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Sammandrag 
Syftet med den här uppsatsen är att identifiera vilka diskurser som är aktuella kring våldtäkt 

samt att undersöka om Thordis Elva genom sin biografi På andra sidan förlåtelsen En sann 

historia synliggör tendenser till en förändrad diskurs och vad den i så fall skulle kunna innebära. 

Arbetet med studien har utgått från boken som kom ut under våren 2017 och genom ett 

diskursanalytiskt angreppssätt har frågor ställts till materialet för att hitta lämpliga teorier och 

metoder för analysen.  

 

Ur ett språkvetenskapligt, performativt och genusteoretiskt tvärvetenskapligt perspektiv har en 

kvalitativ analys utförts i tre nivåer enligt den modell Fairclough tagit fram inom den kritiska 

diskursanalysen. På mellannivån har den diskursiva praktiken analyserats genom 

begreppssamling där flytande signifikanter identifierats med hjälp av konstruktion av möjliga 

och omöjliga ekvivalenskedjor.  

 

På textnivå har två systemisk-funktionella analyser utförts. I den första av dessa har 

processtyper och deltagare analyserats ur den del av texten där författaren talar med sin 

våldtäktsman om det han gjorde mot henne sexton år tidigare. Den andra textuella analysen 

räknar hennes respektive hans repliker och ord i direkta anföringar i samma del av texten. 

Den tredje nivån – sociala praktiker – har undersökts genom sammankoppling av diskursiv 

praktik och bakomliggande teori med tidigare forskning. 

 

Resultatet visar en svag tendens till förändring av den diskursiva praktiken kring våldtäkt. 

Genom biografin dekonstrueras hegemoniska begrepp som offer–förövare-dikotomin, skam 

och skuld samt ansvar. Här erbjuds nya sätt att tala kring våldtäkt och personer som utsatts eller 

som utsatt. Problematisering, dekonstruktion och adderande av perspektiv synliggör och 

ifrågasätter en bakomliggande social diskurs med hög interdiskursivitet till patriarkala 

strukturer som hegemoniskt genomsyrar juridiska diskurser, mediadiskurser och andra 

diskurser kring våldtäkt.  
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1 Inledning 
Under våren 2017 kom biografin På andra sidan förlåtelsen – En sann historia ut. Författaren 

Thordis Elva har skrivit den och medförfattare är Tom Stranger – australiensaren som våldtog 

henne då han var arton år och utbytesstudent på Island. Hon var sexton år och hade druckit sig 

full för första gången, han var hennes pojkvän och hjälpte henne hem. Då hon var helt utslagen 

klädde han av henne och våldtog henne i hennes egen säng medan hon var fullt medvetande 

men med en kropp som var oförmögen att hindra honom. Istället räknade hon sekunder på 

väckarklockan bredvid sängen och konstaterade att ”(d)et går sjutusentvåhundra sekunder på 

två timmar” (Elva 2017, s. 125). 

 

Boken börjar med deras brevväxling åtta år efter händelsen och utspelar sig till största delen i 

Kapstaden under en vecka sexton år efter våldtäkten. Efter alla dessa år med mejlkontakt 

bestämmer de sig för att träffas i Sydafrika för att försöka försonas. Den resan resulterar så 

småningom även i den här boken.  

 

Medan jag läser Elvas historia kastas jag om och om igen iväg till olika gömslen i mitt eget 

minne. Något i den här texten är annorlunda och jag funderar över vad det är. Än flimrar en 

skrämmande våldtäktsscen ur en film förbi, än en rubrik på en löpsedel: Kvinna misstänks 

våldtagen, flera gånger tänker jag på någon av de böcker jag läst om hur kvinnor fastnar i skam 

vare sig de anmält övergreppen, eller inte, och hur skulden genom friande domar så ofta kopplas 

till den som blivit våldtagen. Där under finns förstås alla de erfarenheter jag bär i min egen 

kropp som flicka och kvinna – hur jag reagerade när en nära släkting blivit våldtagen, känslan 

att gå ensam på en mörk gångväg när jag blivit varnad för så kallade fula gubbar, oönskad 

beröring av önskade och oönskade personer och rädslan för att råka ge fel signaler till pojkar 

och män.  

 

Trots berättelsens starka förankring i den samhälleliga kontext som känns så bekant är det 

någonting i biografins utformning som får den att sticka ut. Thordis Elva bjuder läsaren på sig 

själv och sin resa tillsammans med Tom Stranger på ett sätt som gör det lätt att identifiera sig 

med dem båda. Ingenstans väjer hon för det svåra, det som ingen talar om. Istället guidas läsaren 

igenom det komplexa ämnet så att det inte går att förenkla och fastna i gamla språkliga 

strukturer eller stereotypa synsätt. Hon gör det tillsammans med honom för att problematisera 

synen på våldtäkt och bidra till att bredda det offentliga samtalet om sexuellt våld (Elva 2017, 

s. 304). 

 

Finns det i Elvas biografi en möjlig öppning för att hitta ett sätt att förebygga eller kanske rent 

av förhindra våldtäkt i framtiden? Den frågan fick mig att vilja studera texten närmare. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att identifiera vilka diskurser som är aktuella kring våldtäkt 

samt att undersöka om Thordis Elva genom sin biografi synliggör tendenser till en förändrad 

diskurs och vad den i så fall skulle kunna innebära. 

 

Frågeställning 

• Vilka diskurser existerar kring våldtäkt i biografin På andra sidan förlåtelsen – En sann 

historia? 

• Finns det motsättningar mellan dessa diskurser? 

• Går det utifrån biografin att ana en pågående förändring av synen på våldtäkt i 

samhället? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av tre delar. Här i den inledande delen presenteras syfte och frågeställning, 

bakgrund samt teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Den andra delen innehåller 

själva undersökningen och i den avslutande delen redovisas resultatet med påföljande 

diskussion. 
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2 Bakgrund 
Sexuellt våld är ett enormt och globalt problem. Både på individuell och strukturell nivå drabbas 

människor av detta våld och hot om våld. Arbetet mot sexuellt våld och våldtäkter pågår över 

hela världen och även om regimer, lagar och makt ser olika ut finns många gemensamma 

nämnare i kampen mot detta utbredda problem. Kvinnoorganisationer, organisationer för 

mänskliga rättigheter, sjukvårdsorganisationer och nätverk, FN och många fler arbetar med att 

hjälpa utsatta och för att få till stånd en framtida förändring. 

 

Sexuellt våld förekommer överallt i världen, även under fredstid. Denna typ av våld, som 

främst riktas mot kvinnor, sker ofta inom familjen. Våldet gör att kvinnor stigmatiseras, 

diskrimineras och utsätts för ett enormt fysiskt och psykiskt lidande. (Läkare utan gränser 

2017) 

 

Bara i Sverige polisanmäldes under 2016 över 20 000 sexualbrott varav ungefär en tredjedel 

rubricerades som våldtäkt (Brottsförebyggande rådet, hädanefter förkortat till Brå, 2017). De 

anmälda brotten utgör bara en bråkdel av alla dem som begåtts. Brottsförebyggande rådet menar 

att mörkertalen är enorma och att det dessutom, på grund av att frågan är så känslig, är svårt att 

statistiskt visa vilken relation gärningspersonen och den utsatta egentligen har till varandra. 

Anmälningarna om våldtäkt som säger att gärningsmannen oftast är okänd speglar troligen inte 

den verkliga situationen då det är lättare att polisanmäla en okänd gärningsperson än en bekant 

(Brå 2016, s. 47–52). Allra svårast är det att anmäla ett övergrepp som begåtts av någon man 

har en nära relation till (Wennstam 2004, s. 178). Detta menar Brottsförebyggande rådet är 

skälet till att det i statistiken av anmälda fall ser ut som att de flesta sexualbrotten begåtts av 

okända gärningsmän (Brå 2016, s 50). 

 

 

Den stora majoriteten som misstänks för dessa brott är män. Män som våldtar gestaltas på olika 

platser i det offentliga rummet. I nyhetsrapportering, kriminalromaner och film tar bilden av 

våldtäktsmannen form som hot mot framför allt flickor och kvinnor som – i all välmening – 

varnas för olika sätt att bete sig, klä sig och röra sig bland okända män, på allmänna platser. 

Detta trots att det finns skäl att tro att majoriteten av alla våldtäkter sker i ett hem och begås av 

en bekant till den som drabbats. Stort fokus läggs i många sammanhang på offren och 

potentiella framtida offer. De skärskådas i domstol, media, skolgårdsdiskussioner och redan 

under uppväxten får flickor lära sig att klä sig rätt, undvika vissa platser, beväpna sig med 

nycklar mellan fingrarna om de ändå måste röra sig ute, och att inte ge sig in i en intim situation 

med en man utan att vara beredd på samlag. Ansvaret för att undvika våldtäkt läggs på 

kvinnorna och skulle de ändå bli utsatta är det de som får bära skuld och skam (Wennstam 2002, 

2016; Claeson 2017). De gånger debatten närmar sig att ansvaret för våldtäkter bör läggas på 

män höjs genast upprörda röster om att inte skuldbelägga eller utdela kollektiva straff 

(Gustafsson 2016).  

 

Journalisten och författaren Katarina Wennstam har under lång tid skrivit om sexuellt våld och 

till sina böcker har hon intervjuat kvinnliga brottsoffer, unga sexualförbrytare, psykologer, 

jurister och poliser. I sina böcker om samhällets syn på våldtäkt visar hon med hjälp av 
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domstolsprotokoll, intervjuer med offer och förövare, tidningsartiklar, skönlitteratur och 

forskning hur diskurser och sociala praktiker ofta kolliderar med varandra (Wennstam 2002, 

2004). Juridiken står i fokus och Wennstam menar att de flesta våldtäkterna sker i gråzoner. 

”Det finns de Riktiga Våldtäkterna, överfall och övergrepp på små barn, och Alla De Andra.” 

(Wennstam 2004, s. 76). Bland det Wennstam kallar ”Alla De Andra” ryms de våldtäkter som 

sker inom en relation, mot någon mannen tidigare legat med, mot en klasskompis som däckat 

efter en fest eller tjejen ”som brukar säga ja” (Wennstam 2004, s. 76). Här framträder en 

diskursordning som råder i Sverige och västvärlden kring det offentliga samtalet om sexuellt 

våld där begreppet våldtäkt definieras utifrån en juridisk diskurs även inom helt andra diskurser.  

 

  



 

5 

 

3 Tidigare forskning 
Samtidigt som stora delar av samhället fördömer sexualbrott visar Monika Edgren, professor i 

genusvetenskap, i en artikel att många av de berättelser om sexuellt våld som är avsedda att 

belysa problemen istället motverkar sitt syfte. Många texter i skönlitteratur, media och 

domstolar bidrar till att återskapa de hierarkier som ligger till grund för den här typen av våld 

istället för att förhindra eller bidra till en förändring (Edgren 2011, s. 115). Edgren pekar på hur 

olika diskurser, även i feministisk forskning, påverkar och återskapar de sociala motsättningar 

som ligger till grund för det sexuella våldet (Edgren 2011, s. 119–120). Hon menar till exempel 

att forskning visar hur juridiska diskurser fått stort inflytande på begreppen offer och förövare 

eftersom juridiken är beroende av tydliga motsättningar mellan ansvarssubjekt och 

rättsskyddssubjekt (Edgren 2011, s. 118). Offerbegreppet har utifrån denna diskursiva 

motsättning kommit att förutsätta passivitet, där offren förlorat sitt agentskap så att olika 

professioner för deras talan istället för att offren själva får göra sin röst hörd (Edgren 2011, s. 

120). Denna diskursiva passivisering av offren är oerhört komplex då den upprepas i text och 

bidrar till reproduktion av patriarkala diskurser där kvinnor objektifieras eller rättsdiskurser där 

passivitet och tystnad kan tolkas som medgivande till sex (Edgren 2011, s. 117). Vidare visar 

Edgren den viktiga kopplingen mellan samhälle, diskurs och individ där hierarkiska strukturer 

kan utmanas eller befästas genom språket. 

 

På en individuell nivå finns det alltid offer och förövare, men på en strukturell nivå 

måste begreppen sättas in i historiska och diskursiva kontexter som visar komplexiteter 

kring makt och motstånd. Sexuellt våld har inte bara sin historia, det har även sin 

ideologi och sina nationellt dominanta berättelser som påverkar våra förståelser av det 

reella våldet. (Edgren 2011, s. 130) 
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4 Teori och metod 

4.1 Nyckelbegrepp  

I den här studien används lingvisten Norman Faircloughs definitioner av nyckelbegrepp om 

diskurs enligt nedan (1995, s. 135). 

 

Diskurs  

Diskurs som abstrakt substantiv utan artikel handlar om språkbruk i form av social praktik 

medan diskurs med artikel definieras som sätt att uttrycka erfarenhet från ett visst perspektiv. 

 

Diskursiv praktik 

Produktionen, distributionen och konsumtionen av en text. 

