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Sammanfattning  

  

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka attityder Flashbackmedlemmar har kring 

sexuellt våld mot kvinnor samt vilka attityder som finns kring kvinnors klädval vid sexuellt 

våld. Fokus har även legat på att undersöka hur diskussionerna kring sexuellt våld förs bland 

medlemmarna och vad som legat till grund för deras attityder. Datan som samlats in har täckt 2 

078 inlägg och det har varit 197 enskilda medlemmar som skrivit inläggen i tråden. En tråd är 

ett diskussionsforum på internetsidan Flashback, där medlemmar kan diskutera kring olika 

ämnen. Datan som samlades in tematiserades i fyra olika teman för att kunna analyseras 

djupgående. De teman som framkom var Sexuellt våld, Kvinnors klädsel, Kvinnors värde och 

Kultur. Genusteorier från Hirdman samt Connell och Pearse har varit till hjälp att analysera de 

uttryckta attityderna som funnits bland medlemmarna. De attityder som framkom var delade 

mellan huruvida det är okej med sexuellt våld mot kvinnor eller inte. Det framkom även att 

medlemmarna även vara oense om kläder har en påverkan vid sexuellt våld mot kvinnor. De 

inlägg som har analyserats visar på att det är ungefär hälften av medlemmarna som anser att 

kvinnors klädsel faktiskt har en påverkan vid sexuellt våld, medan den andra hälften uttryckte 

att kläder inte är något som ska ha någon inverkan i det sexuella våldet.  

  

Nyckelord: Attityder, Flashback, Klädsel, Kvinnor, Sexuellt våld.  

    

  



 

Abstract  
   

The purpose of this study was to investigate the attitudes of members on the internet website  

‘Flashback’ regarding sexual violence against women. As well as the attitudes against women 

and their choice of clothing in regards to sexual violence. The focus has also been on 

investigating how the discussions about sexual violence between members are conducted and 

the cause of their attitudes. The data collected covers 2 078 posts from 197 different members. 

A ‘thread’ is a forum of discussion on the internet website ‘Flashback’, where the members can 

post messages and discuss many different topics. The data has been categorized into four 

different themes to be analyzed more in-depth. The themes include; Sexual violence, Women’s 

clothing, Women’s value and Culture. Gender theories from Hirdman, Connell and Pearse have 

been used to help analyze the underlying causes behind the attitudes among the posting 

members. The attitudes that emerged were divided between whether or not it is acceptable for 

there to be sexual violence against women. It also appears that members disagree on whether 

or not choice of clothing has an impact on sexual violence. The analyzed posts indicate that 

approximately half of the posting members believe that women’s clothing have an impact, 

whilst the other half do not believe so.  

Keywords: Attitudes, Clothing, Flashback, Sexual violence, Women.  
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1. Inledning och problemformulering   
  

Sexuellt våld är en gren inom sexualbrott och innefattar allt från att en person blir nedvärderad 

till att denne blivit våldtagen eller hotad. Även sexuella trakasserier kategoriseras som sexuellt 

våld. Sexuella trakasserier innebär att en individs värdighet kränks genom sexuellt uppträdande 

(Diskrimineringslagen, 2008).  Sexuellt våld innefattar per definition alla typer av sexuella 

handlingar inom situationer där den utsatte inte har vågat- eller kunnat säga nej (Socialstyrelsen, 

2014).   

  

Sexuellt våld mot kvinnor är idag ett stort samhällsproblem i Sverige. I den Nationella 

trygghetsundersökningen genomförd år 2015 uppgav 1,7 procent av Sveriges befolkning i 

åldrarna 16-79 år att de utsatts för sexualbrott (Brottsförebyggande rådet, 2017). Mest utsatta 

är kvinnor i åldrarna 16-24 år (9%). År 2016 hade anmälningarna av sexualbrott ökat med 12 

procent, vilket motsvarar sammanlagt 20 300 anmälda sexualbrott. Av dessa rubricerades 6 720 

stycken som våldtäkt. Anmälningarna om sexuell ofredande ökade med hela 21 procent från år 

2015 till år 2016. Av andelen misstänkta gärningsmän uppgick andelen män till 97 procent (Brå, 

2017).   

  

Om kvinnor anmäler att de har blivit utsatta för sexualbrott av män, har polisrapporter visat att 

kvinnor många gånger får frågor kring vad de hade för kläder på under händelsen trots att detta 

inte ses som relevant för utredningarna. Om en kvinna bar genomskinlig blus eller kort kjol vid 

händelsen ifrågasätts många gånger hennes trovärdighet. Detta leder många gånger till att 

våldtäktsoffer känner skuld över händelsen och ser sig själv som orsaken till varför de utsatts 

för sexualbrott. Detta för att de hade “fel” kläder på sig (Wennstam, 2002).  

  

Könsdiskriminering och sexuellt våld är idag vanligt och kommer i många former. I dagens 

samhälle sker det ofta via internet, sociala medier och diskussionsforum. Många gånger yttrar 

det sig som sexuella meddelanden och skämt av sexuell karaktär. Vanligt är även att kvinnor 

får bilder av pornografisk karaktär skickade till sig. Inom diskussionsforum är det frekvent 

förkommande att kvinnor får könsdiskriminerande kommentarer skickade till sig som innefattar 

att de ska utföra uppgifter i hemmet, som att t.ex. städa eller laga mat eftersom det ses som 

kvinnans uppgift (Barak, 2005).  

  

Ett välkänt diskussionsforum i Sverige är Flashback. Där finns det ett flertal olika trådar där 

medlemmar diskuterar kvinnors klädsel i anslutning till sexualbrott. Fokus i denna studie ligger 

på en tråd där diskussioner förs kring kvinnors klädsel, och att en lättklädd kvinna kan ses som 

inbjudare till sexuella handlingar.   

  

1.1 Syfte och frågeställningar  

  

Syftet för denna uppsats är att undersöka Flashbackmedlemmars attityder kring sexuellt våld 

mot kvinnor. Studien kommer även att undersöka om attityderna hänger ihop med hur de ser på 
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kvinnors klädval. Fokus i denna studie ligger därmed på att undersöka om kvinnor av 

Flashbackmedlemmar ses som medskyldiga vid sexualbrott beroende på deras klädsel.  

  

Frågeställningar  

  

• Hur uttrycks attityderna bland medlemmarna kring sexuellt våld mot kvinnor?  

• Vilka attityder uttrycker medlemmarna kring kvinnors klädsel i samband med sexuellt 

våld?   

  

1.2 Disposition  

  

I det första avsnittet av denna uppsats, inledningen, presenteras det problemområde som valts 

att undersökas. Det presenteras även statistik kring ämnet och de definitioner av problemet som 

skall undersökas. Vidare får läsaren djupare information om statistik och lagar som finns 

gällande ämnet. I bakgrundsavsnittet presenteras även den tidigare forskningen kring ämnet 

som undersöks. Bakgrundavsnittet följs av teoriavsnittet där de teorier som använts presenteras 

under tre olika rubriker. Sedan presenteras metodavsnittet där det grundligt förklaras vilka 

metoder som använts och varför dessa tillämpats, samt en diskussion kring de etiska 

svårigheterna kring att studera ämnet. Vidare presenteras resultatet och analysen under en 

rubrik, där resultatet analyseras under de fyra olika temana som presenterats. Slutledningsvis 

uppföljs resultatdelen med en diskussionsdel där det resultat som framkommit diskuteras. Sist 

presenteras den slutsats som framkommit av studien.   
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2. Bakgrund  
  

2.1 Sexuellt våld   

  

Sexuellt våld innefattar handlingar från t.ex. busvisslingar och kränkningar till misshandel och 

våldtäkt. Det kan handla om att förövaren hotar eller tjatar sig till sex. Våldtäkt är en handling 

som länge varit kriminaliserad. Våldtäkt definieras i lagtext som en sexuell handling och en 

tvångshandling. Definitionen på våldtäkt är att någon tvingat en annan person till samlag eller 

sexuellt umgänge. Tvång uppstår då förövaren använder våld eller hot som innebär en fara eller 

som uppfattas som en fara för den utsatte. Tvånget är den rättsliga gränsen mellan våldtäkt och 

samtycke. I rättsfall om våldtäkt handlar det ofta om att undersöka den relation som finns mellan 

tvång och samtycke (Lövkrona, 2001).    

  

Enligt Brottsförebyggande rådet (2015) begås majoriteten (96 %) av alla sexualbrotten av en 

okänd person för offret. Enligt Nationella trygghetsundersökningen (2017) var (21 %) av alla 

sexualbrott utförda av en bekant till offret. Endast 10 procent av offren uppger att 

gärningsmannen varit en närstående. I fall då gärningsmannen har varit en närstående till offret 

har det enligt studier från NTU (2015) visat att övergreppen inte har handlat om sexuella behov. 

Sexualbrottet har snarare varit ett sätt att visa makt och dominans. Detta leder till att relationerna 

mellan män och kvinnor blir rubbade och att kvinnors rädslor för att bli utsatt för sexualbrott 

försämrar livskvalitén avsevärt (Brå, 2015).  

  

Kvinnans utseende, så som hennes klädsel är faktorer som många gånger påverkar den rättsliga 

bedömningen vid ett sexualbrott trots att det inte bör göra det (Brå, 2015). Domstolsbeslutet  

1695-96 vid Södertälje tingsrätt har bland annat grundats på följande ”Hon hade svart klänning, 

en orange genomskinlig topp, skor samt behå och trosor på sig”. Detta kan påverka huruvida en 

kvinna väljer att anmäla ett sexualbrott eller inte eftersom kvinnan kan ses som ”medskyldig” 

av en domare (Wennstam, 2002).   

