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Sammanfattning 

I denna kvantitativa undersökning ämnar vi undersöka de föreställningar och myter som råder 

om våldtäkt bland studenter vid Umeå universitet. Vi tycker att våldtäkt som fenomen och 

begrepp är intressant att fördjupa sig i. Vi har märkt att då vi diskuterat ämnet med varandra 

så har vår syn på vad en våldtäkt är och vad straffet bör vara inte alltid stått i logisk proportion 

till brottets verkliga beskaffenhet. Då begreppet våldtäkt förekommer i media eller i forskning 

är vår uppfattning att det ofta handlar om stereotypa bilder av offer och gärningsman. Vi är 

intresserade av att veta hur allmänheten ser på våldtäkter och dess förövare. Speglar 

allmänhetens uppfattning de myter som finns om våldtäkter? För att ta reda på detta har vi 

valt att göra en enkätundersökning där vi ställer frågor om vad studenterna vid Umeå 

universitet tycker och tänker om våldtäkter, våldtäktsmän och de rättsliga påföljder som 

kommer av en våldtäkt. Svaren från vår enkät har analyserats i ett program som heter SPSS. I 

analysen jämfördes hur deltagarna har svarat med olika bakgrundsvariabler som ålder, kön, 

om de känner någon eller själva blivit utsatta för en våldtäkt. Vi gjorde detta för att kunna se 

om det finns likheter eller skillnader i hur deltagarna svarat beroende på deras bakgrund. En 

intressant upptäckt vi gjorde i undersökningen var att deltagarna inte hade en enhetlig bild av 

vad en våldtäkt är i den skada och kränkning den orsakar. Vi såg att de i vissa frågor 

rangordnade våldtäkt högre än dråp/mord medan de i andra frågor jämställde skadan en 

våldtäkt orsakar med en misshandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykelord: våldtäkt, våldtäktsman, föreställningar



2 
 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................................3 

Problembakgrund .................................................................................................................................3 

Syfte och frågeställningar .....................................................................................................................4 

Avgränsningar ......................................................................................................................................4 

 

Teori och tidigare forskning ..................................................................................................................5 

   Stigmatisering och kategorisering ................................................................................................................... 5 

   Medier och sociala etiketter...................................................................................................................5 

   Genusteori .............................................................................................................................................7 

   Våldtäktsmyter ......................................................................................................................................7 

   Koppling mellan teorier och vår undersökning ............................................................................................. 8 

   Grundläggande statistik .........................................................................................................................9 

   Media och våldtäktsmyter ...................................................................................................................10  

   Uppfattning av ungdomar ....................................................................................................................11 

   Uppfattning av vuxna män ..................................................................................................................11 

 

Metod .....................................................................................................................................................13 

   Undersökningens utgångspunkt ..................................................................................................................... 13 

   Insamling av empiri och urvalsprocess ...............................................................................................13 

   Behandling och analys av empirin ......................................................................................................14 

   Etiska överväganden ............................................................................................................................15  

   Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet ...............................................................................................15 

   Litteratur till studien ............................................................................................................................16 

   Arbetsfördelning ..................................................................................................................................16 

Resultat & analys..................................................................................................................................17 

   Bakgrund .............................................................................................................................................17 

   Vad är en våldtäkt? ..............................................................................................................................18 

   Vem är en våldtäktsman?  ...................................................................................................................24 

   Påföljd av våldtäkt ...............................................................................................................................28 

Diskussion .............................................................................................................................................30 

   Vad betyder resultaten?  ......................................................................................................................30 

   Metoddiskussion  .................................................................................................................................32 

   Framtida forskning ..............................................................................................................................33 

Referenser .............................................................................................................................................34 

Bilaga 1 

 

 

 



3 
 

Inledning 

Våldtäkt är en brottstyp som ofta figurerar i tidningar och andra medier. Vi har dock stött på 

det förhållandevis lite under vår utbildning till socionomer. Då begreppet våldtäkt förekommit 

under utbildningen så har det där, precis som det så ofta gör i medier, handlat om stereotypa 

bilder av offer och gärningsman. Den bild man får av våldtäkter är ofta situationer där offret 

är någon som förövaren gjort hjälplös och som denne är fri att utnyttja som han vill. 

Våldtäkt är något som vi sällan pratar om och som är tabu för många människor. Medier, som 

på sitt sätt är tongivaren för den debatt som förs i samhället, fokuserar sällan  på förövaren av 

en våldtäkt annat än att beskriva honom som våldtäktsman eller beskriva det korta straff som 

han får till följd av det brott han begått. Vi tycker att våldtäkt som fenomen och begrepp är 

intressant att fördjupa sig i. Detta eftersom vi som skriver denna uppsats märkt att då vi 

diskuterat ämnet med varandra så har vår syn på vad en våldtäkt är och vad straffet bör vara 

för en våldtäkt inte alltid stått i logisk proportion till brottets beskaffenhet. Kan man säga att 

våldtäkt är värre än misshandel? Är våldtäkt att likställa med mord? Jag har hört en god vän 

till mig beskriva våldtäkt som ett mord på själen. Ett brott som riktar sig, inte mot att skada 

fysiskt utan att skada psykiskt. I denna uppsats ämnar vi undersöka vad studenter på Umeå 

universitet tycker om våldtäkter, förövaren av en våldtäkt samt den rättsliga påföljden för 

gärningsmannen. 

 

Problembakgrund 

Ämnesområdet sexuellt ofredande, och i det här sammanhanget våldtäkt specifikt, är ett brett 

område som går att angripa från många olika vinkar. Frågor som berör vad en våldtäktsman 

är, vem han är, om vem som helst kan våldta samt hur en person klarar av att genomföra en 

våldtäkt är bara några få delar av våldtäktsfenomenet som vi tycker är intressant att studera 

närmare. Vad allmänheten tänker om våldtäktsmän och hur man ska behandla de som 

våldtagit är även de intressanta utgångspunkterna inom ämnet. Det finns många frågor inom 

detta område som vi skulle vilja få svar på. De tidigare studier som gjort inom området säger 

olika saker, en sak de dock ofta har gemensamt är att de har fokus på offret. Vi kommer i 

denna uppsats lägga fokus på våldtäktsmannen. Vi kommer specifikt fokusera på män som 

våldtäktsförövare där offret är över 18 år. 

Media har i dagens samhällen ett stort inflytande på det informationsflöde som håller 

allmänheten uppdaterad om vad som händer i världen. Sociala medier märker vi blir allt större 

och en stor del av den information som inhämtas av människor idag kommer ifrån tv och 

tidningar oavsett om det konsumeras genom dess traditionella medium eller via internet. En 

fråga som känns viktig att studera är hur media påverkar människans uppfattning och 

föreställningar om saker och ting, inklusive våldtäkt och våldtäktsmän. Finns det är en tydlig 

bild av vad en våldtäktsman är och hur det brott han begått ser ut och hur allvarligt ser 

människor på brottet våldtäkt om man ställer det i kontrast till andra brott som mord och 

misshandel? Enligt Svensson (2012) är en förövare av en våldtäkt någon som samhället tar 

avstånd från. Förövaren är inte längre en människa i samhällets ögon, han är en våldtäktsman 
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Han säger vidare att det på fängelser finns speciella avdelningar för våldtäktsmän eftersom de 

annars är ett lätt byte för övriga interner. 

Våldtäkt är som nämnts innan ett område som är vanligt förekommande i medier. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2008) menar att ämnet har fått stor uppmärksamhet i den 

kriminalpolitiska debatten och att antalet anmälda våldtäkter sedan mitten av 1990-talet har 

mer än dubblats. Därför anser vi att det är av vikt att ta upp det än en gång för att belysa 

uppfattningen hos allmänheten och på så sätt få en möjlighet till bättre förståelse för hur 

människor tänker om företeelsen. Vi som skrivit denna uppsats tycker att våldtäkt är 

intressant, både som begrepp och företeelse. Det är ett intressant område just för att det är 

tabubelagt, att få se allmänhetens tankar kring ett ämne som vi annars inte talar så öppet om i 

samhället mer än den bild som media ger oss. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur studenters föreställningar om våldtäkt och 

förövare till våldtäkt ser ut.  