 

Diskursordning 

Helheten av diskursiva praktiker inom en institution (ett visst sammanhang) och relationer 

mellan dem. 

 

Interdiskursivitet 

Konstituerandet av en text med olika diskurser och genrer. 

 

4.2 Diskursanalys som teori och metod 

Som grund för den kvalitativa analysen i den här uppsatsen har jag valt ett diskursanalytiskt 

angreppssätt eftersom diskursanalysen öppnar för en djupare semantisk analys än en rent 

grammatisk–funktionell eller lingvistisk språkanalys. En av diskursanalysens stora fördelar är 

att den gör det möjligt att se kampen om hur diskurser ska formas. Det finns dock inte en färdig 

lösning i det diskursanalytiska angreppssättet i form av en konkret metod utan det måste förstås 

som ett helt paket av teoretisk och metodologisk helhet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

10). Winther Jørgensen och Phillips menar att detta paket består av fyra huvudsakliga 

ingredienser vilka är gemensamma för de många olika inriktningarna inom diskursanalysen och 

som alla har sin grund i Foucaults utvecklade teori (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10).  

Den första är de filosofiska premisserna som bottnar i poststrukturalistiska och 

socialkonstruktivistiska tankegångar. Foucault menar att språket inte bara återspeglar 

verkligheten utan också skapar den om och om igen genom upprepning av ord, formuleringar 

och språksystem (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10). Den andra och tredje är teoretiska 

modeller och metodologiska riktlinjer medan den fjärde innehåller tekniker för språkanalys. 

Alla dessa behöver vara sammankopplade med varandra för att tillsammans bidra till 

diskursanalysen och Winter Jørgensen och Phillips pekar på vikten av att de bildar en 

sammansatt ram. Samtidigt menar de att ramen gärna får innehålla element från helt andra 

områden som tillför ytterligare perspektiv och ger möjlighet till än större insikter.  

 

Diskurser utgör språkliga mönster i olika sammanhang där den hegemoniska makten påverkar 

vad som är möjligt att tänka och formulera vilket gör diskursanalysen till en lämplig metod för 

analys då den även gör det möjligt att inkludera en kontext (Bergström & Boréus 2012, s. 354–

355). Men diskurser är med ett diskursanalytiskt angreppssätt så mycket mer än bara språkliga 
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mönster. Ett samhälles maktstruktur syns i den diskursordning som råder där det gemensamma 

bestämmer vad olika begrepp betyder i ett sammanhang. För att spåra och identifiera ett 

samhälles diskursordning finns till exempel redskap som flytande signifikant – ett 

diskursanalytiskt begrepp – att använda sig av (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 141). 

Med hjälp av kritisk diskursanalys är det också möjligt att uttyda tendenser till pågående eller 

förestående samhälleliga och sociala förändringar (Fairclough 1992, s. 72). De normer som 

finns i ett samhälle kommer till uttryck i språket, men det kan vara svårt att se dem då de ofta 

är integrerade i oss själva medan vi lever i samma kontext. Först då vi adderar ett annat 

perspektiv – en avvikande erfarenhet, utsatthet eller bara ett avstånd i tid – framträder de 

bakomliggande normerna tydligare.  

 

4.2.1 Diskursanalysens ramar 

Då undersökningen i den här uppsatsen görs som diskursanalys följer den vissa givna ramar. 

Dessa ramar utgår från poststrukturalism och socialkonstruktionism och förutsätter en kritisk 

syn på kunskap och ”sanning”. Verkligheten är inte någonting objektivt som ska avtäckas 

genom forskning och vetenskap. Istället skapas verkligheter diskursivt genom tid, kultur, socialt 

handlande och andra kontexter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10–12). 

Identitetsskapande, sociala processer, kunskapsutbyte och kampen om vad som ska ses som 

sant eller falskt i en viss kontext sker ständigt och oftast utan att vi lägger märke till det. Genom 

diskursiva kamper förändras eller stabiliseras synen på världen beroende på vilken diskurs som 

råder. Genom ett icke-essentialistisk ställningstagande visar detta synsätt att världen inte bygger 

på en uppsättning förutbestämda förhållanden eller att människor består av en inneboende 

”essens” av äkta och stabila egenskaper eller karaktäristika. I stället konstrueras verkligheten 

med hjälp av språket om och om igen. 

 

För att åskådliggöra detta kan vi ta exemplet om jordens form. Många har påstått att människor 

i förhistorisk tid trodde att jorden var platt. Att den rådande diskursen utgick från den platta 

jorden med en hotande kant långt bort som den som seglade för långt ut riskerade att ramla 

över. Att det var sanningen och att den som eventuellt påstod något annat hade fel. Senare 

menar många att tron på en platt jord är en faktoid eller en myt. Andra teorier om jordens form 

menar att jorden faktiskt är platt – antingen baserat på att vi har blivit lurade, eller med 

argumentet att jordens storlek gör att den av människan uppfattas som platt. Utan att utforska 

teorierna om jorden närmare kan vi lätt sätta oss in i hur olika synen på verkligheten blir 

beroende på vilken teori som råder. Den rådande diskursen i vårt samhälle idag bygger på teorin 

att jorden är rund och att den förflyttar sig både runt sin egen axel och runt solen. Därav finns 

uttryck som trettioåtta jordsnurr för ålder och nu snurrar det lite för fort när tiden inte upplevs 

räcka till. Dessa uttryck följer sitt sociala kunskapssammanhang och skulle inte fungera i en 

diskurs där jorden anses vara platt eller där tid räknas i månvarv eller ålder inte alls existerar 

som begrepp. 

 

Den icke-essentialistiska synen på världen delas av många genusforskare och queerteoretiker 

som bland annat delar filosofen Michel Foucaults diskursanalytiska syn på att människor inte 

har en medfödd äkta kärna av egenskaper utan istället formas av sin omgivning utifrån de 

normer och diskurser som råder (Bryson 1992, s. 225–257; Lykke 2009, s. 10). Diskursanalysen 
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är alltså öppen för ifrågasättande av vedertagna sanningar genom tanken att språkhandlingar 

performativt formar verkligheten samtidigt som de formas av den. Varje gång en så kallad 

självklarhet uttalas återskapas den i nuet och får legitimitet som självklar. Om den istället 

omformuleras eller ifrågasätts blir den föremål för en värdering där den nya språkhandlingen 

kan komma att ta upp kampen med den gamla. Om den gamla uppfattningen har en stark 

ställning blir den genom detta synlig som hegemoni, det vill säga ett normativt sätt att se på 

verkligheten som utmanas av den nya språkhandlingen.  

 

4.2.2 Kritisk diskursanalys 

Faircloughs kritiska diskursanalys gör det möjligt att studera samhälleliga strukturer och 

processer genom text på ett djupare plan och parallellt med en social analys (Fairclough 1992 

enligt Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 72). Fairclough menar att sociala strukturer består 

av sociala relationer i ett visst sammanhang eller i samhället som helhet. Den består enligt 

Fairclough av både diskursiva och icke-diskursiva element och för konkret diskursanalys av en 

kommunikativ händelse har han utformat en tredimensionell modell. Fairclough menar att en 

kommunikativ händelse har tre dimensioner att analysera (1992, s. 73): 

• Som diskursiv praktik – hur text produceras och konsumeras 

• Som text – språklig eller visuell 

• Som social praktik – tätt förbunden med den diskursiva praktiken men även med icke-

diskursiva element 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En text, eller kommunikativ händelse, analyseras med Faircloughs modell först utifrån dess 

diskursiva praktik – mellannivån i modellen ovan. Vilka diskurser och genrer som formuleras 

av författaren i texten och hur de används för att förmedla betydelse är föremål för analysen i 

den här dimensionen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75). På textuell nivå ska sedan 
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formella drag i texten analyseras för att undersöka hur dessa diskurser konstrueras lingvistiskt 

– till exempel genom vokabulär och grammatik. För den tredje dimensionen, social praktik, är 

inte diskursanalysen tillräcklig utan behöver kompletteras med andra teorier menar Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 75). Det beror på att den sociala praktiken inte bara består av 

diskursiva element utan också icke-diskursiva som inte syns i en diskursanalys. För den här 

studien tecknas denna dimension av genussystemet och performativitet vilka presenteras 

närmare under avsnitten 4.4.1 och 4.4.2. 

 

4.2.3 Diskursteori 
För de två dimensionerna diskursiv- och social praktik har även diskursteori använts till 

analysen i den här uppsatsen. Foucault har med diskursteorin inspirerat bland andra Judith 

Butler, filosof, genusvetare och professor i retorik och litteraturvetenskap, i hennes teorier om 

identitetsskapande och agentskap och Laclau som vidareutvecklar Foucaults tankar om 

diskurser till ett användbart redskap för att identifiera skilda diskursiva praktiker i ett samhälle 

(Lykke 2009, s. 64–65; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 20, 95).  

 

I den här studien används deras tankar för att undersöka diskursiv praktik och en bakomliggande 

social praktik som visar hur identitet som föränderlig och diskursivt konstituerad fungerar i 

Elvas biografi. I diskursteorin finns heller ingen sanning om identitet med en essentiell kärna 

av ett äkta eller sant subjekt, utan identiteten är ett skapande som ständigt pågår genom 

diskursiva och handlingar. Identiteten förändras alltså tillsammans med den kulturella eller 

sociala praktiken genom diskursiv praktik. Det som är möjligt att formulera kan införlivas i den 

egna identiteten medan det som inte existerar diskursivt är svårare att göra. I identitetsskapandet 

knyts benämningar eller signifikanter till individen vilka anses rimliga för en identitet utifrån 

rådande normer i det samhälle individen lever. Till exempel kan signifikanter för kvinna 

respektive man bestå av motsatser som passiv–aktiv eller svag–stark (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 50).  

 

Begreppet hegemoni är definierat av filosofen och marxisten Antonio Gramsci och syftar på 

den makt som reproduceras genom diskurser där vissa omständigheter passerar som 

självklarheter utan att människor reflekterar över sanningshalten i dem (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 39). Hegemoniska diskurser fungerar som ”en kontingent sammanknytning av 

element i en artikulation i en obestämbar terräng.” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 56). 

Hegemonin lägger alltså beslag på tolkningsrätten av diskurser i ett socialt sammanhang och 

bara genom diskursanalys kan dessa uppdagas och ifrågasättas. Verktyget för detta är Jacques 

Derridas begrepp dekonstruktion som används för att bryta isär de motsatspar som hegemoniskt 

bildar självklara sanningar skapade till exempel ur en essentialistisk syn (Lykke 2009, s. 218; 

Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 56). För att synliggöra en sådan kontingent 

sammanknytning kan vi ställa frågor till materialet som till exempel: Kan en våldtäktsman vara 

kvinna? Kan en våldtäktsman vara offer? Kan ett våldtäktsoffer vara skyldig? och så vidare. 

Svaren på frågorna beror på vilken diskurs som omger dem. Om ett slags överordnad diskurs 

får tolkningsföreträde av begrepp eller så kallade flytande signifikanter är det den som är den 

rådande hegemoniska diskursen. 
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4.2.3.1 Ekvivalenskedjor 

Olika ord eller benämningar som beskriver en och samma sak eller samma ord som tillskrivs 

olika betydelse diskuteras inom diskursteorin som flytande signifikanter. Då dessa flytande 

signifikanter pekar på en helhet (en viss samhällsbild) kan diskursanalysen avslöja myter som 

”kommer att framstå som objektivt sanna och andra som omöjliga” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 47). I den här studien har ekvivalenskedjor använts för att avslöja sådana 

flytande signifikanter. Genom att koppla samman benämningar (tecken) inom respektive 

kategori i möjliga ekvivalenskedjor framträder olika existerande diskurser. En ekvivalenskedja 

kan ge dessa benämningar innehåll med hjälp av andra benämningar då de relationellt knyts 

ihop som betydelsebärare (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 57–58). Winther Jørgensen 

och Phillips poängterar också vikten av att ta med även icke-lingvistiska praktiker och objekt 

som element i en ekvivalenskedja (2000, s. 58). 

 

4.3 Metodologisk ansats 

Grunden för diskursanalys i denna studie har jag valt att bygga samman med delar av 

Faircloughs kritiska diskursanalys i kombination med delar ur Laclaus diskursteori (för nivån 

social praktik i modellen) samt en förenklad variant av Hallidays ideationella textanalys (för 

nivån text i modellen). 

 

Jag finner två starka argument till att ta avstamp ur den kritiska diskursanalysen för den här 

studien. Den ena är ståndpunkten att diskurs både är konstituerande och konstituerad vilket 

medför en möjlighet att studera förändring (Fairclough 1992, s. 64). Fairclough menar alltså att 

diskurs är en praktik som reproducerar och förändrar sociala strukturer samtidigt som den 

omvänt formas av sociala strukturer och praktiker. Kunskap, sociala relationer och identiteter 

är tätt sammanvävda med diskurs och genom att återupprepa handlingar i enlighet med normen 

eller ifrågasätta det normativa genom avvikande handlingar skapas diskursiva strukturer om 

och om igen, antingen en redan existerande struktur eller en förändrad (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 71). Genom att sätta ord på en pågående förändring synliggörs även rådande 

hegemonier och diskursiv kamp, eller dekonstruktion, kan uppstå där den sociala praktiken 

utmanas och i förlängningen kan komma att förändras (Fairclough 1992, s. 72).  