  

2.2 Kläders påverkan vid våldtäkt  

  

Katarina Wennstam är en kriminalreporter på SVT som har bevakat ett stort antal 

uppmärksammade gruppvåldtäktsmål där alla har en sak gemensamt - frågor om vad kvinnorna 

hade för kläder på sig. Hon berättar om att tjejer som klär sig utmanande blir kallade för 

“cockteasers”, det vill säga kukretare. Hon skriver att kvinnor sedan barnsben har fått lära sig 

att inte bära kort kjol om de inte vill få en oönskad sexuell uppmärksamhet från män. Hon menar 

att kvinnor är inlärda att det ligger i en mans natur att korta kjolar leder till sexuell upphetsning 

som han inte kan hantera och måste få utlopp för den (Wennstam, 2002). Vidare berättar 

Wennstam (2002) om att det finns ett visst synsätt som säger att ”kvinnor får skylla sig själva” 

om de har bjudit in till sexuell uppmärksamhet på grund av exempelvis klädsel och blir 

våldtagna. Hon skriver att killar som hon intervjuat anser att tjejer själva har bjudit in till sexuellt 

umgänge om de exempelvis burit kort kjol och att det då inte kan ses som en våldtäkt.   
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Wennstam (2002) skriver om rättsfall där domare visat medlidande för gärningsmännen – på 

grund av att kvinnorna haft, enligt gärningsmännen, sexuellt provokativa kläder på sig. 

Kvinnorna i dessa fall har blivit betraktade som ”medskyldiga”. En ung kille som Wennstam 

intervjuar uttrycker sig på det här sättet: “Jag skulle aldrig våldta någon /.../ men om jag skulle 

göra nåt skulle jag ta en tjej med kort kjol. Om jag ser en tjej med lång kappa så tänker jag att 

hon är snäll och fin. Om jag ser en tjej med höga klackar och kort-kort så tänker jag att hon vill 

nåt. Tjejer skulle vara lite försiktigare och minska riskerna” (Wennstam, 2002).   

  

2.3 Lagar  

  

Den högsta domen för ett sexualbrott är sex års fängelse. Det sexualbrottet är våldtäkt, eller en 

handling likbördig med våldtäkt. Det lägsta straffet på samma brott ligger på två års fängelse. 

När det gäller tvång mot en annan människa att utföra en sexuell handling är det högsta straffet 

två års fängelse. Om en person utnyttjar en person sexuellt och denne person befinner sig i en 

beroendeställning är högsta domen på fängelse i två år (Bilaga 1).  

  

När det gäller lagen om diskriminering anses trakasserier som handlingar som kränker en annan 

människas värdighet baserat på dennes kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder. Sexuella trakasserier gäller när en handling är av sexuell natur och kränker en annan 

människas värdighet (Bilaga 2).  

  

2.4 Flashback  

Flashback är idag ett internetforum där det till största del förekommer olika diskussioner om 

diverse ämnen. Flashback etablerades år 1983 som en punktidning och kallade sig då för “Dead 

or Alive”. Först år 1993 bytte tidningen namn till Flashback. Målet med den nya tidningen var 

att bli den största undergroundtidningen som skapats genom tiderna. Det som var skillnaden på 

Flashback och en vanlig kvällstidning var att alla som arbetade för tidningen gjorde det ideellt. 

Tidningen var även opolitiskt bunden. I tidskriften togs många tabubelagda ämnen upp, vilket 

har lett till att Flashback fått mycket kritik från uppstarten. Tidningen slutade tryckas år 1997 

och började istället etableras via internet. År 2000 grundades Flashback forum och såg i stort ut 

som forumen idag. Från att Flashback upprättades på internet har hemsidan fram till idag många 

gånger stängts ner på grund av sina provocerande inlägg i diskussionsforumen. Grundarna till 

Flashback menar att tanken med hemsidan är att alla ska få utöva yttrandefriheten helt anonymt. 

Att folk uttrycker sig fritt i dessa diskussionsforum anses som provocerande för många. Forumet 

har 1 090 409 medlemmar och då är inte åskådarna medräknat, åskådarna är de som inte är 

medlemmar men ändå har tillgång till att ta del av alla diskussionstrådar på forumet (Flashback, 

2013). Nedan presenteras ett exempel på hur en diskussionstråd kan se ut. I denna tråd 

diskuteras vädret och vad man kan göra på dagar med bra väder. Man ser här hur flera olika 

medlemmar diskuterar kring detta och kommer med förslag på diverse aktiviteter.  
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Exempel på en tråd hämtad från Flashback.   
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3. Teoretisk referensram   
  

3.1 Tolkningar av kvinnors klädsel   

  

När det kommer till kvinnors klädsel har en fältstudie utförd av Nicholas Guéguen (2011) visat 

att det finns en tendens till att män överskattar kvinnornas sexuella avsikt baserat på hur hon 

klär sig. Studien genomfördes på 108 män. Undersökningen gick ut på att studera hur lång tid 

det tog för männen att närma sig och skapa ögonkontakt med två kvinnliga testpersoner. Ena 

kvinnan var utmanande klädd, den andra kvinnan hade mer strikt klädsel. Beteendet bland 

männen visade att det tog sig signifikant kortare tid för dem att skapa ögonkontakt med kvinnan 

som bar utmanande kläder gentemot kvinnan som var strikt klädd. Dessa män blev sedan 

tillfrågade att rangordna sannolikheten att gå på dejt med dessa två kvinnor samt sannolikheten 

att få ha sex på första dejten. Svaren visade att de trodde det var signifikant större chans att få 

ha sex med den kvinna som var klädd utmanande. Studien visade att kvinnor som har mer 

avslöjande kläder på sig anses som sexigare och mer förföriska än kvinnor med heltäckande 

kläder (Guéguen, 2011). Det är påvisat att män och kvinnor har olika uppfattningar om vad som 

är sexuellt inbjudande. Exempelvis är det större chans att män upplever en social interaktion 

mellan två individer som sexuell och att de speciellt misstolkar sexuellt intresse baserat på 

kvinnors klädsel. Män tolkar kläder som t.ex. magtröjor, shorts, tighta jeans eller ingen bh som 

en indikator på sexuell inbjudan (Guéguen, 2011).   

  

Vissa kläder kan anses som provokativa och att män kan anta att en kvinna som bär provokativa 

kläder bjuder in till sexuell uppmärksamhet (Wolfendale, 2016). Wolfendale (2016) menar 

vidare att en kvinnas val av klädsel kan tolkas som ett sätt att uttrycka en generaliserad åtrå för 

sexuell uppmärksamhet. Detta förklarar tron om att en kvinna inte är i stånd att klaga om hon 

får oönskad sexuell uppmärksamhet och att det är resonligt att en man kan anta att en kvinna 

vill ha sexuell uppmärksamhet på grund av hennes klädsel (Wolfendale, 2016). Vidare menar 

Wolfendale (2016) att en provocerande klädsel inkluderar alla kvinnliga stilar som är avvikande 

från den acceptabla normen av en specifik social situation. Med ett exempel kan man förklara 

det bättre; om en kvinna bär en bikini på en strand ses det inte som provocerande, men om en 

kvinna skulle ha på sig en bikini på exempelvis en bar skulle det kunna räknas som 

provocerande, då en bikini i en bar kan anses som sexuell invit för män.  

  

3.2 Kvinnors skam vid klädval   

  

Montemurrol och Gillen (2013) genomförde en djupintervjustudie med syfte att utreda klädsel 

som markör för kvinnors sexualitet. I studien deltog 95 kvinnor i åldrarna 20-60 år. Studien 

utgick på att kvinnor fick kommentera andra kvinnors klädsel. Resultatet påvisar att vissa kläder 

anses sexuellt inbjudande, även enligt kvinnor. Ur studien framkom det att många kvinnor hade 

problem med vad för sexuella budskap deras kläder sände ut. Många kvinnor var oroade över 

att deras klädsel kan sända fel signaler. T.ex. menade de intervjuade kvinnorna att en kvinna 

som är gift inte kan ha på sig en tight svart, kort klänning med höga klackar, då hon ger signaler 

om att hon är tillgänglig. De menade även att de dömer andra kvinnor på grund av klädsel och 

att äkthet, moral och lämplighet är något som bedöms av andra kvinnor. Dömandet av sin egen 
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samt andras klädsel varierade också beroende på ålder, civilstatus, om kvinnan är förälder eller 

icke förälder, social klass och vad för generation den bedömda kvinnan var. Resultatet visade 

även att kvinnors kroppar är socialt övervakade och att sexuell subjektivitet är undertryckt 

genom den utmärkning som finns kring kvinnors sexualiserade klädsel. Dock ses rätten att få 

uppvisa sin kropp som ett autentiskt uttryckssätt av sin sexualitet genom klädsel mycket liten, 

den är mer begränsad i praktiken än i teorin. Teoretiskt sett är en sexig och åtråvärd kvinna en 

som klär sig utmanande och visar upp sin kropp med hjälp av vissa kläder. I praktiken blir 

kvinnor som klär sig på detta negativt uppmärksammade (Montemurrol & Gillen, 2013).  