 

Frågeställningar 

- Hur definieras våldtäktsmannen av studenterna på Umeå universitet?  

- Hur definieras brottet våldtäkt av studenterna på Umeå universitet? 

- Kan uppfattningen om våldtäktsmän och våldtäkt knytas till individuella egenskaper hos 

svarspersonen? 

 

 

Avgränsningar 

På grund av att vi som skriver denna uppsats tycker att ämnet våldtäkt är intressant så var vår 

ambition i det inledande skedet av arbetet att göra det betydligt större, men för att det skulle 

vara praktiskt genomförbart att göra en mer ingående studie inom ramarna för vad en C-

uppsats ska vara så valde vi att begränsa oss till vad studenterna på Umeå universitet tyckte 

om våldtäkt och förövaren av en våldtäkt.  

En annan avgränsning vi gjorde när det gäller förövaren är att vi valt att lägga vår fokus på 

män som förövare till våldtäkt eftersom män är de vanligast förekommande förövarna när det 

kommer till våldtäkt vilket Brottsförebyggande rådet visar i sin rapport från 2005.   

En tredje och viktig avgränsning i arbetet var valet av åldersgruppen både när det gäller 

våldtäktsmännen och offren. Vi har valt att inte titta på våldtäkt mot barn utan fokuserat på 

våldtäkter där offren är över 18 år för att göra en stor undersökning lite mindre. Vi ser dessa 

två delar som två olika på ett sätt och för vårt syftes skull som inte inkluderar övergrepp mot 

barn uteslöts den delen.
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Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras några teorier som vi anser vara av vikt för det arbete vi har gjort. 

Dessa perspektiv och teorier har vi använt oss av i analysen och diskussionen av den data vi 

samlat in i samband med vår enkätundersökning. Olika teoretiska perspektiv som rör ämnet 

våldtäkt och våldtäktsmän kommer på ett eller annat sätt att behandlas i detta avsnitt och i 

slutet ges exempel på vad just det ämnesområdet har med vår studie att göra. 

 

Stigmatisering och kategorisering 

Våldtäktsmän är personer som samhället tar avstånd från och på fängelser finns det speciella 

avdelningar för dem (Svensson 2012). Man kan diskutera om särskiljandet av våldtäktsmän 

från resterande fängelsepopulation kommer som en produkt av det stigma samhället har satt 

på förövarna av våldtäkt. Termen stigma skapades av grekerna och är ett begrepp som är 

avsett att påvisa något nedsättande eller ovanligt i en persons moraliska status. Det har med 

åren utvecklats till att delas in i tre åtskiljda typer av stigma, en av dessa, den vi anser är 

relevant för vår undersökning, är som Goffman benämner det ”fläckar på den personliga 

karaktären” (Goffman, 2001). Fläckar på den personliga karaktären kan bland annat innebära 

viljesvagheter eller bristande hederlighet som brottslingar, psykiska rubbningar, 

fängelsevistelser och självmordsförsök (ibid.) Vad alla stigmatiserade personer har 

gemensamt är att de på grund av stigmat avviker från andra på ett sätt som samhället inte 

accepterar, att personen i fråga bortsett från stigmat är precis som alla andra uppmärksammas 

inte, stigmat tar överhand och den negativitet som stigmat för med sig får dem som möter 

honom att vända sig bort och avvisa personen. I ett samhälle är stigmatisering vanligt 

förekommande och det sker automatisk (ibid.). Vi människor har ett behov av att kategorisera 

saker och ting, även de människor som begår hemska brott. Vi gör detta för att kunna 

avskärma dem från oss. Det blir enklare för oss att avfärda dem om vi kan se att de inte är 

samma som oss, de är av ett speciellt slag. Om vi kan placera dem i en kategori som psykopat, 

pedofil, utan samvete eller säga att de har en snedvriden sexualitet så blir det enklare för oss 

att säga att den personen inte är som oss. (Svensson, 2012). Genom att kategorisera skapas 

stigmatisering som en värre del av kategoriseringen. Genom stigmatiseringen tillskrivs de 

stigmatiserade olika fördömande egenskaper. Rüsch, Angermeyer & Corrigan (2005), menar 

att det finns tre grader av stigmatisering, skapandet av stigmatisering som schablonbilder är 

steg ett, nästa steg blir den negativitet som läggs på schablonbilderna och det tredje steget är 

den diskriminerande delen av stigmatiseringen. I denna uppsats kommer vi enbart att beröra 

den schablonbild som kan finnas gällande våldtäktsmän och våldtäkt. För att vi ska kunna 

prata om de andra graderna av stigmatisering så anser vi att en mer djupgående undersökning 

med kvalitativa intervjuer krävts. Detta har vi dock valt att inte göra i denna studie till förmån 

för att bättre kartlägga schablonbilden. 

 

Medier och sociala etiketter 

Medier bidrar till den stigmatisering och kategorisering som sker varje dag i vårt samhälle. 
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Likt den makt politiker kan utöva över oss kan även medierna utöva makt över oss så länge vi 

inte frivilligt väljer att inte låta dem göra så, det menar Strömbäck (2004). Han fortsätter 

sedan liknelsen mellan politiker och medias makt genom att beskriva den makt medierna 

besitter som en makt som enbart finns till så länge vi inte väljer att strunta i dem. 

Förutsättningen för att medierna skall kunna utöva makt är att vi uppfattar dem som legitima 

förmedlare av information och nyheter. Strömbäck (2004) menar att nästan alla konsumerar 

medier varje dag.  Vidare säger han att av det svenska folket, en genomsnittlig dag år 2002, 

tittade 85 procent på tv, 82 procent läste åtminstone en dagstidning och 79 procent lyssnade 

på radio. Vidare använde sig 32 procent utav internet. Strömbäck kommer fram till att en 

genomsnittlig svensk år 2002 ägnade drygt sju av dygnets timmar till medier på ett eller annat 

sätt. Med det drar han även slutsatsen att medierna teoretiskt sätt har förutsättningar för att 

utöva makt och visa människan hur verkligheten ser ut. Detta eftersom media förväntas vara 

objektiv och förmedla ”sanningen” (Ekecrantz & Olsson, 2004). Även Ester Pollak talar i sin 

avhandling En studie i medier och brott om den moralpanik som finns bland allmänheten 

vilket hon beskriver som rädslor för exempelvis våldtäktsmän som går lösa. En sådan artikel 

om att en våldtäktsman går lös förstärks sedan genom att exempelvis en expert intervjuas i 

artikeln och hela situationen framställs som betydligt allvarligare än vad den från början är. På 

så sätt skapas en rädsla för exempelvis fenomenet våldtäkt och våldtäktsmannen (Pollak, 

2000). Genom en studie av två amerikanska kriminologer, Edmund McGarell & Thomas 

Castellano, som Pollak hänvisar till i sin avhandling, framkommer hur även de menar att 

media påverkar och inverkar på hur stor rädsla människor har för olika slags brott, detta 

genom att media målar upp brotten. De menar vidare att människors uppfattning om 

brottsligheten ofta inte stämmer överrens med verkligheten. Men det är inte enbart media som 

bidrar till stigmatisering och den bild samhället har av vissa människor. Rüsch, Angermeyer 

& Corrigan (2005), talar om användandet av språket för att sätta etiketter på andra och på så 

sätt skilja ”oss” från ”dem”. De menar att denna separation leder till tron att ”de” är 

annorlunda än ”oss” och att ”de” är märkta och delar en gemensam negativ etikett så att ”de” 

verkar vara en helt annan sort människor. Ett exempel på användandet av klassificeringen och 

användandet av ”oss” och ”dem” är att kalla en person för ”schizofren”, istället för att tala om 

en person med schizofreni. De menar att en person med en fysisk åkomma, exempelvis cancer 

fortfarande är en av ”oss” på så sätt att man där säger att en person har cancer, medan 

psykiska åkommor hamnar i ”den andra” kategorin. På så sätt menar Rüsch, Angermeyer & 

