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Sammanfattning 
 

Våldtäkt är ett utbrett globalt problem som påverkar på individ- och samhällsnivå. Utifrån 
detta har syftet med denna studie varit att belysa och få en djupare förståelse för hur 
socionomstudenter uppfattar våldtäkt, offer- och förövarskap samt hur detta är kopplat till 
kön. Studien innehar en kvalitativ ansats och materialet samlades in genom sex 
semistrukturerade intervjuer. Urvalet gjordes genom ett snöbolls- samt ett målinriktat urval 
och materialet analyserades utifrån tematisk analysmetod. Resultatet påvisade att det fanns en 
otydlig definition av våldtäkt bland respondenterna och en viss problematik i att beskriva vart 
gränsen mellan sex och våldtäkt går då den påverkas av olika omständigheter. Våldtäkt 
uppfattades och beskrevs som en makthandling som utförs av män mot kvinnor, att det 
bottnar i ett jämställdhetsproblem. Respondenterna menade på att offret och förövaren kan 
vara vem som helst men av deras resonemang framgick att deras uppfattningar om offer- och 
förövarskapet kan kopplas till kön. Resultatet visade även på tre omständigheter som 
respondenterna uppfattar kan komma att villkora offer- och förövarskapet. 
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Inledning 
 
Introduktion 
 
Våldtäkt är ett globalt problem som leder till stora konsekvenser på både individ- och 
samhällsnivå och förekommer i alla länder, religioner och samhällsklasser (Johnsson-Latham, 
2010; Wendt, 2010). Våldtäkt beskrivs även som ett folkhälsoproblem av 
Världshälsoorganisationen, WHO som menar att sexuella övergrepp har en stor påverkan på 
den fysiska och den psykiska hälsan vilket kan medföra konsekvenser både omedelbart och på 
längre sikt (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002). Under 2017 anmäldes cirka 22 
000 sexualbrott i Sverige varav 7 370 av dessa rubricerades som våldtäkt. 92 procent av fallen 
avsåg våldtäkt mot kvinnor och en manlig förövare förekom i 99 procent av fallen (BRÅ, 
2019). Mörkertalet avseende våldtäkt beräknas vara mycket stort då uppskattningen är att 
endast 10–20 procent av våldtäkterna anmäls (Jarl & Stolt, 2010). Våldtäkt kan förstås som en 
makthandling och kan därmed tolkas som en form av uttryck för kvinnoförtryck (Wendt, 
2010). Våldtäkt som samhällsproblem är kopplat till patriarkala föreställningar om att kvinnor 
är underordnade i relation till mannen och att mannen framställs som norm avseende makt 
och sexualitet (Johnsson-Latham, 2010). Författaren och journalisten Katarina Wennstam 
(2012) hävdar att dessa föreställningar om respektive kön ligger till grund för de värderingar 
som finns i samhället vilket bland annat innebär att mannen ges tolkningsföreträde då det är 
mannens upplevelse av situationen som ligger till grund för om det var en våldtäkt eller inte. 
Jarl och Stolt (2010) menar att våldtäkt som samhällelig företeelse existerar på grund av de 
ojämlika maktförhållanden som finns mellan män och kvinnor. Det bidrar till att mäns 
överordning och maktövertag i relation till kvinnor i samhället fortsätter att upprätthållas.  	
 
Wennstam (2012) anser att förklaringen till varför våldtäkter förekommer i Sverige är på 
grund av hur samhället ser ut och att sexualbrott omges av fördomar och förvrängda bilder av 
kvinnor vilket påverkar den allmänna etablerade föreställningen om hur olika typer av offer 
och gärningsmän uppfattas. Allmänna föreställningar, media och rättsväsendet samspelar med 
varandra och påverkar den enskilda individens uppfattningar om våldtäkt, offer och förövare. 
Boëthius (1981) menar att det finns en oskriven lag i samhället som anger att en kvinna får 
skylla sig själv om hon utsätter sig för vissa risker, exempelvis att hon låter en okänd man 
följa med henne hem efter krogen. Media har makten att upprätthålla de föreställningar som 
finns om offer och förövare genom att uppmärksamma vissa typer av våldtäkter, exempelvis 
överfallsvåldtäkter (Wennstam, 2012). Medias urval resulterar i att våldtäkter som sker i 
relationer inom hemmets fyra väggar och våldtäkter som begås av till synes helt normala män 
utesluts från bilden av vad en ”riktig” våldtäkt är, vilket i sin tur påverkar bilden av vem ett 
riktigt offer respektive förövare är (Wendt, 2010). Föreställningar som finns om kvinnan 
respektive mannen används av både samhället och förövaren i syfte att bagatellisera 
våldtäkten. En full kvinna får skylla sig själv då hon försatt sig i en utsatt situation. Om en 
kvinna klätt sig utmanande och uppträtt sexuellt inbjudande kan detta leda till att mannen inte 
kan kontrollera sin sexualdrift och han kan därför inte beskyllas för våldtäkten. Trots att det är 
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mannens sexualitet är det kvinnan som ska passa sig och ansvara för den. Samhället anger 
därmed att vissa typer av kvinnor inte går att våldta. Rättsväsendet anger samhällets normer 
via lagar och dessa färgas av gamla föreställningar om kvinnor och mäns sexualitet. På detta 
sätt tas patriarkala föreställningar in i våra domstolar där manliga uppfattningar ligger till 
grund för vad som är en våldtäkt. Detta påverkar den allmänna föreställningen om olika typer 
av våldtäkter, våldtäktsoffer- och förövare (Wennstam, 2012). 	
 
 
Relevans för socialt arbete 
 
Socionomer kan komma att träffa individer som blivit utsatta för en våldtäkt men även 
individer som har utsatt någon annan för det i kommande yrkesprofession. Utifrån detta är det 
relevant att undersöka vad blivande socionomer uppfattar och hur de förhåller sig till våldtäkt, 
offer- och förövarskap. Socionomers föreställningar kan komma att påverka bemötandet av 
framtida våldtäktsoffer, förövare och deras anhöriga. Bemötandet har en stor betydelse och vi 
som blivande socialarbetare måste vara medvetna om exempelvis vilka normer och 
värderingar avseende kön som finns i samhället. Johansson och Herz (2016) menar att socialt 
arbete bland annat handlar om att vara medveten om de normer som finns i samhället och hur 
dessa påverkar på individ- och samhällsnivå. Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, kap. 5, 
11 §) har Socialtjänsten ansvar att erbjuda våldsutsatta kvinnor och män stöd och hjälp. Lagen 
anger att Socialtjänsten särskilt ska ta hänsyn till kvinnor som blivit utsatt för våld och 
övergrepp i nära relation, vilket ökar ämnets relevans för socialt arbete ytterligare. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien var att undersöka socionomstudenters uppfattningar om fenomenet 
våldtäkt. Våra frågeställningar är:  
 

• Vilka uppfattningar finns om offer- och förövarskap? 
• Hur är det kopplat till föreställningar om kön? 

 
 
Begreppsförklaringar 
 
Våldtäkt 
Vi kommer i denna studie att använda oss av begreppet våldtäkt enligt den svenska lagtextens 
definition. Den senaste ändringen av lagen gäller från och med 1 juli 2018 och lyder: 
 
1 § Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan  
sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Vid  
bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om  
frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan  
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aldrig anses delta frivilligt om: 
 

1) deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot 
om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt 
meddelande om någon annan, 
 

2) gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, 
sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, 
psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en 
särskilt utsatt situation, eller 
 

3) gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att 
personen står i beroendeställning till gärningsmannen (SFS 1962:700, kap. 6, 1 §). 

 
Lagtextens definition används även av andra myndigheter och organisationer, exempelvis  
Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU (u.å.). Vidare kan formuleringarna sexuella 
övergrepp och en sexuell handling mot en individs vilja, att användas synonymt med 
begreppet våldtäkt. 
 
Offer  
I denna studie kommer begreppen offer, våldtäktsoffer, brottsoffer och den utsatte att 
användas synonymt med varandra. Offer definieras av Nationalencyklopedin (u.å.) som en 
person som utsatts för ett brott.  
 
Förövare 
Begreppen förövare, våldtäktsförövare, gärningsperson och gärningsman kommer att 
användas med samma betydelse genomgående i studien. Nationalencyklopedin (u.å.) 
definierar begreppet förövare som en person som utfört ett angivet brott och begreppet 
gärningsman definieras som en person som har begått ett brott eller på grund av sin 
medverkan anses vara delaktig i det (ibid.).  
 
Kvinna och man  
I denna studie kommer begreppen kvinna respektive man att användas. Vi är medvetna om att 
det finns fler könstillhörigheter men vi har avgränsat oss till att undersöka de två biologiska 
könen kvinna och man.  
 
 

Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen inom området våldtäkt är omfattande och det finns många studier 
som undersöker våldtäkt utifrån olika perspektiv, vilket visar på ämnets komplexitet. I detta 
arbete omfattas avsnittet av en svensk doktorsavhandling och fem internationella kvalitativa 
studier samt en avslutande internationell kvantitativ studie. 
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Den svenska avhandlingen ”Liksom våldtäkt, typ…” av Jeffner (1998) innehar en likartad 
syftesformulering som denna studie. Jeffner undersökte samhällsfenomenet våldtäkt bland 
tjejer och killar i nioendeklass. Ungdomarna beskrev våldtäkt som en sexuell handling som 
sker efter att en tjej sagt nej. Gränsen mellan frivilligt sex och våldtäkt är en gråzon som bland 
annat påverkas av tjejen och killens relation till varandra, deras alkoholkonsumtion samt deras 
rykte. Ungdomarna menade på att killen har tolkningsföreträde och det är hans uppfattning av 
situationen som ligger till grund för bedömningen om en våldtäkt ägt rum eller inte. Tjejens 
trovärdighet som våldtäktsoffer minskar desto fler sexuella kontakter hon har haft medans en 
kille som anses vara trevlig, snäll och omtyckt inte passar in i den normativa bilden av en 
våldtäktsman. Ungdomarna yttrade även att om tjejen har utmanande klädsel och beteende 
kan det uppfattas som att hon uppmuntrar till sexuellt umgänge och ansvar läggs därmed på 
henne som våldtäktsoffer. Jeffners tolkning utifrån det ungdomarna uppgav är att tjejer som 
förhåller sig till samhällets normer utifrån kön och sexualitet kan bli våldtagna, medans tjejer 
som bryter mot dessa normer inte kan bli det (ibid).  
 
Mycket av den internationella forskning som finns om ämnet våldtäkt handlar om hur våldtäkt 
definieras och vilka individer som uppfattas som våldtäktsoffer- respektive förövare, samt 
huruvida det finns olika faktorer eller andra omständigheter som kan påverka dessa 
uppfattningar. Ett exempel på detta är en studie av Haugen,	Rieck, Salter och Phillips (2018) 
som visade på att studenternas definition av våldtäkt varierade mellan smala definitioner som 
endast avsåg penetration, till breda definitioner där kyssar inkluderades. Majoriteten av 
studenterna uppgav att våldtäkt omfattar alla sexuella handlingar som saknar samtycke, att 
offer- och förövarskapet inte är kopplat till kön samt att det är offrets upplevelse som avgör 
om det var en våldtäkt eller inte (ibid.). Förklaringar till varför våldtäkt förekommer var något 
som Javaid (2016) undersökte och betonar att feministisk forskning har haft en betydande roll 
för förklaringsmodeller kring våldtäkt på en strukturell nivå. Javaid menar på att i merparten 
av fallen sker våldtäkt med en man som förövare och en kvinna som offer. Den huvudsakliga 
förklaringen till varför män utsätter kvinnor för våldtäkt är ett behov av att känna makt, 
dominans och kontroll. Samhällets sociala konstruktion av de normativa könsrollerna är 
skadliga för både män och kvinnor. Den patriarkala maktstrukturen fortsätter att upprätthållas 
i samhället vilket bidrar till att våldtäkt fortsätter att existera som fenomen (ibid.). 	
	
