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Preben Z. Møller (2013). Kampen om voldtekt. Ekte voldtektsmenn og hvem
som helst. Oslo: Dreyers forlag, 322 s.
Anmält av Lucas Gottzén
För tio år sedan publicerade sociologen Anne-Lie Steen en översikt av den
svenska forskningen kring mäns våld mot kvinnor. I denna beskrevs forskningsområdet som ett ”diskursivt slagfält”. Detta är ett minst sagt passande uttryck.
Det finns få områden inom samhällsvetenskap och genusforskning som väcker
så mycket ont blod. Få forskningsområden där den akademiska debatten stundtals liknat skyttegravskrig. De hårda debatterna har förts mellan feminister och
individualpsykologer, men också mellan olika feministiska positioner.
I Kampen om voldtekt är Preben Møllers syfte att på liknande sätt kritiskt
granska den norska akademiska och politiska debatten som följt de olika ”våldtäktsvågor” som drabbat Norge under senare år. Møller identifierar tre olika
positioner i debatten och följer dessa i såväl norsk som internationell forskning.
Den position han kallar realistisk förlägger problemen hos enskilda individer
samtidigt som våldtäktsmän normaliseras. Enskilda våldtäktsmän behöver
kontrolleras så att de inte utövar våld, men enskilda kvinnor behöver också
akta sig och tänka på var och hur de rör sig. Den kliniska positionen har en
mer idealistisk utgångspunkt, patologiserar den enskilda våldtäktsmannen och
menar att denna skiljer sig från vanliga norrmän. Slutligen återfinner Møller
en feministisk position. Denna har också en idealistisk utgångspunkt och politiserar mannen. Det är också denna position som varit dominerande i norsk
politik, enligt Møller.
Även om radikalfeministisk forskning och jämställdhetspolitik har varit viktig för att föra mäns våld upp på agendan menar Møller att den inte är behjälplig
längre. I dess försök att påvisa att våldtäktsmannen kan vara ”hvem som helst”
så har feminister inte varit särskilt intresserade i att nyansera gärningsmannen
och därmed osynliggjort vem den ”ekte” våldtäktsmannen är. Syftet för Møller
är att undersöka och nyansera förståelsen kring våldtäktsmän. Detta grundläggande argument och syfte är viktigt. Det finns behov av ökad förståelse kring
de män som utövar sexuellt våld, vare sig det rör överfallsvåldtäkter eller sexuellt
våld i ”gråzonen”. Våld är ett komplext fenomen som inte kan förstås endast på
en nivå eller utifrån ett perspektiv. För att nyansera förståelsen av våldtäkt och
förövare menar Møller att det inte räcker med ”kjønnsperspektiv”, utan klass-,
etnicitet-, psykologiska och biologiska perspektiv behövs också.
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Även om jag är positiv till att Møller försöker förstå våldtäkt utifrån flera
olika perspektiv har Kampen om voldtekt alltför många brister. Vissa är rent
stilistiska. Møller ägnar exempelvis mycket tid till att beskriva sin erfarenhet
av att ha arbetat med pojkar med sociala problem. Dessa skildringar är fina
och intressanta. Men det är tveksamt vad de gör i boken. Vad är de egentligen
exempel på? Vad har dessa killars livssituation med våldtäktsmän att göra? De
flesta problem med boken rör dock framför allt att boken inte ger den fördjupade och nyanserade analys som den säger sig vilja ge.
Møller kallar sig själv för sociolog, och han vill bidra med en social analys
på våldtäkt och våldtäktsmän. Men intressant nog uteblir ofta den sociologiska
analysen, hans analyser hamnar nästan alltid istället på individualpsykologisk
eller sociobiologisk nivå. Han berör exempelvis det faktum att de flesta upphör
med kriminella handlingar med ålder. Det finns, som Møller påpekar, biologiska förklaringar till detta. Men det finns också övertygande sociologiska och
socialpsykologiska teorier kring detta som hade varit värt att diskutera i sammanhanget, som exempelvis kriminologisk livsloppsteori.
Återkommande lyfter Møller fram behovet av att förstå våldtäkt utifrån
etnicitet, vilket har visst belägg eftersom unga män med invandrarbakgrund
är överrepresenterade vad gäller överfallsvåldtäkter. Men vad etnicitet innebär
definieras inte, än mindre på vilket sätt etnicitet har för betydelse för våldtäkt.
Ofta tenderar etnicitet att likställas med invandrare, även om han vid ett par
tillfällen påpekar att det finns skillnader mellan olika invandrare. Men han
tydliggör inte på vilka sätt dessa olika gruppers kultur eventuellt skulle påverka
mäns syn på våld, kvinnor och våldtäkt.
Møller vill helst sammanföra våldtäkt med andra former av kriminella
handlingar. Detta har sina poänger. Det finns många likheter mellan våldtäkt
och annat kriminellt våld och vi behöver se kopplingarna mellan dessa. Samtidigt finns det en stor risk att vi inte ser skillnaderna mellan våld mot kvinnor
och våld mot andra män och hur de förstås och hanteras olika – i såväl majoritetssamhället som bland kriminella. Det Møller glömmer är att våld mot
kvinnor går på tvärs med kriminellas hederskodex och att våldtäktsmän står
lägst i rang bland interner. Våldtäkt är inte asocialt på samma sätt som andra
former av kriminalitet, utan utgör en avvikelse även bland de som utövar andra
kriminella och våldsamma handlingar.
Den kanske främsta svagheten i boken är Møllers problematiska förhållningssätt till vad han kallar för ”socialfeminisme”. Feministisk forskning beskrivs alltid som ideologisk, ibland som ovetenskaplig, medan annan forskning
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framstår som mer eller mindre fri från politiska implikationer. När Møller refererar till exempelvis klinisk forskning konstaterar han mest forskningsresultat
och ser dessa som bevis. Han får på så sätt denna forskning att framstå som
objektiv sanning utan någon form av grundläggande människosyn eller politiska intressen, medan feministisk forskning alltid är beslöjad av ideologi och
egna intressen. Møller spar inte på krutet när han kritiserar feminister, de
utgör ett slags väderkvarnar i boken. De härskar och söndrar, och offrar kvinnor för egen vinnings skull. FN:s kvinnokommission beskrivs som en ”vatikanstat for global socialfeminisme”. Møller vill avslöja feministernas översitteri
eftersom de tjänar på att ”mørketall førblir mørke”. Svepande kritik som denna
är inte bara tröttsam, utan står också i vägen för en fördjupad analys. Møller
bemödar sig inte med att lyssna på andra feministiska ståndpunkter än den
socialfeminism som varit dominerande i norsk politik. Exempelvis skulle en
intersektionella kritik av jämställdhetspolitik varit behjälplig i att hitta nyanserade förhållningssätt kring våldtäkt.
Sammanfattningsvis framstår Kampen om voldtekt tyvärr mer som en politisk pamflett än en seriös och kritisk genomgång av debatten. Det är en partsbilaga som med sitt uppretade tonläge förstärker debatten om mäns våld som
ett diskursivt slagfält, snarare än ett försök att hitta vägar framåt.