Corrigan att språkanvändningen är en kraftfull kärna och ett tecken på stigmatisering som sker 

enbart genom det språkval vi har. Vi kan dra paralleller mellan detta och det vi berör i vår 

studie. Vi är av den uppfattningen att ett offer för en våldtäkt egentligen aldrig, i någon 

kontext, blir kallad för ”den våldtagne” eller något liknande detta. Offret för en våldtäkt 

benämns nästan alltid som någon som blivit utsatt för en våldtäkt. En förövare av en våldtäkt 

benämns däremot ofta som en våldtäktsman. Man har genom valet av ord visat att de som blir 

utsatta för en våldtäkt fortfarande är en del i samhället, de tillhör fortfarande "vi", medans 

våldtäktsmännen inte längre är en del av en grupp som vi vill associeras med därför pratar vi 

om dem som "de andra”. Rüsch, Angermeyer & Corrigan talar i detta sammanhang om att 

socialpsykologin har identifierat tre olika typer av kognitiva, emotionella och 

beteendemässiga aspekter på offentlig stigma som de kallar stereotyper, fördomar och 

diskriminering. De av dessa som vi berör i vår studie är stereotyper. 
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Våldtäktsmyter 

Lonsway & Fitzgerald (1994), ger en enkel och tydlig definition på vad våldtäktsmyter är; 

“Rape myths are attitudes and beliefs that are generally false but are widely and persistently 

held, and that serve to deny and justify male sexual aggression against women” (sid. 2). De 

menar vidare att våldtäktsmyter kan förklaras som stereotyper. De menar att inte alla 

våldtäkter stämmer överrens med denna mytbildning eller den stereotypa bilden av en 

våldtäkt men att de som gör det är de våldtäkter som får mest uppmärksamhet i media vilket 

tjänar till att solidifiera bilden av den stereotypa våldtäkten än mer.  

Kathryn M. Ryan (2011) ger denna definition på vad våldtäktsmyter kan åstadkomma ”Rape 

myths can influence sexual scripts that determine sexual attitudes and behavior” (sid. 774). 

 

En vanlig våldtäktsmyt som är spridd över hela världen som Lonsway & Fitzgerald (1994) tar 

upp är myten om att kvinnor ljuger om att de har blivit våldtagen. En annan myt de tar upp är 

myten om att det enbart är ”vissa kvinnor” som blir våldtagna. "Vissa kvinnor" beskrivs vara 

kvinnor från minoritetsgrupper och kvinnor med dåligt rykte. Kvinnor som redan innan 

våldtäkten kan bära ett stigma. Forskning hittar däremot inget som säger att enbart vissa 

kvinnor blir utsatts för våldtäkt, en myt som däremot har lite stöd i forskning säger Lonsway 

& Fitzgerald vara myten om att yngre och sexuellt utmanande kvinnor har större risk att bli 

utsatta för våldtäkt. Annars menar de att tron om att enbart vissa typer av kvinnor blir utsatta 

för våldtäkt är ett sätt att förneka personlig utsatthet och skilja de kvinnor som våldtas ifrån 

sig själv. Även Kathryn M. Ryan (2011) talar om att våldtäktsmyter kan ge tröst till kvinnor 

och män, eftersom de tillåter dem att distansera sig och sitt eget liv från möjligheten av att 

vara offer eller förövare av våldtäkt. Än en gång återkommer vi till att tala om ”vi” och ”dem” 

för att distansera oss från ”våldtäktsmän”. 

Att vara en våldtäktsman föds ur hur vi pratar om dem. Genom stigmatiseringen, 

kategoriseringen, etiketter och media som till stor del förmedlar dessa förstärker och skapar vi 

de rådande våldtäktsmyter som finns i vårt samhälle. Dessa bygger delvis på fakta men även 

de föreställningar vi människor har, hur vi talar om våldtäkt och vilka ord vi använder. 

 

I denna uppsats kommer begreppet våldtäktsmyt att användas för alla föreställningar om 

våldtäkter som tangerar sanningen men på något sätt är felaktiga eller överdrivna. 

 

Genusteori 

Det är inte enbart kategoriseringar, myter och stigmatisering som spelar en roll i fenomenet 

våldtäkt och våldtäktsmannen. I världen råder även patriarkala föreställningar om att män är 

mer värda än kvinnor, vilket gör att mannen framställs som norm och kvinnan som avvikande, 

det menar Johnsson-Latham (2008), vidare hävdar hon att dessa föreställningar av genus ofta 

präglas av kultur, tradition, religion och attityder. Gottzen & Jonsson (2012) beskriver 

fenomenet som; myten om den jämställde mannen, genom att tala om mannen som hyllas och 

accepteras som norm när han tar pappaledigt, men samtidigt är det samma man som kan stå 

för kvinnomisshandel, våldtäkt och pedofili. Att denna problematik fortfarande accepteras 

tolkar de som en följd av att myter om mannen osynliggör den problematik som finns. Pollak 
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(2000) menar att brottsjournalistikens fokus alltid ligger på manliga förövare och framhäver 

en mansdominerad värld. Pollak (2000) menar vidare att brottslingar förutsätts vara män även 

fast personen inte benämns som man. Istället används orden förövare, våldtäktsman, 

misshandlare etc, om det är en kvinnlig förövare markeras detta genom att sätta ordet 

”kvinnlig” framför benämningen. På så sätt menar Pollak (2000) att vi bevarar de könsroller 

som redan finns i samhället.  

Johnsson-Latham (2010) menar att sexuellt våld främst drabbar kvinnor i nära relationer och 

att det ofta är kopplat till och syftar till att vidmakthålla den underordnade ställning kvinnor 

har i förhållande till män. Hon menar vidare att våld mot kvinnor även har sin grund i en 

dubbelmoral som begränsar kvinnors men inte mäns sexualitet. Johnsson-Latham (2008) talar 

även om att det finns patriarkala föreställningar om att män är mer värda än kvinnor, detta gör 

att mannen framställs som norm i samhället och även rättighetsbärare i bland annat frågor 

som rör makt och sexualitet. 

 

Koppling mellan teorier och vår undersökning 

Vi ser att det går dra likheter mellan stigmatiseringsteorin som Goffman (2001) talar om och 

våldtäktsmyterna som Lonsway & Fitzgerald (1994) talar om genom att de båda i sina teorier 

talar om att särskilja den utsatte från sig själv.  

Vi människor bearbetar nya intryck och personer genom att placera dem i kategorier, detta gör 

vi för att förstå och komma ihåg saker vi har varit med om, det hjälper oss när vi ska förstå 

nya situationer eller då vi träffar personer vi inte mött tidigare (Sellbjer, 2009). Detta tror vi är 

vara en grogrund för att stigmatisera individer eller grupper i samhället. Olika medier, oavsett 

om det är sociala medier eller mer konventionella medier bidrar till att skapa vår individuella 

världsbild genom den information de ständigt ställer till vårt förfogande (Ekecrantz & Olsson, 

2004). Men den bild vi får genom medier ser vi som en mycket förenklad bild av förövare, 

offer, våldtäkt som brott och den juridiska process som tar plats innan en gärningsman kan 

dömas. Den förenklade och ibland även skeva bilden av vad en våldtäkt är som media förser 

oss med bidrar till skapandet av myter kring begreppet och fenomenet våldtäkt.  