En stor del av den forskning som finns om våldtäkt har fokuserat på våldtäktsoffer- och 
förövarskap. Exempelvis studien av Javaid (2016) visade även på att män som offer för 
våldtäkt negligeras i samhället och menade att en betydande faktor var att offerskapet inte går 
ihop med den normativa maskuliniteten. Ett liknande resultat påvisades i en studie som Javaid 
(2017) gjorde ett år senare, där studenters tankar kring manlig våldtäkt och manligt offerskap 
visade på att studenterna dels inte anser att män kan bli våldtagna samt att våldtäkt mot män 
inte är ett viktigt problem. Studenterna förklarade att detta beror på att det är färre män som 
blir våldtagna jämfört med kvinnor och hänvisar till de våldtäkter som media rapporterar om 
samt vad brottsstatistiken visar. Vissa studenter menade på att det bara är homosexuella män 
som blir våldtagna av andra homosexuella män och att det egentligen inte är en våldtäkt då de 
borde tycka om det. Ett annat exempel är en studie av Lev-Wiesel (2004) som undersökte 
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manliga universitetsstudenters uppfattningar angående samhällsfenomenet våldtäkt med fokus 
på förövarskap. Alla studenterna var överens om att förövaren i majoriteten av fallen är en 
man, vilket även påvisades i studien av Haugen et al. (2018). Den ena halvan av studenterna i 
Lev-Wiesels (2004) undersökning beskrev en våldtäktsförövaren utifrån följande yttre 
attribut: att mannen är ungefär 25 år, muskulös och har ett ursprung i mellanöstern. Den andra 
halvan menade att det inte finns karakteristiska yttre attribut som beskriver en våldtäktsman, 
utan att mannen kan se ut hur som helst. Alla studenter beskrev att det finns inre attribut som 
är karakteristiska för en våldtäktsman, att mannen är lågutbildad, psykiskt instabil, har en 
stark sexualitet och ett stort behov av makt och kontroll (ibid.). 	
	
Det finns även en annan riktning inom forskningen av våldtäkt som fokuserat på att undersöka 
vilka faktorer som påverkar attityder gentemot våldtäktsoffer- och förövare. Grubb och 
Turners (2012) litteraturstudie resulterade i det finns uppfattningar om att en kvinna som 
bryter mot samhällets traditionella könsroller eller som har druckit eller nyttjat 
narkotikaklassade preparat innan våldtäkten inte anses vara ett riktigt offer och tillskrivs mer 
skuld. En man som druckit alkohol använder det som en ursäkt för sin handling och tillskrivs 
mindre ansvar då han var påverkad vid övergreppet. Studien visar på att de föreställningar 
som finns i samhället har stor påverkan på attityder som finns mot våldtäktsoffer och att män 
hyser större tilltro till dessa samt lägger mer skuld på våldtäktsoffret än vad kvinnor gör 
(ibid.).	
	
Avslutningsvis har vi valt att inkludera en kvantitativ undersökning som genomfördes på 
amerikanska socionomstudenter av Baldwin-White och Elias-Lambert (2016), då den väldigt 
väl anknyter till vår studie och dess syfte. Undersökningen visade att studenternas 
uppfattningar om våldtäkt och tillskrivning av offerskuld påverkas av olika omständigheter, 
exempelvis vilket kön som offret respektive förövaren har, relationen mellan offret och 
förövare samt deras alkoholkonsumtion. Exempelvis att när ett kvinnligt offer druckit alkohol 
tillskrivs hon mer ansvar för händelsen i jämförelse med om hon inte druckit alkohol, detta på 
grund av att hon själv bidragit till att sätta sig själv i en utsatt situation. I de fallen där 
förövaren druckit alkohol så bidrog det till en ursäktande attityd från studenterna och han 
hölls därmed mindre ansvarig för sina handlingar, något som även Grubb och Turners (2012) 
studie visade på.  
 
 

Teoretiskt ramverk 
 
I detta avsnitt redovisas det teoretiska ramverk vi använt oss av i syfte att analysera och 
belysa socionomstudenternas uppfattningar om offer- och förövarskap samt hur 
uppfattningarna kan kopplas till föreställningar om kön. Teorierna valdes utifrån dess relevans 
i förhållande till studiens syfte som handlar om offer- och förövarskap. Offer- och 
förövarteorin beskrivs på en övergripande nivå. Det könade våldtäktsoffer- och förövarskapet 
avser hur våldtäktsoffer respektive våldtäktsförövare framställs och kompletterar därmed 
offer- och förövarteorin utifrån ett könsperspektiv.  
 



 11 

 
Det ideala offret 
 
Christie (2001) var en norsk kriminolog som har utvecklat teorin om det ideala brottsoffret, 
där det centrala är hur samhällets normer påverkar den allmänna föreställningen om 
offerskapet, vem som uppnår legitim offerstatus och inte. För att uppnå denna offerstatus 
krävs att fem kriterium uppfylls: 
 

1) Individen ska vara svag. 
2) Individen ska befinna sig på en oklanderlig plats. 
3) Individen ska vara upptagen med en respektabel aktivitet. 
4) Gärningsmannen ska vara ond. 
5) Gärningsmannen ska vara okänd för individen. 

 
Det ideala offret skulle således exempelvis kunna vara en äldre kvinna som på förmiddagen är 
på väg till affären när hon blir rånad och slagen av en medelålders man. Christie menar att 
dessa kriterier blir problematiska för kvinnor i våld i nära relation som faller utanför ramarna 
för det idealiska offret. Detta beror bland annat på att mannen har tolkningsföreträde i 
situationen, att det finns en föreställning om att kvinnan på något sätt har motsatt sig mannen 
och därmed ”förtjänar det” samt att gärningsmannen inte är okänd för kvinnan (ibid.). 	
 
De stereotypa föreställningar som finns om kvinnan som svag, passiv och underlägsen 
respektive mannen som stark, våldsutövare och dominant återspeglas i Christies (2001) teori. 
Detta innebär att kvinnan lättare ses som offer jämfört med mannen då offerskapet inte 
överensstämmer med de tillskrivna manliga egenskaperna (Christie, 2001; Kullberg, Herz, 
Fäldt & Skillmark, 2012). Dilemmat med föreställningen om det ideala offret är att kvinnan 
måste fortsätta att underordna sig mannen för att kunna ses som offer, vilket leder till fortsatt 
ojämställdhet mellan könen (Christie, 2001).  
 
 
Den ideala förövaren 
 
Christie (2001) menar att föreställningen om det ideala offret ligger till grund för förekomsten 
av den ideala förövaren. Den stereotypa föreställningen som finns av män och manlighet 
innebär att mannen utan problem passar in i bilden av den ideala förövaren (ibid; Kullberg, et 
al., 2012). Det finns inga likheter mellan offer och förövare då dessa hålls åtskilda och anses 
vara varandras raka motsatser. Kvinnan framställs som offret och mannen som förövaren 
(Christie, 2001). Det är relationen mellan förövaren och offret som avgör om förövaren är en 
idealisk förövare eller inte. Män som utövar våld i nära relationer anses inte vara en idealisk 
förövare då denne har en relation till offret (ibid; Kullberg, et al., 2012). Detta är inte förenligt 
med de kriterier som finns om att förövaren ska vara okänd för offret, farlig, avvikande och 
vara mindre mänsklig, ett monster (Christie, 2001).  
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Det könade våldtäktsoffer- och förövarskapet 
 
Gavey (2005) resonerar kring våldtäkt och framställer våldtäktsoffret som en kvinna som 
blivit våldtagen av en man som är bekant för henne, exempelvis pojkvännen eller 
killkompisen. Utifrån detta kan således en framställning av vem som är förövare utläsas. 
Gavey betonar att det är viktigt att belysa och erkänna samkönade våldtäkter och våldtäkter 
där män utsätts av kvinnor, men menar att detta kan bli problematiskt då offrets och 
förövarens kön har stor betydelse för huruvida en sexuell handling uppfattas som en våldtäkt 
eller inte. Kvinnan framställs dels som ömtålig och skör vilket medför att hon passar in i 
offerrollen men inte i förövarrollen. Vidare beskrivs kvinnan som underordnad mannen och 
ska vara tillgänglig för sex då han har rätt till hennes kropp, vilket kan resultera i svårigheter 
att uppfatta henne som ett offer. De normativa föreställningar som finns om mannen är att han 
alltid är redo för sex då han har en stark sexualdrift och som ska kontrolleras av kvinnan. 
Detta kan medföra att han inte uppfattas som en förövare men kan även leda till svårigheter 
att se honom som ett våldtäktsoffer (ibid.).  
 
 

Metod 
 
Under detta avsnitt presenteras studiens metodologiska utgångspunkter såsom val av 
datainsamlingsmetod, urval och genomförande av intervjuerna samt integrerade 
metodreflektioner. Därefter följer en redogörelse för vald analysmetod, hur vi utgått ifrån de 
etiska principerna och efterföljande reflektioner samt hur studiens kvalitet kan bedömas samt 
arbetets ansvarsfördelning.  
 
 
Val av metod 
 
I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativ metod då vi var intresserade av att 
undersöka socionomstudenters uppfattningar avseende våldtäkt, offer- och förövarskap samt 
hur det kan kopplas till kön. Kvalitativ metod gav oss möjligheten att på ett djupare plan, 
undersöka individernas uppfattningar om ämnet för att på så sätt erhålla en större förståelse 
för deras tankar, känslor och handlingar (Molander, 2003). Vår studie har sin grund i det 
hermeneutiska kunskapsteoretiska perspektivet, vilket innebär att individernas förvärvade 
kunskaper och tidigare erfarenheter är avgörande för hur de tolkar sin sociala verklighet. 
Vidare utgår vår studie från en ontologisk ansats som är konstruktionistiskt, det vill säga 
individers egenskaper, värderingar och handlande är ett resultat som skapas genom interaktion 
med andra individer i samhället (Bryman, 2018). Detta var förenligt med det vi undersökte i 
vår studie, då syftet var att undersöka vilka uppfattningar om våldtäkt som finns bland 
socionomstudenter vid Umeå universitet.  
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Tillvägagångssätt vid litteratursökning  
 
Den vetenskapliga litteraturen och annan relevant litteratur som vi använt oss av i studien har 
vi funnit och lånat via Umeå universitetsbibliotek. Vidare har vi använt oss av Internet och 
sökmotorn Google i syfte att få tillgång till exempelvis myndighetsrapporter, lagtext och 
uppslagsverk.	
	
Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes via Umeå universitetsbibliotek och genom 
databasen SocIndex. Sökorden vi använde oss av var bland annat rape, victims, perpetrators, 
attitudes, college students och social work. Vid sökning av artiklar hade vi som kriterier att de 
skulle vara peer review-granskade samt att artiklarna skulle vara tillgängliga med fullständiga 
texter online. Artiklarna valde vi utifrån när de blivit publicerade, detta för att öka relevansen 
i relation till dagens samhälle och dess rådande attityder och normer. Artiklarna valdes ut 
baserat på hur relevanta artiklarnas innehåll och resultat var utifrån vår studies ändamål och 
frågeställningar. Detta innebar att vi medvetet valde att inte använda artiklar som studerade 
kvinnor och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp samt deras tankar och känslor kring 
sina upplevelser, då dessa inte överensstämmer med denna studies syfte.  
 
