktråden grundade sig i en främlingsfientlig attityd och en förklädd rasism som är 

utbredd och fortsätter växa i samhället. 
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