  

3.3 Kvinnors skuld vid sexualbrott   

    

Tidig forskning inom detta område fokuserade till största del på utseendemässiga och 

beteendemässiga kännetecken hos offer som skulle kunna ses som förklaring till varför de 

utsatts för sexualbrott. Enligt Bruggen och Grubb (2014) ledde faktorer som huruvida offret 

varit alkoholpåverkad vid sexualbrottet eller inte, samt hur offret var klädd, till negativ 

offerbeskyllning. Det vill säga att vissa egenskaper hos ett offer ledde till att offret kunde bli 

beskyllt till en viss del när det gäller ett sexualbrott. Enligt Guéguen (2011) har män en tendens 

att missuppfatta utmanande klädsel hos kvinnor som en sexuell invit. Vidare menar Guéguen 

(2011) att kvinnor därför i vissa fall kan ses som medskyldiga i rättsfall vid sexuella ofredanden 

eftersom mannen tolkat klädseln som en inbjudan till sexuellt umgänge.  

  

Under de senaste tjugo åren har det runt om i världen gjorts studier som visar att psykiatriker, 

domare, jurymedlemmar och universitetsstudenter tror att en kvinna som har avslöjande klädsel 

löper högre risk för att bli attackerad eller sexuellt trakasserad jämfört med en kvinna som klär 

sig blygsamt. Samma personer menar även att det finns en större risk för att kvinnan ses som 

”medskyldig” till attacken om hon klär sig utmanande och att gärningsmannen därför bär 

mindre ansvar över händelsen. Dessa resultat verifierar tron om att en kvinna som bär utmanade 

och åtsittande kläder vill ha sexuell uppmärksamhet (Wolfendale, 2016).  

  

En studie genomförd av Madeleine van der Bruggen och Amy Grubbs (2014) har påvisat att 

synen på hur en våldtäkt går till kan påverka den beslutsfattande processen i en dom. Råder en 

allmän uppfattning om att en man bär mindre ansvar vid ett sexualbrott på grund av att en kvinna 

var lättklädd, kan dessa övertygelser bestämma till vilken grad ett offer blir beskyllt och 

gärningsmannen kan bli befriad från anklagelserna.   

  

Påståendet om minskat ansvar som en moralisk ursäkt för att en man har blivit upphetsad av en 

kvinnas klädsel grundas många gånger i att hans sexuella upphetsning varit så stark att han inte 

kunde kontrollera sitt beteende. Alternativt kan hans beteende tolkas som delvis motiverat av 

att mannen såg det som rimligt att utgå från kvinnans klädsel eftersom han uppfattade det som 

att hon önskade sexuell uppmärksamhet (Wolfendale, 2016).   
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3.4 Genus – Det sociala könet  

  

Enligt Connell (2009) förklaras genus som en form av en social struktur som har ett speciellt 

förhållande till människokroppen. Genus ses som en avspegling av naturliga skillnader mellan 

den manliga och kvinnliga kroppen. Fokuset inom genusbegreppet ligger främst på de sociala 

relationer som finns och hur dessa interagerar mellan individer och grupper i samhället. Det 

vill säga att fokus landar på relationerna mellan individer snarare än de skillnader som finns 

biologiskt (Connell, 2009). Kön är en specifik form av socialt utförande och ett specifikt 

kännetecken för kön är att det refererar till kroppsstrukturer och processer för mänsklig 

reproduktion. Rebecca Pearse och Raewyn Connell (2015) menar att människan endast kan 

förstå genus om vi först förstår hur nära de sociala och de kroppsliga processerna samverkar.   

  

I boken ”Gender in world perspective” skriver genusforskarna Connell och Pearse (2015) om 

hur det förekommer ojämlik respekt mellan könen. Kvinnor framställs många gånger som 

objekt som ska finnas till för att bli konsumerade av männen. Allt från prostitution till reklam 

gör att kvinnors kroppar blir till objekt. Det handlar om att skämta om kvinnors alldaglighet och 

dumhet. Det som finns till grund för hur vi differentierar våra kön är att män och kvinnor ses 

som olika. Män ses som aggressiva och kvinnors ses som omhändertagande, sexualdriften är 

starkare hos män än hos kvinnor, män är rationella och kvinnor har intuition etc. (Connell, R., 

Pearse, R., 2015). De system inom genusordningen som utgör skada har sin grund i den 

ojämlikhet som finns mellan kvinnor och män där kvinnor utnyttjas, förtrycks, nedvärderas och 

utsätts för våld (Connell, 2009).   

  

Gender har från engelskan översatts till det svenska genus, det vill säga ”socialt kön”. Hirdman 

(2004) menar att genussystemet är en ordningsstruktur av kön, där mannen är nummer ett och 

kvinnan nummer två, som ligger till grund för andra sociala ordningar. Genus består av sociala, 

ekonomiska och politiska ordningar. Hirdman (2004) talar om en mönsterstruktur bestående av 

två former av logik. Den ena är dikotomin, tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas. Den 

andra är hierarkin: det är mannen som är norm, det är män som är människor och därmed utgör 

de normen för det normala och allmängiltiga. Genom att betona dikotomin skapas den manliga 

normen och den generella underordningen av kvinnan alstras. Dikotomin menar Hirdman 

(2004) finns överallt och den strukturerar allt från sysslor, platser och egenskaper.  

  

Enligt Hirdman (2004) finns maktskillnader mellan män och kvinnor inom hierarkin. Kvinnan 

har ständigt blivit definierad som den andra, hon har haft sin egen plats i samhället. Kvinnan 

har ständigt tagit på sig en tyst och viktig roll, inte bara i relationer utan även i det publika. 

Detta innebär att denna maktrelation mellan könen har haft en fundamental betydelse för 

samhällsutvecklingen i och med kvinnans lägre genusvärde (Hirdman, 2004).  
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3.5 Den kvinnliga underordningen   

  

Hirdman (2003) skriver om hur mannen är normen. Hon menar att mannen är högre ställd i 

relation till kvinnan. Hirdman (2003) säger att den norm som finns handlar om en kulturell 

självklarhet som ligger djupt nedärvd. Män beskrivs ofta som mansperson, make, människa folk 

medan kvinnor benämns som honkön, husmor. Enligt Hirdman (2003) visar detta tydligt att det 

finns synonymer för ”man” som individ och person, medan synonymer för ordet ”kvinna” 

saknas. En kvinna är alltid könet, aldrig normen för människosläktet. Förklaringen till denna 

underordning ligger i den osynliga logiken som handlar om genus. Synsättet att män och 

kvinnor inte ska blandas framkommer tydligt när exempelvis en kvinna tar på sig arbete som 

ses som tabu för henne. Det uppkommer ett visst beröm när kvinnan klarat av ett mansarbete, 

medan om mannen utför ett kvinnojobb ses det som nedvärderande och hånfullt för mannen. 

Om en kvinna kan ett mansjobb blir hon sedd på som nästan omänsklig och otroligt talangfull.   

  

Den naturliga ordningen är att mannen tar hand om kvinnan (Hirdman, 2003). Hon är den 

barnafödande, den som är mindre och svagare. Kvinnan ses som en slags individ som har ett 

enda öde, och det ödet är att föda barn. Hirdman (2003) skriver det är kvinnans öde att vara 

underrepresenterad, underordnad och underbetald. Hon menar att kvinnors biologi legitimerar 

kvinnans sociala plats. Carole Pateman är en genusforskare som använder sig av begreppet 

”kontrakt” när det kommer till hur mannen ska ta hand om kvinnan och hur hon ska ta hand om 

honom och barnen. Pateman förklarar detta ur ett sexuellt perspektiv, som ett sexuellt kontrakt, 

en sorts affär mellan män om kvinnor. Kropp och sexualitet ses som underliggande premisser 

för det sociala kontrakten mellan män och kvinnor. Mannen har i det stereotypiska kontrakt 

ansvaret, beskyddet och försörjningen. Kvinnan har i sitt kontrakt, födandet, uppförandet, 

beroendet av mannen. Den genusbundna rationaliteten inom denna teori handlar om hur Hennes 

handlande måste gå via Honom (Hirdman, 2003).   
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5. Metod  
  

5.1 Val av metod  

  

Syftet med denna studie var att undersöka Flashbacksmedlemmars attityder kring sexuellt våld 

mot kvinnor i anslutning till kvinnans val av kläder. Studien genomfördes vid ett internetforum 

och kvalificeras därför som netnografisk forskning (Berg, 2015). För att uppfylla syftet valde 

jag att använda mig av en abduktiv ansats. Dels för att jag inte visste någon passande teori att 

koppla till empirin och dels för att jag ansåg att jag skulle få ut mer data av att inte genomföra 

en fullt teoribaserad studie. Varför jag valde att utföra en kvalitativ studie var för att belysa hur 

och varför medlemmarnas attityder ser ut på ett visst sätt. Då informationsinhämtningen var så 

pass stor, ansåg jag att intervjuer inte var nödvändiga att genomföra till denna studie. Det hade 

även blivit problematiskt att få tag på intervjupersoner som vill ställa upp på intervjuer, då 

sexuellt våld kan vara ett etiskt problematiskt och ett känsligt ämne att prata kring.   

  

5.2 Urval  

  

Vad som valdes att studeras var en tråd på Flashback. En tråd är en del av ett diskussionsforum 

som är inriktat på ett specifikt ämne. Den tråd som valdes behandlade kvinnors klädsel i Sverige. 

För att lyfta fram hur medlemmarna har resonerat kring detta ämne har ett flertal citat tagits 

med och analyserats. Detta även för att visa upp hur ett inlägg i diskussionsforumet kan se ut. 