 
Urval och respondenter 
 
I denna studie består intervjupersonerna av sex socionomstudenter vid Umeå universitet som 
är fördelade på socionomprogrammets sju terminer. Intervjupersonerna består av både 
kvinnor och män i varierande åldrar. Initialt beslutade vi oss att använda snöbollsurval då vi, 
genom våra egna bekanta på socionomutbildningen vid Umeå universitet, fick kontakt med ett 
fåtal socionomstudenter och dessa användes i sin tur för att få kontakt med ytterligare 
socionomstudenter via sociala medier (Bryman, 2018). Det problematiska med snöbollsurval 
är att respondenterna riskerar att inte vara representativa för den population som ska 
undersökas, detta var dock inget problem för oss då vi utgick ifrån de två kriterierna, som 
nämns nedan, som säkerställde respondentens relevans för studien (ibid.). Det visade sig att 
snöbollsurval inte resulterade i en tillräcklig mängd respondenter, då vår målsättning var att få 
totalt sex respondenter till vår studie. Vi beslutade oss därför att nyttja ännu en urvalsmetod, 
ett målinriktat urval med två kriterier: 1) att individen studerar vid socionomprogrammet och 
2) att dessa studier bedrivs vid Umeå universitet. Dessa två kriterierna ansåg vi säkerställde 
respondenternas relevans utifrån studiens syfte, då studien inte ämnade att undersöka 
uppfattningar utifrån exempelvis kön, ålder eller civilstatus. För att nå ut till så många 
socionomstudenter som möjligt publicerades en annons på Facebook, i en sluten grupp med 
enbart socionomstudenter vid Umeå universitet. Denna urvalsmetod resulterade i att vi fick 
kontakt med ytterligare socionomstudenter och vidare kommunikation kunde genomföras via 
sociala medier (ibid.). 	
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Om intervjuerna 
 
Intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Vi 
anser att det är en fördel att använda sig av semistrukturerade intervjuer när det är flera som 
intervjuar och när det är flera intervjupersoner som ingår i studien (Bryman, 2018). 
Nackdelen med flera intervjuare är att intervjumaterialet riskerar att bli spretigt då respektive 
intervjuares förförståelse kan komma att påverka vilka följdfrågor som ställs. Vid 
semistrukturerade intervjuer är det viktigt att intervjuarna är flexibla, lyhörda och följer upp 
med följdfrågor utifrån det respondenterna berättar. Intervjuer som datainsamlingsmetod kan 
även medföra att respondenterna avviker från det intervjuarna ämnat att undersöka. Dilemmat 
för oss som intervjuare var att inte styra respondenterna för mycket men samtidigt inte låta 
respondenterna avvika från undersökningens syfte och frågeställningar (ibid.). 	
	
En intervjuguide skapades med öppna frågor för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Intervjuguiden strukturerades med frågor utifrån studiens två frågeställningar 
(Bryman, 2018). Vid utformningen av intervjuguiden togs särskild hänsyn till att frågorna 
följde varandra på ett bra sätt, att de var lätta att förstå, att de formulerades på ett begripligt 
språk och att vi skulle undvika att ställa ledande frågor samt att våra egna åsikter inte skulle 
framgå i frågorna. Intervjufrågorna anpassades och omformulerades efter den enskilde 
respondentens svar och relevanta uppföljningsfrågor som inte kunde bestämmas på förhand, 
ställdes till respondenten (ibid; Patel & Davidson, 2011). Fem enskilda intervjuer 
genomfördes i grupprum på Umeå universitet och en intervju utfördes via videolänk. 
Anledningen till att intervjuerna genomfördes i universitetets grupprum var för att skapa en 
neutral och avskild miljö som var bekant för deltagarna och tillät dem att tala fritt utan att 
någon utomstående kunde ta del av samtalen (Bryman, 2018). Intervjuerna varade mellan 45 
och 60 minuter, och spelades in med hjälp av en applikation för ljudinspelning på en 
mobiltelefon i syfte att möjliggöra transkribering av materialet. Båda författarna medverkade 
under samtliga sex intervjuer.	
 
 
Tematisk analysmetod  
 
I denna studie har vi valt att använda oss utav tematisk analys som analysmetod. Valet av 
analysmetod var inte självklar från början utan var något som växte fram mer och mer under 
arbetets gång och det var först under transkriberingen när vi började se liknande mönster i 
intervjumaterialet som tanken om tematisk analys uppstod. Det utmärkande för tematisk 
analys är att författaren under analysprocessen försöker att hitta mönster i materialet, 
exempelvis i utskrifter av intervjuer, som regelbundet jämförs med nya iakttagelser som gjorts 
i materialet (Lindgren, 2014a). Vi har arbetat utifrån de tre olika nivåer som Lindgren (ibid.) 
anger:  
 

1) Kodning handlar om processen att göra en grov sortering av materialet i syfte att 
skapa ordning och förenkla hanteringen av det insamlade materialet.  
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2) Tematisering innebär att koderna sorteras i olika grupper baserat på de mönster 

som upptäcktes i data och som är relevanta för studien.    
 

3) Slutsatser och verifiering handlar om betydelsen av att resultatet ska presenteras i 
en sammanhängande text och att det ska vara möjligt att dra slutsatser utifrån 
denna. Denna nivå kommer att presenteras i denna studie under avsnittet “Resultat 
och analys”.  

 
Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades och skrevs därefter ut i 
pappersformat. Det var under detta skede som tanken om tematisk analys som analysmetod 
började ta form. Vi läste igenom materialet förutsättningslöst på var sitt håll ett flertal gånger, 
markerade det vi fann intressant och liknande mönster, något som Lindgren (2014b) kallar för 
kategorisering. Vi satte oss därefter tillsammans för att gå igenom transkriberingarna och 
diskuterade enskilda iakttagelser vid intervjutillfällena, vad vi uppmärksammat under 
genomläsningarna av materialet samt enskilda tolkningar. Detta utmynnade i att vissa 
kategorier försvann och andra tillkom när dessa diskuterades i relation till vår studies syfte 
och frågeställningar. Denna process resulterade i att kategorierna sorterades och tilldelades ett 
antal namngivna preliminära koder (Lindgren, 2014b, 2014c). Dessa koder reviderades 
löpande efter fortsatta diskussioner, tolkningar och omläsningar av materialet, vilket innebar 
att vissa koder bytte namn, togs bort eller slogs ihop till en. När koderna i materialet senare 
under processen var något mer oföränderliga började arbetsprocessen med tematiseringen. 
Det innebar att vi utgick från de mönster, det vill säga tematiska relationer, som funnits i de 
kodade kategorierna vilket resulterade i ett antal teman (Lindgren, 2014c).  
	
Tematiseringen resulterade först i sex olika teman: “Uppfattningar om offret”, “Uppfattningar 
om förövaren”, “Relationens betydelse”, “Alkohol”, “Klädsel” och “Värderingar och normer i 
samhället”. Dessa teman kom att revideras kontinuerligt genom regelbundna diskussioner, 
reflektioner, omläsningar och tolkningar av det transkriberade materialet. Lindgren (2014c) 
menar att det är viktigt att våga reducera antalet teman. I denna process har vi ständigt haft i 
åtanke att presentera det centrala i det respondenterna uppgivit under intervjuerna, både det 
som framkommit latent och det som respondenterna uttryckligen har sagt och huruvida det är 
relevant för vår studie eller inte. Det svåra med tematiseringen var att rangordna och avgöra 
vad som var mest betydelsefullt för vår studie. Denna process medförde att ett nytt tema 
tillkom medans andra togs bort eller slogs ihop och/eller bytte namn, vilket resulterade i fyra 
olika teman: “Vad är våldtäkt?”, “Det kvinnliga offret”, “Den manliga förövaren” och 
“Villkorat offer- och förövarskap”. Det fjärde och sista temat innehåller tre underteman: 
“Relation”, “Klädsel” och “Alkohol”. 	
	
 
Etiska principer 
	
Vetenskapsrådet (2017) nämner fyra etiska principer som ska tillämpas vid svensk forskning:	
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1) Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om forskningens syfte, 

hur studien ska genomföras och att deltagandet bygger på frivillighet - att 
respondenten har rätt att avbryta sin medverkan om den önskar. Inför varje intervju 
mottog respondenterna ett informationsbrev med information om vad studien handlar 
om, vad det innebar att delta, att deltagandet var frivilligt samt kontaktuppgifter till 
författarna och handledaren, om eventuella frågor hade uppstått. Vid intervjutillfället 
gavs samma information muntligen och respondenterna blev tillfrågade om de hade 
några frågor eller funderingar.  

	
2) Samtyckeskravet betyder att respondenten har rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien. Samtycke lämnade respondenterna genom sitt deltagande i studien och 
godkännande till inspelning av intervjuerna gavs även vid detta tillfälle.  

 
3) Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om studiens respondenter ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Respondenterna informerades om att deras 
personuppgifter inte kommer att röjas samt att de kommer att avidentifieras och 
benämnas med följande fingerade namn: Anna, Maria, Eva, Anders, Erik och Johan. 
Materialet förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. Citat som kan identifiera 
respondenterna har tagits bort eller modifierats för att på så sätt avidentifiera 
deltagaren utan att den ursprungliga innebörden har gått förlorad. 

 
4) Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in om respondenterna endast 

får användas i forskningsändamål. Respondenterna informerades om att det endast är 
författarna av denna studie och deras handledare som kommer att ta del av materialet 
från intervjuerna. Materialet kommer enbart att användas för denna kandidatuppsats 
som kommer att publiceras vid Umeå universitet.	

 
 
Etiska reflektioner 
 
Vi har vid val av studiens ämne reflekterat och diskuterat över att nyttan som studien kan 
resultera i överväger eventuella risker som kan uppstå (Kalman & Lövgren, 2012). Våldtäkt 
är ett ämne som ger upphov till många känslor, tankar och åsikter då de flesta av oss har 
någon form av relation till ämnet, genom exempelvis egna erfarenheter, närstående som blivit 
utsatt eller genom medias rapportering.		
	
Vid förberedelserna inför intervjuerna resonerade vi kring möjligheten att någon av 
respondenterna kunde ha egen erfarenhet från att ha blivit utsatt eller utsatt någon annan för 
våldtäkt och vi diskuterade mycket kring hur vi skulle förhålla oss till situationen om den 
skulle uppstå. Vi kom fram till att det var viktigt för oss att inte frångå våra roller som 
författare till denna studie men samtidigt inte agera okänsligt och oempatiskt inför 
respondenternas berättelser. Nygren (2012) menar att kvalitativa studier medför intervjufrågor 
som kan uppfattas som personliga, avslöjande och obehagliga då dessa handlar om 
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intervjupersonens egna uppfattningar avseende ett visst ämne eller en situation. Vi har därför 
tagit hänsyn till ämnets känsloladdade karaktär vid formuleringen av intervjufrågorna och vid 
intervjutillfällena i syfte att minska eventuellt obehag hos våra respondenter. 	
	
För oss var det oerhört viktigt att följa de fyra etiska principerna som ska tillämpas vid svensk 
forskning enligt Vetenskapsrådet (2017). Utöver underrättelse om dessa principerna var vi vid 
intervjutillfällena tydliga med att informera om att studiens frågor endast kommer att avse 
deras uppfattningar av begreppen våldtäkt, offer och förövare. Information gavs till 
respondenterna om möjligheten att avbryta sin medverkan fram tills analysprocessen av 
intervjumaterialet påbörjats. Vi var även tydliga med att de inte behövde besvara frågor som 
de upplevde som obehagliga och att det var möjligt att ta en paus om så önskades. Det var 
viktigt för oss att inte lova något som vi inte hade möjlighet att förverkliga, exempelvis löften 
om anonymitet, vilket inte är möjligt då kontakt med respondenterna upprättades via sociala 
medier samt att intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte i grupprum och via videolänk. 
Det har i analysprocessen varit en ständig etisk avvägning avseende vilka citat som ska 
användas i denna studie, i syfte att säkerställa största möjliga konfidentialitet för 
respondenterna utan att den personliga prägeln går förlorad. Vi har varit noggrann med att 
inte redovisa information som kan kopplas till enskilda respondenter i studien, vilket har varit 
av ännu större vikt utifrån bland annat vårt val av snöbollsurval. 
 
 
Förförståelse 
 
Vår förförståelse har haft en stor påverkan på forskningsprocessen i allt från val av 
forskningsområde till frågeställningar, insamlingsmetod, analys, tolkning av det insamlade 
materialet och dess slutsatser (Bryman, 2018). Det har varit av stor vikt att vi insett att det inte 
var möjligt att genomföra en studie som är helt objektiv och fri från vår egna förförståelse. Då 
förförståelsen haft en stor påverkan på studien var det viktigt för oss att ständigt reflektera 
över hur förförståelsen kunde komma att påverka studien under hela arbetsprocessen (ibid.). 
Denna studie formades utifrån våra tidigare erfarenheter som vi bland annat erhållit genom 
kurser inom socionomutbildningen, den verksamhetsförlagda utbildningen, egna erfarenheter 
och uppfattningar, föreställningar som finns i samhället, och sist men inte minst vårt 
biologiska kön. Vår uppfattning är att vi är väl insatta i ämnet och har ett starkt och tydligt 
feministiskt perspektiv vilket påverkar våra åsikter. Vi har varit väl medvetna om hur vår 
förförståelse kunde påverka och färga av sig på denna studie och vi har därför genomgående 
under arbetsprocessen regelbundet diskuterat och reflekterat över vår förförståelse i syfte att 
synliggöra denna. 	
	