Myter bildas på olika sätt för att särskilja det hemska och annorlunda från det egna. På så sätt 

är det även enkelt för människan att lyssna till media som målar upp en överdriven bild av 

våldtäktsmän och fenomenet våldtäkt. Att samhällets bild sen ser ut på ett sätt och 

verkligheten på ett annat är inte förvånansvärt med tanke på hur förledda vi blir utav media 

och den bild de målar upp vad exempelvis en typisk våldtäkt. Genusaspekten av våldtäkter är 

att det alltid är män som våldtar kvinnor. Det i sig är en bra utgångspunkt för att kunna se hur 

fläckat vårt samhälle är av den genusinfluerade tid vi lever i.
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Grundläggande statistik 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ 2005), har genom att samla in och bearbeta alla inkomna 

anmälningar om fullbordade våldtäkter mellan åren 1995 och 2000 belyst fenomenet våldtäkt 

både för personer under och över 15 år. Här presenteras en del av vad de fått fram gällande 

anmälda fullbordade våldtäkter på personer över 15 år.  

År 1985 anmäldes drygt 600 fullbordade våldtäkter på människor 15 år och äldre, och år 2004 

anmäldes drygt 1800 fullbordade våldtäkter på människor 15 år och äldre, (BRÅ, 2005).  

Räknar vi på detta så kan vi se att det är en ökning med 200 procent på 19 år och slås det ut 

per år blir det en ökning på drygt 6 procent per år. BRÅs rapport (2005) visar även att av alla 

de anmälda fullbordade våldtäkterna i Sverige så är 97 % av dem på kvinnor och endast 3 

procent på män. 100 % av alla förövare av ovan nämnda våldtäkter var män. Vidare redovisar 

BRÅ att majoriteten av alla våldtäkter sker där offret och gärningsmannen känner varandra, 

antingen i en nära relation eller ytligt bekanta. Det vanligaste relationsmönstret är att offret 

och gärningsmannen har eller har haft en nära relation med varandra (32 procent ut av 

våldtäktsfallen). BRÅs rapport visar även att ytlig bekantskap, med 27 procent, är det näst 

vanligast förekommande. Trea i denna skala med 20 procent kommer obekantskap mellan 

offer och gärningsman. Mindre vanligt är nära bekanta, familjemedlemmar och släktingar 

eller arbets-/studie- kamrater. BRÅs rapport visar dessutom att det vanligaste stället där 

våldtäkten genomförs är i någon av de berörda individernas bostad, närmare bestämt 60 

procent utav alla våldtäktsfallen. Gruppvåldtäkter, vilket BRÅ använder som begrepp där det 

är fler än en förövare, utgör 11 procent av den totala mängden anmälda våldtäkter. 

När det kommer till frågan om alkoholkonsumtion, både hos gärningsman och hos offer, visar 

BRÅs rapport att gärningsmannen i större utsträckning varit påverkad av alkohol, 86 procent 

utav fallen mot den lite lägre siffran 83 procent utav fallen där offret varit påverkad av 

alkohol vid våldtäktstillfället. Gärningsmannens ålder visar genom BRÅs rapport att det 

vanligast förekommande åldersspannet är 30 till 39 år där 32 procent utav gärningsmännen 

ligger. En bit bakom kommer gärningsmän mellan 40 till 49 (19 procent), och trea i den 

fallande skalan hamnar gärningsmän i åldrarna 25 till 29 på 17 procent. 

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ 2008) har år 2008 gjort en ny rapport där de uppdaterat viss 

information och valt att mer fokusera på våldtäkter på personer över 15 år. Där visar 

utvecklingen av anmälda våldtäkter mellan 1995 och 2006 en grov ökning och förhöjd 

anmälningsbenägenhet förklaras med att mindre grova våldtäkter av ytligt bekanta och 

obekanta idag anmäls oftare. Mindre tolerans för våldtäkter och ändrad lagstiftning är 

anledningar till den ökade anmälningsbenägenheten men de säger samtidigt att det även kan 

finnas en faktisk ökning av vissa våldtäktstyper. Livet som levs nu med frekvent användande 

av Internet och större möjlighet att träffa nya människor via just internet eller via nöjesliv ger 

en viss ökad risk för att bli våldtagen och detta kan vara en möjlig förklaring till den ökning 

som visas.   

FN beräknar att var tredje kvinna på jorden någon gång under sitt liv utsätts för våld och att 

var femte kvinna någon gång i sitt liv utsatts för våldtäkt eller försök till våldtäkt (Johnsson-

Latham, 2010). 
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Media och våldtäktsmyter 

Wennstam (2005) skriver i sin bok En riktig våldtäktsman, om media och den bild de 

framhäver av våldtäkt. Wennstam är i grunden en kriminalreporter på SVT men har genom 

två böcker, Flickan och skulden, samt En riktig våldtäktsman gått ner på djupet i vad en 

våldtäkt är för samhället. I Flickan och skulden väljer hon att rikta hela sin uppmärksamhet på 

offret och i sin senare bok En riktig våldtäktsman, som vi har valt att använda i denna uppsats, 

vänder hon istället sin uppmärksamhet mot våldtäktsmannen och medias bild utav honom. 

Detta har hon gjort genom intervjuer med våldtäktsmän, psykologer, poliser, etnologen David 

Sandberg med flera. Genom sina ingående intervjuer med dessa personer samt tillgång till 

domar, utredningar och rapporter anser vi Wennstam som en pålitlig källa att använda i denna 

uppsats. 

Genom etnologen David Sandberg, som gjort en uppsats om medierapporteringen, Riktig 

våldtäkt, beskriver Wennstam hur han fått fram hur media själv verkar välja ut de 

våldtäktsbrott som, enligt Wennstam (2005), passar samhället och vår medvetenhet om 

våldtäkt. Några notiser som Sandberg gör i sin uppsats är att när det gäller vilka våldtäktsfall 

som tas upp av media är att gruppvåldtäkter är vanligast förekommande i dagstidningen 

Dagens Nyheter mellan åren 2001 och 2002. Av 201 artiklar handlade 74 stycken av dem om 

gruppvåldtäkt vilket innebär att de utgör 37 procent av antalet omskrivna våldtäkter. När vi 

jämför dessa siffror med de siffror som BRÅ (2005) får fram genom sin studie där 

gruppvåldtäkter utgör 11 procent av alla våldtäkter, kan man se att Dagens nyheter ger en bild 

av att gruppvåldtäkter är mer vanligt förekommande än vad de i statistiken är. Vidare 

uppmärksammades unga förövare betydligt mer än äldre i Dagens Nyheter, 64,5 procent var 

under 20 år medan det i BRÅs studie framkommer att förövare är betydligt äldre, närmare 

bestämt mellan 30 och 39 år. Samma sak gäller när det kommer till offren, i 69 procent av 

fallen var offren unga kvinnor under 20 år i Dagens Nyheter. I 55 procent utav artiklarna 

föreföll brottsplatsen utomhus eller i en bil, jämför man detta med BRÅs rapport ser man att 

även detta är missvisande mot för hur det ser ut i verkligheten. En annan återkommande bild 

som speglades utav Dagens Nyheter var att gärningsmannen var okänd för offret, i endast 10 

av de 201 artiklarna framkommer det att offret kände förövaren vilket också är missvisande 

utifrån statistiken som BRÅ visar. En sista detalj som ofta förekom beskrivande och ingående 

i artiklarna var om det förekom våld eller vapen i våldtäktssambandet, även en bild av 

förövarens tidigare kriminella historia var vanligt återkommande. Wennstam (2005), menar 

efter en längre sammanfattning utav David Sandbergs rapport att media på det här sättet har 

en makt att visa samhället den typiska våldtäkten som något som sker utomhus, med våld av 

en okänd man och den typiska förövaren som en ung man som gillar att använda sig av våld 

när han våldtar unga flickor i skogen. En okänd gärningsman som ser otäck och skum ut. Att 

gärningsmannen oftast lever ensam och är utan familj och vänner samt att gärningsmannen 

ofta också har ett rejält straffregister hos polisen. Det kan även vara gäng som begår brutala 

övergrepp, ofta är dessa gäng kriminella. Hon citerar Sandberg som i sin uppsats skriver 

”Bilden av unga hänsynslösa gärningsmän går igen som en röd tråd i de fall som leder till 

störst uppmärksamhet” (s. 220). 