 

Det andra starka argumentet för att använda kritisk diskursanalys för den här studien är att 

Faircloughs metod möjliggör en undersökning av detaljerad textanalys tillsammans med sociala 

strukturer. Fairclough menar att textanalys inom lingvistiken ofta är en för ytlig analys för att 

skapa förståelse för kopplingen mellan text och samhälle samtidigt som diskursteorin inom 

poststrukturalismen istället förbiser viktig information i text som kan kopplas till samhälleliga 

strukturer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 70–72). 

 

Den kritiska diskursanalysens olika inriktningar har en svagare koppling till identitetsskapande 

än Foucaults diskursteori som den bygger vidare på (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 95) 

därför kompletteras den kritiska diskursanalysen i den här studien med delar av diskursteori 

utifrån Laclau. Därtill har två kvantitativa textanalyser utförts med stöd av Hallidays 
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funktionella grammatik. En av dessa undersöker processtyper och deltagare i text, den andra 

analysen visar vem som får tala i samma text. 

 

4.3.1 Det tänkandeskrivande subjektet 

Med inspiration från etnografin har skrivandet i denna studie utgjort en del av själva analysen. 

Skrivprocessen har vid sidan av insamling av empiriskt material fört arbetet framåt, skapat 

mönster och synliggjort behov av mer empiri, teori och fler metoder att belysa det som gestaltar 

sig i texten. Reflektion, skrivande och analys har som tre goda vänner hjälpts åt att växeldra. 

Här blir forskarsubjektet synligt och med stöd av genusvetaren Donna Haraway vill jag ta 

avstamp i en motsats till det hon kallar gudstricket där författaren utger sig för att vara 

allvetande och osynlig (Haraway 1991, s. 191–192).  

 

4.3.2 Snöbollsmetoden 

Empirin för den här studien har samlats i enlighet med det jag under hand kommit att definiera 

som snöbollsmetoden (Wiederberg 2002, s. 72, 177). Snöbollsmetoden i Wiederbergs mening 

syftar dock till insamling av empiri i form av informanter, då en informant leder forskaren 

vidare till nästa och nästa och där informanterna guidar forskaren vidare i materialet både vad 

gäller fortsatt insamling, avgränsning och senare hur materialet ska analyseras (Wiederberg 

2002, Lindberg 2012, s. 49–56). Den här studien har på samma sätt varit öppen under arbetets 

gång för att materialet självt ska kunna leda undersökningen vidare i den riktning som visar sig 

genom materialets egen röst/egna röster. 

 

Vid en extensiv läsning av biografin På andra sidan förlåtelsen (Elva 2017) har olika teman 

framträtt ur materialet. Vid insamling av begrepp uppstod fem kategorier som centrala ur 

innehållet i texten. Det stora antalet begrepp Elva använder för dessa kategorier pekade på 

behovet av ett teori- och metodval som kan ta hänsyn till detta i analysen vilket föranledde valet 

att koppla ihop kritisk diskursanalys med diskursteori och olika genusteorier. 

 

4.4 Teori 

Som tillägg till diskursanalysen avser jag anlägga ett tvärvetenskapligt perspektiv där det 

språkvetenskapliga kompletteras med genusvetenskap och ett performativt perspektiv för att 

undersöka vilka normer och maktstrukturer som ligger bakom rådande hegemoniska diskurser 

kring sexuellt våld. De teorier jag valt att teckna analysen mot presenteras närmare under detta 

avsnitt. Det politiska tar här plats som ett ifrågasättande av objektiviteten – det som 

diskursanalysen menar är det samma som ideologin (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 44). 

Lykke menar att avgränsning av vetenskapliga fält kan fungera reduktionistiskt varför 

forskningen hela tiden behöver ifrågasätta allmängiltiga sanningar (2009, s. 43). Till exempel 

pekar Butler på hur den feministiska rörelsen behöver reflektera över vad som skapas och 

återskapas genom att fortsätta använda kategorin kvinnor utan att problematisera den (Butler 

1990, s. 5). Finns det något i dessa tankar som genom forskning skulle kunna förebygga våldtäkt 

och kanske till och med förhindra det i framtiden?  
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4.4.1 Genussystemet 

Isärhållandets logik och mannen som norm är de två principer som historikern och genusvetaren 

Yvonne Hirdman formulerat i teorierna om genussystemet (Hirdman 2001). Kortfattat består 

de av dikotomi och hierarki. Den dikotoma principen innebär att könen skiljs åt som varandras 

motsatser där egenskaper och fallenheter kodas som kvinnliga eller manliga oavsett om det är 

kvinnor eller män som innehar dem. Samtidigt ges det som kodas som manligt högst status i 

samhällets hierarki. 

 

Olika samhällen könskodar på olika sätt och över tid förändras vad som ses som kvinnligt 

respektive manligt men dikotomin och hierarkin ser likadan ut. Hirdman pekar på hur detta 

visar att genus är en process som görs, inte något beständigt och medfött. 

 

Det är som om vi bevittnar ett slags förstärkningsprocesser där det tycks som om genus 

smittar av sig, först på kläderna, sedan på sakerna, därefter på sysslorna och de platser 

där sysslorna görs – för att sedan återföras till kropparna. […] Kropparna, i all sin 

tydliga olikhet, har uppenbarligen aldrig räckt till för att hålla isär formerna maskulinum 

och femininum, utan de tycks ständigt ha krävt förstärkning. (Hirdman 2001, s. 72) 

 

 

4.4.2 Performativitet 

Språkfilosofen John L Austin formulerade begreppet performativ för att identifiera den 

språkhandling som inte kan urskiljas i språkbegrepp som ”statement” eller ännu närmare 

”statement of fact” vilka de efterliknar (Austin 1962, s. 4). Performativ menar Austin är en 

avgränsad språkhandling som utgör själva handlandet direkt i ordet/uttalandet. Uttalanden som 

grammatiskt liknar beskrivande eller förklarande yttranden över någonting men som till 

skillnad från dessa av egen kraft utför en handling. Exempel som: Jag sätter en tia på att … kan 

fungera som performativ förutsatt att någon sätter emot. Uttalandet utför alltså handlingen att 

slå vad, likväl som handlingen att betala en rad hos ett spelombud gör det. Ett annat exempel är 

när en vigselförrättare säger ”Jag förklarar er nu för äkta makar.” (Austin 1962, s.5–8). 

Uttalandet är en handling som får effekt långt utanför själva språket. I och med orden är 

personerna både känslomässigt och juridiskt sammankopplade genom äktenskap. Performativet 

utgör själva handlingen, eller utför själva åtgärden. 

 

Filosofen och queerteoretikern Judith Butler utvecklar begreppet performativitet och visar att 

kön i enlighet med en socialkonstruktivistisk syn är performativ (Butler 2007). Då 

förlossningspersonal eller föräldrar sätter ord på ett nyfött barns kön formar det barnets 

möjligheter till identitetsskapande enligt samhällets rådande diskurser. Butler pekar på hur ett 

helt batteri (ekvivalenskedja) av förväntade egenskaper – både kroppsliga och mentala – nu 

tillskrivs barnet. Tillsammans med de möjligheter och begränsningar, som normen utgör, 

formar detta individer utifrån ett av två – genom språket – formulerade kön. Individerna skapar 

sig sedan som detta kön igen och igen genom att klä sig, röra sig, välja yrke, frisyr, röstläge etc. 

Den som vägrar eller misslyckas ses som avvikare och straffas normativt eller juridiskt 

beroende på hur samhället och maktstrukturen fungerar där barnet växer upp. Att göra kön som 

performativ är en ständigt pågående process, något som hela tiden skapas och återskapas och 

där språket parallellt skapar och skapas (Butler 1990, s. 33). 
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Det räcker alltså inte att se på en kropp eller vad kroppen utför för att särskilja könen. 

Isärhållandet sträcker sig vidare till vem som får bära vissa kläder och frisyrer, vem som får 

inneha vissa yrken och så vidare utan att bryta mot samhällets könskodning. Individerna gör 

sitt kön om och om igen genom att anpassa sig till normen eller bryta mot den. 

  

Dikotomin – den första av de två principerna i genussystemet – står i fokus för analysen av 

rådande diskurser och hegemonier. Ställs stereotyper upp för att beskriva sexuellt våld och görs 

det i så fall genom dikotoma begrepp? Den andra principen – hierarkin – är intressant då jag i 

undersökningens analys och diskussion vill titta på hur begrepp inom våldtäktsdiskurser 

samverkar med andra diskurser. 

 

4.4.3 Systemisk–funktionell grammatik (SFG) anpassad till svenska 

Systemisk-funktionell grammatik är en språkmodell i tre nivåer framtagen av Michael Halliday, 

professor i lingvistik. Han menar att grammatiken är ett verktyg för att skapa mening i text och 

pekar ut tre metafunktioner att undersöka: textuell-, ideationell- och interpersonell funktion 

(Halliday 2004). Den textuella nivån beskriver hur text byggs med hjälp av en form – ord, 

fraser, satser, meningar etc. (Hellspong & Ledin 1997, s. 65). Den ideationella nivån undersöker 

texters innehåll och kan beskriva vad texter handlar om på ett djupare plan – till exempel vilken 

världsbild författaren konstruerar genom sin text (Halliday 2004, s. 170). Slutligen visar den 

interpersonella metafunktionen hur mellanmänskliga relationer ser ut i text (Hellspong & Ledin 

1997, s. 158). 

 

Halliday menar alltså att det genom att undersöka den ideationella metafunktionen i en text går 

att se en texts bakomliggande innehåll som till exempel den verklighet författaren målar upp 

med sin text. För att undersöka detta använder Halliday ett transitivt och ett ergativt system 

(Halliday 2004, s. 170). 

 

Det transitiva systemet behandlar de figurer i språket som beskriver skeenden, det vill säga den 

process som sker i texten (Halliday 2004, s. 170). Halliday beskriver dessa skeenden som sex 

olika förekommande processer: handlingar, händelser, förnimmelser, verbala, varande och 

ägande processer medan Hellspong & Ledin kategoriserar fyra huvudprocesser som fungerar 

bättre i svenskan: handlingar, händelser, tillstånd och mentala processer (Halliday 2004, s 170; 

Hellspong & Ledin 1997, s 131). För att identifiera dessa processer undersöks de verb som 

bygger satsens betydelse. 

 

Det ergativa systemet används tillsammans med det transitiva systemet för att undersöka vem 

som orsakar en process (Halliday 2004, s. 170). Med Hellspong & Ledins modell definieras 

olika slags deltagare utifrån typen av process. En handling förutsätter en agent, den som orsakar 

skeendet med avsikt, medan en inblandad deltagare som inte kan påverka skeendet definieras 

som objekt, alltså ses även en deltagare i processen händelse som objekt (Hellspong & Ledin 

1997, s. 130–131). Deltagare i en process där ingenting förändras – tillstånd – definierar 

Hellspong & Ledin som status och deltagare i den fjärde typen – mentala processer – definieras 

som upplevare. 
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Agenten i exempelmeningen: Kristina går är alltså Kristina eftersom det är hon som handlar. 

Samma process kan byggas ut med en deltagare till – Felix – som inte påverkar det som sker 

utan fungerar som objekt: Kristina går förbi Felix. Meningen: Karl har ett barn innehåller två 

deltagare som definieras som status – både Karl och barnet – vilka båda befinner sig i ett 

tillstånd. I en mental process som: Lisa tänker på Martin är det Lisa som har den mentala 

processen och därmed definieras som upplevare medan Martin ses objekt i processen 

(Hellspong & Ledin 1997, s. 130–131). 

 

Processtyp Deltagare Exempel 

handling → agent ← Kristina går förbi Felix. 

händelse → objekt            ←┘ 

tillstånd → status ← Karl har (←) ett barn. 

 

mental → upplevare ← Inger tänker på Mårten. 
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5 Undersökningen 

5.1 Tillvägagångssätt 

Som jag redovisat i avsnittet om kritisk diskursanalys (4.2.2) menar Fairclough att analysen ska 

utföras i tre nivåer eller dimensioner. I den här studien har dessa tre nivåer byggts samman av 

delar av kritisk diskursanalys (Fairclough), diskursteori (Foucault och Laclau) samt funktionell 

grammatik (Halliday). Inspiration till att skapa den här sammansättningen av olika 

diskursanalytiska angreppssätt har jag hämtat från Winther Jørgensen och Phillips som 

rekommenderar ett integrerat perspektiv för en bra diskursanalys (2000, s. 131). För de olika 

dimensionerna har jag haft detta fokus: 

• Diskursiv praktik – vilka diskurser framträder vid insamling av begrepp 

• Text – processtyper, deltagare och talarutrymme 

• Social praktik – vilka begrepp framträder i texten som flytande signifikanter och vad 

innebär det 

 

Genom en extensiv läsning av biografin har bokens huvudberättelse ringats in, därefter 

samlades, i listform, benämningar som identifierades som centrala för berättelsen – själva 

händelsen (våldtäkten) och personerna i händelsen samt vad som sägs om dessa personer i form 

av egenskaper och handlingar.  

