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Abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka våldtäktsmytsacceptansen bland studenter på Umeå 

Universitet, samt huruvida acceptansen skiljer sig åt beroende på ålder, politik, kön och 

studieinriktning. Begreppet våldtäktsmyt utvecklades på 1970-talet, under den andra 

feministvågen, och syftar på ett antal falska föreställningar om hur en våldtäkt går till, vem 

som kan bli utsatt och vem som är en våldtäktsman. För att undersöka syftet användes två 

frågeställningar, den första gällde vilka våldtäktsmyter som hade störst acceptans bland 

universitetsstudenter vid Umeå Universitet, varför just dessa myter är dominerande samt vilka 

konsekvenser dessa myter får. Den andra frågeställningen berörde hur 

våldtäktsmytsacceptansen ser ut i olika grupper, fördelat bland kön, utbildning, ålder och 

politisk åskådning. Den ämnade även besvara vad eventuella skillnader beror på, och vilka 

konsekvenser dessa myter får. Studien genomfördes med en enkätundersökning, totalt var 

antalet deltagare 235 studenter vid Umeå Universitet. Resultatet visade att våldtäktsmyten Hon 

ljög var mest accepterad bland deltagarna, och att det fanns könsskillnader inom samtliga 

våldtäktsmyter då männen uppvisade en högre våldtäktsmytsacceptans jämfört med kvinnorna. 

Politik hade också en effekt på nivån av våldtäktsmytsacceptans då de studenter som placerade 

sig mer till höger politiskt accepterade våldtäktsmyter i högre grad. Studien visade även att 

polisstudenter och civilingenjörsstudenter hade en högre nivå av acceptans jämfört med andra 

studieinriktningar.  

Nyckelord: våldtäktsmyter, RMA, genus, skuldbeläggning, kön, utbildning, politik, 

ålder, alkohol, studenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning .......................................................................................................................... 1 
1.1 Syfte ............................................................................................................................. 3 

1.2 Frågeställningar……………………………………………………………………….3 

2. Tidigare forskning  .......................................................................................................... 4 
2.1 Våldtäktsmyter ............................................................................................................. 4 

    2.2 Anpassade våldtäktsmyter………………………………………………………………7 
    2.3 Kön och könsnormer……………………………………………………………………7 

    2.4 Ålder………………………………………………………………………………….....9 
    2.5 Politisk åskådning…………………………………………………………………….....9 

    2.6 Studieinriktning  ........................................................................................................ 10 

3. Metod …………………………………………………………………………………….. 12 
3.1 Enkät och datainsamling ………………………………………………………………12 

    3.2 Urval…………………………………………………………………………………...14 

    3.3 Variabler och operationalisering………………………………………………………14 
    3.4 Bortfall………………………………………………………………….......................18 

    3.5 Etiska överväganden……………………………………………………………..........18 
    3.6 Statistiska metoder…………………………………………………………………….19 

    3.7 Deskription av datamaterial ........................................................................................ 19 

4. Resultat .......................................................................................................................... 22 

5. Analys ............................................................................................................................. 29 
5.1 Frågeställning 1………………………………………………………………………. 29 

5.2 Frågeställning 2………………………………………………………… …………….31 
Kön……………………………………………………………………………………...31 

Ålder…………………………………………………………………………………….32 
Politik…………………………………………………………………………………...32 

       Utbildningsinriktning……………………………………………………………………33 
       Våldtäktsscenarierna……………………………………………………………….........34 

6. Diskussion  ..................................................................................................................... 35 
7. Referenser  ..................................................................................................................... 37 

Bilaga 1. Enkäten…………………………………………………………………………….40 

Bilaga 2. Facebookgrupper som enkäten delades i ……………….…....................................46 
Bilaga 3. Syftesformulering i enkäten…………………………………………………….....47 



 

1 
 

1. Inledning 

Våldtäktsproblematiken är ett väldiskuterat ämne inom forskningen om sexuellt våld, och 

hanteringen av det är ständigt en aktuell utmaning i samhället. Under 2017 anmäldes knappt 

22 000 sexualbrott i Sverige, men mörkertalet beräknas vara stort. I den nationella 

trygghetsundersökningen från 2016 angav 2,6% av befolkningen mellan 16-79 år att de blivit 

utsatta för sexualbrott, vilket motsvarar cirka 181 000 personer (Brottsförebyggande rådet, 

2018). Forskning indikerar nämligen att det bara är en bråkdel av de våldtäkter och sexuella 

övergrepp som anmäls. Tidigare forskning har undersökt anledningar till varför det ser ut på 

det här viset och sett att en avgörande anledning till detta är att offren är rädda för att bli 

skuldbelagda och förnedrade av sin omgivning, inte bli trodda av rättssystemet samt för risken 

att förövaren går fri trots anmälan (Grubb & Turner, 2012). 

  

En annan anledning till varför så få väljer att anmäla kan vara så kallade våldtäktsmyter. 

Våldtäktsmyter är falska uppfattningar om hur våldtäkter går till, vilka som drabbas av dem 

och vem förövaren är. Ett exempel på en våldtäktsmyt är att kvinnor ljuger om att de blivit 

våldtagna (Burt, 1980). Våldtäktsmyter har tidigare ansetts som ett mindre betydelsefullt 

område inom våldtäktsforskning, men då studier har visat på stora konsekvenser av detta är det 

nu betraktat som ett av de viktigaste områdena (Grubb & Turner, 2012).  Att våldtäktsmyter är 

ett högst aktuellt samhällsproblem visade sig tydligt efter att  #metoo kampanjen under 2017 

fått sådan spridning. SVT valde att låta Novus göra en mätning av attityder gällande 

vittnesmålen av sexuella övergreppen under #metoo som visade att 45% av männen i Sverige 

tycker att vittnesmålen från #metoo var överdrivna. 45% av männen tycker även att kampanjen 

var en häxjakt mot män, motsvarande siffror för kvinnor var 30% (SVT Nyheter, Zachariasson, 

2017). Detta tyder på att det finns en misstro mot kvinnors upplevelser i Sverige och att sexuella 

övergrepp betraktas i viss mån som triviala.  

  

Tidigare forskning inom området har visat att traditionella könsroller förutbestämmer 

acceptans av våldtäktsmyter, och ökar risken för skuldbeläggning av offer (Grubb och Turner, 

2012). Feministiska sociologiska teorier är överens om att det finns ett samband mellan 

kunskap om genus och kön, och frekvens av kvinnors förtryck under patriarkala strukturer. Ett 

av dessa förtryck är mäns systematiska våld mot kvinnor i samhället (Giddens & Sutton, 2013).    

 

Våldtäktsmyter är närvarande på både individnivå och institutionell nivå, och är en bidragande 

faktor till varför sexuellt våld har kunnat rättfärdigas och upprätthållas genom historien 
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(Edwards, et al. 2011). Tidigare forskning har visat att få våldtäktsfall leder till fällande dom, 

och att både enskilda individer och poliser överskattar antalet falska våldtäktsanmälningar. 

Fortsatt forskning om våldtäktsmyter kan bidra till att skapa interventioner för förbättringar på 

både samhälls- och individnivå. En ökad kunskap om vilka grupper av människor som 

accepterar olika våldtäktsmyter kan bidra till ett mer fokuserat arbete för att avfärda sådana 

myter (Edwards, et al. 2011).  Med tanke på dessa myters konsekvenser är det ytterst relevant 

att undersöka och synliggöra vilka våldtäktsmyter som har störst acceptans, men även hur 

acceptansen av våldtäktsmyter ser ut bland olika grupper av individer. Denna forskningsfråga 

blir därmed mycket lämplig att undersöka med hjälp av ett socialpsykologiskt perspektiv.  

En sådan grupp av individer är till exempel studenter. En studie av Haebat El-yassir från 

Mälardalens högskola har visat att studenter uppvisar en låg grad av sexistiska och stereotypa 

attityder mot kvinnor (El-yassir, 2017). Det är även intressant att undersöka studenter som 

samhällsgrupp med tanke på att många troligtvis kommer komma i kontakt med dessa frågor 

någon gång under sitt framtida yrkesliv beroende på vilken utbildning de läser. Om det då finns 

en allmän acceptans för våldtäktsmyter kommer det kanske påverka utgången av våldtäktsfall 

samt behandling och bemötande av offer. Forskning har även visat att det finns könsskillnader, 

då manliga universitetsstudenter ofta accepterar våldtäktsmyter och ignorerar allvaret i en 

våldtäkt i större utsträckning jämfört med kvinnliga studenter (Newcombe et.al, 2008). 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka våldtäktsmyter som har störst acceptans på 

Umeå universitet och hur acceptansen av våldtäktsmyter ser ut bland olika grupper av 

studenter. Detta ämnar vi göra genom att skicka ut enkätundersökningar till studenter vid Umeå 

Universitet för att bedöma deras acceptans av våldtäktsmyter. Undersökningen utförs för att 

kartlägga acceptansen hos en del av populationen, samt att försöka förklara eventuella mönster. 

Studenter är särskilt intressanta att undersöka utifrån detta syfte, då gruppen förväntas ha låg 

acceptans av våldtäktsmyter.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Vilka våldtäktsmyter har störst acceptans bland studenter på Umeå universitet? Varför 

är just dessa myter dominerande, och vilka konsekvenser finns?  

- Hur ser våldtäktsmytsacceptansen ut i olika grupper, fördelat bland kön, utbildning, 

ålder och politisk åskådning? Vad beror eventuella skillnader på, och vilka 

konsekvenser finns?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. Tidigare forskning 

I detta stycke kommer tidigare forskning samt de begrepp och teorier som är relevanta för syftet 

att redogöras för.  

 

2.1 Våldtäktsmyter 

Det huvudsakliga begreppet som kommer att användas i uppsatsen är Rape Myth (RMA), eller 

våldtäktsmyter på svenska. Hädanefter kommer begreppet hänvisas till som våldtäktsmyter, 

och vi behandlar detta som ett samlingsbegrepp för ett antal myter. Begreppet har sin grund i 

70-talets andra feministvåg (Grubb & Turner, 2012). Martha Burt (1980) var en av de första 

att definiera begreppet i sin artikel Cultural Myths and Supports for Rape. Där beskrivs 

våldtäktsmyter som en falsk uppfattning om våldtäkter, våldtäktsmän och våldtäktsoffer, vilka 

baseras på stereotypa och fördomsfulla idéer om könsnormer. Dessa kan också bidra till att 

skapa ett fientligt klimat mot våldtäktsoffer. Våldtäktsmyter kan bland annat definieras som 

“kvinnor ber om det”, “bara dåliga kvinnor blir våldtagna” och “friska kvinnor har möjlighet 

att undvika våldtäktsmän om de verkligen vill”. Forskning visar att de som arbetar nära 

våldtäktsmän och deras offer har visat tecken på att tro på våldtäktsmyter (Burt, 1980). 