11 
 

 

Uppfattning av ungdomar 

Lisa Gosch (2011), skriver en avhandling där syftet bland annat är ätt studera hur 

gymnasieelever kan uppfatta innebörden av begreppet våldtäkt. Utgångspunkten för Gosch 

undersökning var Stina Jeffners doktorsavhandling, ”Liksom våldtäkt, typ” från 1998, där 

Jeffner intervjuade skolelever om deras förståelse för våldtäkt. Gosch gjorde sin undersökning 

genom en kvalitativ studie där hon intervjuade totalt sex stycken gymnasieelever från olika 

skolor i Sverige. Eleverna var mellan 18-19 år och för att resultatet inte skulle påverkas av 

ojämn könsfördelning valde hon att göra intervjuer med tre killar och tre tjejer. De resultat 

som Gosch fick fram var att hennes intervjudeltagare hade en relativt vid definition av 

begreppet våldtäkt. De ansåg att våldtäkt var när någon utförde en handling som kunde 

uppfattas som sexuell utan att den andra parten samtyckt. När det kommer till var gränsen går 

för våldtäkt ansåg de tjejerna som Gosch intervjuat att våldtäkt är förhandlingsbart till killens 

fördel, de poängterade även betydelsen av att säga nej på ett tydligt sätt, att det inte räcker 

med att inte vilja, utan att man måste säga nej. Med detta menade de att det utan ett nej inte 

kunde betraktas som våldtäkt. Detta är intressant eftersom tjejerna i det här fallet skyller på 

offret om denne inte tydligt uttryckt ett nej, vilket strider mot de normer och föreställningar 

som finns, att tjejer inte uttryckligt skall behöva säga nej. De killar som intervjuades ansåg 

däremot att det är killarnas plikt att fråga om samtycke innan man påbörjar något. Det skiljde 

sig alltså mellan att tjejerna talade om att tjejen ska säga nej om det händer något hon inte vill 

och killarna sa att killen måste fråga innan han gör något som den andra parten kanske inte 

samtycker till. Under intervjuerna kom det fram från alla deltagare att de ansåg att enbart en 

sjuk människa kan göra något som att våldta en annan människa. Det kommer även fram att 

ungdomarna inte enbart ser samlag som en våldtäkt, utan att det även är andra sexuella 

handlingar som innefattas i begreppet. Något vi kan jämföra med våra svarspersoner i fråga 

om hur de ställer sig till denna fråga. Hur killarna och tjejerna ser på våldtäkt på olika sätt i 

denna studie är intressant med tanke på att man på så sätt kan tolka att det uppstår problem 

mellan parterna om de ser på situationen på två vitt skilda sätt. Om en kvinna känner att det är 

hennes plikt att säga nej medan mannen tycker att det är hans plikt att fråga först. Frågan är 

dock då av vilken anledning en våldtäkt skulle uppstå om de båda parterna anser att det är 

deras ansvar att stoppa våldtäkten innan den sker. Dessa intervjupersoner är mellan 18-19 år 

och de yngsta som deltar i vår studie är även de 18-19 år. 

 

 

Uppfattning av vuxna män  

Nina Hermansen (2009), har skrivit en kandidatuppsats med syftet att bland annat se hur sex 

stycken mäns syn och förståelse av våldtäkt ser ut. Hon genomför detta genom en kvantitativ 

studie där hon intervjuar sex män, alla födda på 70-talet, svenskfödda, heterosexuella från 

medelklassen. Resultatet från hennes undersökning visar att männen Hermansen intervjuat har 

någorlunda lika bilder av vad en våldtäkt är. De beskriver en våldtäkt som något som sker 

efter att kvinnan har sagt nej, våldtäktsmannen som sjuk och förloppet som hemskt 

(Hermansen 2009). En av männen som intervjuade beskriver en våldtäkt så här ” Vilka är 



12 
 

med, det. Den typiska våldtäkten är ju den man läser om i tidningarna liksom, en kvinna som 

går hem själv, så är det en okänd man som våldtar henne” (Hermansen, 2009, sid. 25). När 

Hermansen sedan ställer en fråga till en utav sina intervjupersoner kring om det finns vissa 

kvinnor som löper större risk att bli våldtagna svarar han ”Såna där som man läser om, på 

krogen, som är lättklädda, flirtiga, eh, utmanar, de där ointelligenta männen. Visar sin 

sexualitet, verkar vara lätt på foten, kanske tycker om att kyssas och sånt där. Jag tror att de 

löper större risk tyvärr.”(Hermansen, 2009, sid. 26). Här kan vi dra slutsatsen att det är myter 

och stigman som regerar. Medias roll om att visa den typiska våldtäktsmannen speglas klart i 

det första citatet även det andra citatet visar på en bild som media visar upp och speglar som 

den typiska våldtäkten, något som BRÅs rapport (2005) visar på inte stämmer överrens med 

den statistik som finns över anmälda våldtäkter. 
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Metod 

Den metod vi har gjort bruk av för att samla in data till denna uppsats är av en kvantitativ 

enkätundersökning. Vårt mål var att undersöka hur bilden av våldtäkter och framförallt bilden 

av förövaren av våldtäkter ser ut.  Detta ansåg vi bäst kunna åstadkommas med en 

enkätundersökning. Vi ville med undersökningen kartlägga studenter syn på våldtäkter och 

dess förövare och se om det finns några urskiljbara myter eller om bilden som svaren från 

enkäterna bildar är en annan än den som vi kan se i den tidigare forskning som gjorts på 

området. 

 

 

Undersökningens utgångspunkt 

Vår undersökning genomfördes med en deduktiv ansats. Sohlberg (2006) förklarar att en 

deduktiv strategi är en strategi där man utgår från en teori och sedan använder teorins begrepp 

som en förståelseram för verkligheten i en viss aspekt. Den deduktiva ansatsen inom socialt 

arbete menar Sohlberg (2006), utgår från generella begrepp i en teori som sedan används i 

konkreta analyser. Teorier som vanligtvis används deduktivt är de som tar fasta på 

stämplingsprocesser och avvikelser, även könsdimensionen menar Sohlberg är en del inom 

den deduktiva teorin. 

Vi valde att göra en kvantitativ undersökning på grund av att vi ville undersöka om det finns 

likheter eller skillnader i bilden av våldtäkter och deras förövare i en större grupp människor. 

Vi fann också den kvantitativa metoden som ett lämpligt val på grund av att Bryman (2011) 

säger att den kvantitativa metoden lämpar sig i de fall en samhällsinriktad undersökning skall 

göras. Bryman (2011) menar att den kvantitativa metoden genererar möjligheten att upptäcka 

små och hårfina skillnader mellan människors tankar, den lämpar sig även som måttstock för 

typ av skillnader, slutligen menar Bryman att den kvantitativa metoden utgör grunden för den 

mer exakta skattningen av vilka samband som finns mellan olika begrepp i en 

enkätundersökning.  

 

Insamling av empiri och urvalsprocess. 

För att spegla opinionen i det aktuella ämne vi valt, våldtäkt, samlas empirin in med hjälp av 

en enkät i pappersformat. Istället för att göra en totalundersökning på hela populationen har vi 

valt att göra en ”sample survey” vilket innebär att undersökningen begränsas till ett urval ur 

populationen för att på så sätt få ett resultat som ändå går att tillämpa på hela målpopulationen 

(Dahmström, 2011). Innan vi kunde börja samla in data fanns en del viktiga frågor att svara 

på, exempelvis; Vem/vilka som skulle undersökas, vad som skulle undersökas och hur 

undersökningen skulle genomföras. Vi valde att undersöka studenter på Umeå Universitet. 