Patel och Davidson (2011) menar att författarnas förförståelse, det vill säga författarnas 
kunskap, tankar och känslor med fördel kan användas för att förstå och tolka materialet. Vi 
anser att vår förförståelse har varit en fördel i detta arbete, då det är ett ämne som vi båda 
brinner för. Vidare menar vi på att den förförståelse som respektive medförfattare besitter har 
varit en styrka för detta arbete då det resulterat i diskussioner och reflektioner utifrån den 
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enskilda författarens tidigare erfarenheter, åsikter och känslor. Det har hela tiden funnits en 
medvetenhet om att vår samlade förförståelse kunde bidra till en feministisk vinkling av 
studien, vilket vi redogjort för i ovanstående stycke. Vi anser att det varit viktigt att redogöra 
för läsaren vilken förförståelse vi som författare till denna studie har och hur den kan komma 
att påverka de tolkningar av materialet som gjorts. 	
 
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Inom kvalitativ forskning kan man utgå ifrån de tre begreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet i syfte att bedöma en studies kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns 
åsikter om att begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet lämpar sig bättre för 
kvantitativ forskning och att forskaren därmed bör använda sig av andra begrepp och 
tillvägagångssätt för att kunna bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie (Bryman, 2018). Kvale 
och Brinkmann (2014) menar att dessa tre begrepp mycket väl går att nyttja inom kvalitativ 
forskning om begreppen anpassas till forskning som grundas på intervjuer.  
 
 
Validitet 
 
Validiteten redogör för studiens giltighet, att studien verkligen undersöker det som 
uttryckligen ska undersökas (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har genomgående reflekterat 
över det använda materialet i relation till studiens syfte och frågeställningar, för att på så sätt 
säkerställa studiens validitet. En studies validitet avgörs genom en rad olika faktorer, att 
tolkningar är grundade utifrån resultatet, att intervjuernas innehåll har en stark och tydlig 
koppling till det faktiska resultatet och att den tidigare forskning som används är relevant 
utifrån studiens syfte (ibid.). Vi har vid sökning och val av material varit noggranna med att 
avgränsa oss genom att regelbundet diskuterat materialets relevans för vår studie, utifrån syfte 
och frågeställningar, vilket har bidragit till att studien genomgående håller sin röda tråd.  
 
 
Reliabilitet 
 
En studies reliabilitet handlar om att resultatet ska vara tillförlitligt, att samma eller liknande 
resultat ska kunna uppnås av en annan forskare vid en annan tidpunkt. En bedömning görs om 
respondenternas uppfattning kan komma att förändras under intervjun och om en annan 
forskare skulle få liknande svar av respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är svårt 
att förutsäga huruvida det är möjligt att respondenterna skulle ge liknande svar till en forskare 
vid ett annat tillfälle då respondenternas uppfattning avseende våldtäkt, offer och förövare kan 
komma förändras med tiden. Vi har under intervjuerna försökt att säkerställa intervjusvarens 
reliabilitet genom att inneha en låg framtoning i syfte att inte påverka respondenternas svar 
alltför mycket och låta dem tala så fritt som möjligt. Kodningen och analysen av 
intervjumaterialet är två betydelsefulla faktorer avseende en kvalitativ studies reliabilitet. 
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Kvale och Brinkmann (2014) menar att det finns en tredje faktor som påverkar en kvalitativ 
studies reliabilitet, och det är att forskarens egna uppfattningar och åsikter har inflytande på 
analysen av intervjumaterialet. Vi har under analysen av intervjuerna regelbundet reflekterat 
och diskuterat kring hur vår förförståelse har påverkar tolkningen av intervjumaterialet, i syfte 
att säkerställa att det är respondenternas egna uppfattningar och åsikter som presenteras i 
resultatet. 	
 
 
Generaliserbarhet 
 
En studies generaliserbarhet bedöms utifrån huruvida studien är möjlig att genomföras i andra 
sammanhang med andra respondenter och resultera i ett liknande resultat (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Ett dilemma med denna kvalitativa studie är att det kan vara svårt att 
generalisera studiens specifika resultat till andra studier då resultatet är bundet till den kontext 
som den producerades i (Bryman, 2018). Kvale och Brinkmann (2014) menar att vid en 
analytisk generalisering är det viktigt att det finns en tydlig beskrivning av studiens 
tillvägagångssätt för att andra ska ha möjlighet att avgöra studiens generaliserbarhet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Vi har genomgående på ett enkelt och noggrant sätt redogjort för studiens 
tillvägagångssätt i syfte att påvisa studiens transparens. 	
 
 
Ansvarsfördelning 
 
Vi har genomgående arbetat tillsammans i denna studie, i allt från läsning av den litteratur 
som används i studien till utformning av texter. Vi har valt att ha ett nära samarbete då det har 
varit av stor vikt för oss att en röd tråd ska löpa genom hela arbetet och att samtliga delar av 
arbetet ska vara förankrade hos oss båda. Ett gemensamt ansvar finns avseende studiens 
introduktion, syfte och dess frågeställningar då hela arbetet utgår ifrån dessa avsnitt. Vidare 
har delarna som avser relevans för socialt arbete, förförståelse och förslag på vidare forskning 
skrivits tillsammans. Vi har regelbundet diskuterat och reflekterat över avgränsningar, 
innehåll och hur texter ska formuleras. Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans och vi 
transkriberade enskilt tre intervjuer var. Sara tog främst ansvar för tidigare forskning samt 
första delen av metodavsnittet – val av metod, tillvägagångssätt vid litteratursökning, urval, 
om intervjuerna samt analysmetoden. Emelie ansvarade främst för det teoretiska ramverket, 
samt andra delen av metodavsnittet – etiska principer, etiska reflektioner samt validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Vi har läst, kommenterat, diskuterat och korrigerat 
varandras texter under hela arbetsprocessen. Analysprocessen, resultat och diskussion 
genomfördes och ansvaras gemensamt för då dessa avsnitt är centrala för studien. Ett nära 
samarbete har medfört intressanta diskussioner och reflektioner vilket har bidragit till 
kunskapsutveckling där vi lärt oss mycket av varandra samt att respektive författares styrkor 
har nyttjats. Det har varit positivt för studiens arbetsprocess och drivit den framåt. 
Sammantaget har detta resulterat i att studien är väl förankrad hos oss båda och att en enhetlig 
studie därmed kan presenteras. 	
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Resultat och analys 
 
Resultat och analys av det insamlade intervjumaterialet kommer i detta avsnitt att presenteras 
utifrån det som ansågs vara det mest centrala och betydelsefulla för vår studies syfte och 
frågeställningar. Det intressanta var att respondenterna hade tydliga åsikter men samtidigt 
framträdde även en märkbar ambivalens. Analysen av det respondenterna uppgav under 
intervjuerna resulterade i följande teman: ”Vad är våldtäkt?”, ”Det kvinnliga offret”, ”Den 
manliga förövaren” samt ”Villkorat offer- och förövarskap” som även innehåller tre 
underteman: ”Relationer”, ”Klädsel” och ”Alkohol.”  
 
 
Vad är våldtäkt? 
 
Våldtäkt är ett etablerat begrepp men resultatet visar att det inte alltid var tydligt hur 
respondenterna definierade det, vilket i sin tur hade inverkan på hur de uppfattade och 
beskrev olika situationer. Vidare fördes resonemang kring varför våldtäkt förekommer i 
samhället och uppgav olika förklaringar och uppfattningar till detta.  	
	
Våldtäkt beskrevs av samtliga respondenterna som en oönskad sexuell handling som sker mot 
en individs vilja, att det är en våldtäkt när en gräns överskrids och ett verbalt eller fysiskt 
samtycke saknas. Samtidigt framgick det av resonemangen att de inte riktigt vet vart denna 
gräns går, att det är en gråzon som är situationsbunden och påverkas av om individen blir 
utsatt av dennes partner, en bekant eller av en okänd individ. Vi kommer att återkomma till 
detta senare i analysen, att denna gräns inte alltid är så lätt att definiera då den påverkas av 
olika faktorer och omständigheter. Eva definierade våldtäkt på följande vis: 
 

“[...] att man har blivit utsatt för en sexuell handling mot sin vilja. Det första som kommer upp 
när jag tänker på våldtäkt är att någon har sex med mig mot min vilja, det är i alla fall så jag 
upplever det.”  
	

Johan förde ett liknande resonemang som ovan men menade på att offret även kan bli 
paralyserad av situationen:   
	

“Eh, jo, alltså jag tänker ju… Att... jag tänker först på ofrivillig sexuell kontakt... [...] när man 
har blivit tvingad eller inte tvingad, för folk fryser ju också när någonting händer och så vågar 
man inte göra någonting tillbaka och sedan säger folk: ‘nä men det var ju frivilligt.’” 

	
Det respondenterna uppgivit går att liknas med Jeffners (1998) avhandling där ungdomarna 
betonade att allt som händer efter att en tjej har sagt nej är en våldtäkt, medans denna studies 
respondenter resonerade att all sexuell kontakt utan ett fysiskt eller verbalt samtycke är en 
våldtäkt. Vidare menade Jeffners ungdomar att det finns en gråzon mellan sex och våldtäkt 
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som påverkas av olika faktorer, exempelvis tjejens relation till killen vilket är en uppfattning 
som framkommit i denna studie (jmf Gavey, 2005).  
 
Under våra intervjuer ställde vi frågan om vem eller vad det är som avgör om det är en 
våldtäkt eller inte. En majoritet uppgav att det är den utsatte individens upplevelse av 
situationen som ligger till grund, det vill säga det är individen själv som avgör om hon eller 
han är ett våldtäktsoffer. Erik uttryckte exempelvis:	
	

“Jag skulle säga att det är när man själv… jag tänker att det har att göra med hur man själv 
identifierar sig. När man själv som person identifierar sig som att ’jag har blivit utsatt för 
något som jag klassar som en våldtäkt.’ Då är jag ett våldtäktsoffer. Men jag tror i grund och 
botten att man själv äger rätten till den definitionen.”	

 
Respondenterna resonerade kring att våldtäkt är ett uttryck för manlig maktutövning och är 
skapad utifrån samhällets rådande maktfördelning där mannen är överordnad kvinnan. Två av 
respondenterna fördjupade sitt resonemang och menade att maktfördelningen är skapad av 
samhället, reproduceras genom kommande generationer och ges på så sätt fortsatt legitimitet. 
Majoriteten ansåg att våldtäkt är ett jämställdhetsproblem då maktförhållandet mellan mannen 
och kvinnan är ojämlikt. 	
	

“Det här med makt att männen bara tar för sig av kvinnors kroppar, för att dom tycker att dom 
har rätt till det. Dom ser inte kvinnor som jämlika i samhället, utan att männen är bättre. Vill 
dom ha någonting så tar dom det... Ja, alltså dom tycker inte att kvinnan är mer värd och dom 
gör som dom vill för redan när man var liten så blev man fostrad till att om en kille var dum 
mot mig så var det för att han gillar mig. Sen när man blev äldre och började gå ut på krogen 
så och det kom fram någon som började att ta på en så blev reaktionen att ‘åh, han tycker om 
mig’, och nu när man är äldre och mer insatt i ämnet så tänker man mer att det är förjävligt att 
det ska vara så. Ingen ska ju ta på mig om jag inte vill det och det ska inte läras ut till flickor 
att det är en komplimang!” – Eva 
	

De normativa samhälleliga föreställningar som finns om män innefattar bland annat att han 
har en stark sexualdrift och därmed alltid är redo för sex (Gavey, 2005). Många av 
respondenterna kopplade våldtäkt som samhällsfenomen till mannens sexualdrift. Det 
grundläggande i resonemangen var att våldtäkt inte skulle förekomma om sexualiteten 
avlägsnas från mannen. Detta skulle innebära att våldtäkt inte längre skulle användas som en 
form av maktutövning då mannen skulle använda andra former av våldshandlingar istället. 	
	