 

Lonsway och Fitzgerald definierar våldtäktsmyter som “attityder och övertygelser som 

generellt sätt är falska men brett och ihärdigt upprätthållna, och som syftar till att förneka och 

rättfärdiga manlig sexuell aggression mot kvinnor” (Lonsway & Fitzgerald, 1995, s. 704). 

Crisp och Turner (2014) skriver att våldtäktsmyten kan definieras som den falska tron på att 

kvinnor i hemlighet njuter av att bli utsatta för sexuella övergrepp. Dessa myter följer ofta ett 

mönster där offren klandras för våldtäkten, en misstro uttrycks, där förövaren hyllas och tas i 

försvar och där det finns en tro på att det bara finns en viss typ av kvinna som kan bli utsatt för 

sexuella övergrepp (Grubb & Turner, 2012). 

 

Grubb och Turner (2012) hänvisar till Payne, Lonsway och Fitzgerald (1999) som identifierade 

sju subkategorier av våldtäktsmyter:  

 

1. “she asked for it”;  

2. “it wasn't really rape”;  

3. “he didn't mean to”;  

4. “she wanted it”;  

5. “she liked it”;  



5 
 

6. “rape is a trivial event”; and  

7. “rape is a deviant event”.  

(Grubb & Turner, 2012, s. 445) 

 

Forskning visar att om man tror man på våldtäktsmyter är man mer benägen att tro att offret 

ljuger, man är mer trolig att själv våldta, och det uppmuntrar till att skuldbelägga offret. Män 

är generellt mindre stöttande mot våldtäktsoffer, har mindre empati mot offren, är mindre 

oroade över våldtäkter, och skuldbelägger offer oftare. De känner mer sällan igen en situation 

som en våldtäkt, upplever den som mindre våldsam och som att offret ville ha sex. Författarna 

menar att detta troligtvis beror på en in-grupp situation där männen är mer troliga att ha empati 

med förövaren, då förövaren i de allra flesta våldtäktsfall är män. En del kvinnor tror också på 

våldtäktsmyter, och forskning visar att de försöker förstärka skillnaden mellan dem själva och 

offren för att inte behöva se sig själva som potentiella offer (Grubb & Turner, 2012). 

 

Enligt tidigare forskning finns det en koppling mellan alkohol och våldtäkter (antingen att 

förövaren förser offret med alkohol mot hennes vilja, motsvarande en våldtäktsdrog eller att de 

siktar in sig på kvinnor som dricker alkohol). Samma sak sker med droger, men är mindre 

vanligt. Detta ger skuldbeläggningen av våldtäktsoffer en ny faktor, där kvinnor skuldbeläggs 

för att de drack alkohol eller tog droger och därmed gjorde sig själva inkapabla att stoppa 

våldtäkten. För förövarna användes alkohol också som en ursäkt för att våldtäkten skedde, då 

många druckit innan. Detta kan också användas för att minimera våldtäktsmannens egna skuld 

och och känsla av ansvar, samt påverka skuldfrågan i andras ögon. En av anledningarna till 

detta kan vara att alkohol kan göra förövarna mindre benägna att lyssna till signaler, och göra 

det lättare att strunta i dem och tvinga till sig sex. Både män och kvinnor uppfattar mer sällan 

att en våldtäkt har skett om bara kvinnan har druckit alkohol än om båda parter har druckit 

alkohol. Offer som var fulla ses som mer ansvariga för det de utsatts för, medan förövare som 

var fulla ses som mindre ansvariga för det de utsatt offret för. Det ser lite annorlunda ut när det 

gäller droger, då den lagliga aspekten gör att man har mindre förståelse för alla parter (Grubb 

& Turner, 2012).  

 

Våldtäktsmyter kan även beskrivas som övertygelser som upprätthåller det manliga sexuella 

våldet och skuldbeläggning mot kvinnor inom samhället (Grubb & Turner, 2012). De hänvisar 

till Burt (1980) och skriver att det finns en idé om att våldtäktsmyter kan användas som ett 

kognitivt verktyg för att utestänga sociala förbud eller normalisera tabubelagda handlingar. 
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Vidare hänvisar de till Bohner, Siebler & Schmelcher (2006) som menar att våldtäktsmyter kan 

leda till att göra sexuell aggression mot kvinnor till något mer trivialt och rättfärdigat, vilket 

kan leda till att våldtäktsmän inte inser vidden av sina handlingar (Grubb & Turner, 2012).  

 

Acceptans av våldtäktsmyter, som Hon ljög, kan även leda till att uppfattningen om antal falska 

våldtäktsanmälningar som registreras överskattas av allmänheten, inkluderat de som arbetar 

inom rättssystemet. Studier visar på att andelen falska våldtäktsanmälningar endast består av 

cirka 2% (Grubb & Turner, 2012). 

 

Maxwell och Scott hänvisar även till Franiuk et al. (2008) som fann stöd för att våldtäktsmyter 

leder till att våldtäktsoffer inte anmäler att de har blivit våldtagna och minskar tilliten till offren 

hos de som hanterar anmälningar. De menar också att detta tenderar att leda till att lagstiftare 

väljer att inte anstifta passande lagstiftning för sexualbrott. En annan risk med våldtäktsmyter 

är att de på ett indirekt sätt upprätthåller sexuellt våld genom att skuldbelägga offren för att de 

hamnat i den situationen. Maxwell och Scott (2014) hänvisar till en artikel av Norris och 

Cubbins (1992) som skriver att oberoende av hur stort stödet är för en våldtäktsmyt så kan det 

få allvarliga konsekvenser för offret. Det finns stöd för att individer som accepterar 

våldtäktsmyter är mindre benägna att uppfatta en situation som att en våldtäkt har skett, även 

då den uppfyller de juridiska kriterierna (Maxwell & Scott, 2014). 

 

En vanlig missuppfattning om reaktionsmönster vid en våldtäkt är att offret bör göra aktivt 

motstånd, exempelvis genom slå sig fri eller skrika. Forskning har dock visat att människor likt 

djur som blir utsatta för ett extremt hot reagerar med att deras kroppar håller sig helt stilla. 

Detta tillstånd kallas för tonic immobility. Resultaten av en studie visade att 70% av 298 

kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp reagerade på detta sätt, och 48% av kvinnorna 

upplevde en extrem tonic immobility. Studien visade även hur detta var starkt kopplat till 

posttraumatisk stressyndrom (Möller, et al. 2017).  Denna kunskap är värdefull när det kommer 

till polisarbete och bemötande av våldtäktsoffer, då den ökar förståelse för våldtäktsoffers 

reaktioner. 
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2.2 Anpassade våldtäktsmyter 

Det är vanligt att undersöka den här typen av forskningsfråga med hjälp av enkätformulär, det 

finns även färdigformulerade enkäter som flitigt används. En av dessa är den så kallade 

Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale eller IRMA (McMahon & Farmer, 2011). IRMA 

baseras på Burts (1980) våldtäktsmyter.Vi har hämtat mycket inspiration ifrån denna då vi har 

skapat våra egna enkätfrågor. IRMA har bland annat använts i en norsk studie som undersökt 

sexistiska attityder och våldtäktsacceptans bland studenter (Bendixen & Kennair, 2017).  

 

I enkätformuläret IRMA har man använt sig av en version av de sju våldtäktsmyter som 

definierades av Burt (1980), och utifrån dem skapat fyra kategorier:  

- She asked for it 

- He didn´t mean to 

- It wasn´t really rape 

- She lied 

 

Vi utgick ifrån kategorierna ovan, samt Burts (1980) sju våldtäktsmyter när vi utformade våra 

kategorier. Vi började med att översätta de som vi var intresserade av att använda, och 

moderniserade dem för att få dem att fungera utifrån vårt syfte, främst genom att ta bort frågor 

som inte ansågs lämpliga. Dessa fem kategorier användes i analysen: 

- Hon ljög 

- Det var inte en riktig våldtäkt. 

- Han menade inte att göra det. 

- Våldtäkt är en trivial händelse.  

- Hon bad om det. 

 

2.3 Kön och könsnormer 

Ett viktigt begrepp när man diskuterar genusfrågor är sexism: fördomar och diskriminering mot 

kvinnor. Det finns två typer av sexism: fientlig (hostile) och välvillig (benevolent). Fientlig 

sexism beskrivs som den stereotypa sexistiska idén om kvinnor som underordnade, irrationella 

och svaga. Den klassiska sexismen med andra ord, som kvinnor länge har utsatts för. Den andra 

typen av sexism är dock mindre tydlig, och verkar mer välvillig. Den bottnar i en idealisering 

av kvinnor som mödrar och hemmets hjärta, och baseras på traditionella värderingar. Även om 

den sistnämnda kan verka positiva så begränsar denna typ av sexism kvinnor till låsta roller 

vilket rättfärdigar mäns dominans i samhället (Crisp & Turner, 2014).  
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Våldtäkter kan ses som en förlängning av könsroller, där män förväntas initiera och dominera 

i sexuella situationer. De som lever i relationer med traditionella könsroller tror även mer på 

våldtäktsmyter. Feminister är mer empatiska mot offren och hårdare mot förövarna än 

människor med traditionella värderingar. De menar även att sexister skuldbelägger offer i högre 

grad, både de välvilliga, som vill belöna ”fina” flickor, och de fientliga, som vill straffa ”dåliga” 

flickor. Tidigare forskning inom området har visat hur traditionella könsroller förutbestämmer 

acceptans av våldtäktsmyter, och hur dessa resulterar i en skuldbeläggning och negativa 

attityder mot våldtäktsoffer. De individer med en mer traditionell attityd till kvinnors plats i 

samhället är mer benägna att skuldbelägga kvinnliga våldtäktsoffer (Grubb & Turner, 2012). 

 

Crisp och Turner (2014) hänvisar till en studie av Ferguson et al. (2005) som visade deltagare 

klipp på kvinnor från tv-programmet Jerry Springer Show. Kvinnorna ansågs antingen vara 

promiskuösa eller icke-promiskuösa. Deltagarna skulle därefter ta ställning kring ett fall av 

sexuella trakasserier. De deltagare som hade tittat på ett klipp där kvinnan bedömdes som 

promiskuös bedömde att kvinnan i fallet var mindre traumatiserad och mer ansvarig för den 

sexuella trakasseringen än de som tittade på klipp på kvinnor som bedömdes som icke-

promiskuösa. Detta kan bero på att deltagarna skapade sig en stereotyp bild av kvinnor efter att 

ha sett klippen, och bedömde därmed fallet därefter (Crisp & Turner, 2014, s. 313).  

Kön tycks ha en inverkan på ens grad av acceptans av våldtäktsmyter, då män tenderar att 

acceptera våldtäktsmyter i högre grad än kvinnor. Tidigare studier har visat att män oftare än 

kvinnor skuldbelägger våldtäktsoffer och förminskar allvaret i en våldtäkt (Van der Bruggen 

& Grubb, 2014). Hög grad av acceptans av våldtäktsmyter är även starkt kopplat till fientliga 

attityder och beteenden mot kvinnor, vilket innebär att sexism bidrar till acceptans av 

våldtäktsmyter (Suarez & Gadalla, 2010). 