Både en fördel och en nackdel med att undersöka just studenter är att man kommer att 

begränsa sig till vissa åldersgrupper samt att inrikta sig på högre utbildade människor. Detta 

gör dock att undersökningen inte egentligen är överförbar på Sveriges befolkning i stort. Men 

om vi kan se tydliga myter eller stereotypa, felaktiga, föreställningar om våldtäkter så kan det 
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ligga till grund för ett argument om att det i Sveriges befolkning som helhet ändå kan finnas 

en felaktig bild om fenomenet våldtäkt. Detta eftersom man kan föreställa sig att de som 

utbildar sig på en högre nivå ska ha bättre uppfattning och insyn i hur verkligheten ser ut än 

de som inte gör det. 

Urvalet till enkätundersökningen är av en icke-slumpmässig karaktär. Mer riktigt är urvalet 

utformat som ett bekvämlighetsurval vilket Trost (2012), beskriver som ett urval där man tar 

vad man har. Bryman (2011) beskriver det som att man använder de personer som för tillfället 

finns tillgängliga för forskaren. Både Bryman och Trost talar om att det är svårt att 

generalisera och överföra ett resultat från ett bekvämlighetsurval till hela populationen, men 

att det ändå kan göras som en språngbräda och användas som utgångspunkt för fortsatt 

forskning.  

Efter att ha utformat enkäten med de frågor vi ansåg lämpade att svara på syfte och 

frågeställningar samt gjort en pilotundersökning på ett par vänner i vår närhet och ett 

godkännande från handledaren, bestämdes en dag för att dela ut och samla in alla enkäter. 

Utdelning och insamling sköttes av oss båda två den 4/11  på Umeå universitet mellan 10.00 – 

13.45. Totalt delades 117 enkäter ut och besvarades av personer som vid tillfället befann sig 

på Umeå universitet. Eftersom alla på Umeå universitet var vår målpopulation valde vi 

slumpmässigt ut platser som caféer och bibliotekssalar där större samlingar av personer från 

olika utbildningar, åldrar och bägge könen håller till samtidigt för att maximera sannolikheten 

att få ett så representativt urval som möjligt av undersökningspersoner från målpopulationen. 

 

Behandling och analys av empirin 

Första steget var att få enkäterna i en form så vi faktiskt kan arbeta med resultaten som vi fått 

in. Vi förde in svaren från enkäterna i ett excel- spreadsheet. Efter detta så öppnade vi excel- 

dokumentet i analysprogrammet SPSS. Själva analysen av frågorna bestod först i att se hur 

deltagarna har svarat på frågorna, i detta skede lade vi ingen fokus på samband mellan svar 

och bakgrundsvariabler utan deltagarna behandlades som en homogen grupp. Vårt mål med 

denna del av arbetet var helt enkelt att få en bild av hur deltagarna svarat. I detta skede skrev 

vi även ett preliminärt utdrag på våra resultat. Detta utdrag bestod av tabeller och diagram 

över hur deltagarna svarat på olika frågor. Detta utdrag har vi sedan haft som hjälp i den 

senare delen av analysarbetet, det har fungerat lite som en guide och påminnelse om vilka 

resultat som var intressanta och som vi borde lägga fokus på. Det första utdraget har även 

fungerat som hjälp i skrivandet av den resultatdel som står att finna i denna avhandling. 

Efter vår inledande kartläggning av svaren från vår enkät började vi analysera den insamlade 

datan utifrån bakgrundsvariablerna kön, ålder, vilken utbildning deltagaren läser samt om 

deltagaren kände någon eller själv hade blivit utsatt för en våldtäkt. Resultaten av denna 

analys står att finna i resultatdelen i denna uppsats. 

Vi använde oss av korstabeller skapade i SPSS för att kunna se eventuella samband eller icke 

samband i frågorna. I samband med analysen av korstabellen gjorde vi även chi-2 test för att 

se huruvida de resultat som vi fått in från vår undersökning kunde förväntas vara representativ 
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för en större population. Vi har gjort valet att inte använda några tabeller i arbetet av den 

anledningen att det ska vara läsvänligt för alla. 

 

 

Etiska överväganden 

I en studie där forskningspersoner på ett eller annat sätt medverkar kommer de etiska 

principerna in som en viktig del i forskningen redan från start. Dessa etiska principer är fyra 

stycken och innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet, de beskrivs ingående i Bryman (2011), vilka noggrant tagits hänsyn till i 

denna undersökning. Informationskravet innebär att deltagarna skall få veta vad syftet med 

undersökningen är samt att deltagandet är frivilligt (Ibid.) I undersökningen vi genomför med 

enkäter har vi genom försättsbladet till enkäten informerat deltagarna om just syftet med 

undersökningen samt att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet som innebär samtycke till 

deltagande är därmed också uppfyllt eftersom det är frivilligt att delta och alla som deltagit i 

undersökningen har varit 18 år eller äldre. Konfidentialitetskravet, att förvara personuppgifter 

berörs vi ej utav eftersom vi inte samlat in någon sådan information, men deltagarna är 

däremot medvetna om att enkäten fylls i anonymt.Nyttjandekravet som handlar om hur data 

nyttjas uppfylls också genom att den data som samlats in enbart används i denna studie. 

Man kan diskutera om det är etiskt försvarbart att ställa frågor som har ett så högt krav på 

moraliskt ställningstagande som vissa av våra frågor har. Då syftar vi framförallt på de frågor 

där man ska rangordna våldtäkter och andra typer av brott. Deltagarna kan ta illa upp av 

frågorna, vilket vi också märkte att vissa gjorde. Frågorna kan även väcka till liv gamla 

trauman om svarspersonen till exempel själv varit utsatt för en våldtäkt. Vi valde dock att ha 

med dessa frågor eftersom det just krävs att deltagaren tänker till när de svarar samt för att 

resultaten från hur deltagarna i undersökningen svarat kan visa sig intressanta när det gäller 

att kartlägga deltagarnas uppfattning om hur skadligt och/eller kränkande en våldtäkt kan 

vara. 

Vi har även en fråga där deltagaren i undersökningen ska besvara om den känner eller själv 

har blivit utsatt för en våldtäkt. Denna fråga var ursprungligen två frågor, ena där de skulle 

besvara om de kände någons om utsatts för våldtäkt, den andra där de skulle besvara om de 

själv har blivit utsatta för en våldtäkt. Vi valde att kombinera dessa frågor eftersom det kan 

kännas alltför utpekande för en deltagare att måsta ange om denne själv blivit utsatt. Vi valde 

då att göra om frågan till dess nuvarande utformning där den mätar respondentens proximitet 

till begreppet våldtäkt. 

 

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 

Validiteten talar om huruvida indikatorerna mäter vad de avser mäta (Bryman, 2011). 

Eftersom syftet med denna studie var att ta reda på vilka föreställningar urvalspersonerna 

hade om begreppet våldtäkt och våldtäktsmannen kan vi se att validiteten kunde ha varit 

bättre om vi valt att göra en kvantitativ undersökning med mer djupgående frågor kring just 

föreställningar, men denna undersökning kan ge en generell bild av hur föreställningarna kan 
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se ut. Däremot ser vi en validitet i att frågorna i enkäten är relevanta för syftet därför mäter 

vad de avser att mäta. 

Reliabiliteten i denna studie kan tänkas spegla en del av de föreställningar som samhället har 

men frågorna i enkäten kan även lätt misstolkas eller missförstås av svarspersonerna, eller att 

en person helt väljer att svara på måfå och inte alls ger det svar som vi vill få fram. Ett 

exempel på en fråga som kan ha misstolkats är fråga nummer 13 där vi glömde att ange hur 

svarspersonerna skulle rangordna vilket både har gett bortfall samt att de kan ha påverkat i 

vilken ordning svarspersonerna valt att rangordna och på så sätt kan vi ha fått en felaktig 

rangordning mot för hur alternativen var ämnade att rangordnas. 