 

Den del av texten som rumsligt och narrativt ringar in våldtäkten lyftes sedan ut och undersöktes 

genom kvantitativ analys på ideationell nivå där processtyp och deltagartyp, enligt Hellspong 

och Ledins modell, undersöktes och sammanställdes (Hellspong & Ledin 1997, s. 130–131). 

Eftersom den delen av berättelsen gestaltas som ett samtal mellan bokens två huvudpersoner 

gjordes även en kvantitativ sammanställning där deras repliker räknades för att komplettera 

Hellspong och Ledins modell med en förenklad variant av Hallidays verbala processer 

(Halliday 2004, s. 170). Antalet ord i direkta anföringar markerade med citattecken räknades 

också. 

 

5.1.1 Insamling av benämningar 

För analys på den första nivån, diskursiv praktik, har begrepp samlats in vid genomläsning av 

biografin. Utifrån min position har jag samlat det jag sett som relevant och intressant för 

undersökningen men det hade naturligtvis varit intressant att undersöka hur flera läsare 

tillsammans hade uppfattat texten. Någon annan hade kanske hittat fler benämningar som varit 

intressanta för studien eller inte funnit alla dessa benämningar relevanta. Avgränsning för denna 

del av insamlingen har utgjorts av innehållet i berättelsen. Bara de benämningar som berättar 

om våldtäkt eller andra sexuella handlingar utan samtycke samt personer som inbegrips i 

våldtäkten, antingen som utsatta eller de som utsatt, har samlats. Varje begrepp eller benämning 

nedtecknades bara en gång även om den upprepas i texten och nedteckningen har jag gjort 

manuellt. 
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5.1.2 Kategorisering av benämningar 

Vid den extensiva läsningen av biografin har jag ställt frågor till materialet ur vilka olika teman 

framträder. Vad talas det om? Vem talar om det? Hur talar de om det? Svaren på dessa frågor 

bildar en bakgrund för berättelsen där det framträder att det centrala i berättelsen är den våldtäkt 

som ägde rum för länge sedan. De som talar om våldtäkten är de två personer som var med om 

den – Tom Stranger som våldtog och Thordis Elva som blev utsatt. Hon äger ordet genom 

biografin men låter honom komma till tals i dialoger dem emellan och bitvis genom den dagbok 

han för. Därutöver är en implikation av de två deltagarna i våldtäkten viktig för berättelsen. 

Elva menar att just detta skulle kunna vara en nyckel till förändring: 

 

Om folk ska få en bättre förståelse av den här sortens övergrepp måste de se förövarna som 

människor av kött och blod, inte som tvådimensionella stereotyper som antingen utmålar 

gärningsmännen som ”monster” eller förhärligar dem till den grad att deras brott blir 

otänkbara. Det skulle kunna bli enorma svallvågor, möjligheterna är oändliga. (Elva 2017, s. 

190) 

 

Med stöd av dessa teman har kategorier framträtt vari de insamlade benämningarna organiserats 

(Bilaga 1): 

 

1) Handling – där ord och benämningar för våldtäkt och andra handlingar med sexuella 

förtecken – och utan samtycke – samlats. Från början kallade jag denna kategori för 

händelse men materialet har lett mig till att istället benämna den som handling. En närmare 

motivering till det redovisas i analysen under avsnittet om flytande signifikanter. 

Handlingen förkortas i bilagan ibland som 1. 

 

2) Person som utsatts – benämning för en person (eller flera) som utsatts för handlingen. För 

att underlätta nedteckningen har ibland förkortningen 2 använts, i bilagan, för denna person. 

 

2.a) Benämningar som används om den person som utsatts, person 2. 

 

3) Person som utsatt – benämning för en person (eller flera) som utfört handlingen mot någon 

annan. För att underlätta nedteckningen har ibland förkortningen 3 använts, i bilagan, för 

denna person. 

 

3.a) Benämningar som används om person 3. 

 

5.1.3 Urval av text för textanalys 

Då fokus för min undersökning är våldtäkt och specifikt Elvas text om våldtäkt har jag valt att 

begränsa textanalysen (processtyper, deltagare och talarutrymme) till den del av texten där 

Thordis Elva och Tom Stranger tillsammans pratar igenom själva våldtäkten nu efter sexton år 

(Elva 2017, s. 124–126, hela texten bifogas i bilaga 2 och 3). Winther Jørgensen och Phillips 

menar att för en diskursanalys är just forskarens intresse, och bedömning av vilket material som 

är relevant, det som måste avgöra vad som blir föremål för analysen (2000, s. 84). 
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I undersökningen av den ideationella metafunktionen i Elvas biografi har jag utfört en 

kvantitativ analys av den del av texten där Thordis (Elva) och Tom (Stranger) tillsammans 

pratar om våldtäkten och sammanställt den (Bilaga 2). För den första textanalysen där 

processtyper och deltagare undersökts har Hellspong och Ledins modell med fyra processtyper 

använts.  

 

5.1.4 Möjliga eller omöjliga ekvivalenskedjor 

Ur det insamlade materialet framträder motstridiga benämningar – så kallade flytande 

signifikanter – som vittnar om hur olika diskursiva praktiker strider mot varandra eller påverkar 

varandra utifrån kontext eller social praktik. 

För att synliggöra diskurser kring våldtäkt sammanställs, som exempel, olika, möjliga, 

ekvivalenskedjor som hämtas ur de samlade benämningarna för en och samma person som 

utsatts för våldtäkt. Nedan tecknade ekvivalenskedjor har jag sammanställt av benämningarna 

ur kategori 2 och 2.a – det vill säga benämningar om Thordis som utsatts för våldtäkt. Genom 

att bygga samman dessa på olika sätt framträder hon som olika gestaltningar trots att allt är 

skrivet om en och samma person:  

 

Alternativ A 

hon, sextonårig tjej, offer, flickvän, kort klänning, kär, full, gått och blivit våldtagen, känna 

brännande skam, knäckt, märkt etc.  

 

Alternativ B 

Thordis, människa, överlevare efter ett tonårssvek, terapeut, älskad, expert på sexuellt våld, 

sitta på piedestal etc. 

 

Alternativ C 

jag, inget offer, stark, tonåring, rökte för att imponera, rasande, hat, burit skuld, hämnas, 

ville beröva kontrollen etc. 
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Motsvarande sammanställs olika, möjliga, exempel på ekvivalenskedjor för en och 

samma person som våldtagit (Tom): 

 

Alternativ 1 

Tom, hudlös, förtvivlat offer, människa av kött och blod, tonåring, självömkan, 

mönsterelev etc.  

 

Alternativ 2 

han, förövare, VÅLDTÄKTSMAN, monster, en ond man, förträngt minnen, girig, 

sexuellt våldsam, hycklare etc.  

 

Alternativ 3 

jag, hade ett val, känna ånger, gråter, tagit ansvar, erkänt för sina föräldrar etc. 

 

Ur dessa ekvivalenskedjor framträder en oändlig variation av möjliga och omöjliga 

kombinationer – både inom och mellan dem. I alternativen A och 2 syns till exempel den 

juridiska distinktionen av offer–förövare som beskrivits under avsnittet tidigare 

forskning. Offret, kvinnan, objektifieras och kan antingen få status som 

rättsskyddssubjekt – om hon som Edgren visat är passiv på rätt sätt – eller få höra att 

förövaren inte är skyldig (Edgren 2011, s. 118). Förövaren, mannen, framträder som aktiv 

och offrets motsats – eller som Edgren formulerar det: ”Juridiken måste ha urskiljbara 

och koherenta ansvarssubjekt och rättsskyddssubjekt.” (2011, s. 118). 

 

En till synes omöjlig kombination till dessa ekvivalenskedjor visas i C och 1. I dessa 

ihopkopplade benämningar framställs hon som ”inget offer”, en ren motsättning till 

”offer” medan han benämns som ”förtvivlat offer” vilket i en juridisk diskurs inte 

fungerar tillsammans med ”förövare” eller ”våldtäktsman”. 

 

  



 

19 

 

6 Resultat 

6.1 Diskursiv praktik 

Genom den stora variation av benämningar (signifikanter) Elva formulerar i teckningen 

av den utsatta personen respektive den som utsatt erbjuds en enorm mängd möjliga och 

omöjliga ekvivalenskedjor där begreppen offer och förövare vidgas med en långt större 

innebörd än i den juridiska diskurs som diskuterats. Den dekonstruktion som görs av 

dessa benämningar menar Elva är viktig för att kunna tala om våldtäkt som handling utan 

att märka människor med etiketter: 

 

”Jag antar att jag skulle kunna kalla dig ʼvåldtäktsmanʼ, åtminstone ʼmin 

våldtäktsmanʼ. Men det skulle inte vara sant – det skulle för fan inte ens ringa in en 

bråkdel av sanningen om vem du är. Jag har druckit för att glömma. Det gör mig inte 

till ̓ alkoholistʼ. Jag har ljugit någon gång. Det gör mig inte till ̓ lögnareʼ. Jag har blivit 

våldtagen. Det gör mig inte till ʼofferʼ. Folk gör bra och dåliga saker genom hela livet. 

Min poäng är att jag är en människa. Inte en etikett. Jag kan inte förminskas till att 

vara det som hände den där natten. Och det kan inte du heller.” (Elva 2017, s. 117) 

 

Då de benämningar som samlats i Elvas text kopplas till varandra genom 

ekvivalenskedjor och analyseras i sin kontext framträder vissa av dem som flytande 

signifikanter. Det innebär att de pekar på existerande diskurser i konflikt med varandra. 

Så som redovisats under 5.1.4 syns tydligt en juridisk diskurs i de ekvivalenskedjor som 

fungerar i en våldtäktsdiskurs.  

 

Exempel på en annan vanlig diskurs är hora–madonna-dikotomin där en ung kvinna 

varken får vara för sexuellt aktiv eller för ointresserad av sex (Wennstam 2002, s. 81–82, 

267). Elva försöker förklara för Stranger varför hon varken polisanmälde våldtäkten eller 

bröt kontakten med honom: 

 
”Jag var en sextonårig tjej med huvudet fullt av vanföreställningar om våldtäkt. 

Det var något som hände under knivhot i mörka gränder och som begicks av 

främmande dårar. Det hände inte i ens eget rum och det var definitivt inget som 

ens egen pojkvän gjorde. […]” ”Dessutom visste alla att jag var galen i dig. 

Jag hade förlorat oskulden till dig. Jag hade till och med presenterat dig för 

mina föräldrar. Jag hade på mig en kort klänning den kvällen. Jag hade druckit 

för mycket. Det enda du hade behövt göra var att säga att du inte gjorde det.” 

(2017, s. 149) 

 

Flytande signifikanter i texten ovan kan vara till exempel ”förlorat oskulden till dig”, 

”kort klänning” ”galen i dig” – benämningar som här implicit betyder att Elva hade 

riskerat att socialt bli stämplad som hora om hon polisanmält eller på något sätt beskyllt 

Stranger för att ha våldtagit henne. Dessa benämningar skapar här en relationell 

ekvivalenskedja ungefär som: kvinnan med den korta klänningen som redan legat med 

den där killen som hon ju vill ha – men kan i en annan diskurs helt sakna denna betydelse. 

Den är tydligt interdiskursiv med den juridiska diskursen vilket också markeras av hennes 

bild av att våldtäkt är något annat än det pojkvännen gör. 
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Ett av biografins huvudteman är – som titeln visar – förlåtelse och den framträder som 

en diskurs interdiskursivt samspelar med diskurser om rasistiskt förtryck under, och 

förlåtelsen efter, apartheid inspirerad av Nelson Mandela. Elva och Stranger befinner sig 

i Kapstaden och besöker bland annat fängelset där Mandela satt inlåst i 27 år. På vägen 

till fängelset ser de en kollision mellan en bil och en skoter och Elva återger skoterförarens 

reaktion och sin reflektion kring den: 

 

Han dundrar: ”Förlåta dig? DET HÄR ÄR OFÖRLÅTLIGT!” 

 Oförlåtligt. Ordet ringer i öronen. Jag är på väg till ett fängelse där 

oskyldiga människors rättigheter kränktes på de mest ohyggliga sätt. Jag ska 

fara dit med en man som våldtog mig. Och på vägen stöter jag på en man 

som tycker att det är oförlåtligt att en bilförare har puffat till hans skoter. 