 

Manliga universitetsstudenter tenderar att acceptera våldtäktsmyter och ignorera allvaret i en 

våldtäkt i högre utsträckning än kvinnliga studenter (Newcombe et.al, 2008). När det kommer 

till negativa attityder mot våldtäktsoffer så har män i högre utsträckning negativa attityder mot 

våldtäktsoffer jämfört med kvinnor (Eklit, 2002). I en studie av acceptansen av våldtäktsmyter 

bland collegeungdomar i USA visade det sig att de flesta inte accepterade  påståendena om 

våldtäktsmyter, men män var i något högre grad mer accepterande jämfört med kvinnor (Hinck 

& Thomas, 1999). 
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Tidigare forskning tyder på att män med hög benägenhet att begå en våldtäkt ofta har hög 

våldtäktsmytsacceptans (Grubb & Turner, 2012). Påståendet stöds av forskning utförd av Field 

(1978) och Koralewski & Conger (1992) med dömda våldtäktsmän som har bekänt sina brott, 

vilken visade på högre nivåer av våldtäktsmytsacceptans än en kontrollgrupp (Grubb och 

Turner, 2012). Grubb och Turner hänvisar även till studier av Frese, Moya och Megi’as (2004) 

samt Krahe (1988) som visar på att individer med höga nivåer av våldtäktsmytsacceptans är 

mindre benägna att betrakta traumat som kommer ifrån att ha blivit utsatt av en våldtäkt som 

särskilt betydande och är mindre troliga att rekommendera att offer polisanmäler våldtäkten till 

polisen (2012).   

 

Maxwell och Scott (2014) skriver att tidigare studier av Weingourt (1985) visar på att 

relationen mellan offer och förövare har betydelse för huruvida kvinnor väljer att anmäla 

våldtäkter eller inte. Kvinnor är mer benägna att anse att inomäktenskapliga våldtäkter inte 

skiljer sig från andra typer av våldtäkter, jämfört med män (Maxwell & Scott, 2014). 

 

2.4 Ålder 

Tidigare studier har visat på hur ålder och utbildning tycks ha betydelse för 

våldtäktsmytsacceptans och attityder mot våldtäktsoffer. I en studie fann de att yngre och mer 

välutbildade personer har mindre stereotypiserande, fientliga attityder och lägre grad av 

acceptans av våldtäktsmyter (Burt, 1980). En annan studie fann att både en högre ålder och 

utbildning bidrog till mer gynnsamma attityder mot våldtäktsoffer (Eklit, 2002). 

 

I en studie fann de att äldre studenter hade en högre grad av våldtäktsmytsacceptans, jämfört 

med yngre studenter. Detta förklarades utifrån könsnormer då äldre studenter troligen har mer 

traditionella könsnormer jämfört med yngre (Baldwin-White & Elias-Lambert, 2016). 

 

2.5 Politisk åskådning 

För att undersöka våldtäktsmytsacceptans i studentgrupper kan det vara relevant att även se till 

politisk åskådning bland studenterna, för att bedöma om politik kan påverka 

våldtäktsmytsacceptans. Maxwell och Scott refererar i sin artikel från 2014 till en studie av 

Shotland och Goodstein (1983) som visade att individer som är mer jämlikhetspositiva var mer 

benägna att se ett våldtäktsscenario som att det saknade samtycke och bedömde situationen 
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som mer våldsam. De var även mindre benägna att skuldbelägga våldtäktsoffer jämfört med 

individer som inte var lika jämlikhetspositiva (Maxwell & Scott, 2014). 

 

De som röstar långt till vänster stödjer kvinnliga rättigheter och sexuell frihet i högre 

utsträckning än de som röstar långt till höger. I brittiska studier har man funnit att bland de som 

röstar långt till vänster finns det ett 98% stöd för dessa frågor, jämfört med 78% bland de som 

ligger politiskt i mitten och ett 0% stöd för de som röstar långt till höger (Mcclosky & Chong, 

1985). Jämställdhetsfrågor kan vara en stor faktor i varför man röstar på ett speciellt sätt. 

Extremhögerpartier associeras ofta med traditionella familjevärderingar och könsroller. Man 

kan därför vänta sig att individer som brinner för jämställdhetsfrågor inte röstar på dessa typer 

av partier, och att partierna drar till sig individer som är emot denna typ av frågor. Detta är 

speciellt relevant för män, som i högre utsträckning röstar vänster om de är intresserade av 

jämställdhetsfrågor (Spierings & Zaslove, 2015). Studier även visar att kvinnor röstar mer till 

vänster än män, och i större grad prioriterar frågor om jämställdhet och välmående (cf. 

Johansson, 2014).  

 

2.6 Studieinriktning 

Med tanke på den tidigare forskningen gällande kön och politik, finns det även relevans att titta 

på hur våldtäktmytsacceptans ser ut bland olika utbildningsinriktningar. Detta är intressant 

bland annat för mansdominerade utbildningar men även för att undersöka hur acceptansen 

faktiskt ser ut i utbildningar som kommer att leda till yrkesroller där bemötande av 

våldtäktsoffer och gärningsmän är sannolikt. En studie visade att på en teknisk mansdominerad 

utbildning vid KTH blev kvinnor illa behandlade i den machodominerade miljön till den grad 

att kvinnorna utvecklade strategier för att hantera den könsdiskriminerande behandlingen. 

Dessa strategier involverade bland annat sätt att bli hörd på, att arbeta dubbelt så hårt för att bli 

jämställt behandlad och att vara noga med att inte motivera sina argument med känslor, 

eftersom dessa avfärdas av manliga medstudenter (Mattus, 2017). Kvinnor känner sig oftare 

än män negativt särbehandlade i sina utbildningar, med undantag för utbildningar som är 

traditionellt kvinnodominerade, där män i högre grad känner sig negativt särbehandlade 

(Högskoleverket, 2007).  

 

I en studie av ett ingenjörsprogram kom man fram till att kvinnor blev särbehandlade i 

utbildningen som följd av att de var i minoritet. Lärarna visste inte hur de ska behandla dem 

och gav kvinnorna märkliga kommentarer. Det var även många kvinnor som hoppade av 
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utbildningen. Studenterna beskrev en typisk manlig jargong med sexistiska skämt, och tydliga 

maktstrukturer där de manliga studenterna kände sig överlägsna de kvinnliga (Holmberg, 

Rödström, Wallin & Örngren, 2018). I en svensk studie där man undersökt 

våldtäktsmytsacceptans bland universitetsstudenter har man valt att inte ta hänsyn till 

studenternas utbildningsinriktningar, men menar att det kan finnas skäl att undersöka detta, då 

det kan påverka acceptansen av våldtäktsmyter (Carlsson & Persson, 2008).  

 

Forskning har visat att poliser har en relativt hög acceptans av våldtäktsmyter och 

skuldbeläggning av våldtäktsoffer. Tidigare studier om poliser har visat att de tenderar att kräva 

en högre bevis-standard från våldtäktsoffer, jämfört med andra typer av brottsoffer. 

Poliser som generellt inte accepterade våldtäktsmyter var dock fortfarande benägna att vara 

mer misstänksamma mot våldtäktsoffer som inte framstod som genuina. Poliserna var även 

mer benägna att överskatta hur många falska våldtäktsanmälningar som kom in, i jämförelse 

med den faktiska statistiken (Page, 2007).  

 

I en studie av läkarstudenters attityder mot våldtäktsoffer visade resultaten att kvinnliga 

studenter hade en mer gynnsam attityd mot våldtäktsoffer jämfört med manliga studenter. 

Läkarstudenter visade på en högre grad av skuldbeläggning av icke-stereotypa våldtäktsoffer, 

såsom offer som inte reagerade på ett väntat sätt och som inte blivit utsatt för en 

överfallsvåldtäkt, jämfört med stereotypa våldtäktsoffer (Best, Dansky & Kilpatrick, 1992). 
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3. Metod 

Under denna rubrik presenteras valet av metod utifrån syftet och de begrepp och teorier som är 

relevanta för uppsatsen. Vi har valt att utforska denna fråga genom en kvantitativ 

enkätundersökning riktad till universitetsstudenter på Umeå Universitet. De kvantitativa 

frågeställningarna valdes eftersom vi var mer intresserade av att kartlägga åsikter än att få en 

djupare förståelse för acceptansen av våldtäktsmyter. Att definiera och mäta begrepp är ett 

viktigt steg i att kunna förstå dem, och för att följa upp dess effekter (Barmark & Djurfeldt, 

2015).  

 

3.1 Enkät och datainsamling  

Datainsamlingen utfördes under våren 2018. Vi valde att skapa en enkät i web-format genom 

programmet Survey Monkey, vilket tillät oss att utforma en enkät med 10 frågor i 

gratisversionen. Enkäten delades sedan i ett antal Facebookgrupper (vilka kan ses i bilaga 2) 

för att snabbt kunna få in ett antal svar, och senare komplettera med andra grupper. För att 

försäkra oss om att enkäten fungerade skickades den till att börja med ut till våra kurskamrater, 

som hade mycket begränsad kunskap om syftet med vår undersökning. 

 

Redan tidigt stötte vi på en del problem med programmet vi hade valt att använda, bland annat 

med hur många frågor vi var tillåtna att ha med i vår enkät och antalet svar som kunde samlas 

in. Vi bedömde vid tidpunkten, i mitten av vecka 17 vilket var den vecka då datainsamlingen 

avslutades, att det hade varit allt för tidsödande att hitta ett annat program att använda och 

försöka återskapa enkäten. Problemet med antalet frågor vi var tillåtna att ha löste vi genom att 

skapa index av frågorna som mätte våldtäktsmytsacceptans, vilket även gjorde svarsprocessen 

smidigare för deltagarna. Senare uppdagades det att programmet valt att begränsa antalet 

svarande per enkät till 100 personer, vilket löstes genom att helt enkelt kopiera enkäten in i en 

likadan, ny enkät och sedan lämna ut länken till denna. Innan detta problem upptäcktes hade 

dock gränsen på 100 deltagare överskridits med 6 svar, vilka programmet inte lät oss ta del av. 