Bryman (2011) menar att forskning som är av kvantitativ ansats ofta syftar till att kunna 

generalisera till andra grupper och situationer än just den som varit aktuella i undersökningen. 

Utifrån de svar vi fått i våra chi-2 test kan vi se att svaren på vissa frågor i undersökningen 

kan vara representativa för en större population. Signifikansnivån för detta är satt vid 10 

procent. Den osedvanligt höga signifikansnivån vi använder oss av rättfärdigar vi med att 

denna studie är explorativ. Resultaten från denna studie lämpar sig bättre att använda som 

grund i ytterligare forskning snarare än att försöka applicera de svar vi fått i studien på en 

annan population än deltagarna i studien. Detta finner vi stöd i genom de generellt sätt höga 

svar vi fått i våra chi-2 test, samt i tankar om generaliserbarheten och överförbarheten som 

Bryman (2011) och Trost (2012) talar om när det kommer till användandet av 

bekvämlighetsurval. 

 

Litteratur till studien 

Det material som ligger till grund och har använts i denna studie är böcker från Umeå 

universitetsbibliotek, Campusbiblioteket i Skellefteå samt Stadsbiblioteket i Skellefteå. 

Artiklar, avhandlingar och rapporter är hämtade från SocINDEX, Swepub, 

Brottsförebygganderådets hemsida (www.bra.se) samt material som vi fått skickat till oss via 

vår handledare. 

 

Arbetsfördelning 

Sammanställningen av enkäten och utdelning av dem gjordes tillsammans. Isak har sedan haft 

ansvar för arbetet med datasammanställningen och analysarbetet. Emma har arbetat med 

teorier, tidigare forskning och metoddelen. Resultatet och diskussionen har sedan skrivits 

tillsammans till stor del. Vi har arbetat på distans, Emma i Skellefteå och Isak i Umeå. I 

slutskedet har vi båda varit in i varandras delar och skrivit vilket gjort att vi alltid varit 

delaktiga i vad som skrivits av den andre och kunnat lägga till eller ändra om vi haft åsikter 

och andra idéer. Den slutgiltiga poleringen av språk och text har Isak stått för.
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Resultat & analys 

Vi kan på det stora hela dela in de frågor som vi hade i vår enkätstudie i tre teman. Dessa 

teman är utformade efter vad de olika frågorna i enkäten ämnade kartlägga. Bakgrund som 

ålder, kön, etcetera, är något vi kommer att beröra till viss del i början, de kommer sedan in 

som urskiljande och jämförande i de olika kategorierna nedan. Under kategorin ”vad är en 

våldtäkt” ingår de frågor där respondenterna får ange vad det tycker en våldtäkt är samt att de 

får ställa olika brottskategoriseringar och situationer mot varandra. I temat ”vem är en 

våldtäktsman” ämnar vi redovisa de frågor i vilka deltagarna i enkätstudien fått ange vad det 

trott var vanligast för våldtäktsmän i Sverige. I temat ”påföljd av våldtäkt” så redovisas vad 

respondenterna tycker om de rättsliga påföljderna av en våldtäkt.  

 

Bakgrund 

Totalt deltog 117 personer i vår enkätundersökning och av dessa angav 64 stycken att de var 

kvinnor och 37 stycken att de var män. Den vanligaste åldersintervallen på deltagarna i 

undersökningen var mellan 19 och 24 år och det totala ålderspannet för deltagarna i 

undersökningen var mellan 18 och 44 år. För att kunna tolka den data vi fick in om vilka 

program som studenterna studerade vid så valde vi att sortera in dem i kategorier. Dessa 

kategorier är som följer: juridik, humanistisk/beteendevetenskap, teknik/naturvetenskap samt 

ekonomi/management.  

 

Ålderspridningen bland deltagarna i undersökningen ser ut som följer: 

59 % av deltagarna som studerar juridik var 18-20 år gamla 

57 % av de som studerade teknik och 56 % av de som studerade 

humanistisk/beteendevetenskaplig var 21-23 år gamla.  

42 % av de som studerade ekonomi var 24-26. 

 

Det var vanligast för de kvinnor som deltog i undersökningen att studera 

humanitstik/beteendevetenskapliga program (48,4 %). Männen var mer jämt utspridda över de 

olika inriktningarna. 

 

Den fjärde och sista frågan vi använde som bakgrundvariabel är frågan om svarspersonen 

känner någon som blivit eller själv någon gång har blivit våldtagen. Svaren där tyder på att 

majoriteten inte känner någon eller själv blivit våldtagen men förhållandevis många gjorde 

ändå det. Ska man se till könsfördelning så var det av kvinnorna 42 procent som kände någon 

som blivit våldtagen eller själv blivit det och av männen var det 35 procent.  

Om man istället väljer att titta till de programindelningar vi gjort så ligger juridik högst med 

47 procent följt av humanistiskt/beteende med 46 procent. Av de som studerade 

ekonomi/management så var det endast 25 procent som kände någon som blivit våldtagen 

eller själva blivit våldtagen. 
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Vad är en våldtäkt? ”Den mest vanligt förekommande våldtäkten” 

Vi har genom sammanställning och analys av frågorna 1, 2, 10, 12, 13, 16 och 19 ämnat få 

fram en enhetlig bild av vad deltagarna i undersökningen ansåg om våldtäkter och var de 

placerar våldtäkter i relation till andra typer av brott. 

I denna del kommer vi titta närmare på vad deltagarna i enkätundersökningen tänker om 

våldtäkt som brott. Vi har utformat en del frågor i vår enkätundersökning på det sättet att vi 

jämför våldtäkt med andra typer av brott, de typer av brott som vi jämför med är allt från 

mord till ekonomisk brottslighet. Vi ställer även olika situationer inom vilka brott tar plats 

mot varandra, vissa är våldtäkt andra kan vara mord eller misshandel. 

 

Vid hur stor procentandel av alla våldtäkter tror du förövaren var påverkad av alkohol 

och/eller narkotika? 

Medianen för de svar vi fick på frågan om hur stor procent av alla förövare som var påverkade 

av alkohol eller narkotika under våldtäkten var 60 procent och medelvärdet 63.  

Generellt sätt så trodde de juridikstudenter som deltog i undersökningen att fler förövare var 

påverkade än vad deltagare i någon av de andra utbildningskategorierna trodde. 

Undersökningsdeltagarna har alltså en benägenhet att tro att förövaren till våldtäkt i mindre 

utsträckning är påverkad av alkohol eller narkotika mot för vad statistiken från BRÅ (2005) 

visar på där 86 procent var påverkar. Vi kunde även se att juridikstudenter i större 

utsträckning hade föreställning om högre antal förövare som var påverkad vilket kan tänkas 

komma från att de studerar inom ämnesområdet och på så sätt kan antas vara mer pålästa.  

 

 

Vid hur stor procentandel av alla våldtäkter tror du offret var påverkad av alkohol 

och/eller narkotika? (svara i procent) 

 Medianen för de svar vi fick på frågan om hur stor procent av offren till våldtäkter som är 

påverkade av alkohol eller narkotika vid våldtäktstillfället är medianen 50 % och medelvärdet 

på samma fråga är 54 procent. Juridikstudenterna låg även här över de andra grupperna i hur 

hög procent de angivit, BRÅ (2005), visade på att offret i 83 procent var påverkad. Vi kunde 

även se en viss tendens till att yngre deltagare i studien angav en högre procent än de äldre 

deltagarna. Dock så finns det ett samband som kan förklara detta. I jämförelsen mellan ålder 

och vilket program deltagarna studerade vid kunde vi se att de som studerade juridik och 

ekonomi generellt sätt var yngre än deltagarna i de andra utbildningskategorierna. Slutsatsen 

här blir att deltagarna i vår studie undervärderar mängden våldtäkter där alkohol är inblandat, 

både när det kommer till förövare och offer. 