Värt att nämna är att inga citat är reviderade eller rättstavade, utan kommer i sin ursprungliga 

form.   

  

De sökord som användes på Flashback för att få fram tråden var ”klädsel”, ”kvinnor” och 

”våldtäkt”. Tanken var först att undersöka två olika trådar “Svenska kvinnor och dess klädsel - 

Seriös diskussion om problemet hos svenska tjejer” samt “Samtyckeslag” från Flashback. Efter 

viss betänketid insåg jag att över 4000 inlägg skulle bli allt för omfattande och valde därför 

istället att avgränsa mig till tråden som inriktade sig på kvinnors klädsel. Den tråden hade 2078 

inlägg. Jag valde att fokusera på denna tråd just för att intresset låg mer på att undersöka hur 

attityder kring sexuellt våld mot kvinnor och kvinnors klädsel såg ut bland medlemmarna. 

Tråden jag valde att fokusera på sträckte sig mellan år 2013-2014. Jag ansåg att det var 

intressant att använda en tråd som endast varit aktiv i ett år, med tanke på hur många svar som 

finns i tråden. Viktigt att poängtera är faktumet att det inte med säkerhet går att säga att alla 

medlemmar som skrivit inlägg är olika personer eftersom det går att ha flera konton på 

Flashback. Risken finns alltså att det kan vara en och samma person som har gjort flera inlägg 

under olika användare. Totalt var det 197 medlemmar i den tråd jag valde att undersöka.   

  

5.3 Tillvägagångssätt  

  

Ett Excel-dokument skapades och anteckningar fördes kring de attityder medlemmarna hade 

kring kvinnors klädsel och sexuellt våld. Jag valde att skapa olika rubriker där jag kunde 

anteckna när en medlem hade en viss åsikt. Jag valde rubrikerna “För sexuellt våld”, “Emot 
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sexuellt våld”, “Kläder spelar roll”, “Kläder spelar ej roll” och “Ingen data”. Under rubriken 

“För sexuellt våld” lade jag in de personer som specifikt uttryckte sig om att sexuellt våld är 

okej, oavsett vilken omständighet. Under rubriken “Mot sexuellt våld” lade jag in de 

medlemmar som oavsett omständighet är emot sexuellt våld. Under rubriken “Kläder spelar 

roll” lade jag in de medlemmar som uttryckte sig om att kvinnor inte ska få ha på sig vilka 

kläder de vill, samt att kläder kan ha på påverkan vid sexuellt våld mot kvinnor. Under rubriken 

“Kläder spelar ej roll” lades de medlemmar som ansåg att kvinnor ska få ha på sig de kläder de 

vill och att det inte ska ha någon påverkan på det sexuella våldet. Under rubriken “Ingen data” 

lade jag in de medlemmar som inte förde någon relevant diskussion kring ämnet, personliga 

angrepp mot de andra medlemmarna eller endast korta svar som ”Okej”. Jag valde sedan att slå 

ihop “Emot sexuellt våld” och “Kläder spelar ingen roll” då de gav samma resultat. Detta gjorde 

jag för att läsaren skulle få en bredare och tydligare överblick om hur många som tycker vad.  

   

Nedan presenteras ett diagram som har med all data, inklusive datan utan relevant information, 

utifrån temana ”Kläder spelar roll”, ”Kläder spelar ej roll”, ”För sexuellt våld”, samt ”Mot 

sexuellt våld”.   

  

Diagram 1. Hur stor del av inläggen uttryckte dessa attityder kring sexuellt våld samt 

kvinnors klädsel, samt hur stor del var irrelevant data. Svar i procent.  

  

 
  

I diagrammet ovan presenteras de 2 078 inläggen i procentdel av hur de olika medlemmarnas 

attityder såg ut kring de olika ämnena. Den irrelevanta datan bestod av 1 078 inlägg, vilket 

motsvarar 52 procent av alla inlägg i tråden. Antal medlemmar som skrivit inlägg med irrelevant 

data var totalt 40 stycken.   

  

  

6 % 

21 % 

21 % 

52 % 

För sexuellt våld Kläder spelar roll Kläder spelar ej roll/mot sexuellt våld Ingen relevant data 
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Den kvalitativa datan har utifrån boken Textens mening och makt (Bergström & Boréus, 2012) 

analyserats och tolkats på en djupare nivå. I boken tas det upp förklaringar om hur kvalitativ 

data och bilder ska hanteras. Detta har underlättat i arbetet kring de bilder som medlemmarna 

har länkat till och diskuterat kring. På så sätt har jag kunnat analysera vad medlemmarna 

uttryckt i sina inlägg, samt att sedan kunna sortera de vanligaste attityderna och argumenten 

som tagits upp kring ämnet. De vanligaste ämnena som diskuterades som jag upptäckte medan 

jag analyserade inläggen var dessa fyra: ”Sexuellt våld”, ”Kvinnors klädsel”, ”Kvinnors värde” 

och ”Kultur”. De fyra ämnena blev också utgångspunkterna för min tematisering, då jag valde 

att sortera det insamlade materialet under dessa teman. Inom varje tema valde jag att uppvisa 

de två vanligaste positivt samt negativt inställda attityderna kring de olika ämnena. Detta 

presenterades med hjälp av tabeller för en bredare överblick. Vidare valdes två citat ut för att 

representera de attityder som skildrade de olika medlemmarnas attityder kring varje ämne på 

bästa sätt. Detta gjordes för en djupare inblick i hur medlemmarna uttrycker sina attityder och 

vad dessa attityder syftar på.   

  

5.4 Etiska överväganden  

  

Samhällsvetenskaplig forskning regleras bland annat av de forskningsetiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet (2015) har ställt upp, men dessa riktlinjer är formulerade på ett sådant sätt att 

de utgår från att deltagare i ett forskningsprojekt vet om att de studeras. Det innebär i många 

fall att det är forskningens relation till och inverkan på den personliga integriteten som står i 

centrum, och detta är något som utmanas av netnografisk forskning. En stor fråga, eller snarare 

dilemma, har varit om det kan anses som oetiskt att forska i diskussionsforum där medlemmarna 

inte är medvetna om att deras diskussion studeras. Dels har Martin Bergs bok om netnografi 

(2015) och en rapport angående internetbaserad forskning av Amy Bruckman (2002) lagts till 

grund för att kunna utföra en sådan studie. Bruckman (2002) menar att så länge det material 

som ska undersökas är öppet för allmänheten att läsa och inte privat för just en specifik grupp 

att läsa, är det acceptabelt att forska i en sådan miljö.   

  

Berg (2015) skriver att förändring, instabilitet och flexibilitet är något som utgör den 

netnografiska informationen som finns på nätet och att den gemenskapen därikring idag innebär 

en svårighet för metoden netnografi. Han menar att all information som finns på en sida idag, 

kan ha fått en annan form och finnas på en annan nätgemenskap med ett annat upplägg imorgon. 

Netnografi är att se forskningen som något som bottnar i hur de förstår nätet och i vilka sociala 

sammanhang som det används i. Berg (2015) skriver om att det finns många olika metoder och 

tekniker för att generera, bearbeta och analysera empiriskt material. Dock vill han belysa att 

oavsett hur avancerade eller praktiska dessa tekniker eller metoder kan anses vara, är de aldrig 

bättre än den grundläggande förståelsen om internet och de interaktioner som sker på internet 

som vi har. Det fält man studerar förändras ständigt, vilket är viktigt att ha i åtanke när 

netnografisk forskning används. När sammanhanget eller ämnet som valts för att studeras är det 

nödvändigt att få tillgång till materialet rent tekniskt. För att det ska vara möjligt att studera 

netnografiskt gäller det att det pågår eller har pågått en aktiv, regelmässig interaktion i det som 

ska studeras på nätet (Berg, 2015). Det krävs även att det ska finnas aktörer, i detta fall 
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medlemmar, som kommunicerar med varandra med en viss regelbundenhet, vilket jag fått ta 

hänsyn till under insamlingen av empirimaterialet.  

  

Bruckman (2002) menar att det finns fyra olika nivåer av att ”skydda” de personer som har lagt 

ut information eller diverse åsikter på nätet. De fyra olika nivåerna inkluderar ”No disguise”, 

”Light disguise”, ”Moderate disguise” och ”Heavy disguise”. Då denna studie undersöker en 

plats där det finns ett lågt ”skydd” av medlemmarna har jag valt att fokusera på Bruckman’s  

(2002) nivå ”Light disguise”. Då Flashbackmedlemmarna använder sig av användarnamn och 

inte av deras riktiga namn förblir de anonyma när de lägger upp deras inlägg i forumet. Även 

de citat som valts ut och analyserats är helt anonyma och därför har bedömningen om att ingen 

tar skada av denna studie gjorts. Flashbacks diskussionsforum är tillgängligt för alla och anses 

då inte kräva mer än ”Light disguise”.  

  

5.5 Källkritik  

  

Då Flashback är ett anonymt forum kan medlemmarna också uttrycka i stort sett vad som helst 

kring vad de tycker och tänker. Att medlemmarna är anonyma gör det problematiskt att fastställa 

trovärdigheten i deras uttalanden, alltså om de menar vad de skriver eller om de endast skriver 

för att ”trolla” och få reaktioner från de andra medlemmarna i forumet. I vissa av inläggen 

fungerade inte de länkar som medlemmarna diskuterade kring, vilket har försvårat möjligheten 

till att analysera specifikt de inläggen. Detta har jag fått ta hänsyn till när jag analyserat det som 

skrivs i tråden. ”Troll” kan komma i form av personer som agerar rasistiskt genom att låtsas 

vara individer från andra kulturer eller religioner och skriver negativa saker med intention att 

skapa större klyftor mellan grupper i samhället. Det är värt att nämna att även om det finns 

rasistiska inslag i diskussionen betyder det inte nödvändigtvis att medlemmarna anser sig själva 

ha rasistiska åsikter.   
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6. Resultat och analys  
  

I detta avsnitt presenteras det resultat i som framkommit med hjälp av citat och tabeller. 