Vi tog beslutet att ta bort sex tidigare deltagare som kunde betraktas som bortfall, antingen för 

att de inte svarat på ett stort antal kontrollfrågor, vilket gjorde dem mycket svåra att använda i 

analyser, eller för att de valt att inte svara på några frågor förutom kontrollfrågorna, vilket 

gjorde det omöjligt att bedöma deras våldtäktsmytsacceptans.  
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Ett annat problem var antalet svarande på kontrollfrågorna. Då det på förstasidan i enkäten 

informerades om att deltagandet i enkäten var frivilligt och att det inte var obligatoriskt att 

besvara alla frågor var vi införstådda i att somliga deltagare skulle välja att inte svara på alla 

frågor som testade deras våldtäktsmytsacceptans, vilket de även hade all rätt till. Ett tidigt 

problem vi upptäckte var dock deltagare som svarade på frågorna om våldtäktsmytsacceptans, 

men som inte besvarade kontrollfrågorna om exempelvis hur gamla de var eller vilken stad de 

var uppväxta i. Då det skulle varit mycket svårt att använda dessa deltagare i framtida analyser 

och vi bedömde att kontrollfrågorna inte innehöll någon känslig information valde vi att göra 

dessa obligatoriska att svara på, för att kunna använda en större del av enkäterna i 

analysprocessen. Om någon av deltagarna helt enkelt inte ville ge ut dessa uppgifter fanns det 

alltid möjlighet för dem att avsluta enkäten eller att helt enkelt fylla i att de inte var bekväma 

med att ge ut den informationen.  

 

Enkätfrågorna utformades som attitydfrågor med fem svarsalternativ, för att de enkelt skulle 

kunna sammanställas till index under analysprocessen. Vi valde att använda svarsalternativen: 

- Håller inte alls med 

- Håller inte med 

- Neutral  

- Håller delvis med  

- Håller helt med  

 

I enkäten fanns även fyra frågor där specifika scenarion beskrevs och deltagarnas uppgift var 

då att ta ställning till ifall de ansåg att scenariot beskrev en våldtäkt eller inte. Innan frågorna 

fanns även en informationstext som uppmanade deltagarna att inte bedöma scenarierna utifrån 

juridiska argument, utan snarare se till sina personliga åsikter. Svarsalternativen var: 

- Detta är en våldtäkt 

- Detta är inte en våldtäkt 

 

Vi valde att avgränsa vår enkät till att gälla våldtäkter som utförs av cismän mot ciskvinnor, 

eftersom det är den vanligast förekommande formen av våldtäkt (Brottsförebyggande rådet, 

2018). Det är även den här formen av våldtäkt som det finns mest våldtäktsmyter gentemot 

(Burt, 1980). Vi är självklart medvetna om att det förekommer andra former av våldtäkter, men 

upplevde ett behov av att avgränsa frågeställningen till den mest förekommande formen av 

våldtäkter för att få mer tillförlitliga analyser.  
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3.2 Urval 

Urvalet av deltagare baserades till stor del på tillgänglighet. Då vi valde att främst dela vår 

enkät i olika Facebookgrupper, eftersom vi bedömde att vi där hade den största chansen att få 

studenter att svara på enkäten, var urvalet till största del baserat på vilka Facebookgrupper som 

vi hade tillgänglighet till, då det i stort fungerar så att man endast kan dela inlägg genom att 

vara medlem i gruppen. När enkäten var delad i de Facebookgrupper som fanns tillgängliga 

fann vi ett behov av att nå mer tekniska utbildningar samt att få in fler svar från män då 

fördelningen vid det laget var 80% kvinnor och 20% män. Det fanns även ett intresse av att nå 

polisstudenter, då vi hade en tanke om att, så gott det gick, nå de studenter som senare i sitt 

yrkesliv kunde tänkas bemöta våldtäktsoffer och gärningsmän. För att uppfylla dessa mål bad 

vi att få ut listor på studentmejladdresser från studiedokumentationssystemet Ladok, och valde 

att be om mejladdresser till polisstudenter vid termin tre samt civilingenjörsstudenter vid 

termin fyra. Vi skickade därefter ut länken till enkätundersökningen över mejl till dessa 

studenter.  

 

Det bästa urvalet hade troligtvis bestått av mer av ett obundet, slumpmässigt urval, vilket är 

den vanligaste formen av slumpmässiga urval (Barmark & Djurfeldt, 2015). Men med tanke 

på den tid och de resurser som vi hade till förfogande bedömde vi att detta var den mest 

lämpliga och effektiva lösningen, även om det kan påverka generaliserbarheten något.  

 

3.3 Variabler och operationalisering  

I analysen användes nio variabler, fem beroende och fyra oberoende. De beroende variablerna 

bedömde acceptansen av våldtäktsmyter och bestod av 20 frågor i enkäten samt fyra 

påståenden, som sedan fördelades i fem olika index.  

 

Variabeln våldtäktsmytsacceptans definierades i fem olika teman:  

-Hon ljög 

-Det var inte en riktig våldtäkt 

-Han menade inte att göra det 

-Våldtäkt är en trivial händelse 

-Hon bad om det 
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I den första myten Hon ljög ifrågasätts kvinnors trovärdighet på olika sätt, som att de ljuger för 

att hämnas, för att de har mentala problem eller för att de drar tillbaka sitt samtycke mitt under 

samlaget. Även frågor om antal falska våldtäktsanmälningar och domar täcks under denna myt. 

Temat Det var inte en riktig våldtäkt täcker situationer där själva våldtäkten ifrågasätts, 

exempelvis om kvinnan har sagt nej på ett tydligt sätt, kämpat emot eller på annat sätt tydligt 

visat att hon inte har givit sitt samtycke. Den tredje myten, Han menade inte att göra det, 

inbegriper olika former av påståenden som menar sänka mannens ansvar för våldtäkten, 

exempelvis att han har druckit alkohol och därför har en sänkt omdömesförmåga, eller att han 

på annat vis är oförmögen att tolka kvinnans signaler. Även idéer om att det bara finns en viss 

typ av man som är kapabel till att begå en våldtäkt ingår i denna myt.  

 

Myten Våldtäkt är en trivial händelse ifrågasätter bilden av våldtäkter som något mycket 

integritetskränkande och traumatiserande, samt att de sker relativt ofta. Även kvinnors 

upplevelse av hotet om våldtäkt och dess begränsning av kvinnors liv räknas in i denna myt. 

Det sista temat Hon bad om det definierades som myter gällande kvinnors eget ansvar i en 

våldtäktssituation, exempelvis ifall man har uppmuntrat gärningsmannen genom att flörta, följa 

med personen hem eller bete sig promiskuöst. Det kan även gälla olika former av provokationer 

från kvinnans håll eller idéer om att det bara är en viss typ av kvinna som drabbas. 

 

Utifrån dessa teman utformade vi våra enkätfrågor, som baserades på ett antal tidigare 

enkätformulär och tidigare forskning. Vi har sett ett behov av att modernisera och nyansera ett 

stort antal av frågorna i enkätformulerätet IRMA, för att de inte skulle bli för övertydliga. För 

att kunna besvara frågeställningarna var det viktigt att frågorna inte skulle vara så övertydliga 

att de kunde förhindra deltagare från att besvara dem ärligt och leda till att svaren skulle sakna 

variation.  

 

Vi valde även att ta med ett antal situationer med och utan hot om våld, som deltagarna fick 

bedöma ifall de ansåg beskrev en våldtäkt. Dessa kan ses i Bilaga 1. Meningen med 

situationsbeskrivningarna var att få en ytterligare bild av deltagarnas våldtäktsmytsacceptans. 

Situationerna som beskrev potentiella våldtäktssituationer utan hot om våld sammanställdes 

sedan i ett index. Dessa situationer beskrev bland annat ett scenario där kvinnan ångrar sig mitt 

under samlaget men inte säger något till mannen, tjatsex och ett scenario där båda parter var 

mycket alkoholpåverkade och kvinnan kände sig utnyttjad morgonen efter.  
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Utifrån en faktoranalys, som kan ses på sida 20, skapades fem index över våldtäktsmyterna och 

våldtäktssituationerna. Samtliga våldtäktsmyter representerades i faktoranalysen förutom Hon 

bad om det, som inte dominerade någon av faktorerna. Detta innebär att det inte finns något 

index för denna kategori. Våldtäktsmytsfrågorna kan ses i fråga 8 i enkäten, och situationerna 

kan ses i fråga 9-10 (se bilaga 1). I index för Hon ljög representeras frågorna:  

- 8.5. Våldtäkt är något som aldrig kommer att drabba mig/någon nära mig. 

- 8.15. Det är vanligt att kvinnor anmäler män för våldtäkt på falska grunder. 

- 8.16. Många män döms felaktigt för våldtäkter som de inte har begått. 

- 8.17. Många kvinnor verkar vara intresserade av att ha sex med en man men hävdar 

efteråt att de blev våldtagna. 

- 8.18. Kvinnor med mentala problem anmäler våldtäkter i högre grad än andra.  

- 8.19. Många kvinnor anmäler män för våldtäkt för att hämnas på dem.  

 

I index för Det var inte en riktig våldtäkt representeras frågorna: 

- 8.6. Om en kvinna blir våldtagen medan hon är full är hon åtminstone lite ansvarig för 

att ha tappat kontrollen över situationen.  

- 8.8. Bara en viss typ av man kan vara en våldtäktsman.  

- 8.11. För att en våldtäkt ska ha skett måste kvinnan uttryckligen ha sagt nej.  

- 8.12. Om kvinnan inte tydligt visade med kroppsspråk att hon inte ville ha sex, så är det 

inte en våldtäkt.  

- 8.20. Om kvinnan inte anmäler en våldtäkt förrän flera dagar efteråt har den troligtvis 

inte hänt.  

 

I index för Han menade inte att göra det representeras frågorna: 

- 8.3. I en utsatt situation kan kvinnor förhindra att de blir våldtagna, om de verkligen 

vill och försöker.  

- 8.7. Våldtäkter kan ske av misstag.  

- 8.10. Om kvinnan inte sa nej på ett tydligt sätt så kan våldtäkten ha begåtts av misstag.  
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I index för Våldtäkt är en trivial händelse representeras frågorna: 

- 8.4. Vilken kvinna som helst kan bli utsatt för våldtäkt.  

- 8.9. Om en man är alkoholpåverkad när han begår en våldtäkt kan han anses vara 

mindre ansvarig än om han varit nykter.  

- 8.13. Kvinnor påverkas inte lika mycket av en våldtäkt som det framställs som i media.  

- 8.14. För kvinnor är hotet om våldtäkt ständigt, och begränsar kvinnors liv.  

 

I index för Våldtäkt utan hot representeras situationerna: 

- Situation 1. Kvinna ångrar sig under sexakt, men säger ingenting.  

- Situation 2. En man tjatar på en kvinna om sex tills hon motvilligt går med på det.  

- Situation 4. En man och en kvinna har sex medan de är alkoholpåverkade, efteråt har 

kvinnan minnesluckor och känner sig utnyttjad.  

 

Som kontrollvariabler, för att kunna avgöra hur våldtäktsmytsacceptansen såg ut i olika 

grupper, användes kön, ålder, politisk åskådning samt vilket program/kurser som deltagaren 

läser vid Umeå Universitet. Svarsalternativen för politisk åskådning valde vi att dela upp i:  

- Långt åt vänster 

- Lite åt vänster 

- I mitten 

- Lite åt höger 

- Långt åt höger 

 

För att undersöka skillnaden i våldtäktsmytsacceptans i olika grupper bedömde vi att det var 

mer relevant med en relativ placering på den politiska skalan, snarare än partitillhörighet. 