“Det finns ju dom som är väldigt fast i den här patriarkala synen, ‘ja men jag är man, jag har 
en stark sexualitet, det finns vissa trigger points som triggar min sexualitet’. Så å ena sidan kan 
jag köpa våldtäkt som inte sex, utan det är mest som ett våldsövergrepp eller maktutövning för 
man ser ju också att det förekommer som straffmetoder och som... alltså för att man vet vilket 
helvete som man utsätter folk för… å andra sidan så är det en sexuell handling, för jag kan ju 
lika gärna slå någon fysiskt. Det är ju också… det kan jag ju också använda som 
maktmedel.”– Erik 
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Resultatet visar på en otydlig definition av våldtäkt som respondenterna redogjorde för. De 
beskrev att det är en våldtäkt när en gräns överskrids och en sexuell handling sker mot en 
individs vilja men kunde inte uppge vart gränsen mellan sex och våldtäkt går eftersom att den 
dels påverkas av att den utsatte individen har tolkningsföreträde av situationen vilket kan 
skapa ett förövarskap (jmf Christie, 2001). En annan omständighet som påverkar 
gränsdragningen är relationen mellan offret och förövaren. Då det saknas en tydlig, enhetlig 
och avgränsad definition av samhällsfenomenet våldtäkt medför detta en splittrad uppfattning 
om offer- och förövarskapet som påverkas av olika faktorer och omständigheter. Vidare 
beskrev respondenterna att de uppfattar att våldtäkt är en makthandling som utförs av män 
mot kvinnor, vilket överensstämmer med resultatet av en studie som Javaid (2016) gjorde och 
som visade på, att våldtäkt kan förklaras utifrån en strukturell nivå, att män utsätter kvinnor 
för våldtäkt på grund av att känna makt, dominans och kontroll. 	
 
 
Det kvinnliga offret 
 
Resultatet av analysen påvisar att både en kvinna och en man kan vara ett våldtäktsoffer men 
när respondenterna beskrev offerskapet utifrån olika situationer visade det sig att i majoriteten 
av fallen framställdes offret som en kvinna. Detta tyder på att könet har inverkan på 
offerskapet och definierar vem som kan uppfattas som ett våldtäktsoffer. 
	
Samtliga respondenter var eniga om att våldtäktsoffret kan vara vem som helst, en kvinna 
eller en man och uppgav att det första som de tänkte på är ett kvinnligt offer (jmf Jeffner, 
1998). Några resonerade kring att uppfattningen grundas mycket genom medias rapportering 
och hänvisar till den svenska brottsstatistiken där kvinnor är överrepresenterade som 
våldtäktsoffer. En stor riskfaktor är att vara kvinna, eller med andra ord “att inneha två x-
kromosomer” som Maria uttryckte. Respondenterna påpekade dock att även en man kan bli 
utsatt för en våldtäkt och därmed bli ett våldtäktsoffer men att det är en betydligt mindre andel 
män som blir utsatta jämfört med kvinnor, och att detta kan bero på att det finns ett stort 
mörkertal bland män som blivit utsatt för en våldtäkt. Johan uttryckte “alla känner ju nån som 
har, att det har hänt nån liksom. Men man känner ju nästan ingen kille som det har hänt... 
och så.”  
 
Eva menade att både kvinnor och män kan bli utsatta för våldtäkt:	
	

“Det är ju fler kvinnor som blir utsatta i större utsträckning, men det är ju klart att män också 
blir det. Det är lite det här med machokulturen, att män inte blir våldtagna. Men de blir ju 
också utsatta för våldtäkt.” 	

	
Erik uttryckte liknande uppfattningar men utvecklade sitt resonemang: 	
	

“Framför allt tänker jag på kvinnor. Därför att det är framför allt… alltså det som jag tänker på 
är det som det mest rapporteras om i media och det är ju kvinnor som upplever att de har blivit 
våldtagen och sen vet jag ju också att män upplever det. Men att det är rätt underrepresenterat 
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eller ett mörkertal om hur många män som blir utsatta. Men jag tänker rent spontant på en 
kvinna, det gör jag.”  
	

Respondenternas uppfattning var att de i första hand föreställde sig ett kvinnligt offer. Christie 
(2001) menar att kvinnor bättre stämmer överens med offerrollen på grund av de stereotypa 
föreställningar som finns om respektive kön exempelvis att kvinnan är svag, vilket även är ett 
av teorins kriterier. Dessa föreställningar medför att det kan bli problematiskt att se män som 
offer (jmf Gavey, 2005). Anders utvecklade sitt resonemang om män som våldtäktsoffer, 
något som stod ut från de övriga resonemangen:  
	

“Jag tänker ju typ alltid att offret är en kvinna.... Det är ju klart att det förekommer för män 
också, med män som offer, ehm... men det är inte lika vanligt förekommande. Eh… ehm... Jag 
har svårt att föreställa mig en man som offer i dom här situationerna och bara i den här 
aspekten att män ofta är fysiskt överlägsna är en aspekt som säkerställer förövarrollen istället 
för offerrollen, men så behöver det ju inte alltid vara, det... det behöver ju inte alltid vara att 
det är fysiskt övertag eller fysiskt våld som förhand leder, utan att det kan ligga latent, att det 
finns den makten att kunna utöva fysiskt våld. Jag skulle säga att offret är i flesta fall en 
kvinna…”  
	

Det Anders uttryckte kan tolkas utifrån Christies (2001) resonemang om vilka egenskaper 
som tillskrivs ett våldtäktsoffer. Ett idealt offer är svagt, passivt och underlägset, vilket är 
normativt kvinnligt kodade egenskaper i samhället. Normativa manliga egenskaper som att 
vara stark och dominant är inte förenligt med bilden av ett våldtäktsoffer och medför 
svårigheter för en man att uppfattas som ett offer något som kan tydas utifrån respondentens 
resonemang. 	
 
Studiens resultat visar på att offerskapet inte är kopplat till ett specifikt kön men samtidigt 
framkom en tydlig kluvenhet då respondenterna uttryckte att de i första hand föreställde sig 
ett kvinnligt våldtäktsoffer samt att deras resonemang kring offerskapet bekräftade detta. 
Utifrån att respondenterna genomgående beskrev våldtäktsoffret som en kvinna uteslöts 
indirekt mannen från offerskapet, vilket kan kopplas till kön då resonemanget antydde att det 
kan finnas svårigheter i föreställningen av ett manligt offer på grund av de samhälleliga 
normativt kodade egenskaperna (jmf Christie, 2001; Gavey, 2005). Vissa respondenter 
menade på att deras uppfattningar om offret påverkas av de samhälleliga föreställningar som 
finns om offerskapet som de menar förmedlas av bland annat media.  
 
 
Den manliga förövaren 
 
Resultatet i vår studie pekar på att våldtäktsförövare i de allra flesta fall är män men 
respondenterna uteslöt inte en kvinnlig förövare, däremot beskrevs enbart en manlig förövare 
när de resonerade kring förövarskapet, vilket antyder att deras föreställning om förövarskapet 
kan kopplas till det manliga könet. Denna föreställning stämmer väl överens med den 
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etablerade allmänna bilden i samhället, att förövaren i de allra flesta fall är en man (BRÅ, 
2019).  
 
Samtliga respondenter uppgav i första hand att förövaren är en man, men uteslöt inte att 
förövaren även kunde vara en kvinna. Hälften betonade att utifrån vad brottsstatistiken visar 
är det betydligt vanligare att förövaren är en man. Vidare framkom att potentiella förövare 
finns i alla samhällsklasser och kan vara allt ifrån en småbarnspappa till en ”ful gubbe” i 
parken. Johan uttalade:  
	

“Män kan ju också... jag förstår ju att en man också kan bli våldtagen av en kvinna, alltså och 
en kvinna bli våldtagen av en kvinna.” 
	

Erik uttryckte sin uppfattning om förövaren på följande vis:  
	

“Ehm… En man ser jag framför mig men sedan vad det är för typ av man är jättesvårt att säga. 
Men framför allt en man ser jag. Det är liksom urdefinitionen på något sätt.” 
	

Föreställningen om den ideala förövaren är beroende av den föreställning som finns av det 
ideala offret, det ena kan inte existera utan det andra. Respondenternas uppfattningar och 
resonemang kring förövarskapet utgick ifrån en manlig förövare, trots att de uppgivit att vem 
som helst kan vara en förövare, att det inte är kopplat till kön (jmf Christie, 2001). Detta kan 
förklaras utifrån de samhälleliga normativa egenskaper som offret respektive förövaren 
tillskrivs. Kvinnan beskrivs som bland annat skör och underordnad mannen vilket kan 
resultera i svårigheter att se henne som en förövare (Gavey, 2005). Den föreställning som 
finns om mannen, att han är stark och dominant innebär att män överensstämmer med de 
attribut som är förenliga med förövarskapet, detta kan bidra till att förklara varför mannen 
lättare ses som en förövare jämfört med kvinnan (Christie, 2001).  
	
Det var tydligt bland respondenterna att den manliga förövaren kan vara vem som helst, allt 
ifrån en närstående till en helt okänd man. Det framkom att det inte går att se på en man om 
han är en potentiell förövare eller inte. Det kan vara den man allra minst tror som är en 
förövare, det kan vara ens pojkvän, kompis eller en kollega. Anna resonerade följande kring 
detta:  
	

“Jag tror ju tyvärr att det kan vara lite vem som helst, eh… det hade varit skönt om det bara 
var en viss typ så att man vet vem man ska akta sig för. Men jag tror tyvärr att det kan vara 
grannen, förskolläraren, läkaren, kollegan, vännen, pojkvännen, pappan. Alltså det är ju… jag 
tror inte riktigt att det går att se på nån om den är en våldtäktsman.” 
	

Förövaren kan vara mannen som beskrivs som väldigt trevlig, omtänksam, karismatisk och 
som ser bra ut. Respondenterna var eniga om att det inte går att urskilja potentiella förövare 
från andra män. Vidare resonerades det kring att samhällets konstruktion av förövaren är 
kopplad till vissa attribut som är kännetecknande för en förövare. Majoriteten beskrev 
förövaren som en man som är känslokall, psykiskt sjuk, obehaglig och ser otäck ut samt på 
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något sätt är avvikande och udda. Anledningen till att dessa attribut kopplas till förövaren 
beror på att våldtäkt är en hemsk handling och medför att förövaren tillskrivs med samma 
epitet. Två av respondenterna menade att behovet av att ha föreställning om hur en förövare 
ska se ut och vara handlar om kontroll och förutsägbarhet, att det är ett sätt för individen och 
samhället att kunna se och veta vilka som är våldtäktsmän.  
	

“Men jag tror att det är så det är att det är ett monster. För att man försöker tänka attribut 
utifrån det man tycker om handlingen. Men det är inte alls så, man kan se hur trevlig ut som 
helst, vara gullig och sådant där. Jag tror att man kan förneka det om föreställningen om vem 
som är gärningsman inte överensstämmer med den faktiska gärningsmannen.”– Johan 
	

Maria menade på att behovet av att beskriva våldtäktsförövaren utifrån negativt laddade 
attribut handlar om att urskilja förövaren från andra individer och uttalade: 
	

“Jag tror att på samma sätt som man försökt att göra det så omänskligt som möjligt med en 
person som utsätter en annan person för en våldtäkt, det är liksom en marsian med antenner, 
för att ingen vanlig människa skulle ju göra det. Teser har drivits om att det är psykiskt sjuka 
personer med stora problem som begår våldtäkter.”  
	