(2017, s. 174) 

 

Den flytande signifikanten i ovanstående citat är förstås ”oförlåtligt”. Begreppet som i en 

trafikdiskurs här ställs emot en diskurs om apartheid och en våldtäktsdiskurs. Här 

använder Elva ett intersektionellt perspektiv till vilket jag återkommer under avsnittet om 

social praktik samt under diskussionen i kapitel 7. 

 

Ytterligare en framträdande diskurs i biografin är feministisk och interdiskursiv med 

diskursen offer–förövare-dikotomin som problematiserats utifrån en juridisk diskurs 

under avsnitt 5.1.4. trots att den inte nämner begreppet offer: 

 

”Ibland blir jag medveten om hur lätt det skulle vara för mig att få dig att 

skämmas så att vi föll in i vårt gamla vanliga mönster – låta dig vältra dig i 

självömkan och förakt som den store stygge våldtäktsmannen medan jag 

spelade rollen som den barmhärtige samariten och terapeuten. Men jag är 

verkligen trött på det, Tom. Jag har fått nog. Och saken är den att jag faktiskt 

inte är så himla olik dig.” (2017, s. 161) 

 

Som flytande signifikant fungerar till exempel ”våldtäktsmannen”. Skillnaden här, från 

den tidigare offer–förövare-dikotomin, är att han tagit på sig rollen som ångerfull 

våldtäktsman och hon vägrar vara det passiva offret. Ekvivalenskedjan som i en offer–

förövare-diskurs kopplar ihop offer med passiv och våldtäktsman med monster 

dekonstrueras genom texten och kodas om med nytt innehåll: våldtäktsmannen vältrar sig 

i självömkan och förakt medan offret tar initiativ till en förändring och ett avvikande 

handlingsmönster. 

 

Andra diskurser som framträder i biografin är en antirasistisk och en rasistisk diskurs i 

spåren efter apartheid, en skönlitterär diskurs så som boken är gestaltad, en 

heteronormativ diskurs då nästan allt innehåll om våldtäkt fokuserar på mäns våld mot 

kvinnor och många fler stora och små diskurser. Dessutom vilar biografin på en expert-

på-sexuellt-våldsdiskurs genom Elvas berättande i förstapersonsperspektiv.  

 

Alla dessa diskurser samverkar alltså med varandra interdiskursivt och eftersom vi lever 

i de sociala sammanhang där många av dessa är verksamma är det omöjligt för oss att 

upptäcka vilka självklarheter vi låter passera utan att reflektera över dem.  
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Författaren har här använt flera av dessa diskurser för att bygga sin berättelse på den bild 

av verkligheten som hon vill förmedla till läsarna. Som läsare tar vi sedan emot 

berättelsen med hjälp av de diskurser vi redan känner till, samtidigt som vi lägger till den 

nya bild vi får till oss genom texten, antingen med acceptans eller med motstånd, 

varigenom en producerad eller reproducerad bild av verkligheten uppstår. Ny och 

förändrad – eller nygammal och befäst. 

 

6.2 Text 

6.2.1 Processtyper och deltagare 

Analysen på textnivå redovisas i bilaga 2 och sammanställs kvantitativt i nedanstående 

tabell. De processer där Elva och/eller Stranger fungerar som deltagare i samtalet om 

våldtäkten har identifierats i texten och den mest frekventa processtypen är handling och 

därefter mental process. Tillstånd och händelse är minst vanliga. 

 

Processtyp:   antal: 

Handling 57 

Händelse 7 

Tillstånd 12 

Mental process 37 

 

I samma processer som redovisas ovan har deltagartyper identifierats och redovisas 

nedan  

 

Deltagare: Agent Objekt Status Upplevare 

Thordis 13 23 8 15 

Tom 29 4 5 15 

 

Vid några tillfällen i texten är flera alternativa tolkningar av processtyper möjliga och jag 

har då valt den jag finner närmast innebörden så som jag som läsare förstår textens 

betydelse. Till exempel har processen i den elfte meningen från slutet tolkats som ett 

tillstånd med deltagare som status då jag läser Toms utsaga som att han anser sig stå i 

skuld till Thordis:  

 

”Det är det minsta jag är skyldig dig.”  
      status  tillstånd   status               
 

En annan möjlig tolkning hade kunnat vara att läsa utsagan som en mental process där 

han istället känner sig skyldig. Då hade jag (Tom) fungerat som upplevare och dig 

(Thordis) som objekt. 

 

De alternativa tolkningar som kan anses möjliga hade dock inte påverkat utfallet 

nämnvärt varför fler alternativ inte redovisas. 
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6.2.2 Talarutrymme 

Talarutrymmet i samma del av texten som i avsnitt 6.2.1. visar att Thordis och Tom har 

exakt lika många repliker i samtalet om våldtäkter (Bilaga 3). De utgörs av tio repliker 

var. Räkningen av ord visar dock att Thordis talarutrymme är något större än Toms då 

hennes repliker innehåller 239 ord mot Toms 172. 

 

6.3 Social praktik 

Genom att koppla analysen av diskursiva praktiker till den tidigare forskning och 

genusteoretiska bakgrund som presenterats i kapitel 3 och 4 framträder intressanta 

resultat. Dels kan vi se att Elvas biografi både synliggör hur diskurser fungerar som social 

praktik när de påverkar människors handlande diskursivt men också det omvända. I 

exemplet då Elva berättar för Stranger att det inte hade varit någon idé för henne att 

polisanmäla våldtäkten – då han bara hade kunnat neka för att bli trodd – utifrån en 

juridisk-eller en hora–madonna-diskurs visar författaren att utsatta kan ha mer att förlora 

än att vinna på att polisanmäla eller berätta för någon om våldtäkt. Detta bekräftar 

uppgifterna i kapitel 2 från Wennstam och Brottsförebyggande rådet som menar att det är 

svårare att anmäla en närstående förövare (Wennstam 2004, s. 178; Brå 2017). Diskursen 

konstituerar den sociala världen samtidigt som de relativt låga anmälningstalen för 

våldtäkt av kända förövare påverkar vad som diskursivt formuleras som våldtäkt genom 

stereotyper och hegemoniska diskurser: 

 
När jag var sexton föreställde jag mig att sexövergrepp var något som ägde rum 

i mörka gränder och begicks av knivviftande psykopater. Jag hade tittat 

tillräckligt mycket på tv för att inte ifrågasätta stereotypen. När det sjönk in i 

mitt medvetande och jag i efterhand insåg att jag verkligen hade blivit våldtagen 

befann sig min förövare redan på andra sidan jorden, så jag hade inte något annat 

val än att stänga inne smärtan. (Elva 2017, s. 15) 

 

6.3.1 Dekonstruktion av begrepp 

Många av de flytande signifikanter som framträtt i analysen är också föremål för 

dekonstruktion i expert-på-sexuellt-våldsdiskursen. 

 

Offer–förövare-dikotomin 

Elva tar tydligt avstånd från dikotomin offer–förövare som inom feministisk forskning 

kritiseras för att reproducera de mekanismer som ligger bakom våldtäkter och sexuellt 

våld. Hon vägrar att reducera Stranger till enbart förövare och sig själv till enbart offer 

och dekonstruerar dessa begrepp till att inrymma så mycket mer. Begreppen ifrågasätts 

liksom i feministisk forskning med hänvisning till att det tillskriver personen egenskaper 

den inte nödvändigt har, och sammankopplas i många diskurser med till exempel 

passivitet som kan härledas till den juridiska diskursen. 

 

Jag vill än en gång återknyta till ekvivalenskedjorna under avsnitt 5.1.4. och peka på hur 

Elva genom sin diskursiva praktik dekonstruerar begreppet offer. I alternativ C och 1 

kan vi se att det skulle det vara möjligt att byta plats på benämningarna (signifikanterna) 

för den som utsatts (C, jag, inget offer, stark, tonåring, rökte för att imponera, rasande, 

hat, burit skuld, hämnas, ville beröva kontrollen etc.) och den som våldtagit (1, Tom, 
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hudlös, förtvivlat offer, människa av kött och blod, tonåring, självömkan, mönsterelev 

etc.) om vi till exempel sätter in dessa i en diskurs där maskulinitet problematiseras i 

samband med våldtäkt. Det visar att samma ord kan användas för olika innebörd i olika 

diskurser vilket visar att de är så kallade flytande signifikanter. Så som dessa 

benämningar använts i biografin – ekvivalenskedja C för den som utsatts och 1 för den 

som våldtagit – framträder istället en möjlig feministisk diskurs där den som utsatts 

konstitueras som en aktiv person som med sitt agentskap har förmåga att föra sin egen 

talan. 

 

En av paradoxerna som Elva pekar på genom att dekonstruera begreppen offer och 

förövare är att offret inte ska vara aktivt och ta initiativ till sexuella handlingar men 

samtidigt aktivt måste visa sig motvillig till att ha sex för att förövaren ska kunna dömas 

mot sitt nekande. Detta trots att offret många gånger läser situationen och förstår att det 

är farligare att protestera och kämpa emot än att låta bli. Passiviteten i det inledande 

skedet betyder i en juridisk diskurs att offret inte samtycker medan passivitet senare i 

samband med övergreppet istället får motsatt diskursiva betydelse. Bara om den utsatta 

följer detta mönster har personen agerat som ett oskyldigt offer och den som våldtagit kan 

dömas som förövare. Elva menar att själva fenomenet med etiketter är en stor del av 

problemet, inte i första hand vilken etiketten är: 

 

”Om du ser mig som enbart offer och honom som enbart förövare förstår jag om 

det här verkar obegripligt för dig. Men vi är mycket mer än så, pappa.” […] Vad 

som skiljer mig och min pappa åt är min övertygelse om att jag i nästa kapitel 

inte längre kommer vara ett offer. (2017, s. 14) 

 

 

Skam 

Elva gestaltar genom sin egen berättelse offrens rädsla för att någon ska få veta om 

våldtäkten. Denna rädsla för stigmatisering blir ytterligare en påfrestning utöver själva 

övergreppet. Hon skriver i ett av mailen till Tom:  

 

Jag trodde att om jag berättade för folk om våldtäkten skulle de antingen bli 

förkrossade eller reducera mig till den. Jag trodde aldrig att någon skulle kunna 

ha ett normalt förhållande eller en vänskapsrelation med mig, om han eller hon 

visste (2017, s. 300). 

 

 

Skuld–ansvar 

Här kopplar Elva isär begreppet skam från frågan om skuld istället för den 

synonymisering mellan dessa begrepp som annars ofta följer våldtäktsdiskurser. 

Skammen över att ha blivit utsatt kopplas till risken att skuldbeläggas (Wennstam 2002, 

s. 141). Biografin diskuterar återkommande frågan om skuld och ansvar. Känslan av 

skuld följer ofta den som utsatts för våldtäkten istället för den som utsatt någon. Elva och 

Stranger gestaltar hur skulden i deras fall förflyttats från henne till honom genom åren 

efter hans erkännande. Nu är det istället han som har svårt att göra sig av med skammen 

och Elva reflekterar kring det:  
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Han berättade att självanklagelserna var ett mönster han hade blivit beroende 

av. Jag kämpade mot samma beroende. Att anklaga sig själv och att ta ansvar 

för sina handlingar är två olika saker. Det förra leder till självplågeri som göder 

det självömkande egot, det senare får oss att rikta blicken bortom jaget och bli 

medvetna om vår roll i förhållande till andra. Jag undrar om Tom kommer att 

bli fri genom att ta ansvar. Kommer det att få honom att resonera med sig själv, 

även när skuldkänslorna gör sig påminda? (2017, s. 285) 

 

 

Våldtäkten  

Det centrala temat i biografin – våldtäkten – formuleras ofta i våldtäktsdiskurser som en 

händelse genom nominalisering och passiv form till exempel: det begicks en våldtäkt. Här 

vill jag lyfta fram den c-uppsats Sofia Orrbén skrivit där hon undersökt processtyper, 

förstadeltagare och agentivitet i våldtäktsdomar (2015). Studien visar att ordval kan 

avgöra om en förövare döms eller inte och uppsatsens titel Våldtagen utan gärningsman 

visar hur ansvaret för våldtäkter ofta inte kan knytas till en gärningsman. I Elvas biografi 

framträder våldtäkten mer och mer som den handling ordet från början kommer från: ta 

med våld (Svenska Akademien 2017). Stranger säger till exempel ”Jag våldtog dig.” där 

handlingen framträder som ett verb med en aktiv utförare – Tom Stranger (2017, s. 125). 

 

Vems röst? 

Genomgående i biografin förs berättelsen framåt av det dekonstruerade offret – den 

utsatta kvinnan som genom agentivitet får sin upprättelse. Elva blandar sitt vuxna expert-

jag med sextonåringens röst, tankar och känslor för att ge henne utrymme utan att någon 

annan för hennes talan. I en dikt hon skrev strax efter våldtäkten får vi läsa sextonåringens 

egna ord som börjar så här: 

 

Spread too thin, stretching my skin until breathing brings pain and patterns the 

wall behind me with veins like a flashlight against an open palm. Shit stains 

the sheets from a seeping crack in the back of my head. FIFTEEN MINUTES 

AWAY FROM LOSING MY MIND rendered down to mute meat at your feet. 