Variabeln ålder delades upp i tre kategorier: 19–25, 26–35 samt 36–44. Enkäten var 

konstruerad så att deltagarna fyllde i sin ålder i siffror, indelningen i kategorier gjordes för att 

skillnaderna i åldersgrupperna tydligare skulle framträda i analysen. 
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3.4 Bortfall 

Under kontrollfrågan kön valde vi att ha med tre svarsalternativ: Kvinna, Man eller 

Ickebinär/Annat/Vill inte svara. Det sistnämnda alternativet hade givetvis kunnat utvecklas till 

flera olika, och det förekom även önskemål om alternativ specifika för transmän och 

transkvinnor, men eftersom vi valt att avgränsa analysen till att gälla våldtäkter av cismän mot 

ciskvinnor, ansåg vi inte detta nödvändigt då det ändå bara var relevant att använda svar från 

de som identifierade sig som antingen män eller kvinnor. Antal svarande som placerade sig i 

kategorin Ickebinär/Annat/Vill inte svara var dessutom endast fyra personer, varav vi valde att 

betrakta dessa som bortfall.  

 

Totalt bestod kontrollfrågorna av detta antal bortfall: kön - 27, ålder - 24, politik - 23, 

utbildningsinriktning - 38. I de index som skapades av frågorna gällande 

våldtäktsmytsacceptans bestod bortfallet av: Index för Hon ljög - 46, Index för Det var inte en 

riktig våldtäkt - 45, Index för Han menade inte att göra det - 45, Index för Våldtäkt är en 

trivial händelse - 46, Index för Våldtäkter utan hot - 61.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Med tanke på ämnets känsliga natur har det varit högst relevant att alltid ha etiska 

överväganden i åtanke. Vi valde att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, och 

informerade när vi skickade ut enkäterna att det var fullständigt frivilligt att besvara dem och 

att man kunde avbryta när som helst. Till de som varit intresserade av att läsa den färdiga 

uppsatsen har vi erbjudit oss att dela den vid slutförandet. Vi har även givit deltagarna 

möjligheten att hoppa över frågorna som handlar om våldtäktsmyter, men eftersom relativt få 

deltagare har valt att hoppa över någon av frågorna (bortfallet för de flesta frågor låg på mellan 

30–50 utav 235 deltagare) anser vi att frågorna inte verkar betraktas som särskilt känsliga.  

 

Under insamlingen fick vi in en kommentar som rekommenderade att vi skulle lägga till en 

triggervarning, en notis om att det aktuella ämnet kan upplevas som upprörande för somliga, i 

informationen om enkäten, då det kan vara triggande för individer som tidigare varit med om 

sexualbrott att besvara enkäten. Kommentaren kom dock så sent att vi bedömde att det inte var 

relevant att lägga in en triggervarning, då vi i princip var klara med insamlingsprocessen. Det 

stod dessutom tydligt i enkätens titel, som var benämnd Umeå Universitet: Din uppfattning om 

våldtäktsbegreppet, vad enkäten gällde. Hade vi gjort om processen hade vi dock troligtvis 
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tagit hänsyn till kommentaren och valt att lägga in en triggervarning, för att så långt som möjligt 

undvika eventuellt obehag för deltagare.  

 

3.6 Statistiska metoder  

I SPSS började vi med att utföra en faktoranalys för att säkerställa att de frågor vi valt ut för 

att mäta våldtäktsmytsacceptans var uppdelade i de kategorier som vi hade förväntat oss. 

Faktoranalyser är lämpligt när man vill se vilka mönster som finns i samvariation när man har 

ett stort antal variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009). I faktoranalysen användes rotationen 

Varimax. Utifrån faktoranalysen skapade vi index över vår beroende variabel, för att kunna 

utföra mer träffsäkra analyser av våldtäktsmytsacceptans. Vi utförde därefter ett antal 

regressionsanalyser för att undersöka sambanden mellan den beroende variabeln och de 

oberoende variablerna. Den signifikansnivå som använts ligger på 95%, vilket är standard inom 

samhällsforskning.  

 

3.7 Deskription av datamaterialet 

Till att börja med gjordes frekvenstabeller över variablerna för att bedöma svarsgraden och 

kvalitén på variablerna. Frekvenstabellerna visade att det totala antalet svarande i enkäten, 

exklusive bortfall, var 235 personer, varav 141 var kvinnor och 94 män. Detta motsvarar 60% 

kvinnor och 40% män. Åldern på de svarande sträckte sig mellan 19–44 år (vilket sedan 

omkodades i kategorier av 19-25, 26-35, 36-44) med en majoritet mellan 21-24 år. 26% av de 

svarande identifierade sig som lite till vänster på den politiska skalan och 25% lite till höger. 

Endast 4% av de svarande identifierade sig som långt till höger jämfört med 22% som 

identifierade sig som långt till vänster. 23% svarade att de låg i mitten.  

 

De utbildningsgrupper som användes i analysen var polisstudenter vid termin tre, 

civilingenjörsstudenter vid termin fyra, läkarstudenter, juriststudenter, psykologstudenter samt 

beteendevetarstudenter (sociologistudenter samt beteendevetenskap med IT-inriktning). 

Polisstudenterna var 24 stycken, civilingenjörs studenterna var 65 stycken, läkarstudenterna 

var 33 stycken, juriststudenterna var 17 stycken, juriststudenterna var 28 stycken och 

beteendevetarstudenterna var 40 stycken.  

 

Till att börja med utfördes en faktoranalys för att säkerställa att de frågor vi valt ut för att mäta 

våldtäktsmytsacceptans var uppdelade i de kategorier som vi hade förväntat oss. Fråga 1-20 

kan ses i fråga 8 i enkäten, och situation 1-4 kan ses i fråga 9-10 (se bilaga 1). 
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Tabell 1: Faktoranalys över frågorna om våldtäktsmytsacceptans 

 
Frågor Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 

Fråga 8.1 
 

0,113 0,386 0,371 0,398 -0,002 -0,163 

Fråga 8.2 
 

0,272 0,325 0,352 0,396 0,200 0,017 

Fråga 8.3 
 

0,311 0,121 0,556 0,268 -0,024 0,149 

Fråga 8.4 
 

0,048 0,147 -0,089 0,747 0,056 -0,065 

Fråga 8.5 
 

0,430 0,269 0,106 0,258 0,021 0,156 

Fråga 8.6 
 

0,214 0,684 0,135 0,219 -0,071 -0,224 

Fråga 8.7 
 

0,048 0,096 0,875 0,070 0,062 -0,042 

Fråga 8.8 
 

0,273 0,493 -0,012 0,171 0,313 0,056 

Fråga 8.9 
 

0,088 0,132 0,293 0,495 0,195 -0,290 

Fråga 8.10 
 

0,231 0,370 0,638 0,140 0,348 0,067 

Fråga 8.11 
 

0,204 0,702 0,179 0,071 0,146 0,219 

Fråga 8.12 
 

0,167 0,752 0,127 0,078 0,237 -0,017 

Fråga 8.13 
 

0,180 0,144 0,259 0,607 -0,052 0,110 

Fråga 8.14 
 

0,385 -0,005 0,188 0,533 0,162 0,195 

Fråga 8.15 
 

0,877 0,165 0,089 0,167 0,113 -0,002 

Fråga 8.16 
 

0,849 0,169 0,084 0,093 0,139 0,004 

Fråga 8.17 
 

0,803 0,252 0,136 0,184 0,145 -0,035 

Fråga 8.18 
 

0,638 0,162 0,412 0,025 0,212 0,022 

Fråga 8.19 
 

0,836 0,191 0,094 0,117 0,196 -0,042 

Fråga 8.20 
 

0,391 0,474 0,265 0,202 -0,133 0,212 

Situation 1 
 

0,105 0,033 0,145 -0,002 0,748 -0,079 

Situation 2 
 

0,389 0,221 -0,048 0,070 0,579 0,085 

Situation 3 
 

0,007 0,036 0,034 -0,005 0,047 0,855 

Situation 4 0,204 0,200 0,125 0,371 0,519 0,243 
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Faktoranalysen visade sex faktorer med ett eigenvalue över 1. Detta innebär alltså att de frågor 

som användes i enkäten för att bedöma våldtäktsmytsacceptans kunde delas upp i sex 

kategorier, som sedan identifierades utifrån de teoretiska teman som nämnts ovan. I faktor 1 

representeras frågorna 8.5, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, i faktor 2 representeras frågorna 8.6, 

8.8, 8.11, 8.12, 8.20, i faktor 3 representeras frågorna 8.3, 8.7, 8.10, i faktor 4 representeras 

frågorna 8.4, 8.9, 8.13, 8.14, i faktor 5 representeras situation 1, 2, 4, och i faktor 6 representeras 

situation 3. Fråga 8.18 återfanns i både faktor 1 och 3, men då laddningen var högre för faktor 

1 valde vi att använda den i indexet Hon ljög, som faktor 1 låg till grund för. Hur dessa frågor 

formulerades kan ses i bilaga 1.  De kategorier som identifierades i faktoranalysen var:  

- Faktor 1: Hon ljög 

- Faktor 2: Det var inte en riktig våldtäkt. 

- Faktor 3: Han menade inte att göra det. 

- Faktor 4: Våldtäkt är en trivial händelse 

- Faktor 5: Våldtäkt utan hot 

- Faktor 6: Våldtäkt med hot 

 

Fyra av de fem teoretiska teman som identifierats innan datainsamlingen återfanns därmed i 

faktoranalysen, med undantag för temat “Hon bad om det”, vilket var representerat i 

faktoranalysen men inte dominerade någon av faktorerna. Utifrån dessa faktorer skapades 

sedan fem index, då faktor sex endast bestod av en enkätfråga behövdes inget index skapas för 

denna. Vi valde även att utesluta denna faktor, eftersom alla deltagare utom en (en 

psykologstudent) hade svarat likadant på frågan. Två av frågorna från enkäten, som kan ses i 

Bilaga 1, fråga 1 och 2 återfanns inte i någon av faktorerna från faktoranalysen och uteslöts 

därmed från analysen. Index konstruerades sedan genom att addera de frågor som fått ett värde 

över 0.4 på samma faktor i faktoranalysen, vilket är den kritiska gränsen som används för att 

bedöma om en fråga kan ingå i faktorn. Därefter utfördes regressionsanalyser med indexen för 

att bedöma sambanden mellan de beroende och oberoende variablerna. 
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4. Resultat 

Under denna rubrik kommer resultatet från den statistiska analysen att presenteras. För att 

besvara den första frågeställningen utfördes medelvärdesanalyser för att bedöma vilka 

våldtäktsmyter som var mest accepterade bland studenter på Umeå Universitet.   