Resultatet analyseras sedan i förhållande till tidigare forskning och teori. Ur resultatet 

framkommer Flashbackmedlemmarnas attityder och åsikter kring kvinnors klädsel och sexuellt 

våld mot kvinnor. Medlemmarna har utifrån ett startinlägg skrivet av Thunderman 2013/06/21 

kl. 00.11 diskuterat kring ämnet. Trådskaparen, det vill säga medlemmen som startade tråden 

har starka åsikter kring hur kvinnor ska klä sig för att inte känna skam. I sitt inlägg skriver 

medlemmen:  

  

Frågan jag frågar svenska tjejer här på FB är varför ni klär er på detta 

horaktiga sättet? Har ni ingen anständighet eller moral? Ingen ärbarhet? Ingen 

skam över det ni gör? När man var liten så hade man skam när en person man 

KÄNDE såg ens kropp, oavsett om man var man eller kvinne, detta är en del av 

våran natur. Men idag känner ni svenska tjejer ingen skam över att visa eran 

bröst för hela den svenska allmänheten! /…/ Varför klär ni er svenska tjejer på 

detta sättet?  

Skrivet av Thunderman 2013/06/21 kl. 00.11  

  

  

  
  

Ovan visas en bild på Britney Spears som trådskaparen länkat till i startinlägget i tråden som 

exempel på ”horaktig” och provocerande klädsel. Skribenten anser även att svenska kvinnor 

klär sig på detta vis.   

  

Nedan redovisas resultatet från datan som samlats in i form av fyra olika tematiseringar. 

Tematiseringarna som presenteras är ”Sexuellt våld”, ”Kvinnors klädsel”, ”Kvinnors värde”, 

”Kultur”. Temana förklaras närmare i form av tabeller och citat. Fyra av de vanligaste 

argumenten kring de inställningar som medlemmarna uttrycker sig ha kring de olika ämnena 

presenteras i tabellerna. Tabellerna visar de fyra vanligaste attityderna som finns bland 

medlemmarna inom varje tema.   
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6.1 Sexuellt våld  

  

Här presenteras de attityder medlemmarna har uttryckt angående sexuellt våld mot kvinnor. 

Vissa menar att en kvinna bär skuld eller del av skulden för sexuellt våld, medan andra menar 

att en kvinna alltid är skuldfri i dessa sammanhang.  

  

Tabell 1. Olika attityder kring sexuellt våld mot kvinnor.  

  
  

I tabellen ovan kan man utläsa de två vanligaste attityderna kring huruvida en kvinna kan anses 

som medskyldig eller inte vid sexuellt våld. Vissa medlemmar uttrycker att sexuellt våld mot 

kvinnor aldrig ska ske överhuvudtaget. Medlemmarna uttrycker även att en viss klädsel inte 

betyder samtycke till sexuellt umgänge. Andra medlemmar uttrycker att kvinnor får skylla sig 

själva om de utsätts för sexuellt våld, och att kvinnor som har utsatts för sexuellt våld har bett 

om det. Vissa medlemmar uttryckte även att en kvinna inte är värd att leva om hon skulle välja 

att ha på sig vissa kläder. Ett exempel på en attityd som uttrycker att kvinnor får skylla sig själva 

om de utsätts för ett sexuellt övergrepp:    

  

Många svenskor vill ju frustrera och provocera män men då får ni räkna med att 

ge ngt tillbaka! Förhoppningsvis lär ni er av det eventuella sexuella 

övergreppet.  

              Skrivet av TheSecond 2013/06/23 kl. 19.04  

  

Medlemmen uttrycker att den anser att kvinnor vill provocera och frustrera genom att bete sig 

på ett speciellt sätt eller ha en viss klädsel på sig. Medlemmen anser även att om kvinnor har 

lyckats frustrera eller provocera män så ska kvinnorna ge någonting tillbaka. Medlemmen 

uttrycker tydligt att om en kvinna blir utsatt för sexuellt våld, ska det vara en uppläxning för att 

kvinnan ska veta sin plats. Detta kan kopplas till Connell och Pearse (2015) teori om hur kvinnor 

framställs som objekt som endast finns till för att tillfredsställa män och att oavsett om kvinnan 

väljer att tillfredsställa mannen eller inte, bestämmer han fortfarande på grund av den 

genusordning som finns och kan i dessa fall välja att våldta kvinnan om hon inte ger honom det 

han vill ha sexuellt (Connell, 2009). Att medlemmen anser att det är okej att förgripa sig sexuellt 

på en kvinna stärker det Hirdman (2003) tar upp angående Pateman’s teori, att det alltid finns 

ett sexuellt kontrakt mellan män om kvinnor, där mannen, på grund av den sociala ordning som 

finns mellan män och kvinnor kan välja att förgripa sig sexuellt på kvinnan som en 
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maktutövning. Ett exempel på attityd där en medlem är emot sexuellt våld mot kvinnor 

presenteras nedan.  

  

  

Jag vänder på steken och utgår ifrån mig själv. Oavsett hur en man går klädd så 

skulle jag aldrig någonsin (inte ens i min vildaste fantasi) tolka det som att hans 

kläder/brist på kläder signalerar att det är fritt fram att dra in honom i en buske 

och ha sex med honom. Det FINNS bara inte i min värld. Så nej.  

Skrivet av Cruela_de_vil 2013/06/23 kl. 13.47  

  

I citatet ovan syftar medlemmen på att försöka se det från ett annat perspektiv, ett perspektiv 

om den själv skulle kunna se att vissa kläder på män skulle betyda att han bjuder in till sexuellt 

umgänge. Medlemmen utgår ifrån sig själv och menar att den aldrig skulle kunna se på män på 

det sättet som män ser på kvinnor- att en kvinna är villig att ha sex på grund av klädsel. 

Medlemmen tar upp att våldtäkt aldrig skulle kunna tänkas vara en handling om denne såg en 

man med en viss typ av klädsel. Den menar att klädsel aldrig ska tolkas som en sexuell invit. 

Hur det i samhället tas upp om hur män anses som aggressiva och kvinnor som mer 

omhändertagande, samt att den sexuella driften hos män sägs vara starkare än hos kvinnor 

(Connell & Pearse, 2015) kan även kopplas till detta citat, då medlemmen syftar på att en kvinna 

aldrig skulle kunna tänka sig att våldta en man, men att män kan tänka sig att våldta en kvinna.  

  

6.2 Kvinnors klädsel  

  

Nedan presenteras den empiri som samlats in angående attityder kring kvinnors klädsel i form 

av en tabell med de fyra vanligaste attityderna kring kvinnors klädsel. I diskussionen togs det 

upp allt mellan väder till heder och skam. En del av medlemmarna diskuterade om vad män 

ansåg vara en okej klädsel för en kvinna, en annan del diskuterade kring att det inte ska spela 

någon roll vad en kvinna har på sig då det är hennes val.   

  

Tabell 2. Olika attityder kring kvinnors klädsel.  

  
  

I tabellen kan man utläsa att de vanligaste attityderna är att det är en kvinnas frihet att bestämma 

vad hon väljer att ha på sig, att en kvinna kan känna sig finare i vissa kläder, samt att viss klädsel 

anses som ”horaktigt” och provocerande. Medlemmarna syftade på att det endast är ”horor” 
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som har korta kjolar eller kläder som visar hud. De medlemmarna menade också att det, för 

män, är provocerande när en kvinna har vissa kläder på sig och att det då inte är mannens fel att 

han blir upphetsad. Samma medlemmar uttryckte att viss klädsel kan tolkas som en sexuell 

invit. Diskussionen kring detta handlade även om vad för kläder som är lämpliga att ha på sig 

som kvinna beroende på väder. Vissa av medlemmarna menade att det är upp till kvinnorna 

själva att bestämma vad de vill ha på sig. En stor del av argumenten handlade om att kvinnor 

bär vissa kläder för att känna sig fina. Medlemmar som hade liknande attityder menade även att 

vissa kläder finns till för att kvinnan ska kunna få visa upp sin kropp. Om en kvinna inte skulle 

bestämma sig för att ha fulltäckande klädsel på sig, ska hon oavsett vad inte behöva försvara 

valet av klädsel. Nedan presenteras ett citat där en medlem uttrycker en attityd som är mot 

kvinnors fria val av klädsel.   

  

Sen är urringning ett nytt fenomen som endast existerar för att man vill kringgå 

den sociala motviljan mot topless kvinnor och man gör dessa horaktiga klädsel 

för att kvinnor ska kunna visa upp sina bröst för allmänheten men samtidigt 

försöka göra det på ett lite mer "legitimerat" sätt. Det är fortfarande 

oanständigt, horaktigt, pornografiskt, stötande och så vidare.  