No one to confide in, talking makes it worse. I know this, you taught me: 

Trusting is perverse. (2017, s. 128–129) 

 

Stranger får höra dikten i Kapstaden och formulerar hur viktig rösten är: ”Det låter som 

om det var där du hittade din röst.” (2017, s. 254) Parallellt med hennes röst finns hans – 

våldtäktsmannens – röst. Strangers vuxenjag som tillsammans med Elva i texten försöker 

förstå varför han våldtog. Han menar bland annat att identitetsskapande har stor betydelse 

för vad som går att formulera och inte. 
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7 Diskussion 
I den här studien har små och stora diskurser identifierats. De presenteras närmare under 

resultatkapitlet och räknas här upp som några exempel: förlåtelsediskurs, juridisk diskurs, 

hora–madonna-diskurs, offer–förövare-diskurs och feministisk diskurs. Elva återkommer 

om och om igen till problematiken med att sätta etikett på människor och den 

dekonstruktion av begrepp hon genomför ställs mot en genomgående intersektionell 

diskurs där olika dikotomier bryts isär för att visa hur saker som anses självklara i en 

diskursordning om våldtäkter faktiskt inte är självklara. 

 

7.1 Hegemonisk våldtäktsdiskurs 

Genom att belysa hur flytande signifikanter som till exempel offer och förövare 

framträder olika i skilda diskurser har jag mot bakgrund av Elvas biografi (2017), Edgrens 

artikel Berättelser om sexuellt våld i feministisk forskning (2011) och Wennstams 

undersökningar om samhällets syn på våldtäkt (2002, 2004, 2016) pekat på den 

hegemoniska diskurs som råder. Hegemonin definierar – bland annat med hjälp av en 

juridisk diskurs där argument för att skapa rättsskyddssubjekt och ansvarssubjekt spelar 

in – begreppen offer och förövare på ett sätt som reproducerar de patriarkala strukturer 

som driver fram sexuellt våld och våldtäkt (Edgren 2011). Interdiskursivt samspelar 

hegemonin förutom med en juridisk diskurs, med till exempel en hora–madonna-diskurs 

som gör kvinnor obenägna att anmäla våldtäkter som begåtts av en bekant förövare. 

Stereotyperna av offer och förövare framträder till exempel tydligt i media och 

reproduceras ofta som självklarheter utan att ifrågasättas. Wennstam sammanfattar synen 

på kvinnor som offer: 

 

I det undermedvetna i vårt samhälle finns det klara skiljelinjer mellan olika 

våldtäkter. Det finns kvinnor som tar risker och därmed nästan förtjänar att bli 

våldtagna – och så finns det vita offer. […] Kvinnan som cyklar på en vanlig 

gata. Kvinnan i tvättstugan. Den sovande kvinnan med fönstret på glänt. (2004, 

s. 187) 

 

Motsatsen tecknar Wennstam som den kongruenta förövar-stereotypen som inte får 

framställas som någon som kan få status som offer: 

 

Men vi vill inte heller veta för mycket om överfallsvåldtäktsmannens eventuella 

galenskap, eller gräsliga barndom, eller utanförskap. Då blir han ju också ett 

offer och då bleknar det vedervärdiga i hans brott. Offret ska vara tydlig i sin 

offerroll, och gärningsmannen ska bara vara hemsk, vedervärdig, elak. Det är 

stereotyper, men vi behöver dem. (Wennstam 2004, s. 189) 

 

Med stöd av Hirdmans teori om genussystemet där kvinnor och män skiljs åt som 

dikotomier och rangordnas enligt en patriarkal hierarki kan vi se att utsatta kvinnor tar 

en risk om de anmäler en våldtäkt begången av till exempel pojkvännen eller en 

klasskompis. Risken att han ska få omgivningens stöd medan hon stämplas som slampig 

är stor. Dessutom utgör bara det att vara kvinna en högre risk för att bli våldtagen, Elva 

sätter ord på det till Stranger ”(o)m jag hade varit kille skulle du inte ha våldtagit mig.” 

(2017, s. 185). Förutom att kvinnor löper större risk att utsättas för våldtäkt än vad män 
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gör, löper de alltså ännu en risk om de polisanmäler att någon de känner har våldtagit 

dem. Här kan vi förmoda att män som våldtagits inte löper samma risk om de 

polisanmäler men detta har inte undersökts i den här studien. Wennstam citerar 

träffande Hasse & Tages Donna Juanita i sin bok Flickan och skammen – En bok om 

slampor: ”En dam ska tas, får aldrig ta, så lyder världens grymma dom” (Alfredson & 

Danielsson 1969). Wennstam menar att det kan ge status för en man att kallas Don Juan 

medan en ”pilsk señorita” bara omnämns med glåpord (Wennstam 2016, s. 14).  

 

Dessa diskursiva samband påverkar kvinnor att inte anmäla våldtäkter begångna av 

förövare de känner vilket får konsekvenser långt utanför den diskursiva praktiken. 

Förövare som begår våldtäkt eller andra sexuella övergrepp löper alltså mindre risk att bli 

polisanmälda om de känner den de utsätter. Både juridiskt och socialt är risken mindre att 

dömas för att ha förgripit sig på en bekant. Här fungerar diskursen både konstituerande – 

genom att de personer som begår våldtäkter eller andra sexuella övergrepp mot sin 

partner, vän eller en bekant i en diskursiv praktik inte formuleras som förövare – och 

samtidigt konstitueras diskursen då förövare genom språket reduceras till okända monster 

som överfaller kvinnor på mörka bakgator. Den sociala praktiken medför att män kan 

fortsätta våldta utan att ses som förövare i den rådande hegemoniska diskursen. Eftersom 

som hegemonin konstituerar offret som den oskyldiga kvinnan – eller offer–stereotypen 

– är det i praktiken svårt för den som våldtagits att bli trodd. Samtidigt innebär 

offerbegreppet hegemoniskt en roll som många kvinnor inte vill ha även om de skulle bli 

trodda. Alternativet till att få en stämpel som slampa kan vara att framstå som passiv, i 

behov av beskydd och att någon för ens talan. Här formas diskursivt ett kvinnligt offer 

som i praktiken är väldigt ovanlig. 

 

7.2 Identitet och sexuellt utrymme 

Den rådande hegemoniska diskursen formar samhället och dess individer samtidigt som 

individer och samspel mellan individer formar diskursen. Våldtäktsdiskurser ser olika ut 

men den här undersökningen visar att den hegemoniska diskursen påverkar både kvinnor 

och män inte bara i en positiv riktning. Flickor växer upp och får veta att de ska akta sig 

för att bli våldtagna. De lär sig hur de ska agera för att minimera risken för att bli 

överfallna av en okänd gärningsman på allmän plats. Samtidigt förstår de att om de agerar 

på fel sätt får de skylla sig själva om de drabbas. Kvinnor har en skarp balansgång att gå 

då de performativt skapar sin sexuella identitet i intersektionen mellan alla dessa 

diskurser. Är de för aktiva kan de ses som slampor, är de för passiva riskerar de att ses 

som frigida. Att risken är större att bli våldtagen hemma av en bekant än ute av en okänd 

är något de förhåller sig till utan att få stöd i den hegemoniska diskursen. En flicka eller 

kvinna som har blivit utsatt för våldtäkt kan straffas av omgivningen om hon anmäler 

förövaren eller anklaga sig själv för det som hänt. Alla dessa spelregler är normativa och 

många gånger outtalade. Det är oftast det som avviker från normen som formuleras 

diskursivt medan det normativa ses som självklarheter. Därför internaliseras dessa normer 

och människor skapar sin identitet i enlighet med dem eller i opposition till dem genom 

sitt agerande. 

 



 

27 

 

Pojkar har i den hegemoniska diskursen större utrymme att skapa sin sexuella identitet. 

Så länge de inte beter sig som monster genom att överfalla okända kvinnor på offentlig 

plats kan de få högre status av att vara sexuellt aktiva. Hegemonin som reglerar kvinnors 

sexuella utrymme så hårt tenderar att lyfta ansvaret för sexuellt våld från män vilket gör 

att de löper en liten risk att definieras som våldtäktsmän om de våldtar en flickvän eller 

nära bekant. Både Elva och Stranger berättar i biografin hur svårt de haft att se det Tom 

gjorde mot Thordis som just våldtäkt och Stranger minns sina tankar några dagar efter 

våldtäkten: 

 

 ”Jag kommer ihåg att jag gjorde slut med dig”, fortsätter han. ”När jag 

satt i ditt rum den kvällen kände jag mig inte skyldig till att ha utnyttjat dig 

[…] Jag grät inte. Jag trodde inte att jag kunde göra något sånt mot dig. […] Så 

fulländat var mitt förnekande.” (s 148) 

 

Senare förstod han ändå att det han gjort var fel men han kunde inte prata med någon 

om det:  
 

”När jag skapade min identitet tog jag av det rena ʼmaterialetʼ, inte mina 

orenheter. Det som mina föräldrar och vänner tänker om mig […]. Eftersom 

jag inte kunde tala med någon om mitt förflutna verkade det meningslöst att 

hålla fast vid det och suga i mig det som en del av min självbild. […] Jag 

försökte skilja mig från den där naive artonåringen som borde ha vetat bättre.” 

(2017, s. 151–152) 

 

I en annan diskurs kan Stranger många år senare formulera sin handling utan att behöva 

identifiera sig som förövar-stereotypen. När de i Kapstaden pratar om det som hände 

sätter han för första gången ord på att han våldtog henne. 

 
Tom börjar gråta. ”Jag önskar att jag kunde säga varför jag gjorde det, 

Thordis.” 

 ”Gjorde vad?” 

 ”Våldtog dig”, säger han lågt. 

 Jag blinkar och kan inte tro att jag hörde rätt. ”Vad sa du?” 

 ”Jag våldtog dig.” (2017, s. 125) 

 

 

 

7.3 Diskursiv förändring 

Här menar jag att en förändring kan skönjas i hur den hegemoniska patriarkala diskursen 

interdiskursivt påverkas bland annat av feministiska diskurser när det gäller 

våldtäktsdiskurser. Då experter på våldtäkt dekonstruerar begrepp och använder andra 

diskurser än de juridiska och patriarkala uppstår en diskursiv kamp som när den 

synliggörs blir tillgänglig för fler. 

 

Att som Elvas biografi gör ge både offer och förövare talarutrymme kan ge legitimitet till 

andra diskurser än den hegemoniska vilket kan medföra effekter på sociala praktiker långt 

utöver språket. 
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7.4 Framtida forskning 

Elvas biografi rymmer ytterligare dimensioner som inte framträder i den här 

undersökningen. Till exempel är det här ofta osynligt vem som använder flytande 

signifikanter på vilket sätt. Det hade varit intressant att identifiera olika diskurser för att 

sedan studera vem som använder vilka av dem genom texten.  

 

För att studera våldtäktsdiskurser vidare vore det intressant att utföra intersektionella 

undersökningar om det finns skillnader i hur till exempel män som utsätts för våldtäkt av 

någon de känner bemöts om de polisanmäler. Genom att intersektionellt studera om 

förutsättningarna skiljer sig åt för offer som till exempel är kvinnor respektive män eller 

heterosexuella respektive icke-heterosexuella män skulle offerbegreppet kunna 

dekonstrueras om igen utanför den heteronormativa hegemoniska diskurs där män ses 

som förövare och kvinnor som offer.   

 

7.5 Slutsats 

Genom att låta olika diskurser mötas har Elva i sin biografi gestaltat våldtäkt som något 

bortom en tidigare våldtäktsdiskurs. Här erbjuder hon i sin text öppningar för fortsatt 

utveckling av diskursiv praktik och social praktik runt sexuellt våld. Kontexter av annat 

våld, mänskliga tillkortakommanden och en vilja att förstå kan kanske bidra till att minska 

förekomsten av sexuella handlingar utan samtycke. 