 
Tabell 2: Medelvärdesanalyser 

 
Variabler Hon 

ljög 
Det var 
inte en 
riktig 

våldtäkt 

Han 
menade inte 
att göra det 

Våldtäkt är 
en trivial 
händelse 

Våldtäkt utan 
hot 

Kön 
Kvinnor 
 
Män 
 
Totalt 
 

 
9,63 

 
14,45 

 
11,57 

 
6,14 

 
9,03 

 
7,31 

 
6,52 

 
10,00 

 
7,93 

 
5,46 

 
7,46 

 
6,28 

 
4,28 

 
5,09 

 
4,61 

Ålder 
19-25 
 
26-35 
 
36-44 
 
Totalt 
 

 
11,69 

 
11,09 

 
12,43 

 
11,58 

 
7,45 

 
6,96 

 
6,86 

 
7,33 

 
7,93 

 
8,24 

 
6,57 

 
7,95 

 
6,39 

 
6,07 

 
5,29 

 
6,28 

 
4,56 

 
4,58 

 
5,43 

 
4,60 

Politik 
Långt till vänster 
 
Lite till vänster 
 
I mitten 
 
Lite till höger 
 
Långt till höger 
 
Totalt 
 
Utbildningsinriktning 

 
7,63 

 
10,15 

 
13,65 

 
14,18 

 
14,63 

 
11,58 

 
5,83 

 
6,64 

 
7,69 

 
8,89 

 
8,00 

 
7,33 

 
5,85 

 
7,46 

 
8,69 

 
9,20 

 
10,63 

 
7,95 

 
5,35 

 
5,88 

 
6,67 

 
7,07 

 
6,88 

 
6,28 

 
3,79 

 
4,48 

 
4,91 

 
5,06 

 
5,00 

 
4,60 

Polisstudenter 
 

14,91 8,14 9,86 7,32 4,90 

Civilingenjörsstudenter 
 

14,22 9,05 9,08 7,00 5,08 

Läkarstudenter 
 

10,71 6,91 7,69 6,13 4,45 

Juriststudenter 
 

9,80 6,47 7,87 6,40 4,43 

Psykologstudenter 
 

10,19 7,12 8,27 6,31 4,71 

Beteendevetarstudenter 8,87 5,92 6,37 5,45 4,06 
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Medelvärdesanalysen i Tabell 2 visade att den mest accepterade våldtäktsmyten var Hon ljög, 

följt av Han menade inte att göra det samt det var Inte en riktig våldtäkt. Män var mer 

accepterande än kvinnor på samtliga våldtäktsmyter. Resultatet för åldersvariabeln är 

varierande och acceptansen skiljer sig mycket åt mellan våldtäktsmyterna. Variabeln för 

politisk åskådning visar att de deltagare som placerat sig lite till höger samt långt åt höger  

var mest accepterande av våldtäktsmyter. De som placerat sig långt till vänster var minst 

accepterande av våldtäktsmyterna. För utbildningsinriktningarna visar resultaten att 

polisstudenterna och civilingenjörsstudenter har svarat betydligt högre på skalan än 

resterande deltagare. Den utbildningsinriktning som svarat minst accepterande är 

beteendevetarstudenterna. 
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För att besvara den andra frågeställningen utfördes regressionsanalyser för att undersöka om 

acceptansen av våldtäktsmyter såg olika ut i olika grupper. I regressionsanalyserna har gruppen 

beteendevetare använts som referenskategori, eftersom de uppvisade lägst acceptans av 

våldtäktsmyter. 

 

Tabell 3: Hon ljög (OLS) 
 

  M1 M2 M3 M4 

(Constant) 9,64*** 9,84*** 
 

         6,35*** 6,27*** 

Polisstudenter  5,27*** 5,34*** 2,95** 1,44 

Civilingenjörstudenter 4,58*** 4,56*** 2,72*** 1,32 

Läkarstudenter 1,07 1,07 -0,58 -1,10 

Juridikstudenter 0,16 0,18 -0,94 -0,93 

Psykologstudenter 0,55 0,57 -0,24 -0,14 

Ålder  -0,16 -1,11 -0,26 

Politik     1,75*** 1,63*** 

Kön      2,86*** 

Justerat R2                    0,181 0,177 0,334 0,392 

Notera:  * p<0,05,  p**<0.01,  p***<0,001 

  

I Tabell 3, där resultaten för regressionsanalysen för våldtäktsmyten Hon ljög presenteras, 

finns statistiskt signifikanta resultat för polisstudenterna, civilingenjörsstudenterna, politik 

samt kön. Både sambandet för polisstudenterna och civilingenjörsstudenter nästintill halveras 

vid kontroll för politik, detta tyder på att dessa grupper har placerat sig långt till höger, vilket 

har gjort att de uppvisar hög acceptans för våldtäktsmyten. Vid kontroll för kön förlorar 

sambanden statistisk signifikans, vilket tyder på att män har placerat sig betydligt högre på 

skalan för våldtäktsmytsacceptans jämfört med kvinnor. B-värdet för politik minskar något 

vid kontroll för kön, vilket innebär att en del av sambandet mellan våldtäktsmytsacceptans 

och politik förklaras av kön.  
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Tabell 4: Det var inte en riktig våldtäkt (OLS) 
 

 
 M1  M2  M3 M4 

(Constant)   5,91*** 6,20***            4,88*** 4,85*** 

Polisstudenter   2,23** 2,33** 1,43 0,31 

Civilingenjörsstudenter   3,16*** 3,11*** 2,42*** 1,37* 

Läkarstudenter   1,00 0,99 0,38 -0,05 

Juriststudenter     0,56 0,60 0,18 0,19 

Psykologstudenter     1,21 1,24 0,94 1,08 

Ålder  -0,23 -0,21 -0,33 

Politik   0,66*** 0,56*** 

Kön    2,17*** 

Justerat R2                    0,143 0,140 0,193 0,281 

Notera:  * p<0,05,  p**<0.01,  p***<0,001 

 

I Tabell 4, där regressionsanalysen för våldtäktsmyten Det var inte en riktig våldtäkt visas, 

finns statistiskt signifikanta resultat för polisstudenterna, civilingenjörsstudenterna, politik 

samt kön. Sambandet för polisstudenterna försvinner vid kontroll för politik medan 

civilingenjörernas statistiskt signifikanta samband kvarstår även vid kontroll för politik och 

kön, även om det minskar med ungefär hälften. Detta tyder på att polisstudenternas ökade 

våldtäktsmytsacceptans har en starkare koppling till politisk åskådning, jämfört med 

civilingenjörsstudenternas. Eftersom att civilingenjörernas statistiska signifikans kvarstod 

även vid kontroll för kön, antyder detta att det kan finnas andra förklaringsfaktorer för deras 

ökade våldtäktsmytsacceptans.  B-värdet för politik minskar något vid kontroll för kön, vilket 

innebär att en del av sambandet mellan våldtäktsmytsacceptans och politik förklaras av kön. 
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Tabell 5: Han menade inte att göra det (OLS) 

 

 M1   M2 M3 M4 

(Constant) 6,41*** 6,78*** 5,10*** 5,00*** 

Polisstudenter 3,45*** 3,58*** 2,42** 0,87 

Civilingenjörstudenter 2,67*** 2,63*** 1,74* 0,30 

Läkarstudenter 1,27 1,27 0,47 -0,12 

Juridikstudenter 1,45 1,50 0,96 0,96 

Psykologstudenter  1,85* 1,90* 1,50* 1,58* 

Ålder  -0,30 -0,27 -0,41 

Politik   0,84*** 0,37*** 

Kön    2,93*** 

Justerat R2                    0,096 0,094 0,165 0,298 

Notera:  * p<0,05,  p**<0.01,  p***<0,001 

 

I Tabell 5, där man kan se regressionsanalysen för våldtäktsmyten Han menade inte att göra 

det, finns statistiskt signifikanta resultat för polisstudenterna, civilingenjörsstudenterna, 

psykologstudenterna, politik samt kön. Både sambandet för polisstudenterna och 

civilingenjörsstudenter förlorar den statistiska signifikansen vid kontroll för kön, vilket tyder 

på att männen i de grupperna har en differentierad acceptans av våldtäktsmyten jämfört med 

resterande utbildningsinriktningar. Sambandet för psykologstudenterna kvarstår vid kontroll 

för samtliga kontrollvariabler, vilket antyder att denna grupp har en gravt ökad acceptans för 

denna våldtäktsmyt jämfört med de andra utbildningsinriktningarna som inte kan förklaras av 

varken ålder, politik eller kön. B-värdet för politik halveras vid kontroll för kön, vilket 

innebär att en stor del av sambandet mellan våldtäktsmytsacceptans och politik förklaras av 

kön. 
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Tabell 6: Våldtäkt är en trivial händelse (OLS) 

 

  M1 M2  M3 M3 

(Constant) 5,36*** 5,99*** 5,28*** 5,28*** 

Polisstudenter 1,96*** 2,18*** 1,69** 0,82 

Civilingenjörstudenter 1,64*** 1,57*** 1,20** 0,35 

Läkarstudenter 0,77 0,75 0,42 0,09 

Juridikstudenter 1,04 1,12 0,89 0,91 

Psykologstudenter 0,95 1,02 0,85 1,01 

Ålder  -0,50 -0,49 -0,60* 

Politik   0,36* 0,27* 

Kön    1,73*** 

Justerat R2                    0,069 0,076 0,101 0,201 

Notera:  * p<0,05,  p**<0.01,  p***<0,001 

 

I Tabell 6, där regressionsanalysen för våldtäktsmyten Våldtäkt är en trivial händelse kan ses, 

finns statistiskt signifikanta resultat för polisstudenterna, civilingenjörsstudenterna, politik, 

ålder samt kön. Både sambandet för polisstudenterna och civilingenjörsstudenter minskar 

något vid kontroll för politik, och vid kontroll för kön förlorar sambanden statistisk 

signifikans, detta tyder på att de som placerat sig mer till höger samt män har högre 

våldtäktsmytsacceptans än resterande. Ett statistiskt signifikant samband för variabeln ålder 

uppstår vid kontroll för politik och kön, medan b-värdet för politik minskar något vid kontroll 

för kön. Detta tyder på att det kan finnas en interaktionseffekt mellan ålder, politik och kön 

eftersom ålder inte blir signifikant förrän samtliga kontrollvariabler introduceras.  
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Tabell 7: Våldtäkter utan hot (OLS) 

 

 M1   M2 M3 M4 

(Constant) 4,14*** 3,84*** 3,09*** 3,08*** 

Polisstudenter 0,77*** 0,66** 0,17 -0,14 

Civilingenjörstudenter 0,94*** 0,98*** 0,66*** 0,38* 

Läkarstudenter 0,31 0,32 0,02 0,08 

Juridikstudenter 0,29 0,25 0,00 0,01 

Psykologstudenter 0,57* 0,53* 0,39 0,46* 

Ålder  0,24 0,28* 0,25* 

Politik   0,35*** 0,32*** 

Kön    0,57*** 

Justerat R2                    0,120 0,131 0,287 0,346 

Notera:  * p<0,05,  p**<0.01,  p***<0,001 

 

I Tabell 7, där man kan se regressionsanalysen för situationerna för våldtäkter utan hot, finns 

statistiskt signifikanta resultat för polisstudenterna, civilingenjörsstudenterna, 

psykologstudenterna, ålder, politik samt kön. Sambandet för polisstudenterna förlorar den 

statistiska signifikansen vid kontroll för politik, medan sambandet för 

civilingenjörsstudenterna kvarstår även vid kontroll för kön, det minskar dock något. Detta 

tyder på att polisstudenternas ökade våldtäktsmytsacceptans har en starkare koppling till 

politisk åskådning, jämfört med civilingenjörsstudenternas. Eftersom att civilingenjörernas 

statistiska signifikans kvarstod även vid kontroll för kön, antyder detta att det kan finnas andra 

förklaringsfaktorer för deras ökade våldtäktsmytsacceptans. Det statistiskt signifikanta 

sambandet för psykologstudenterna försvinner vid kontroll för politik men återkommer då 

samtliga kontrollvariabler inkluderas. Sambandet för ålder blir statistiskt signifikant först vid 

kontroll för politik, samt då det kontrolleras för kön. Dessa resultat tyder på att det kan finnas 

interaktionseffekter mellan dessa variabler. 
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5. Analys 

Under denna rubrik kommer analysen av resultatet att presenteras.  