Skrivet av Thunderman 2013/06/24 kl. 22.14  

 

I citatet ovan kan man tydligt utläsa att medlemmen menar att om en kvinna har en urringning 

anses det som oanständigt, ”horaktigt”, ”pornografiskt” och ”stötande”. Medlemmen menar att 

en kvinna egentligen vill vara topless men försöker kringgå vad som är socialt accepterat att ha 

på sig, genom att ha en urringning istället. Detta menar medlemmen är för att kvinnan ska få 

kunna visa upp sina bröst för allmänheten på ett mer legitimt sätt än att vara topless. Detta citat 

kan kopplas till det Montemurrol och Gillen (2013) beskriver i sin studie om hur vissa kläder 

sänder ut olika signaler. Att kvinnor inte kan gå klädda hur som helst då det kan sända ut fel 

signaler och att hon kan anses som en ”hora”. Att kvinnors kroppar ständigt är övervakade och 

måste anpassa sig till hur de ska klä sig, beroende på olika faktorer. Här är det tydligt att kvinnan 

blir negativt sedd på av attityden att döma, vilket kan kopplas till Montemurrol och Gillen’s 

(2013) studie om hur kvinnor blir negativt sedda på om de klär sig ”sexigt”. Det kan även 

kopplas till den här medlemmen inte vill att det manliga och kvinnliga ska blandas, att det ska 

finnas ett isärhållande, kvinnor ska inte få ha på sig vad de vill bland män. Isärhållningens lag 

(Hirdman, 2004) kan tillämpas på vad medlemmen uttrycker kring vad en kvinna ska ha på sig 

för att inte väcka provokation hos män. Ett exempel på en medlem som uttrycker en annan 

attityd kring kvinnors klädsel presenteras nedan.   

  

Jag vill dock gärna påpeka att jag personligen inte klär mig slampigt. Man 

behöver inte göra det för att vidriga s.k "män" ska bete sig illa mot en ändå. 

Idag hade jag på mig ett linne utan urringning, en vid skjorta ovanpå och ett 

par otighta jeans, och ändå fick jag kommentarer av några miffon på stan om 

att jag hade "nice boobs". Det är helt sjukt att man tydligen ska behöva ha 

burka för att främlingar ska ge fan i min kropp och min sexualitet. Är det 

verkligen mitt fel, och ska jag verkligen behöva bli antastad när jag går  
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utanför dörren, och ska jag verkligen behöva begränsa min rörelsefrihet för att 

slippa bli kommenterad och förolämpad?  

Skrivet av Adriadne 2013/06/23 kl. 22.51  

  

I citaten ovan uttrycker medlemmen att den har fått kommentarer om sin kropp och sexuella 

inviter oavsett om den haft åtsittande kläder eller om denne haft löst åtsittande kläder på sig. 

Medlemmen ställer sig frågande om den ska behöva bära en heltäckande burka för att slippa bli 

att antastad så fort denne lämnar sitt boende. Denne känner att den behöver begränsa sin 

rörelsefrihet bara för att slippa bli kommenterad. Medlemmen uttrycker att den känner att den 

inte får ha sin kropp eller sin sexualitet i fred. Här är det tydligt att medlemmen känner att det 

inte handlar om klädseln, utan att dennes kön är vad som spelar roll. Detta kan kopplas till 

Hirdmans (2004) teori om genusstrukturer och de olika maktstrategier som rår. Där mannen är 

kvinnans förkroppsligande fängelse, vilket framgår tydligt av detta citat, där medlemmen som 

uppger sig för att vara kvinna, anser att den inte kan gå ut hur den vill och menar att den måste 

begränsa sin rörelsefrihet just på grund av att männen tar sig friheter och visar sin makt genom 

sexuella kommentarer (Connell & Pearse, 2015).   

  

6.3 Kvinnors värde  

  

Nedan presenteras den empiri som samlats in angående kvinnors värde och vad medlemmarna 

anses ha för attityder i form av en tabell med de fyra vanligaste attityderna kring kvinnors värde. 

I denna del har det diskuteras mycket kring vad en kvinna är värd utifrån vad för kläder hon 

väljer att ha på sig, om hon lyder sin man, eller hur hon beter sig. Det är två motpoler som ställs 

mot varandra här, där den ena delen anser att kvinnors värde påverkas utifrån de olika exemplen 

ovan och den andra delen som menar att en kvinna är värd lika mycket som en man.   

  

Tabell 3. Olika attityder kring kvinnors värde.  

  
  

I tabellen ovan visar resultatet att det finns skilda attityder kring kvinnors värde, där två av 

dessa fyra attityder uttrycker att en människas värde inte sitter i klädvalet och att det ska vara 

jämlikt för båda könen. De andra attityderna uttrycker att kvinnor inte anses som hustrumaterial 

och att de endast finns till för att tillfredsställa män. Utöver dessa argument diskuterades det 

mycket om hur en kvinna ses som mindre värd om hon har haft många sexpartners, om hon är 

ogift, om hon har viss klädsel på sig etc. Enligt vissa medlemmar anses kvinnan vara en ägodel 
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för hennes man och ses som en mindre värd individ. Andra medlemmar diskuterade kring 

kvinnors värde och om hur män och kvinnor är lika mycket värda. Medlemmarna uttryckte att 

en kvinnas värde absolut inte sjunker beroende på sexpartners, om hon är gift, singel eller har 

viss klädsel på sig etc. Denna diskussion handlade mycket om att jämföra samma saker med 

varandra bland medlemmarna. Nedan presenteras ett citat från en medlem som diskuterar kring 

vad som ligger till grund för vissa människors syn på kvinnors värde:   

  

Det är inte så att det finns objektiva fakta som visar att korta shorts mm = 

horigt, skamlöst och oanständigt. Det är en värdering som DU gör själv, utifrån 

din egen bakgrund och uppväxt med de uttalade och outtalade budskap som du 

har inom dig mer eller mindre medvetet.  

Skrivet av Varmare 2013/06/21 kl. 18.51  

  

I citatet ovan syftar medlemmen på att värdet man sätter på en annan människa är genom ens 

egna tankar och värderingar. Medlemmen syftar på att de värderingar som finns hos olika 

personer baseras på människors bakgrund och uppväxt. Detta menar medlemmen är på grund 

av att vi alla har outtalade och uttalade budskap inom oss som mer eller mindre finns på ett 

medvetet plan. Den menar att det inte finns några objektiva bedömningar som leder till att 

klädsel får en människa bli mindre värd, utan att det ligger i varje persons egna värderingar. 

Detta kan liknas med hur kvinnor många gånger framställs som objekt och att det många gånger 

skämtas på ett nedvärderande sätt kring vad kvinnors värde är (Connell, 2009). Det handlar om 

mer än om just en kvinnas klädsel, det handlar om hur det baseras på kroppsstrukturer och 

kvinnans reproduktion. Det kan kopplas till hur människor differentierar könen, det vill säga att 

män och kvinnor är olika (Connell & Pearse, 2015). Nedan presenteras ett citat av en medlem 

som uttrycker en egen åsikt om kvinnors värde.    

  

Finns fan inga vettiga tjejer kvar snart, inte många man vill bilda familj med 

iaf! Luuuder.  

Skrivet av GoingSouth 2013/06/21 kl. 00.39  

  

I citatet ovan kan man utläsa att medlemmen menar att alla kvinnor är ”luder” och att det snart 

inte finns några vettiga kvinnor kvar. Medlemmen förklarar dock inte varför den anser att 

kvinnor är ”luder”, men att döma av diskussionen i tråden är det på grund av klädsel och hur 

många sexpartners en kvinna har haft. Här är underordningen av kvinnorollen tydlig. Kvinnans 

sexuella begränsning finns på grund av vad männen anser vara hustrumaterial, eller någon att 

bilda familj med. Kvinnan ska, enligt medlemmen, inte vara värdig att bilda familj med om hon 

har en viss klädsel eller haft ett visst antal sexpartners. Detta är ett återkommande ämne i 

diskussionen och tyder på att kvinnan är det andra könet och att det är mannen som bestämmer 

hur en kvinna ska bete sig för att anses likvärdig (Hirdman, 2004). Kvinnan är något som 

konsumeras, men hon ska samtidigt inte ha konsumerats för att anses som hustrumaterial, vilket 

är tydligt att medlemmen menar i sitt citat (jfr. Hirdman, 2003).   
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6.4 Kultur   

  

Nedan presenteras den empiri som samlats in kring temat kultur samt vad medlemmarna anses 

ha för attityder kring den kultur som finns i Sverige idag. Detta i form av en tabell med de 

vanligaste argumenten kring attityder om den kultur som finns i Sverige idag med inriktning 

mot kvinnor. Här har diskussionen handlat mycket om hur medlemmarna anser att kulturen ska 

se ut och inte. Medlemmarna har även ställt olika kulturer mot varandra, dock tas här endast 

upp vad de anser finnas för slags kultur i Sverige. Antingen tyckte medlemmarna att det var bra 

med den kultur som idag finns, och den andra delen menade att det var bättre ”förr i tiden”.   

  

Tabell 4. Olika attityder kring kulturen i Sverige.  

  
  

I tabellen ovan presenteras de vanligaste attityderna för den kultur som finns i Sverige idag, 

vilket är normer, att Sveriges ses som ett sekulariserat samhälle, att Sverige har en ”horkultur” 

och att Sverige måste bli mer konservativt. Medlemmarnas attityder uttrycker många gånger att 

Sverige måste bli som det var förr i tiden. Medlemmarna pratade även om hur Sveriges normer 

ser ut samt att svenskar är mer vana med t.ex. nakenhet och att det inte är någonting farligt, 

jämfört med andra länder där det kan vara stora kulturella skillnader när det kommer till just 

nakenhet. Medlemmarna uttrycker även hur Sverige är ett sekulariserat samhälle och att det inte 

ska ses som någonting negativt, utan att den sekulariseringen som finns är bra och att det finns 

mer plats för individer att forma egna uppfattningar om hur saker och ting fungerar i samhället 

eller världen. De medlemmar som syftade på att Sverige är en ”horkultur” uttryckte att många 

visar för mycket hud, att det är många skilsmässor och att svenskar har många sexpartners. 