 

 

”Jag skäms för de privilegier människor med min hudfärg skaffade sig 

genom att stjäla från andra” […] Efter att ha tittat på hundratals foton som 

dokumenterar rasismens omänsklighet börjar jag fundera över etiketters 

avhumaniserande effekt: när människor inte längre är människor blir de 

”vita” eller ”svarta”, ”förtryckare” eller ”de förtryckta”. Jag vrider på 

huvudet för att betrakta mannen som jag flugit hit för att träffa, ”förövaren” 

som kastade in mig i rollen som ”offer” – etiketterna som formar och skiljer 

oss åt. (Elva 2017, s. 76–77) 

 

Elva visar med sin biografi tillsammans med Stranger att dekonstruktionen av begreppet 

förövare gör det möjligt för Tom att ta på sig ansvaret för handlingen då han våldtog 

Thordis. Genom att diskursivt visa hur han som människa är så mycket mer än sin 

handling kan han också formuleras som förövare och våldtäktsman. Genom den 

diskursiva förskjutningen förflyttas skuld, skam och ansvar från Thordis till Tom och 

han kan till och med be henne om förlåtelse för att han våldtog henne: 

 

”Förlåt för att jag våldtog dig, Thordis.” (2017, s. 125) 
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Bilaga 1 
 

Benämningar i biografin På andra sidan förlåtelsen 

 

1 (handling)                       2 (person som utsatts)          2.a (om 2)                              3 (person som utsatt)            3.a (om  3) 

våldtäkt (s 18) 

sexuellt våld (s 20 mfl) 

(sexuell aktivitet utan 

samtycke (s 20) annat fall) 

(gruppvåldtäkt (s 24) annat 

fall) 

mörk gärning (s 30) 

en stulen kyss (s 39) 

våld i nära relationer (s 47) 

brottet (s 51) 

tonårssvek (s 55) 

traumat (s 59) 

den där hemska natten (s 

61) 

missgärning (s 66) 

den där ödesdigra natten (s 

87) 

våld (s 89) 

brott (s 96) 

de där händelserna (s 100) 

sanningen (s 101) 

jag (s 10) 

våldtäktsöverlevare (s 

14) 

offer (s 14) 

expert på sexuellt våld (s 

21) 

(sjuttonårig flicka (s 24) 

annat fall) 

tonåringarna vi var (s 43) 

vi (del av paret) (s 43) 

Thordis (s 56) 

hon (s 56) 

frivilliga resenärer 

(istället för ofrivilliga 

offer) (s 87) 

människa (s 117) 

inget offer (s 119) 

sextonårig tjej (s 149) 

terapeut (åt 3) (s 162) 

flickvän (s 191) 

flickan (s 224) 

stark (s 5) 

våldtagen (s 15) 

vill finna förlåtelse (s 17) 

burit skuld (s 19) 

(våldtäktsframkallad 

förlamning (s 20) annat 

fall) 

skam och orätt (s 20) 

”riktigt sätt att agera” (s 

21) 

Smutskastad (s 21) 

fördömd/attackerad (s 21) 

(uppskuren buk (s 24) 

annat fall) 

ta tillbaka allt (s 28) 

sårad (s 29) 

vrede (s 30) 

spotta det (min sanning) i 

ansiktet på honom (3) (s 

30–31) 

rasande (s 30) 

jag (s 5) 

ingen okänd galning (s 

10) 

(2:s) första kärlek (s 10) 

förövare (s 14) 

min förövare (s 15) 

(knivviftande psykopater 

(s 15) (om bilden av 

våldtäktsmän)) 

(främling (s 20) annat 

fall) 

(angripare (s 20) annat 

fall)) 

Thomas/Tom Stranger (s 

39) 

han (s 39) 

tonåringarna vi var (s 43) 

frivilliga resenärer 

(istället för ofrivilliga 

offer) (s 87) 

(3) vill kalla mig sjuk (men det 

vet jag att jag inte är) (s 5) 

våldtog (s 13) 

våldfört sig (s 16) 

känna ånger och självkritik (s 

27) 

bröt ihop (s 27) 

etikett (s 27) 

”märkt” (s 28) 

ta ansvar (s 29) 

skuld (s 30) 

självhat (s 31) 

förlåta sig själv (s 32) 

erkänna (s 33) 

stjäla av mig (2) (s 45) 

kränka mig (2) (s 45) 

gav brottet ett ansikte (s 51) 

”anfall” av panikångest (s 57) 

”våg”/”paniktopp” (s 57) 

oren känsla (s 59) 

ansvarig (s 59) 



 

 

 

fasansfullt våld (mot 

kvinnor och barn  i 

Sydafrika) (s 113)  

sexuella övergrepp (om det 

offentliga samtalet) (s 117)  

gängvåldtäkt (om det 

offentliga samtalet) (s 117)  

något så avskyvärt (s 148) 

omänsklighet (s 150) 

våldshandling (s 165) 

låtit mitt (2:s) blod flyta (s 

167) 

det jag (3) gjorde (s 167) 

dådet (s 172) 

könsbaserat våld (om 

kunskaper om) (s 186) 

händelse av sexuell natur 

(s 199) 

mäns våld mot kvinnor (s 

235) 

övergrepp (om överlevare 

allm.) (s 247) 

oral våldtäkt, inte vaginal 

(om ett fall i Sydafrika) (s 

249) 

medöverlevare (om andra 

som utsatts) (s 235) 

barn (allm) (s 250) 

oskuld (om 

föreställningen att sex 

med en oskuld botar 

HIV) (s 250) 

bebis (se ovan) 

man (om våldtäkter i 

Sydafrika) ( s 252) 

små barn (om Sydafrika) 

(s 269) 

förlåta (s 32) 

försonas med våldet (s 32) 

inte osjälvisk förlåtelse (s 

33) 

bära hans börda (s 37) 

impulsiv, självdestruktiv (s 

52) 

skyddslös på rygg (s 53) 

posttraumatiskt 

stressyndrom (s 59) 

hennes (2) kropp kom ihåg 

mig (3) (s 60) 

lidande (s 62) 

smärta (s 62) 

försöker förlåta (s 66) 

älskad (s 69) 

full (s 69) 

”gått och blivit våldtagen” 

(s 70) 

skuldbelagd (s 70) 

(irrationell panik (s 71)) 

kär (s 85) 

kliva ner från piedestalen 

(s 89) 

hat, vrede (s 96) 

ingen okänd angripare (s 

108) 

VÅLDTÄKTSMAN (s 

115) 

etiketten våldtäktsman (s 

116) 

monster (s 116) 

offer (s 116) 

min våldtäktsman (s 117) 

(sexförbrytare (s 118) om 

”det patriarkaliska 

systemet”) 

(potentiella våldtäktsmän 

och antastare (s 118) om 

”det patriarkaliska 

systemet”) 

sexuellt våldsam (s 119) 

inte född till 

våldtäktsman (s 119) 

artonårig kille (s 126) 

(begås av främmande 

dårar (s 149)) 

pojkvän (s 149) 

förtvivlat offer (s 162) 

hudlös man (s 166) 

en ʼnormal killeʼ (s 185) 

upphov till hennes (2) känsla (s 

59) 

kedja mellan mig (3) och 

händelsen (1) (s 60) 

skam (s 62) 

ånger (s 62) 

vilja passa in (s 74) 

uppriktig vänlighet (s 78) 

placerad i skiten (s 89) 

skammen (s 92) 

rädslan att bli avslöjad (93) 

vållat smärta (s 100) 

dragit vanära över sin familj (s 

107) 

aldrig ställts inför rätta (s 107) 

kräla i stoftet (s 110) 

tycka synd om si själv (s 116) 

misslyckad människa (s 116) 

spela offer (s 116) 

kan inte förminskas till att vara 

det som hände (s 117) 

skuldkänslor (s 117) 

självömkan (s 117) 

hade ett val (s 117) 

valet att utnyttja 1 (s 118) 



 

 

 

sexualbrott (om polisens 

org i Sydafrika) (s 249) 

det helvetet (s 255) 

vedervärdigt brutalt och 

samvetslöst brott (s 255) 

gärningen (s 257) 

stor hemlighet (s 262) 

ʼdet var inget samtyckeʼ (s 

278) 

utöva makt (även s 250 om 

makt och kontroll som 

orsak) (s 293) 

den förfärliga sanningen (s 

297) 

 

bestulen på sin styrka (s 

96) 

brutalt behandlad (s 106) 

älska (som i kär) (s 106) 

erkänna (minnet) (s 107) 

sitta på piedestal (s 110) 

ha medlidande med 3 (s 

116) 

blivit våldtagen (s 117)  

inte en etikett (s 117) 

druckit rom (s 122) 

rökte för att imponera på 3 

(s 122) 

alkoholförgiftad? (s 123) 

lamslagen och oförmögen 

att tala (s 124) 

naken (s 124) 

klar i huvudet men 

kroppen ville inte lyda (s 

124) 

räkna sekunder (under 

våldtäkten) (s 125) 

trodde min kropp skulle 

klyvas (s 126) 

svart av blåmärken ner till 

knäna (s 126) 

tillhör ”normen” (s 191) 

människor av kött och 

blod (om förövare) (s 

191) 

inte monster eller 

förhärligad (s 191) 

den unge mannen (s 224) 

minderåriga gärningsmän 

(om problemen i 

Sydafrika) 

barn som ofredar barn 

(om stödåtgärder på 

Island) (s 250) 

hycklare (s 256) 

lögnare (s 256) 

en ond man (s 269) 

fatta grovt själviska beslut (s 

118) 

varit sexuellt våldsam (s 119) 

tog av 1 kläderna (s 124) 

förlåt för att jag (3) våldtog dig 

(2) (s 125) 

gråter (s 125) 

visste att det var fel (s 126) 

svikit 2 (s 126) 

sökt men inte hittat några svar 

på varför (s 126) 

tog det jag ville ha (s 126) 

nära sina framtida skuldkänslor 

(s 128) 

behövde höra vad 2 kände (s 

130) 

renad (s 138) 

förlikad (s 138) 

arga, modiga och fria (s 139) 

mönsterelev (s 146) 

självinsikt (s 146) 

utnyttjat din tillit (s 148) 

tvingat mig in i dig (s 148) 

naiv (s 148) 

kände mig inte skyldig (s 148) 

förnekande (s 148) 



 

 

 

skam och förvirring (s 

126) 

brännande skam (s 127) 

skrivit dikt (s 128-129) 

 ta tillbaka makten (s 134) 

hämnas (s 134) 

arga, modiga och fria (s 

139) 

(freak (s 145) ) om att inte 

passa in) 

(normal (s 145) om att inte 

passa in) 

konfronterade 3 (s 148) 

inte polisanmäla (s 149) 

bröt kontakten (s 149) 

vanföreställningar om 

våldtäkt (s 149) 

gav bort mitt hjärta till 3 (s 

149) 

galen i 3 (s 149) 

förlorat oskulden till 3 (s 

149) 

kort klänning (s 149) 

druckit för mycket (s 149) 

bar på en stor, ful 

hemlighet (s 166) 

med balanserad och sund 

uppfostran (s 148) 

erkände för mig själv (s 148) 

ville vara blind (s 149) 

hävda naivitet och oskuld (s 

150) 

okunnig, girig och frustrerad (s 

162) 

tumskruvar, piskor och kedjor 

(om 3:s minnessaker i ”svarta 

lådan”) (s 164) 

erkänt för sina föräldrar (s 165) 

depression (s 165) 

hudlös (s 166) 

hade sönder något i 2 (s 166) 

dimmiga, oklara minnesbilder 

(s 170) 

förträngt minnen (s 170) 

ansvar för andras våldsamma 

handlingar? (s 171) 

sårbar (s 189) 

inte själlöst monster (s 193) 

drevs av själviskhet (s 194) 

förödmjukad (s 196) 

svek (s 197) 

flykt från sanningen (s 197) 



 

 

 

knäckt, märkt (s 167) 

kunskap lagrad i muskler 

och vävnader (s 167) 

utmärkt minne (s 170) 

förträngt minnen (s 170) 

skadlig dominoeffekt (av 

utsatthet för våld) (s 172) 

sårbar (s 189) 

inte skadat gods (s 192) 

ville beröva 3 kontrollen (s 

196) 

skadad och sårbar (s 196) 

försökte hämnas (s 196) 

flykt från sanningen (s 

197) 

försök att ta tillbaka 

makten (s 197) 

ta ansvar (s 197) 

vilja såra (s 197) 

borrat naglarna i 3:s 

händer (s 198) 

bitit i 3:s fingrar (s 198) 

försöker läka och 

förvandla det förflutnas 

plågor och val (s 204) 

förvirrad (s 197) 

panikångest (ibland i samband 

med sex) (s 200) 

försöker läka och förvandla det 

förflutnas plågor och val (s 

204) 

vill fortsätta tala (om sina 

erfarenheter) (s 205) 

ilska?, maktlös? (s 213) 

känna berättigande, tycka sig 

ha rätt till något (s 214) 

släpar på ett tungt minne (s 

221) 

begått ett brott (s 255) 

tvingat 2 genomgå det helvetet 

(s 255) 

sluta döma mig själv (s 256) 

klä av 2 naken (s 257) 

skydda sig själv med kondom 

(s 257) 

inte unik eller ensam (s 262) 

gråter och tar emot förlåtelsen 

(s 264) 

den genomborrade 

skuldkänslan (s 268) 

en av ”dem” (s 268) 



 

 

 

sedan livet trasats sönder 

(om kvinnor som får stöd i 

Sydafrika) (s 209) 

fått skulden (av 3) (s 214) 

känslomässigt avstängd 

(vid sex) (s 214) 

allergiska reaktioner mot 

sexuell stimulans (s 214) 

koppla bort sig själv från 

kroppen (s 215) 

senare hindrad att vara i 

kroppen vid beröring (s 

215) 

jag (2) förlåter dig (3) (s 

263) 

inte längre inlåst i minnet 

(s 283) 

gör inte lika ont (s 283) 

kommer alltid vara en del 

av dig (2) (om ärren) (s 

283) 

trasiga och svettiga (s 284) 

genomsyrad av lögn (om 

att inte ha kunna berätta) (s 

284) 

bryta tystnaden (s 284) 

jag sa ordet (s 282) 

erkänna för en vän (s 284) 

gråta (s 282) 

trasiga och svettiga (s 284) 

genomsyrad av lögn (om att 

inte ha kunna berätta) (s 284) 

bryta tystnaden (s 284) 

avslöja sig själv (s 293) 

inte gömma sitt förflutna (s 

299) 

tagit ansvar och erkänt val (s 

299) 



 

 

 

göra mig (2) av med 

skammen (s 284) 

inte ansvarig (s 285) 

rädd att krossa andra eller 

bli reducerad till 

våldtäkten (om att inte 

våga berätta) (s 300) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Processer: handling (ha), händelse (hä), tillstånd (ti), mental (me) 

 

Deltagare: agent (ag), objekt (ob), status (st), upplevare (up) 

 

 

Han avbryter sig och sväljer. ”Jag kommer ihåg att jag tog av dig  
  ag       ha           ob           ha   up     me                 ag    ha        ob 

kläderna.” 