 

5.1 Frågeställning 1 

Den första frågeställningen gällde vilka våldtäktsmyter som hade störst acceptans bland 

universitetsstudenter vid Umeå Universitet, varför just dessa myter är dominerande samt vilka 

konsekvenser dessa myter får.  

 

Utifrån medelvärdesanalysen i Tabell 2 kan slutsatsen dras att våldtäktsmyten Hon ljög har 

högst acceptans bland studenterna, följt av Det var inte en riktig våldtäkt samt Han menade 

inte att göra det. Våldtäktsmyten Hon ljög har starka kopplingar till hur kvinnor ifrågasätts och 

inte blir trodda, forskning visar bland annat att personer som inte tror på våldtäktsoffer även är 

mer benägna att skuldbelägga dem samt att själva våldta (Grubb & Turner, 2012). Det verkar 

alltså finnas en brist på tillit till våldtäktsoffer, vilket drabbar dem på flera sätt. Forskning visar 

att en del kvinnor accepterar våldtäktsmyter som ett sätt att distansera sig från tanken på dem 

själva som ett våldtäktsoffer och på så sätt förminska rädslan att bli drabbad, genom att 

förstärka skillnaderna mellan offren och dem själva (Grubb & Turner, 2012). Ett sätt att 

distansera sig kan vara att hävda att offer ljuger, vilket ytterligare kan vara en anledning till att 

Hon ljög är den mest accepterade våldtäktsmyten. Konsekvenser av denna våldtäktsmyt är 

bland annat antalet falska våldtäktsanmälningar överskattas av allmänheten och rättssystemet, 

vilket urholkar våldtäktsoffrens trovärdighet (Grubb & Turner, 2012). 

  

Den näst mest accepterade våldtäktsmyten, Det var inte en riktig våldtäkt, handlar om hur 

våldtäktssituationer uppfattas, och kan bland annat relateras till alkoholkonsumtion. Forskning 

visar att både män och kvinnor uppfattar i högre grad en situation som en våldtäkt om båda 

parter har druckit alkohol, jämfört med om bara kvinnan har druckit alkohol. Förövare som har 

konsumerat alkohol anses dessutom som mindre ansvariga för att de har utsatt offret för en 

våldtäkt, trots att ett offer som har druckit alkohol ses som mer ansvarig för att ha försatt sig 

själv i den situationen (Grubb & Turner, 2012). Det finns därmed en stark motsägelse i den 

allmänna synen på skuldbeläggning i våldtäktsfall. Konsekvensen av att skuldfrågan bedöms 

ojämlikt blir vanligtvis att den mest fördelaktiga förklaringen appliceras på förövaren. Detta 

kan bland annat ses i att personer som accepterar våldtäktsmyter mer sällan uppfattar en 

situation som en våldtäkt, även om våldtäkten uppfyller de juridiska kriterierna (Maxwell & 

Scott, 2014).  
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Acceptansen av myten Han menade inte att göra det berör inte våldtäkten i sig, utan snarare 

vilka ursäkter som kan finnas för förövaren. Även denna myt är troligtvis grundad i 

skuldbeläggning av våldtäktsoffer och att förövarens handlingar rättfärdigas. En hög acceptans 

av denna myt kan leda till att sexuell aggression mot kvinnor blir mer accepterat och försvarligt. 

Våldtäktsmän kan även påverkas av synsättet att det finns ursäkter för att en våldtäkt sker till 

den grad att de inte kan se vidden av sina handlingar (Grubb & Turner, 2012). Det finns även 

forskning som tyder på att acceptans av våldtäktsmyter kan ses som ett kognitivt verktyg för 

att undgå skulden vid utförandet av tabubelagda handlingar (Grubb & Turner, 2012). Detta är 

viktigt då en brist på insikt vid sexuella relationer, kan göra att våldtäkter normaliseras och inte 

ses som särskilt problematiska.  

 

Våldtäkter bedöms även olika beroende på situation och relation mellan offer och gärningsman. 

Kvinnor tenderar exempelvis att anmäla våldtäkter i olika grad, beroende på vilken relation de 

har till gärningsmannen. Enligt forskning bedöms inomäktenskapliga våldtäkter som likställda 

med andra typer av våldtäkter av kvinnor, men inte av män (Maxwell & Scott, 2014). En 

konsekvens av detta blir att det finns en diskrepans mellan hur en våldtäkt har gått till och hur 

den bedöms, där relationen mellan offer och förövare anses viktigare än graden av samtycke.  

 

Analysen av olika våldtäktsscenarier visade att deltagarna var mycket mindre benägna att 

uppfatta en situation som en våldtäkt då det inte fanns ett hot om våld, jämfört med när det 

förekom ett hot. Detta kan bero på att det är mindre tydligt att ett samlag inte är samtyckligt då 

det inte finns tydliga hot inblandade, eller någon form av fysiskt våld. Studier visar även att 

män är sämre på att uppfatta våldsamma situationer och tolka en situation som en våldtäkt. De 

är mer benägna att uppfatta kvinnors reaktioner på sexuella handlingar som positiva, även då 

kvinnorna inte har samtyckt (Grubb & Turner, 2012).  
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5.2 Frågeställning 2 

Den andra frågeställningen berörde hur våldtäktsmytsacceptansen ser ut i olika grupper, 

exempelvis fördelat bland kön, utbildning, ålder och politisk åskådning. Den ämnade även 

besvara vad eventuella skillnader beror på, och vilka konsekvenser dessa myter får.   

 

Kön 

I medelvärdesanalysen i Tabell 2 kan man se att män accepterar samtliga våldtäktsmyter i högre 

grad än kvinnor. Även regressionsanalyserna tyder på detta, då majoriteten av de  statistiskt 

signifikanta skillnader som fanns mellan grupperna minskar vid kontroll för kön. Tidigare 

forskning visar att män generellt tenderar att acceptera våldtäktsmyter i högre grad än kvinnor 

(Van der Bruggen & Grubb, 2014). Manliga studenter tenderar dessutom att vara mer 

accepterande än kvinnliga, och ignorerar oftare allvaret i våldtäkter (Newcombe et.al. 2008). 

Detta resultatet är därför väntat. Män med hög våldtäktsmytsacceptans är även mer benägna att 

begå våldtäkter och individer med sexistiska värderingar tenderar att skuldbelägga kvinnliga 

våldtäktsoffer i högre grad än andra (Grubb & Turner, 2012). Våldtäktsmytsacceptans har alltså 

verkliga konsekvenser för kvinnor, då de både påverkar förövarna av våldtäkterna samt hur de 

behandlas som offer efter en våldtäkt.  

 

Det finns troligtvis många faktorer som påverkar könsskillnaderna. En av dessa kan vara att 

män utifrån traditionella könsroller förväntas vara dominerande och ta initiativ i sexuella 

situationer (Grubb & Turner, 2012). Med ansvaret att initiera samlaget ökar även risken att den 

andra parten inte samtycker, jämfört med när den andra parten tar initiativet. Utifrån resultatet 

av denna studie är män mindre benägna att respektera samtycke, vara uppmärksamma på 

kvinnors reaktioner och uppfatta situationer som våldtäkter, jämfört med kvinnor. Bristen på 

empati mot våldtäktsoffer och synen på våldtäkter som allvarliga händelser hos män skulle 

även kunna bero på en Vi och dem situation, där män är mer benägna att ha empati med den 

manliga förövaren, och som tillhör mannens ingrupp (Grubb & Turner, 2012). Detta kan även 

vara en av förklaringarna till de stora klyftorna mellan mäns och kvinnors 

våldtäktsmytsacceptans.  
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Ålder 

Medelvärdesanalysen i Tabell 2 visar att den äldsta åldersgruppen var den mest accepterande 

gruppen för våldtäktsmyten Hon ljög samt var minst benägna att uppfatta scenarierna utan hot 

som våldtäkter. De var dock minst accepterande gällande de andra myterna, där de yngre 

åldersgrupperna svarade högre. Regressionsanalyserna för myterna Våldtäkt är en trivial 

händelse samt scenarierna utan hot visade statistiskt signifikanta resultat för ålder, resterande 

myter saknade statistisk signifikans för åldersvariabeln. För myten Våldtäkt är en trivial 

händelse var sambandet negativt, och de äldre åldersgrupperna hade svarat något lägre än de 

yngre, vilket innebär att de äldre inte hade en lika stark acceptans för denna våldtäktsmyt.  

 

För scenarierna utan hot var sambandet positivt, vilket innebär att de äldre studenterna var 

mindre benägna att tolka situationerna som våldtäkter. Detta samband stödjer resultatet i 

medelvärdesanalysen. Den tidigare forskningen visar inte en entydig bild av hur ålder påverkar 

våldtäktsmytsacceptans, då det verkar finnas skiljaktigheter kring vilken åldersgrupp som har 

högst våldtäktsmytsacceptans. Ett antagande att det finns ytterligare faktorer som påverkar 

sambandet, utöver ålder kan därför göras. Eventuella konsekvenser av ålder är svårt att bedöma 

då resultaten inte är entydiga, å ena sidan verkar utbildning och erfarenhet minska acceptansen 

av våldtäktsmyter men å andra sidan verkar acceptansen av andra myter, som Hon ljög, öka 

med ålder.  

 

Politik 

När det gäller politik är det de individer som placerat sig långt till höger samt lite till höger som 

är mest accepterande av våldtäktsmyter, vilket kan ses i medelvärdesanalysen i Tabell 2. 