Studien visar på uppfattningar om att förövaren kan vara vem som helst, en närstående eller 
en okänd individ. Det som kunde utläsas av respondenternas resonemang var att de endast 
benämnde förövaren utifrån det manliga könet. Det framkom att det inte är möjligt att avgöra 
utifrån en mans utseende om han är en potentiell våldtäktsman eller inte men uppgav olika 
uppfattningar om att det finns inre- och yttre attribut som en förövare tillskrivs, något som kan 
tolkas och förstås utifrån den samhälleliga framställning som finns om förövaren, att han är 
omänsklig, avvikande och ett monster. Detta kan vara ett sätt att urskilja våldtäktsmän från 
andra “vanliga” män i samhället (Christie, 2001).  
 
 
Villkorat offer- och förövarskap 
 
Resultatet visar på samstämmiga föreställningar om våldtäkt samt offer- och förövarskapet 
men intervjuerna präglades av en viss mån av ambivalens. Det framstod många gånger som 
att respondenterna uppfattade att offer- och förövarskapet kan villkoras och påvisades genom 
omständigheter som exempelvis relation, klädsel och alkohol.  
 
Relation 
Respondenterna gav uttryck för uppfattningar om att relationen mellan offret och förövaren 
har betydelse då den kan påverka gränsdragningen mellan sex och våldtäkt samt kan medföra 
svårigheter för enskilda individer att definiera sig själv eller andra som offer respektive 
förövare. På detta sätt kan relationen villkora offer- och förövarskapet.  
 
Uppfattningar framträdde om att de flesta våldtäkterna sker inom relationer och begås av en 
man som kvinnan känner sedan tidigare. Två av respondenterna uppgav att deras egna 
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uppfattningar påverkats av statistik som visar att det är främst kvinnor som blir utsatta för 
våldtäkt och att det är vanligast att det sker inomhus av en man som kvinnan känner sedan 
tidigare. Det framkom uppfattningar om att offer- och förövarskapet påverkas av relationen 
som finns mellan offret och förövaren, vilket kan göra det svårare för kvinnan att se sig själv 
som offer och mannen som förövare ju närmre relation de har till varandra. 
	

“Mm… jaa… men… jag tror att relationen spelar roll för hur, alltså vilken anledning som 
våldtäkten, är det… Det är ju vanligare i relationer ehm… det vet jag ju. Och det är ju också… 
det kan ju vara systematiskt och pågå under en väldigt lång tid och ske väldigt många gånger, 
ja...” – Anna 

 
Eva resonerade vidare kring problematiken kring våldtäkt i relationen: 
	

“Jag är inte hundra på det här men jag tror att statistiken säger att de flesta våldtäkter sker i 
hemmet och av någon bekant. [...] De våldtäkter som sker i hemmet kanske inte anmäls lika 
mycket om dom är i en relation, dom kan bli hotade och misshandlade och kanske inte vågar 
anmäla.” 
	

Johan uttryckte liknande åsikter:  
	

“Ja, jag vet ju om att det har det, att det förekommer främst i nära relation och det kommer 
man väl undan med oftare också tänker jag.” 
	

Samtliga respondenter resonerade kring problematiken som kan uppstå om förövaren och 
offret har eller har haft en sexuell och/eller kärleksrelation med varandra, då det kan bidra till 
att det blir svårare för kvinnan att acceptera att hon blivit utsatt för en våldtäkt, och utifrån det 
har svårt att identifiera sig som ett offer. Det kan vara svårt för kvinnan att avgöra när en 
våldtäkt har skett om hon tidigare har haft en sexuell och/eller kärleksrelation till förövaren. 
	

“... om man har en sexuell relation också haft frivilligt sex med den här personen. En eller två 
eller många gånger. Så då är det ju väldigt svårt att säga… alltså, på ett sätt så om det är en 
partner så har du ju ändå valt att leva med den. Jag tror att det är en väldigt svår bild, att man 
har valt att leva med den. Du valde ju inte att leva med den för att den är en våldtäktsman men 
det blev ju en våldtäktsman med tiden. Men det tror jag ändå är en väldigt dubbel, en svår 
dubbelbild, att ’jag ändå har valt att leva med den här personen och samtidigt så våldtar han 
mig och jag är fast i båda dom här bilderna på något sätt.’”– Erik 
	

Maria uttryckte vilka åsikter hon uppfattar finns i samhället: 
	

“Men har man gift sig med en man, ja då kan man skylla sig själv, jag menar det var väl inte så 
länge sedan som den lagen om att man inte kunde bli våldtagen inom äktenskapet upphävdes, 
det säger ju en hel del. Kvinnan är en ägodel som du har fått liksom.” 
	

Resonemang fördes kring att det kan vara problematiskt att avgöra när sex övergår till en 
våldtäkt, eftersom gränsen kan vara svår att avgöra när sex med samtycke övergår till sex utan 
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samtycke, det vill säga en våldtäkt. Majoriteten av respondenterna menade att en relation kan 
medföra att gränser förskjuts och leda till att både offret och förövaren ignorerar vissa 
handlingar som förövaren gjort på grund av relationen de har till varandra (jmf Christie, 
2001). Anders resonerade följande: 
	

“Jag tänker att det är nog väldigt vanligt inom relationer och att genom relationen så kan det 
bli mer okej på något sätt med vissa större överträdelser, att förövaren tänker att ’vi känner ju 
varandra så väl att jag kan göra det här och det är inga problem’ [...] Det kan även vara svårare 
för offret att förstå att ett övergrepp har skett, om det är en som man känner, att den är ju en 
snäll människa. Det är svårt med en känd förövare för offret, det kan vara ett mer hemskt svek 
och samtidigt svårt att ta till sig att någon man litar på skulle utsätta en för ett övergrepp, det 
kan vara svårt att erkänna att det hänt för sig själv och andra.”  
	

Samtidigt menade respondenterna att relationen mellan offer och förövare kan resultera i att 
mannen inte ses som en våldtäktsförövare av andra och att mannen inte heller ser sig själv 
som en förövare. Detta kan bero på att det uppstår en konflikt mellan uppfattningen av den 
egentliga förövaren och den allmänna föreställningen av vem förövaren är. 	
	

“...att många män som utför våldtäkter i nära relation exempelvis, inte upplever ’att jag är en 
våldtäktsman...’ [...] Skulle man fråga dom här våldtäktsmännen: ‘skulle du lika gärna sprungit 
ut på stan och våldta nån?’ ‘Nej, absolut inte!’ ‘Skulle du kunna ha överfallit någon okänd i en 
park?’ ‘Nej, nej, absolut inte.’  ‘Men du har ju faktiskt begått en våldtäkt nu…’ ‘Jaha…’ Nä, 
men det tycker man liksom inte, därför det var ju en flickvän.”– Erik 
	

Resultatet av analysen påvisar att det finns en uppfattning om att våldtäkt främst förekommer 
inom relationer och att detta kan bli problematiskt då en sexuell handling som kan definieras 
som våldtäkt inte alltid gör det på grund av den relation som offret och förövaren har till 
varandra (jmf Jeffner, 1998; Baldwin-White & Elias-Lamberts, 2016). Respondenterna ansåg 
att relationen inte ska ha någon betydelse, att en våldtäkt är en våldtäkt även fast offret och 
förövaren har en relation till varandra men deras resonemang påvisar att de uppfattar att 
relationen villkorar offer- och förövarskapet (jmf Gavey, 2005). Christie (2001) menar att det 
är relationen mellan offret och förövaren som avgör om förövaren är en idealisk förövare eller 
inte. Det centrala i respondenternas resonemang var att relationen kan medföra att förövaren 
kan ha svårt att se sig själv som förövare avseende en våldtäkt som sker inom en relation då 
den inte uppfyller den samhälleliga bilden av vem förövaren är. Vidare kan relationen 
medföra att gränser förskjuts, suddas ut och att sexuella överträdelser ignoreras av både offret 
och förövaren. Bilden av den ideala förövaren och den faktiska förövaren kan vara svår för 
kvinnan att ta till sig, då kvinnan har valt att inleda en relation med en trevlig och älskvärd 
man och inte en våldtäktsman, ett monster. Respondenterna menade på att det blir dubbla 
bilder av mannen som kvinnan tvingas leva med och som gör att det blir svårt för henne att 
förlika sig själv som ett offer och mannen som en förövare (ibid.). 
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Klädsel 
Ett återkommande tema när respondenterna resonerade kring offerskapet var vad det 
kvinnliga offret hade på sig för kläder vid tillfället för våldtäkten. Studien påvisar 
uppfattningar om att det finns föreställningar i samhället avseende kvinnors klädsel som 
påverkar offrets trovärdighet och som därmed kan villkora offerskapet.  
 
Respondenterna var överens om att en kvinnas klädsel inte har någon betydelse och att 
klädseln därför inte heller ska ifrågasättas eller påverka hennes trovärdighet som ett 
våldtäktsoffer. En kvinna ska kunna gå runt naken, ha på sig en kort kjol eller heltäckande 
kläder utan att riskera att utsättas för en våldtäkt. Samtidigt fördes resonemang utifrån de 
attityder och normer i samhället som respondenterna uppfattar angående våldtäkt och 
betydelsen av kvinnans klädsel. Deras uppfattning är att kvinnans klädsel blir ifrågasatt, 
påverkar hennes trovärdighet och att det finns en viss typ av klädsel som signalerar att hon 
söker sexuell kontakt. Detta är inte något som sägs rakt ut men det är en åsikt som finns latent 
i samhället, att om en kvinna exempelvis klär sig i ett linne och en kort kjol och blir våldtagen 
får hon skylla sig själv eftersom att hennes klädsel signalerade att hon ville ha sex. 
Respondenterna formulerade sig på olika sätt, Johan uttryckte bland annat: 	
	

“Nä, kläder ska ju inte göra någon skillnad överhuvudtaget. Det är sjukt att man ens gör ja... 
Det står ju inte i någon lag att kläderna gör skillnad.” 
	

Anders resonerade:  
	

“Förklaringar att det skedde på grund av klädsel hos offret, har jag också svårt att köpa, det 
ska givetvis aldrig kunna skyllas på offret men tror att det finns faktorer eller beteenden som 
gör att man riskerar att utsättas för det i högre grad.” 
	

Erik anförde ett resonemang kring att han uppfattar att klädseln har betydelse trots att han 
anser att den inte borde ha det:  
	

“Ja… alltså… egentligen så ska det ju inte ha det men alltså… det beror på hur man ser på 
frågan… alltså den blir ju ändå ifrågasatt. Klädseln blir ju ifrågasatt. Jag tycker inte att det ska 
spela så stor roll egentligen, för det sker överallt oavsett om du är naken eller om jaa… Min 
uppfattning om offret är att klädseln oftast spelar in. På ett negativt sätt. Att man säger ’ja men 
hon hade ju kort klänning på sig’ och bilden av offret påverkas av det.”  
	

En liknande uppfattning yttrades av Eva:  
	

“Om kvinnan hade för lite kläder på sig till exempel en kort kjol eller en kort tröja får hon 
skylla sig själv. Det ska man ju inte behöva göra och vilka kläder man har på sig ska inte spela 
någon roll, det är ju ändå min kropp och det är jag som bestämmer över den!”  
	

Resultatet visar att uttryck gavs för att offrets klädsel bör sakna betydelse för risken att bli 
utsatt för en våldtäkt och att hennes klädsel inte heller ska ifrågasättas eller påverka hennes 
trovärdighet som ett våldtäktsoffer. Samtidigt uppfattades en samhällelig föreställning om att 
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en kvinna som klär sig utmanande får skylla sig själv då hon “bad om det” och kan därför inte 
ha blivit våldtagen vilket villkorar det kvinnliga offerskapet (jmf Jeffner, 1998). Förövarens 
klädsel omnämndes inte överhuvudtaget under någon av intervjuerna vilket kan tolkas som att 
den inte har någon betydelse avseende förövarskapet.  
 
 
Alkohol 
Studiens resultat påvisar uppfattningar om att alkoholkonsumtionen ges olika betydelser 
beroende på offrets respektive förövarens kön. Respondenterna uttryckte föreställningar om 
att alkohol är en faktor som ökar risken att bli utsatt för samt att begå en våldtäkt. Samtidigt 
uppfattade de att alkoholkonsumtionen villkorar offer- och förövarskapet då alkoholen 
används för att skuldbelägga det kvinnliga offret eller används som en förmildrande 
omständighet för den manliga förövaren. 
 