 

 Jag kommer också ihåg det. Hur tacksam jag var när han tog av mig  
        up           me                                                        st    ti             ag    ha         ob 

den nerspydda klänningen. Lättnaden över att få bli av med de  
   me                 

högklackade skorna. Frustrationen över att inte kunna få fram ett ord till  
                 me 

tack. Hur oförstående jag kände mig när han fortsatte och drog av  
              up   me                        ag        ha     ha 

underkläderna. Varför trosorna? Varför? 

 

 Mina magmuskler spänns reflexmässigt när jag förbereder mig för  
    ob               hä                                   ag        ha            ob 

Smällen. 

 Han reser sig upp, rör sig oroligt och går bort till väggen mittemot  
    ag     ha     ob            ha    ob                      ha 

sängen. ”Jag klädde av dig helt. Jag kommer ihåg hur du låg under mig  
              ag      ha              ob      up            me                     st    ti                  st 

på sängen, naken. Du låg snett över sängen … jag brydde mig inte ens  
                    st     st     ti         ag      ha 

om att ta av mig skjortan.” Han blir tyst och hänger med huvudet. ”Jag  
          ha       ob                       ag      ha     ha                     up 

kommer inte ihåg hur lång tid det tog, men det var länge.” 
             me 

 ”Två timmar”, säger jag entonigt. ”Du lade mig på sängen med  
        ha       ag                  ag    ha    ob             

ansiktet vänt mot väckarklockan, som lyste i mörkret. Även om det  
                   ti 

hade klarnat i huvudet ville kroppen inte lyda mig, så jag kunde inte  
            hä  me     ob/up       ag  



 

 

 

vända mig om. Det enda jag kunde göra var att räkna sekunderna tills  
    ha      ob                   ag             ha                    ha 

det var över.” 

 Vinden viner ömkligt utanför fönstret. 

 ”Det går sjutusentvåhundra sekunder på två timmar”, tillägger jag. 
           ha        ag 

 Tom börjar gråta. ”Jag önskar att jag kunde säga varför jag gjorde  
         ag            ha                up       me            ag                 ha                  ag       ha 

det, Thordis.” 

 

 ”Gjorde vad?” 
       ha 

 ”Våldtog dig”, säger han lågt. 
        ha         ob        ha       ag 

 Jag blinkar och kan inte tro att jag hörde rätt. ”Vad sa du?” 
       ag       ha                        me        up    me                      ha  ag 

 ”Jag våldtog dig.” 
         ag       ha         ob   

Hans ord hänger kvar i luften, vassa som rakblad. Jag vill sträcka ut  
                  up   me          

handen och ta på dem. Att ha läst hans bekännelse i skrift förminskar  
    ha    ob 

inte på något sätt effekten av att höra den uttalas så här, rakt i ansiktet  
        me ha 

på mig. Plötsligt brister dammen inom mig och jag viker mig dubbel på  
       ob     hä                   ob          ag    ha       ob 

sängen. 

 

 ”Jag är ledsen”, viskar han. 
     st        ti          ha       ag 

 ”Är du säker på att det är så du vill uttrycka det?” viskar jag tillbaka. 
          ti   st       ti     up   me                       ha       ag 

  

”Nej, jag menar förlåt. Förlåt för att jag våldtog dig, Thordis.” 
              up     me                    ag        ha       ob 

 

 Jag befinner mig på ett hotellrum mitt under en tropisk storm och  
        st         ti           



 

 

 

lyssnar på en gråtande man som uttalar ord jag har längtat efter att få  
   ha ha          ag         ha               up             me 

höra i halva mitt liv. Ord jag har törstat efter som ett botemedel, en  
  me                  up              me 

krycka, ett motgift. Jag har föreställt mig hur jag skulle reagera,  
         ag ha     up          me 

fantiserat om ögonblicket och hur jag skulle välkomna förlåtelsen utan  
    ha           ag                   ha 

förbehåll. Istället känner jag mig bedövad, jag får en dålig smak i  
      me         up  ob  hä 

munnen och blodet rusar till öronen. Rätt som det är hör jag mig själv  
                      me   up      ag 

väsa: ”Jag hade ditt jävla hår i ansiktet hela tiden och följden av det …  
 ha          st      ti 

Än i dag är det en viss satans schampolukt jag inte tål. Jag klarar inte av  
    up          me  up/ob             me 

att få någons annans hår i ansiktet under några omständigheter.” Orden  
      hä 

skjuter ut mellan tänderna som kulor. ”Jag kan inte ens beskriva hur ont  
                    ag        ha 

det gjorde … Först trodde jag ärligt talat att du skulle slita mig i två  
          me       up                              ag               ha      ob 

stycken. Att min kropp skulle klyvas från skrevet till bröstkorgen, så  
   ob                         hä 

kändes det. Gradvis tappade jag känseln mellan benen, men dina jävla  
   me           me         up                    ag 

höftben, de grävde sig in i insidan av mina lår om och om igen, har du  
             ag    ha                                                 ob                      up 

en aning om hur ont det gjorde? Det var som att bli slagen i låren med  
     me                 hä 

knytnävar två timmar i sträck. Jag var helt svart av blåmärken ner till  
     st     ti 

 

knäna i flera veckor efteråt, visste du det?” kvider jag, rasande och  
   me    up                ha        ag       ti 

sårad. ”Fan … fattar du?” 
  ti                            me    up 

 Han skakar förtvivlat på huvudet. ”Jag visste att det var fel, trots att  
       ag        ha                         up     me 



 

 

 

jag bara var en artonårig kille som bara hade varit med en kvinna före  
st                ti                         ti 

dig. För helvete, till och med mitt tioåriga jag skulle ha vetat att det var  
         up                      me 

fel. Jag har rannsakat min själ i åratal för att hitta ett svar på hur jag  
    up         me                  ag 

kunde svika dig på det sättet, Thordis”, säger han och viker undan med  
           ha      ob                      ha       ag              ha 

blicken. ”Det är det minsta jag är skyldig dig. Men jag har inte hittat  
                        st          ti             st               up         me 

något. Jag har inga svar.” 
        up    me 

 ”Du tog ingen hänsyn till mig. Så enkelt är det. Du bara … tog det  
   ag   ha  ob                ag            ha 

du ville ha.” 
up   me 

 Han vrider på huvudet för att se på mig. ”Ja, det låter riktigt. Jag tog  
  ag      ha       ha         ob                ag    ha 

det jag ville ha.” 
        ag    ha    

 ”Det räcker för mig, Tom. Jag behöver inte gräva djupare än så.” 
             me       up   up    me 

 

(Elva 2017, s 124−126) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Texten berättas i första person av författaren Thordis Elva och 

hon själv och Tom Stranger är de två personerna närvarande i 

scenen. 

 

Thordis repliker markeras med fetstil och Toms repliker med 

understrykning. 

 

 

 

 

 

Han avbryter sig och sväljer. ”Jag kommer ihåg att jag tog av dig 

kläderna.” 

 Jag kommer också ihåg det. Hur tacksam jag var när han tog 

av mig den nerspydda klänningen. Lättnaden över att få bli av 

med de högklackade skorna. Frustrationen över att inte kunna få 

fram ett ord till tack. Hur oförstående jag kände mig när han 

fortsatte och drog av underkläderna. Varför trosorna? Varför? 

 Mina magmuskler spänns reflexmässigt när jag förbereder mig 

för smällen. 

 Han reser sig upp, rör sig oroligt och går bort till väggen 

mittemot sängen. ”Jag klädde av dig helt. Jag kommer ihåg hur du 

låg under mig på sängen, naken. Du låg snett över sängen … jag 

brydde mig inte ens om att ta av mig skjortan.” Han blir tyst och 

hänger med huvudet. ”Jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog, 

men det var länge.” 

 ”Två timmar”, säger jag entonigt. ”Du lade mig på sängen 

med ansiktet vänt mot väckarklockan, som lyste i mörkret. 

Även om det hade klarnat i huvudet ville kroppen inte lyda 

mig, så jag kunde inte vända mig om. Det enda jag kunde 

göra var att räkna sekunderna tills det var över.” 

 Vinden viner ömkligt utanför fönstret. 

 ”Det går sjutusentvåhundra sekunder på två timmar”, 

tillägger jag. 

 Tom börjar gråta. ”Jag önskar att jag kunde säga varför jag 

gjorde det, Thordis.” 

 ”Gjorde vad?” 

 ”Våldtog dig”, säger han lågt. 

 Jag blinkar och kan inte tro att jag hörde rätt. ”Vad sa du?” 

 ”Jag våldtog dig.” 

 Hans ord hänger kvar i luften, vassa som rakblad. Jag vill 

sträcka ut handen och ta på dem. Att ha läst hans bekännelse i 

skrift förminskar inte på något sätt effekten av att höra den uttalas 

så här, rakt i ansiktet på mig. Plötsligt brister dammen inom mig 

och jag viker mig dubbel på sängen.  

 ”Jag är ledsen”, viskar han. 

 ”Är du säker på att det är så du vill uttrycka det?” viskar 

jag tillbaka. 

” Nej, jag menar förlåt. Förlåt för att jag våldtog dig, Thordis.” 



 

 

 

Jag befinner mig på ett hotellrum mitt under en tropisk storm och 

lyssnar på en gråtande man som uttalar ord jag har längtat efter att 

få höra i halva mitt liv. Ord jag har törstat efter som ett 

botemedel, en krycka, ett motgift. Jag har föreställt mig hur jag 

skulle reagera, fantiserat om ögonblicket och hur jag skulle 

välkomna förlåtelsen utan förbehåll. Istället känner jag mig 

bedövad, jag får en dålig smak i munnen och blodet rusar till 

öronen. Rätt som det är hör jag mig själv väsa: ”Jag hade ditt 

jävla hår i ansiktet hela tiden och följden av det … Än i dag 

är det en viss satans schampolukt jag inte tål. Jag klarar inte 

av att få någons annans hår i ansiktet under några 

omständigheter.” Orden skjuter ut mellan tänderna som kulor. 

”Jag kan inte ens beskriva hur ont det gjorde … Först trodde 

jag ärligt talat att du skulle slita mig i två stycken. Att min 

kropp skulle klyvas från skrevet till bröstkorgen, så kändes 

det. Gradvis tappade jag känseln mellan benen, men dina 

jävla höftben, de grävde sig in i insidan av mina lår om och 

om igen, har du en aning om hur ont det gjorde? Det var som 

att bli slagen i låren med knytnävar två timmar i sträck. Jag 

var helt svart av blåmärken ner till knäna i flera veckor 

efteråt, visste du det?” kvider jag, rasande och sårad. ”Fan … 

fattar du?” 

 Han skakar förtvivlat på huvudet. ”Jag visste att det var fel, 

trots att jag bara var en artonårig kille som bara hade varit med en 

kvinna före dig. För helvete, till och med mitt tioåriga jag skulle 

ha vetat att det var fel. Jag har rannsakat min själ i åratal för att 

hitta ett svar på hur jag kunde svika dig på det sättet, Thordis”, 

säger han och viker undan med blicken. ”Det är det minsta jag är 

skyldig dig. Men jag har inte hittat något. Jag har inga svar.”  

 ”Du tog ingen hänsyn till mig. Så enkelt är det. Du bara … 

tog det du ville ha.” 

 Han vrider på huvudet för att se på mig. ”Ja, det låter riktigt. 

Jag tog det jag ville ha.” 

 ”Det räcker för mig, Tom. Jag behöver inte gräva djupare 

än så.” 

 

 

 

(Elva 2017, s 124−126) 

 

 