Samtliga regressionsanalyser visar även på positiva och statistiskt signifikanta samband mellan 

politik och de olika våldtäktsmyterna, vilket stödjer antagandet att det är de som placerat sig 

till höger politiskt som är mest accepterande av myterna. Detta resultat är inte förvånande då 

den tidigare forskningen tyder på att de som placerar sig mer till vänster politiskt är mer positiva 

till jämställdhet än de som placerar sig till höger (Mcclosky & Chong, 1985).  Högerpartier 

tenderar dessutom att förespråka traditionella värderingar och lockar generellt inte individer 

som har ett stort intresse för jämställdhetsfrågor (Spierings & Zaslove, 2015). Konsekvenserna 

av detta blir att individer som identifierar sig politiskt mer till vänster troligtvis har en lägre 

nivå av våldtäktsmytsacceptans, orelaterat till kön och ålder.  
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Utbildningsinriktning  

Medelvärdesanalysen visar att polisstudenterna accepterar majoriteten av våldtäktsmyterna i 

högre grad än de andra utbildningsinriktningarna. Undantagen är myten Det var inte en riktig 

våldtäkt samt situationerna utan hot inblandade, där civilingenjörsstudenterna hade svarat 

högre. I tabell 3, regressionsanalysen för myten Hon ljög, kan man se att både 

civilingejöresstudenterna och polisstudenterna uppvisade  statistiskt signifikanta samband, som 

dock nästan halverades när det kontrollerades för politik och helt och hållet försvann vid 

kontroll för kön. Detta tyder alltså på att dessa samband starkt influeras av den politiska 

tillhörigheten i dessa grupper, och resterande skillnader beror på kön. Därifrån kan slutsatsen 

dras att det är män och individer som placerar sig till höger politiskt som är mest accepterande 

av våldtäktsmyten Hon ljög. Konsekvenserna av denna myt är stora, och även de som hanterar 

våldtäktsanmälningar kan bli påverkade, vilket kan leda till att de inte tror på offrens vittnesmål 

(Maxwell & Scott, 2014). Detta är särskilt bekymrande då vår analys visar att polisstudenterna 

var särskilt accepterande av våldtäktsmyten Hon ljög, och ett flertal av polisstudenterna 

kommer troligtvis att hantera våldtäktsanmälningar i framtiden.  

 

Även tabell 4, regressionsanalysen för myten Det var inte en riktig våldtäkt, visar statistiskt 

signifikanta resultat för polisstudenterna och civilingenjörersstudenterna. Sambandet för 

polisstudenterna försvinner när man kontrollerar för politik, vilket tyder på att politiken har 

haft en tydlig påverkan i denna fråga för polisstudenterna. För civilingenjörersstudenterna 

kvarstår dock sambandet, även vid kontroll för både ålder, politik och kön, vilket tyder på att 

det i denna grupp finns ytterligare förklaringsfaktorer som ligger bakom deras förhöjda 

acceptans.  

 

I regressionsanalysen för Han menade inte att göra det, vilken kan ses i tabell 5, finns statistiskt 

signifikanta samband för polisstudenterna och civilingenjörsstudenterna, vilka dock försvinner 

vid kontroll för kön. Det finns dock även ett statistiskt signifikant positivt samband för 

psykologstudenterna som kvarstår vid kontroll för ålder, politik och kön. Detta är förvånande 

då psykologstudenterna saknar samband för övriga våldtäktsmyter, och deras acceptans verkar 

därmed skilja sig markant gällande denna myt, som inte heller kan förklaras med hjälp av 

kontrollvariablerna. För myten Våldtäkt är en trivial händelse i tabell 6 fanns statistiskt 

signifikanta samband för studenter som läser till poliser och civilingenjörer, sambanden 

försvann dock vid kontroll för kön.  
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Våldtäktsmytsacceptansen bland studenterna skulle kunna bero på det klimat som råder på 

utbildningarna. Tidigare forskning visar att det inom många tekniska utbildningar finns 

machokulturer som medför sexistiska jargonger och gör att kvinnor särbehandlas eftersom de 

ofta är i minoritet (Holmberg, Rödström, Wallin & Örngren, 2018 & Mattus, 2017). 

Polisstudenternas acceptans av våldtäktsmyter skulle kunna förklaras av att det generellt inom 

polisyrket finns en relativt hög acceptans av våldtäktsmyter och förekomst av skuldbeläggning 

och brist på förtroende för våldtäktsoffer (Page, 2007). Polisstudenterna utsätts troligtvis för 

denna miljö redan under utbildningen, genom kontakt med lärare och övriga möten med 

arbetande poliser.  

 

Våldtäktsscenarierna 

Våldtäktsscenarierna visade att i en situation där hot om våld förekom fanns det inga statistiskt 

signifikanta samband mellan kontrollvariablerna och hur man uppfattade situationen. Det fanns 

alltså inga skillnader varken bland kön, ålder, politik eller utbildningsinriktning. I situationerna 

utan hot fanns dock statistiskt signifikanta skillnader. För poliserna fanns ett statistiskt 

signifikant samband som försvann vid kontroll för politik och kön, det fanns även ett samband 

för civilingenjörerna som kvarstod även vid kontroll för ålder, politik och kön. Sambandet för 

civilingenjörerna halverades dock vid kontroll för kön, vilket tyder på att kön är av stor 

betydelse för hur man bedömer dessa situationer. Könsskillnaderna kan bland annat förklaras 

av mäns obenägenhet att uppleva situationer som våldtäkter och våldsamma, jämfört med 

kvinnor (Grubb & Turner, 2012).  

 

En konsekvens av att inte uppfatta situationer som våldtäkter blir att bemötandet av ett 

våldtäktsoffer eller gärningsman kan påverkas, särskilt då många av dessa utbildningar 

kommer att leda till ett arbete där man behöver hantera våldtäktsoffer eller gärningsmän på 

något sätt. Både polisstudenterna och civilingenjörsstudenterna skattade situationerna utan hot 

inblandade som våldtäkter mer sällan än beteendevetarna, vilket tyder på att det i dessa grupper 

kan finnas en större skepsis och mindre medvetenhet i våldtäktsfrågor. 
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6. Diskussion 

Under denna rubrik kommer det presenteras en diskussion utifrån den statistiska analysen, 

uppsatsens slutsatser kommer även att redogöras för här.  

 

Den första slutsatsen som kan dras är att det fortfarande finns betydande könsskillnader 

gällande acceptans av våldtäktsmyter bland universitetsstudenter, då vi har konstaterat att män 

har högre acceptans av samtliga våldtäktsmyter och mer sällan uppfattar en situation som en 

våldtäkt. Den andra stora slutsatsen visade att polisstudenterna och civilingenjörsstudenterna 

skiljde sig betydande från resten av utbildningsinriktningarna, eftersom de visade upp starkare 

acceptans av våldtäktsmyter än vad vi hade väntat oss. Även den politiska placeringen har visat 

sig vara relevant vilket kan vara ett tecken på att det finns en ojämlikhet i engagemang inom 

svensk politik, som ger reella skillnader i attityd mot kvinnor.  

 

Dessa resultat uppmärksammar mönster om hur individer i Sverige ser på våldtäktsoffer och 

våldtäkter i sig, och visar att det fortfarande finns utbredda våldtäktsmyter som är accepterade 

även bland unga studenter. Utifrån studier på senare år om konsekvenser av 

våldtäktsmytsacceptans har detta blivit ett av de mest betydande områdena inom 

våldtäktsforskningen, då dess effekter är så vida (Grubb & Turner, 2012). Det blir därmed 

tydligt att det fortfarande är viktigt att arbeta emot och utföra forskning om 

våldtäktsmytsacceptans.  

 

Denna studie begränsas bland annat av att urvalet är relativt litet med deltagare från ett enda 

Universitet, optimalt hade en större population med deltagare från fler Universitet använts för 

att kunna generalisera resultatet ytterligare och få en bättre bild av den totala acceptansen av 

våldtäktsmyter bland svenska studenter. Särskilt med tanke på de statistiskt signifikanta resultat 

som studien har visat, vore det mycket intressant att expandera undersökningen. Det hade även 

varit intressant att inkludera fler variabler i analysen, som exempelvis könsnormer och 

traditionella värderingar i framtida studier, som skulle kunna interagera på intressanta sätt med 

våra kontrollvariabler kön, ålder och politik. Även att skilja mellan individer som identifierar 

sig som feminister och de som inte gör det hade varit intressant, då tidigare forskning visat att 

feminister har mer empatiska attityder gentemot våldtäktsoffer. Eftersom könsskillnaderna 

visat sig vara så stora hade det även varit intressant att inkludera teorier om hegemoni, 

machokultur och heteronormativitet, samt att fokusera mer på mäns attityder gentemot 
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våldtäktsoffer och anledningarna till detta, då män fortfarande visar upp mycket starkare 

acceptans av våldtäktsmyter än kvinnor.  

 

Det blir intressant att se hur den kommande samtyckeslagen implementeras och hur den 

kommer att påverka synen på våldtäkter hos Sveriges befolkning. Med tanke på att upprepade 

studier visat att våldtäktsmyter är vanligt förekommande och normaliserade i en mängd 

grupper, verkar våldtäktsmyter vara väl ingrodda värderingar som kanske inte försvinner i 

första laget. Fortsatt forskning och engagemang för jämställdhet är därför viktigt för att minska 

acceptansen av våldtäktsmyter i särskilt accepterande grupper, exempelvis män. Förändringar 

är viktiga både på individnivå, för att exempelvis förbättra behandling och återhämtning för 

våldtäktsoffer, men även på strukturnivå för att bryta mönster om skuldbeläggning och förändra 

lagar och bedömningar för våldtäktsfall och förebygga våldtäkter. Med tanke på att metoo-

rörelsen fått ett sådant genomslag i många länder, inte minst i Sverige, finns det hopp för att 

intresset för våldtäktsfrågor kommer att öka allt eftersom den strukturella ojämlikheten mellan 

män och kvinnor synliggörs. Strukturer tar dock lång tid att förändra, och arbetet för att öka 

jämställdheten och att minska acceptansen av våldtäktsmyter är ett arbete som kommer att 

fortsätta i många år framöver.  
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Bilaga 1 – Enkäten 
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Bilaga 2 - Facebookgrupper som enkäten delades i 

 

Sociologiprogrammet Termin 6 

 

SOFUM 

 

Läkarprogrammet Termin 6 

 

Digital media produktion Termin 6 

 

Tränarprogrammet 

 

 Juristprogrammet  

 

 Socionomprogrammet 

 

925 Umeå 

 

Psykologprogrammet Termin 2 

 

Beteendevetare med inriktning IT-miljöer Termin 6 
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Bilaga 3 - Syftesformulering i enkäten 

 

I enkäten användes en avsmalnad version av uppsatsen syfte, närmare bestämt att undersöka 

deltagarnas förståelse av våldtäktsbegreppet. Vi bedömde att ifall vi skulle nämna att syftet 

med undersökningen var att kartlägga våldtäktsmytsacceptans, hade svaren kunnat bli för 

likartade och undersökningen sakna variation.  