Bland respondenterna uppfattades olika meningar om huruvida konsumtion av alkohol är en 
bidragande faktor för en kvinna att bli utsatt för en våldtäkt och för en man att begå en 
våldtäkt. En stor del av respondenterna menade på att alkoholen kan leda till att den 
potentiella förövarens omdöme påverkas, att gränser förflyttas och att mannen blir känslostyrd 
samt gör val som han inte skulle ha gjort i ett nyktert tillstånd. Anna uttalade följande: 
	

“Men jag tror absolut att alkohol kan hjälpa förövaren att genomföra en våldtäkt. Att förstärka 
och ta bort vissa spärrar.”  
	

Erik uttryckte en liknande åsikt:  
	

“Omdöme och… alltså att man tappar hämningar. Jag tror definitivt att det påverkar. Det tror 
jag.” 
	

Huruvida alkohol är en bidragande riskfaktor gällande våldtäkt eller inte fanns det delade 
meningar om bland respondenterna. Anders resonerade:  
	

“Jag tänker att det i många fall är alkohol inblandat. Att man är berusad, jag vet inte om det är 
särskilt från offrets sida eller förövarens sida. Min föreställning är att jag har svårt att se så 
många våldtäkter ske i så här helt nyktra tillstånd. Förutom när det gäller dom här mer 
aggressiva våldtäkterna.” 
	

Maria hade en annan uppfattning och uttryckte:  
	

“Nej, jag tror att det inte har med alkohol att göra med risken för att bli utsatt för en våldtäkt. 
Så jag tror inte att alkohol är den utlösande faktorn, för då borde det begås betydligt betydligt 
betydligt fler våldtäkter än vad det redan görs.” 
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En tredje respondent menade att alkohol som riskfaktor handlar om att en kvinna kan bli ett 
utvalt offer på grund av sitt alkoholintag och konsumtion av alkohol kan påverka hur ansvars- 
och skuldfrågan fördelas mellan offret och förövaren. Erik resonerade följande:  
	

“Jaa, det tror jag är en faktor. Men inte på den… inte den, alltså, det handlar om det här ‘vart 
ligger ansvarsfrågan och skuldfrågan?’ Att det är lätt att man säger att det har det, därför ska 
du som kvinna inte dricka så mycket och då lägger man över skulden och ansvaret på kvinnan 
men det är inte så jag menar utan jag ser det som en riskfaktor. Det handlar inte om vem som 
har ansvaret, ansvaret ligger fortfarande hos den som utför våldtäkten eller övergreppet. Men 
jag ser ändå att den som är i stånd att göra en sådan sak skulle utnyttja situationen, skulle 
hellre rikta in sig på den som blir apkalas än den som håller sig spiknykter.” 
	

Det fanns även ett resonemang om att respondenterna uppfattar att det finns olika oskrivna 
regler i samhället för offret respektive förövaren avseende deras alkoholkonsumtion. Några 
uppgav att de uppfattar en underliggande åsikt i samhället om att ansvaret ligger på offret och 
att hon får skylla sig själv om hon konsumerat alkohol och därefter blir våldtagen. Detta kan 
förstås utifrån den samhälleliga föreställningen om att kvinnan ska ansvara och kontrollera 
mannens sexualdrift och är kvinnan berusad kan detta medföra att hon förlorar kontrollen 
(Gavey, 2005). Maria beskrev att hon uppfattar följande åsikter i samhället: 
	

“Alltså… Som exempel att folk kan tycka att ‘ja… du borde ha vetat bättre, du var ju på krogen 
och ni drack ju alkohol båda två.’ ‘Du följde ju faktiskt med honom hem.’ ‘Du borde ha sagt nej’. 
‘Men…  kämpade du verkligen emot?’ ‘Hur kunde du sätta dig i den positionen från första 
början?’” 
	

En liknande uppfattning beskrevs av Johan:  
	

“Det blir ju oftast så att kvinnor får... blir beskyllda för att ha druckit för mycket alkohol. 
Egentligen ska man ju kunna göra såna grejer, tuppa av alltså... men sen säger folk ‘aaa, men hon 
bad om det, hon får skylla sig själv, hon drack...’ Ja, så…” 
	

Vidare fanns det en uppfattning om att förövarens alkoholkonsumtion kan ses som en 
förmildrande omständighet och används som en bortförklaring till varför han begick 
våldtäkten, vilket inte är förenligt med respondenternas egna åsikter. Johan yttrade 
exempelvis att ”man kan inte skylla på att man har våldtagit någon på grund av alkohol.” 
	
Eva uttryckte en liknande åsikt om att alkoholen inte bör ursäkta förövarens agerande:  
	

“Om vi tänker en förövare så kan ju spärrar släppa när man dricker alkohol, man gör saker 
som man inte annars skulle göra, även fast det inte är en ursäkt, det känns som om man gör det 
när man är full så används det som en förklaring till varför det hände, men den förklaringen 
köper jag inte riktigt. Till viss del så tror jag att alkohol har en bidragande orsak till varför det 
sker men det är fortfarande ingen ursäkt till att göra det.” 
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I studien framkom olika resonemang kring uppfattningen om att en kvinna ska kunna 
konsumera alkohol utan att riskera att bli våldtagen och få sin trovärdighet ifrågasatt eller bli 
beskylld för att hon blev våldtagen (jmf Jeffner, 1998). Alkoholkonsumtion kan öka risken för 
en man att begå en våldtäkt då bland annat omdömet påverkas, enligt respondenternas 
uppfattningar. Ett av kriterierna i Christies (2001) teori om det ideala offret anger att offret 
ska vara upptagen med en respektabel aktivitet och huruvida alkoholkonsumtion anses vara en 
respektabel aktivitet för en kvinna är en tolkningsfråga. Resultatet visar på att respondenterna 
uppfattar en samhällelig föreställning avseende alkoholkonsumtion som villkorar offer-och 
förövarskapet kopplat till kön. Det kvinnliga offrets alkoholkonsumtion kan medföra att hon 
anklagas för att ha bidragit till att sätta sig i en utsatt situation, exempelvis att hon har varit på 
krogen, träffat en man och följt med honom hem. Samtidigt finns en uppfattning om att en 
man som druckit alkohol innan våldtäkten tillskrivs mindre skuld och ansvar för sin handling. 
Detta är även något som påvisas i tidigare forskning (Grubb & Turner, 2012; Baldwin-White 
& Elias-Lamberts, 2016).  
 
 

Slutsatser 
 
Resultatet visade en påtaglig ambivalens avseende definitionen av våldtäkt, då den beskrevs 
utifrån att en gräns överskrids och en sexuell handling sker mot en individs vilja, men de 
kunde inte redogöra för vart denna gräns går då respondenterna menade att det är en gråzon 
som främst påverkas av relationen som offret och förövaren har till varandra. Resonemang 
kring förklaringar till varför våldtäkt existerar som fenomen i samhället fördes och 
respondenterna uttryckte att de uppfattar att det handlar om mäns makt och kontroll över 
kvinnor, att det bottnar i den ojämställdhet som finns mellan könen. Studiens resultat påvisar 
en ambivalens avseende vem som är offer respektive vem som är förövare då uppfattningarna 
var att offret och förövaren kan vara vem som helst, att det ena eller det andra inte är kopplat 
till ett specifikt kön. Samtidigt föreställde och beskrev respondenterna offret som en kvinna 
och förövaren som en man. Uppfattningen var att det inte är möjligt att urskilja potentiella 
våldtäktsmän från andra män men beskrev uppfattningar om föreställningar i samhället, där 
en manlig förövare beskrivs utifrån olika inre- och attribut som exempelvis psykiskt sjuk eller 
avvikande.  
 
Respondenterna resonerade även kring att de uppfattar att samhälleliga etablerade 
föreställningar villkorar offer- och förövarskapet utifrån exempelvis relation, klädsel och 
alkohol. Resultatet påvisade att de flesta våldtäkterna utförs av en man som kvinnan har en 
relation till och kan medföra att gränser förskjuts samt att våldtäkter negligeras. Relationen 
kan resultera i svårigheter för kvinnan att förlika sig med offerskapet samt att se mannen som 
förövare. Studien visar på en enighet kring att offrets klädsel inte bör ha någon betydelse men 
respondenterna uppfattar sådana föreställningar i samhället. Vidare framkom att det fanns 
skilda uppfattningar avseende alkohol som riskfaktor, att offret och förövarens 
alkoholkonsumtion har olika betydelser utifrån kön. Resonemangen handlade om att det 
kvinnliga offrets alkoholkonsumtion kan påverka trovärdigheten och innebära att offret 
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skuldbeläggs medans den manliga förövarens konsumtion av alkohol används som en ursäkt 
och ses som en förmildrande omständighet.  
 
 

Avslutande diskussion 
 
Diskussionsavsnittet följer genomgående samma struktur som våra teman hade i avsnittet 
“Resultat och analys”.  
 
Gemensamt för samtliga respondenter var att en ambivalens påvisades avseende definitionen 
av vart gränsen mellan sex och våldtäkt går, att det var en gråzon som de inte kunde redogöra 
för. Vi har resonerat kring att problematiken att redogöra för gränsdragningen är ett uttryck 
för att respondenterna anser att det inte är deras definition som är viktig utan det är den utsatte 
individens tolkning av situationen som avgör om det var en våldtäkt eller inte. Trots att 
lagtexten fastställer vad en våldtäkt är kan den individuella definitionen av våldtäkt bilda en 
gråzon då det avgörande är den enskilde individens subjektiva gränsdragning som inte är 
densamma för alla. Den relation som finns mellan offret och förövaren kan medföra att offrets 
egna gränser förskjuts och överskrids. Vi kommer senare i detta avsnitt att fortsätta vår 
diskussion om hur relationen uppfattas villkora offer- och förövarskapet bland 
respondenterna. Samma ambivalens kring definitionen av våldtäkt fanns bland ungdomarna 
som medverkade i Jeffners (1998) studie. Värt att uppmärksamma är att Jeffners studie 
genomfördes för över 20 år sedan och med högstadieungdomar, i denna studie har vuxna 
universitetsstudenter medverkat. Resultat som påvisades i denna studie samt i Jeffners studie 
visar på hur starkt och djupt rotade vissa föreställningar är vilket påverkar enskilda individers 
uppfattningar om våldtäkt, offer- och förövarskap (ibid.).  
 
Respondenterna uttryckte många uppfattningar och egna förklaringar till att våldtäkt 
förekommer som vi anser överensstämmer med den radikalfeministiska teorin som innebär att 
kvinnor blir systematiskt förtryckta av män. Systemet bygger på kvinnans underordning i 
relation till mannen i samhället och går under benämningen patriarkatet. Mannens 
överordning i förhållande till kvinnan förekommer inom alla områden i samhället, sexuellt, 
socialt och politiskt. Indoktrineringen sker systematiskt under livets gång då det börjar redan 
vid födseln, vilket bidrar till att det patriarkala systemet internaliseras och utgör normen i 
samhället. Makten i patriarkatet utgör kontroll av kvinnors kroppar och sexualitet, vi menar 
att det yttersta uttrycket för detta är samhällsfenomenet våldtäkt (Gemzöe, 2014). De 
föreställningar vi uppfattar i samhället om respektive kön påverkar hur kvinnor och män 
rangordnas och värderas, vilket har inflytande på den enskilde individen. Respondenterna 
uttryckte att det är kvinnans definition av situationen som är avgörande för om det var en 
våldtäkt eller inte, vi uppfattar att det inte är så i verkligheten då våldtäkt är ett brott där ord 
ofta står mot ord och mannen har under lång tid givits, av samhället och domstolarna, 
tolkningsföreträde att definiera situationen, något som vi menar bekräftar mannens 
överordning över kvinnan.  
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Offret kan vara vem som helst, både en kvinna och en man enligt respondenterna, men en 
ambivalens visade sig förekomma då resonemanget om offerskapet utgick ifrån ett kvinnligt 
offer. En möjlig förklaring till detta kan vara att det inte är helt enkelt för respondenterna att 
frångå de normativa föreställningar som finns om respektive kön vilket färgar av sig på 
uppfattningen om offerskapet. Mannen beskrivs som större, starkare och dominant samt ska 
kunna försvara sig och ta sig ur situationen medans kvinnan beskrivs som fysiskt mindre, 
svagare och underlägsen vilket resulterar i att kvinnan passar bättre in i offerrollen jämfört 
med mannen (jmf Christie, 2001; Gemzöe, 2014). Svårigheten att se en man som ett offer 
påvisades även i Jeffners (1998) avhandling samt i Javaids (2016) studie.  
 