Medlemmarna uttryckte även att modet som tillhör den svenska kulturen är ”horaktig” och 

därav finns en sorts ”horkultur”. Det konservativa syftar på, som tidigare nämnt, att män ska 

arbeta och kvinnan ska stanna hemma med barnen. Nedan presenteras ett citat från en medlem 

som uttrycker att alla inte upplever saker på samma sätt på grund av kulturella skillnader.   

  

Du anser helt enkelt att det är olämpligt för kvinnor att klä sig på ett sådant vis 

för du upplever det som stötande och oanständigt. Det köper jag, det får du tycka. 

Men du måste inse att vi är uppvuxna med denna kultur och det tillhör normen 

för oss, vi upplever inte det som du upplever när vi ser lättklädda tjejer.  

Skrivet av Bitsocker 2013/06/25 kl. 02.19  
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Citatet ovan beskriver hur den här medlemmen anser hur Sveriges kvinnor är och klär sig idag. 

Medlemmen menar att den kan acceptera om någon anser att det är olämpligt att kvinnor har en 

viss klädsel, samtidigt som medlemmen uttrycker att andra måste acceptera att det är en sådan 

kultur som finns i Sverige. Medlemmen uttrycker att svenskar är vana med lättklädda tjejer och 

att det inte ses som stötande eller oanständigt i Sverige. Detta går emot vad Wennstam (2002) 

skriver om hur kvinnor döms av samhället på grund av klädseln. Medlemmens attityder kan 

dock kopplas till hur den tycker att den sociala strukturen fungerar inom den kultur som finns i 

Sverige (Hirdman, 2004). Nedan presenteras ett exempel på en attityd som uttrycker att det bör 

ske en förändring i den svenska kulturen.   

  

Sverige har haft hederskultur tidigare. Och mycket i denna tråd bevisar att vi 

behöver tillskott av lite gammeldags hederskultur.  

Skrivet av Hugh.Hefner 2013/06/25 kl. 01.42  

Den här medlemmen syftar på att den gamla hederskulturen som hen anser tidigare funnits nu 

har försvunnit. Av diskussionen som förts i forumet att tolka menar den här medlemmen att 

kulturen idag i Sverige leder till fler skilsmässor och att kvinnor har för stort utrymme att 

bestämma över sina egna liv. Medlemmen uttrycker att tråden bevisar hur mycket gammeldags 

hederskultur behövs. Här återkommer den sociala struktur som finns mellan könen i ett 

historiskt perspektiv. Medlemmen uttrycker att Sverige ska bli som ”förr i tiden”, dvs. att 

upprätthålla den isärhållning som tidigare funnits. Att kvinnan ska ha ett kvinnoarbete och att 

mannen ska ha ett mansyrke (Hirdman, 2003) är ett exempel på en social och kulturell struktur. 

Detta kan kopplas ihop med att kvinnan endast ska ha en uppgift i livet, vilket är att föda barn 

och vara omhändertagande då det ses som kvinnans naturliga plats, att kvinnans biologiska kön 

legitimerar den sociala plats hon befinner sig i Hirdman (2003).   

  

Kring diskussionen om det sexuella våldet mot kvinnor framkom det att de som försvarade 

kvinnors rätt och var uttryckte att de var mot sexuellt våld ständigt blev tillrättavisade av andra 

medlemmar, som uttryckte andra attityder. Många medlemmar diskuterade hur fel det är att 

kvinnor ska få utså sexuellt våld på grund av deras biologiska kön, eller även i många fall på 

grund av de kläder som kvinnorna har på sig. Vissa medlemmar uttryckte attityder genom att 

citera varandra och ”höja” varandra genom att fortsätta diskutera om hur kvinnor endast finns 

till för en sak: sex. Vissa medlemmar uttryckte även att om kvinnorna inte skulle gå med på att 

ha sexuellt umgänge skulle de medlemmar ha sex ändå, för att det är männen som bestämmer. 

De medlemmar som uttryckte sig på det sättet var även tydliga med att förklara att kvinnor inte  

har någonting att säga till om. Diskussionen fortlöpte och vissa medlemmar uttryckte att kvinnor 

som är ”olydiga” förtjänar att dö. Med olydig syftade dom på kvinnor som inte lyder sin man 

eller som lockar andra män med ”horaktig klädsel”. Att klädval har en viss påverkan är det 

tydligt att vissa medlemmar tycker, dock framkommer det att vissa medlemmar även anser att 

klädvalet inte spelar någon roll när det kommer till sexuellt våld, då dom menar att män ändå 

”tar det dom vill ha”. Det är även medlemmar som skriver om att de blivit utsatta för sexuella 

ofredanden även om de haft den klädsel som vissa av medlemmarna uttryckt är ”okej klädsel”. 

Vad som utläses är att klädsel på så sätt ska kunna användas mot kvinnor för att de själva ska 

känna en skam och skuld. Detta visar att medlemmen, Adriadne, som utger sig för att vara 
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kvinna, ses som ett sexobjekt på grund av kön och inte klädsel och att kvinnor har ett lägre 

genusvärde samt är kollektivt förträngda (Hirdman, 2004).  

  

Här framgår det att det finns en syn på kvinnor om att de inte ses som människor, utan som 

objekt som ska utnyttjas av män och finnas till för fortplantning. Vissa av medlemmarna menar 

att om dessa kvinnor inte lyder sina män, eller förstår sin plats i könsordningen skulle de inte 

heller ha rätt att få leva. Även här menar Connell och Pearse (2015) att kvinnors sårbarhet 

ständigt är närvarande då en man kan uppvisa sin makt genom att utnyttja, våldta eller förtrycka 

en kvinna. Dock kan man även se att medlemmar försvarar och argumenterar kring det sexuella 

våldet, på ett sådant sätt som inte kan kopplas till någon av de teorier som valts. Då kläder tas 

upp här angående det sexuella våldet, kan det kopplas till Wolfendales (2016) studier som visar 

att en kvinna som bär en viss klädsel har en högre risk att bli utsatt för sexuellt våld. Även om 

en kvinna inte blir utsatt för sexuellt våld menar medlemmarna att en kvinna bjuder in till 

sexuell uppmärksamhet om hon bär en viss klädsel och att det kan tolkas som en sexuell invit 

av män (Guéguen, 2011). Detta kan kopplas till medlemmen ovan, som beskriver hur kvinnor 

måste bli uppläxade och hur den tycker att en kvinna får skylla sig själv. Det finns en 

genomgående attityd bland medlemmarna som uttrycker att en kvinna kan ses som medskyldig 

till ett brott om det sker en våldtäkt då hon anses ha provocerat fram det sexuella beteendet hos 

männen (Wolfendale, 2016). Detta kan tolkas som att det är okej med sexuellt våld i viss mån, 

beroende på kvinnans klädsel. Denna attityd kring huruvida kvinnor som utsätts för sexuellt 

våld blir betrodda eller inte, kan kopplas till Bruggen och Grubbs (2014) studie om att det kan 

ha en påverkan i vilken grad en gärningsman döms om ett offer blir beskyllt på grund av 

klädseln.  

  

Det är tydligt att medlemmarna vågar stå för sina åsikter i tråden. Det kan bero på att de är 

anonyma och speciellt att de befinner sig på internet. De befinner sig även på ett internetforum 

som är känt för att ha medlemmar som uttrycker starka åsikter om olika ämnen. Här kan man 

tydligt se hur det sexuella våldet mot kvinnor inte bara finns i det fysiska livet, utan även i 

diskussioner som denna. De medlemmar som utgav sig för att vara män svarade med sexuella 

kommentarer till de som angav sig för att vara kvinnor och som inte höll med om deras åsikter. 

Detta styrker Baraks (2005) teori om att det sexuella våldet även finns på internet.  
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7. Diskussion  
  

Syftet för denna uppsats var att undersöka Flashbackmedlemmars attityder kring sexuellt våld 

mot kvinnor samt att undersöka om attityderna hängde ihop med kvinnors klädval. Fokus låg 

även på att undersöka om kvinnor ses som medskyldiga av Flashbackmedlemmar vid 

sexualbrott beroende på klädval. Det som framkom i resultatet var att attityderna mot kvinnor 

som bär ”provocerande” kläder av många anses bära en del av skulden om de blir utsatta för 

sexuellt våld. Även om det är en stor del av medlemmarna som anser att det är fel med sexuellt 

våld, oavsett klädsel, var det en större del som ansåg att kläder faktiskt har en betydelse. Det 

betyder dock inte att alla av dessa stöder sexuellt våld mot kvinnor, men anser att en kvinna bär 

en del av skulden. Det som diskuteras mycket bland medlemmarna är en kvinnas värde, vilken 

kultur de befinner sig i, kvinnors klädval och att kvinnor måste förstå att män har sexuella drifter 

som blir svåra att kontrollera om en kvinna har på sig för utmanade klädsel. Som tidigare nämnt 

är det svårt att veta ifall dessa åsikter verkligen är ärliga eller ifall de är skrivna för att skapa 

splittringar för en egen separat agenda, exempelvis högerextrema troll som av rasistiska skäl 

utger sig för att vara muslimer för att få dessa att framstå negativt.   

  

Ett uttryck som kom upp i många inlägg var ”horaktig”. Oavsett om det handlade om just 

specifik klädsel eller en kvinnas beteende, togs detta uttryck upp för att nedvärdera kvinnan 

(Montemurrol & Gillen, 2013). Även medlemmar som själva utgav sig för att vara kvinnor 

använde detta uttryck, många gånger för att påstå att det finns kvinnor som klär sig som ”horor” 

och har ett ”horaktigt” beteende.   

  

Vad gäller temat ”Sexuellt våld” var det medlemmar som uttryckte att det är normalt att förgripa 

sig på en kvinna om hon har en viss klädsel på sig. Dock var det även en stor del at 

medlemmarna som ansåg att det inte är okej oavsett klädsel, beteende eller kön. De medlemmar 

som direkt uttalat sig vara för sexuellt våld hade attityder som uttryckte att om en kvinna har på 

sig en klädsel som utsänder sexuella signaler, söker hon sexuellt umgänge. Detta menade då 

medlemmarna var oavsett hur kvinnan uttryckte sig verbalt, har hon givit samtycke via klädseln. 

Detta går in i Hirdmans (2003) teori om hur kvinnor ständigt måste leva på ett vis och att om 

hon ger sig in i leken, får hon leken tåla. Vad som var tydligt bland de medlemmar som ansåg 

att det är okej med sexuellt våld mot kvinnor är att de avhumaniserade kvinnorna och endast 

såg kvinnor som objekt som finns till för att tillfredsställa deras egna behov. Medlemmarna 

menar att kvinnan endast är till för att tillfredsställa mannen och om hon vägrar att göra det, ska 

hon tvingas till det genom sexuellt våld. I vissa fall uttryckte sig även medlemmar om huruvida 

en kvinna har rätt till att leva och att hon i vissa fall förtjänar att dö om hon inte lyder mannens 

vilja. I vissa fall ses kvinnan endast som ett objekt som finns till för män att reproducera sig 

med (Hirdman, 2003). Medlemmarna syftade även på att mannens sexuella drift är starkare än 

kvinnans och att män måste få utlopp för sin sexuella drift, detta kopplas ihop med hur kvinnor 

framställs som objekt som ska tillfredsställa och bli konsumerade av män (Connell & Pearse, 

2015).   
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Vidare gällande temat ”Kvinnors klädsel” diskuterade medlemmarna vad för klädsel som är 

acceptabel och vad som inte är det. Även i denna del var medlemmarna oense. Mycket av 

diskussionen rörde sig kring varför man ska lägga sig i andras människors ensak och hur de klär 

sig, samt hur en viss typ av klädsel skulle anses vara skamlig. Diskussionen ledde till förståendet 

att viss kontext är viktig för att göra en klädsel acceptabel, t.ex. en bikini på en strand men inte 

i krogmiljö. En stor andel ansåg att om en kvinna visar för mycket hud i en miljö där den inte 

är acceptabel så är den ”provocerande” och ”horaktig”. Många ansåg att det ofta handlar om 

uppmärksamhet, dock både bra och dålig uppmärksamhet. De flesta höll med om att vissa 

miljöer inte är bra att utsända sexuella signaler i, samtidigt som många uttryckte sympatier med 

att det är kvinnans ensak vad hon väljer att ha på sig oavsett vad de själva tyckte om det.  

  

Värdet på kvinnor var något som också tog upp konstant i diskussionen. Huruvida en kvinna är 

värd mer eller mindre på grund av olika anledningar var något som lyftes fram ofta. En kvinna 

som har ”fel” typ av klädsel eller beter sig på ett ”ohederligt” sätt är inte värd lika mycket som 

en kvinna som klär och beter sig på ”rätt sätt” enligt många av medlemmarna. Det 

medlemmarna hade starka attityder om var att en kvinnas värde varierar beroende på hur hon 

klär sig, och att kvinnans värde sjunker om hon exempelvis visar för mycket hud då det 

uppfattas som ”horaktigt”. Mannens värde är alltså konstant, medan hennes värde växlas 

beroende på mannens syn på henne. Detta kopplas tydligt till hur en man alltid är normen och 

kvinnan är underordnad och enbart finns till för mannen (Hirdman, 2003).  Det fanns även 

många medlemmar som inte höll med om detta, utan att kvinnor är precis lika mycket värda 

som männen.   

  

Gällande sista temat i studiens resultat, ”kultur”, pratade medlemmarna mycket kring hur en 

kvinna ses på i olika kulturer. Om hon endast är ett sexobjekt eller en likvärdig individ etc.  

Många gånger menade medlemmarna att det i Sverige fanns en sorts ”horkultur”, detta för att 

de menade på att kvinnor låg runt, hade på sig provocerande kläder och att det är höga 

skilsmässosiffror i Sverige. Många ansåg att kvinnorna inte nöjer sig i dagens samhälle. En 

medlem uttryckte även att den ville ha tillbaka en ”gammal hederskultur” i Sverige, där 

kvinnorna stannade hemma och männen arbetade. Detta tyder på en traditionell syn på hur 

samhället ska styras. Det som framkommit här är att många av medlemmarna anser att 

kvinnorna har för mycket att säga till om i modern tid.  

  

Hirdman (2003) menade att den stereotypiska mannen faktiskt har ansvaret för beskyddandet 

och försörjningen, vilket kan bli en kulturkrock om kvinnan då istället börjar få mer ansvar och 

fria tyglar i sitt egna liv. Detta kan säkert vara speciellt svårt för de som inte är uppväxta med 

samma kultur som finns i dagens Sverige, dock verkar det vara någonting som överlag är svårt 

för medlemmarna, oavsett om de är födda i Sverige eller inte. Att kvinnor börjar få mer kontroll 

över sin egen kropp och vågar uttrycka sina behov är någonting som man kan se är provocerande 

för vissa män.  Det som är mest förvirrande enligt alla dessa diskussioner kring om hur det finns 

en ”horkultur” är att det endast verkar vara kvinnorna som bidrar till denna  

”horkultur” och inte männen. Männen kallas aldrig för horor i diskussionen, utan det är endast 

kvinnorna. Detta betyder inte att män inte utsätts för negativa attityder och kommentarer för sitt 

sexuella uppförande, utan att det bara är kvinnors beteende som kritiserats negativt i denna tråd.  
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8. Slutsats  
  

Slutsatsen av denna studie är att Flashbackmedlemmarna har olika attityder och är oense om 

huruvida det är okej att utsätta en kvinna för sexuellt våld beroende på hennes klädsel eller inte. 

De är även oense i varje tema som presenterats. Det fanns en grupp medlemmar som tyckte att 

det är acceptabelt eller förståeligt med sexuellt våld mot kvinnor oavsett klädsel. Resultatet 

visar att det är en stor del av medlemmarna som anser att kvinnors klädsel har en roll i det 

sexuella våldet och att hon anses som medskyldig. Detta betyder det inte att dessa medlemmar 

ansåg att det var acceptabelt med sexuellt våld, utan att en viss typ av klädsel troligen ökar 

risken att bli utsatt för sexuellt våld. Andra medlemmar menade att det aldrig ska ha någon 

betydelse vad en kvinna har på sig för kläder och att det inte ska utgöra någon risk, då klädval 

inte ger samtycke till sex. Det är möjligt att inläggen inte är ärliga eller står för riktiga åsikter, 

utan kan ha skrivits i provocerande syfte. Mer forskning kring diskussionsforum behövs för att 

få en djupare förståelse för vilka attityder om sexuellt våld och kvinnors klädsel som finns på 

internet. Det vore även intressant med forskning med fokus på vad de attityder som uttrycks på 

Flashback kan innebära för en grupps värderingar och åsikter.  
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Bilaga 1.  

6 kap. Om sexualbrott  

1§ Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 
tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 
två och högst sex år.  

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 
enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 
kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig 
i en särskilt utsatt situation.  

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 

att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.  

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 
fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt 
beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 
tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365).  

2§ Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en 

person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två 
år.  

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket 

med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där.  

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt 

tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt 
skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 
övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag 
(2005:90).  

3§ Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt 
missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt 
utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.  

Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse 

i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 
beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet. Lag (2005:90).  

   

  



 

Bilaga 2.  

  

1 kap. Inledande bestämmelser  

Lagens ändamål  

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder. Lag (2014:958).  

Lagens innehåll  

2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra 

kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet 
finns bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I 
femte kapitlet finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns 

bestämmelser om rättegången.  

Lagen är tvingande  

3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan 

verkan i den delen.   

Diskriminering  

4 § I denna lag avses med diskriminering  

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan 
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om 

missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder,  

2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett 
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att 

särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, 
viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss 
funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, 

kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,  

3. bristande tillgänglighet: att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån 
krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till  

- de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,  

- varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren 

och den enskilde, samt  

- andra omständigheter av betydelse,  



 

4. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder,  

5. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, 
6. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt 

som avses i 1-5 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande 
till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att 

fullgöra ett uppdrag. Lag (2014:958).  

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder  

5 § I denna lag avses med  

1. kön: att någon är kvinna eller man,  

2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller 

man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,  
3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande 

förhållande,  
4. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 

en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, 

har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,  

5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och  

6. ålder: uppnådd levnadslängd.  

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av 

diskrimineringsgrunden kön. Lag (2014:958).  

  

  