Offerskapet kopplat till det kvinnliga könet kan bli problematiskt då det förutsätter en viss typ 
av kvinna som måste uppfylla specifika inre- och yttre attribut, vilket skapar en mall som 
många kvinnor inte passar in i. Vidare menar vi att offerskapet som tillskrivs kvinnan kan 
förklara det stora mörkertal som finns bland våldtagna män, att mannen kan känna skam och 
vara rädd för att inte bli trodd, att det finns en föreställning om att en man inte ska kunna bli 
våldtagen då mannen anses kunna försvara sig (BRÅ, 2019). Vi har uppmärksammat att 
media förmedlar en karakteristisk bild av vilken sorts kvinna som kan vara ett våldtäktsoffer 
något som medför att många kvinnliga- och manliga våldtäktsoffer utesluts från offerskapet 
då de inte passar in i offerrollen. Media har stort inflytande på en stor del av befolkningen 
vilket bidrar till att de har makten att förstärka och reproducera föreställningen om det 
kvinnliga offret.  
 
Vi har reflekterat kring att respondenternas uppfattning om den manliga förövaren till stor del 
grundas utifrån deras föreställning av att offret är en kvinna. Deras uppfattning kan förklaras 
utifrån de normativa egenskaper som kvinnor respektive män tillskrivs och som innebär att 
bilden av mannen som stor och stark är förenlig med de föreställningar som finns om 
förövaren, vilket kan förklara varför förövarskapet kopplas till det manliga könet. Detta är 
problematiskt då kvinnan utesluts från förövarskapet vilket kan bidra till att våldtäkter med en 
kvinnlig förövare osynliggörs och kan uppfattas som en icke-existerande företeelse.  
 
Respondenterna uppgav även att det inte är möjligt att urskilja potentiella våldtäktsmän från 
andra män men uppfattar att det finns en föreställning om hur en våldtäktsman ser ut och att 
han beskrivs med negativt laddade attribut (jmf Christie, 2001). Detta kan vara en form av en 
samhällelig försvarsmekanism för att kunna urskilja våldtäktsförövare från andra “vanliga” 
män. Vi uppfattar att den allmänna bilden som förmedlas av den manliga förövaren är ytterst 
problematisk då den inte alls överensstämmer med vem den faktiska förövaren kan vara. 
Denna samhälleliga föreställning om vem som är förövare menar vi kan skapa en falsk känsla 
av trygghet och kan bidra till att en viss typ av män kan bli mindre trovärdiga som förövare då 
dessa inte stämmer överens med den bild som finns av förövaren. Vidare anser vi att bilden av 
den manliga förövaren även är problematisk då den utesluter kvinnan från förövarskapet då 
hon inte passar in i den normativa bilden av en förövare.   
 
Utifrån det respondenterna uttryckte kunde tre olika faktorer och omständigheter utläsas som 
de menar påverkar risken att bli utsatt för en våldtäkt; relation, klädsel och alkohol. Vi har fört 
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resonemang kring att relationen på många sätt är tillåtande och förlåtande vilket kan medföra 
att gränser flyttas fram och övertramp ignoreras vilket kan leda till att många våldtäkter och 
sexuella övergrepp förnekas och osynliggörs (jmf Jeffner, 1998; Baldwin-White & Elias-
Lamberts, 2016). Respondenterna resonerade kring uppfattningen att relationen kan leda till 
att den utsatta kvinnan har svårare att se sig som ett offer samt att uppfatta mannen som en 
förövare. Det kan vara svårt för den utsatta kvinnan att förena och hantera två skilda bilder av 
samma man, exempelvis pojkvännen som är kärleksfull och trygg men som även våldtar 
henne. Detta kan medföra svårigheter för den utsatta kvinnan att uppfatta och acceptera bilden 
av mannen som en våldtäktsförövare och då är det enklare för kvinnan att förneka våldtäkten. 
Vi har resonerat kring varför det är på detta sätt och kom fram till att en möjlig orsak kan vara 
att det är en försvarsmekanism som används av kvinnan i syfte att bibehålla sin tillvaro och 
världsbild. Några av respondenterna nämnde att våldtäkt inom en kärleksrelation är något som 
kan pågå under en längre tid och respondenterna uppvisar medvetenhet kring 
normaliseringsprocessen som förekommer inom våld i nära relation, något som kan ha 
påverkat deras resonemang.  
 
Respondenternas uppfattning om att relationen villkorar offer- och förövarskapet har många 
likheter med det som förespråkas i den radikalfeministiska teorin (Gemzöe, 2014). Vi har 
reflekterat kring att relationen mellan en man och en kvinna påverkas av mannens 
överordning i samhället. Våld mot kvinnor inom nära relationer normaliseras i samhället via 
indoktrineringen som börjar redan i småbarnsåldern där exempelvis pojkars våldsamma 
behandling mot flickor förstärks då handlingarna tolkas som ett uttryck för kärlek och får 
därmed inte några konsekvenser. Relationen kan medföra att en gråzon bildas där gränser 
suddas ut och förskjuts vilket tyvärr är en gynnsam grogrund för att normalisera sexuella 
övergrepp. Diskussioner har förts om att vi uppfattar att respondenterna ger uttryck för att det 
finns latenta åsikter i samhället om att mannen har rätt till kvinnans kropp och kvinnan ska 
vara redo att tillfredsställa honom, vilket kan villkora och medföra svårigheter för kvinnan 
respektive mannen att ta till sig offer- och förövarskapet. Kvinnor har uppfostrats i ett 
samhälle där mannens sexualitet är norm och det är den som kvinnan ska förhålla sig till (jmf 
Gavey, 2005; Gemzöe, 2014). 
 
Samtliga respondenter uttryckte väldigt tydligt att en kvinna ska kunna klä sig som hon vill 
utan att riskera att bli utsatt för en våldtäkt, samtidigt resonerades det kring att de uppfattar en 
latent åsikt om att kvinnans klädsel har betydelse utifrån de föreställningar som finns i 
samhället (jmf Jeffner, 1998). Vi har resonerat kring att vi uppfattar att respondenterna gav 
uttryck för den patriarkala strukturen som finns i samhället vilket medför att kvinnokroppen 
objektifieras, sexualiseras och bidrar till kontroll av kvinnors kroppar och sexualitet (Gemzöe, 
2014). Mannen är överordnad kvinnan och har tolkningsföreträde, det är hans uppfattning av 
situationen som påverkar betydelsen av kvinnans klädsel. Det vill säga, om mannen uppfattar 
att kvinnan signalerade med sina kläder att hon var sexuellt villig är det den tolkningen som 
påverkar huruvida det ska definieras som våldtäkt eller inte. Vi anser att klädseln får 
betydelse då det kan uppfattas som att en lättklädd kvinna triggar igång mannens sexualdrift 
och kvinnans klädsel blir ifrågasatt på grund av föreställningar om att kvinnan ansvarar över 
att kontrollera mannens sexualitet (jmf Gavey, 2005). Denna uppfattning menar vi resulterar i 
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att kläderna villkorar huruvida en situation ska definieras som en våldtäkt eller inte, och att en 
kvinna som klär sig på ett utmanande sätt anses inte kunna bli våldtagen.  
 
Alkohol var ett ämne där två av respondenternas uppfattningar uppmärksammades på grund 
av att de tydligt skiljde sig åt från varandra och de övriga respondenternas resonemang. En av 
dessa respondenterna menade på att alkohol är en riskfaktor och den andra respondenten var 
av motsatt åsikt. Denna studie innehar inget jämförande perspektiv med fokus med kön men 
vi har resonerat om att en möjlig orsak till de skilda åsikterna kan förklaras utifrån 
respondenternas kön, att en är man och att den andra är kvinna och detta kan ha medfört att 
tidigare erfarenheter har påverkat deras uppfattningar (jmf Gemzöe, 2014). En tredje 
respondent resonerade kring alkohol utifrån att offrets berusning kan resultera i att hon ses 
som ett enkelt offer och riskerar därmed att bli våldtagen. Detta resonemang anser vi är 
intressant och unikt då vår uppfattning var att denna respondent utgick ifrån att risken ligger i 
att en potentiell förövare kan göra ett strategiskt urval genom att välja ut den kvinna som är 
mest berusad i sammanhanget.  
 
Vi kunde urskilja att respondenternas resonemang avseende alkohol gav uttryckt för att de 
uppfattar oskrivna regler i samhället kopplat till föreställningar om kön, något som villkorar 
offer- och förövarskapet (jmf Boëthius, 1981; Jeffner, 1998; Grubb & Turner, 2012). Offret 
bör, enligt ett av Christies (2001) kriterier, vara upptagen med en respektabel aktivitet och 
huruvida alkoholkonsumtion anses vara en respektabel aktivitet för en kvinna eller inte, 
menar vi är en individuell, strukturell och kulturell tolkningsfråga. Vi har diskuterat kring att 
det finns en föreställning om att en kvinna ska kontrollera sig, ansvara över sig själv och 
ansvara över samt kontrollera mannens sexualitet och det kan kvinnan inte göra om hon är 
berusad (jmf Gemzöe, 2014).  
 
Övergripande har respondenterna uttryckt relativt tydliga åsikter angående ämnet men det 
finns även en uppenbar och genomgående ambivalens. Denna ambivalens visar på hur 
komplext våldtäkt som ämne verkligen är, att det finns faktorer och omständigheter som 
påverkar uppfattningar om våldtäkt och därmed villkorar offer- och förövarskapet. Samtliga 
respondenter har överlag uppvisat en medvetenhet och kunskap om ämnet. Vi har 
uppmärksammat och resonerat kring att mycket av det som uppgivits är förenligt med de 
radikalfeministiska tankegångar som vi uppfattar finns i samhället. Vi har diskuterat vad detta 
kan bero på, om det kan förklaras utifrån att respondenterna studerar på socionomprogrammet 
och att de via utbildningen har erhållit kunskap om samhällsproblem på individuell- och 
strukturell nivå eller om det är kunskap som de bär med sig sedan tidigare? 
 
 
Förslag på vidare forskning 
 
Våldtäkt är ett komplext ämne som det finns många åsikter och uppfattningar om. 
Respondenterna i denna studie har genomgående visat en ambivalens kring föreställningar 
kopplat till våldtäkt, offer- och förövarskap. Under arbetets gång har tankar uppkommit om 
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att det vore intressant att undersöka om samma ambivalens i ämnet uppfattas bland studenter 
inom andra studieprogram. Ett annat förslag är att en liknande studie kan genomföras med 
socionomstudenter vid ett annat svenskt universitet eller högskola i syfte att undersöka om 
liknande resultat skulle uppvisas där, eftersom att våldtäkt är ett stort samhällsproblem och de 
personliga uppfattningarna kan komma att påverka möten i det kommande yrkeslivet. 
	
Denna studie har inte fokuserat på att jämföra uppfattningar mellan kvinnor och män. Det 
hade därför varit intressant att göra en kvantitativ undersökning med inriktning på att jämföra 
huruvida uppfattningar mellan könen skiljer sig åt eller inte. Ett sista och avslutande förslag 
på vidare forskning är att genomföra en kvalitativ studie där fokusgrupper används. Exempel 
på fokusgrupper skulle kunna vara en fokusgrupp med individer i tonåren och en med 
individer i medelåldern med avsikt att undersöka om uppfattningar avseende ämnet våldtäkt 
skiljer sig åt mellan olika generationer.  
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