 

 

Kryssa för de alternativ som du tycker är en våldtäkt 

På frågan om vad deltagarna i undersökningen tyckte var en våldtäkt fick vi svaren ni kan se 

nedan. Procenten som ni kan se är hur många deltagare i undersökningen som kryssade för det 

alternativet i sin enkät. 
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100 % - En kvinna blir nedslagen och våldtagen på vägen hem från krogen 

91 % - En 15 årig kille tvingar sin tjej till att suga av honom fastän hon inte vill 

89 % - En kille penetrerar sin pojkvän medan denne sover 

89 % - En man och en kvinna som är gifta med varandra har sex hemma i sin egna bostad, efter en 

stund vill inte kvinnan längre men mannen lyssnar inte på henne utan fortsätter. 

82 % - En tjej sliter med en väldigt berusad kille in på toaletten under en fest och suger av honom, 

killen är så berusad att han saknar förmåga att samtycka. 

10 % - En 15 årig kille har sex med sin 14 åriga flickvän som är med på det 

 

Alla alternativen vi har med i undersökningen är att betrakta som våldtäkter. Med det sagt så 

är alternativet "En 15 årig kille har sex med sin 14 åriga flickvän som är med på det" det 

svarsalternativ som kan diskuteras om det är en våldtäkt rent juridiskt eller om det snarar 

skulle rubriceras som sexuellt ofredande eller liknande.  Man kan diskutera hur de skulle 

bedömas rent rättsligt men det är egentligen inte relevant för vår undersökning. Vi ville veta 

vad deltagarna i undersökningen ansåg vara våldtäkt.  

 

Vi kan se att det alternativ i frågan där ordet våldtäkt fanns med angav alla deltagare i 

undersökningen att de tyckte att det var våldtäkt. Det är rimligt att tänka sig att ordvalet i 

svarsalternativet, att använda ordet våldtäkt, har påverkat hur många som kryssat för detta 

alternativ. Dock fick även majoriteten av de andra svarsalternativen en hög andel kryss och 

det svarsalternativ där ordet våldtäkt användes kan anses vara den mest stereotypa våldtäkten. 

Detta kan kopplas till de teorier om våldtäkt och den bild som Hermansens (2009) 

intervjupersoner gav samt den mytbild som Lonsway & Fitzgerald (1994) målar upp som 

säger att yngre och sexuellt utmanande kvinnor löper större risk att bli utsatta för våldtäkt. 

Även media målar upp bilden av kvinnan som går hem från krogen och blir våldtagen på 

vägen hem (Wennstam 2005). Detta är en överdriven bild som vi anser vara överförbara på 

det svarsalternativ som vi hade med i vår undersökning och som delvis kan förklara den stora 

mängden deltagare som svarat detta. 

Vi kan se att i fem av de sex svarsalternativen så har över 80 procent av deltagarna i studien 

kryssat för att de anser det vara en våldtäkt. Det som är intressant att anmärka på är att av de 

sex svarsalternativ som fanns med i frågan om vad deltagarna i undersökningen tyckte var en 

våldtäkt så är det enda svarsalternativ som inte fått många kryss det alternativ som beskriver 

att en 15-årig kille har sex med sin 14-åriga tjej som är med på samlaget. Detta svarsalternativ 

kryssade endast 10 procent av deltagarna för. Detta är intressant eftersom man generellt sätt 

kan tänka sig att majoriteten av deltagarna i undersökningen är medvetna om att det är 

olagligt att ha sex med barn under 15 år, vilket finns beskrivet i Brottsbalken 6 kap, 4§ 1st. 

Men valet av att sätta åldern på pojken till 15 och ordvalet att flickan var med på det kan 

tänkas ha påverkat deltagarna i undersökningen att anse det som icke våldtäkt. Vi kan 

därigenom dra slutsatsen att undersökningsdeltagarna anser en våldtäkt alltid vara något som 

sker mot en persons vilja, vilket är det resultat och de slutsatser som Gosch (2011) fick utav 

sin kvalitativa studie där ungdomarna hon intervjuade tolkade en våldtäkt som något sexuellt 

som sker mot en persons vilja. Vi kan även genom de höga procenten på alternativen ”En 15 

årig kille tvingar sin tjej till att suga av honom fastän hon inte vill” och ”En tjej sliter med en 
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väldigt berusad kille in på toaletten under en fest och suger av honom, killen är så berusad att 

han saknar förmåga att samtycka” se att deltagarna i vår undersökning inte enbart anser 

samlag som våldtäkt utan att även andra sexuella handlingar som till exempel oralsex kan 

vara en våldtäkt. Detta är en ståndpunkt som även Gosch (2011), visar på i sin undersökning 

där ungdomarna hon intervjuade påpekade att det inte enbart är samlag som skall ses som 

våldtäkt utan att även andra sexuella handlingar befinner sig inom begreppet våldtäkt.   

Vidare i analysen av de data som vi fick rörande denna fråga kan vi se att det finns en skillnad 

i vissa av alternativen när det kommer till hur kvinnor och män har svarat. På alternativet "En 

tjej sliter med en väldigt berusad kille in på toaletten under en fest och suger av honom, killen 

är så berusad att han saknar förmåga att samtycka." så kan vi se att ungefär 15 procent fler 

kvinnor svarade att det tycker att ovanstående svarsalternativ är en våldtäkt. Gosch (2011) får 

i sin studie fram att kvinnor anser att det inte är att betrakta som våldtäkt om offret i fråga inte 

tydligt säger nej vilket vi här kan se en viss skillnad emot i hur våra kvinnliga deltagare säger 

eftersom det i alternativet framkommer att mannen inte är i skick att säga nej, men kvinnorna 

anser ändå att det är att betrakta som våldtäkt. Vi kan även se en tydlig skillnad i svaren 

beroende på vilken utbildningskategori som deltagarna sorterats under. På detta 

svarsalternativ tyckte 100 procent av juridikstudenterna att det var en våldtäkt medans bara ca 

62 procent av de studenter som sorterades in i kategorin teknik/naturvetenskapligt tyckte att 

detta var en våldtäkt. I de två resterande kategorierna, humanistisk/beteendevetenskaplig och 

ekonomi/management, svarade ca 80 procent av deltagarna i respektive grupp att det tyckte 

att det utgjorde en våldtäkt.  

Vid svarsalternativet: "En man och en kvinna som är gifta med varandra har sex hemma i sin 

egna bostad, efter en stund vill inte kvinnan längre men mannen lyssnar inte på henne utan 

fortsätter." Svarade 23 % av juridikdeltagarna att de tyckte detta var en våldtäkt. Något vi 

under tiden vi analyserar finner underligt eftersom man kan tänka sig att juridikstudenter skall 

ha en uppfattning om att detta i lagen klassificeras sin våldtäkt, att tvinga en annan människa 

till sexuell handling. Ser man till den föregående handlingen där en tjej slet med en berusad 

kille in på toan och sög av honom så ansåg alla juridikstudenter det vara våldtäkt. En 

analysfråga därifrån kan bli hur dessa två situationer egentligen skiljer sig åt mer än att de 

anser de vara våldtäkt om killen inte gett sitt samtycke men det går inte att klassa som 

våldtäkt när frun till mannen inte vill fortsätta samlaget men mannen fortsätter ändå. Det går 

diskutera om det handlar om det förhållande som mannen och frun har till varandra som gör 

att juridikstudenterna inte anser det vara våldtäkt medan tjejen som sliter in en berusade killen 

på toaletten anses vara våldtäkt. 

 

Rangordna dessa situationer utifrån vilken/vilka du tycker utgör den största 

kränkningen för offret. 

Vid denna fråga, där deltagarna ombads rangordna vissa situationer utifrån vilka de tycker 

utgör den största kränkningen för offret, så märkte vi först efter att vi börjat dela ut enkäten att 

frågan inte var fullständig. Vi hade glömt specificera på vilket sätt respondenten skulle 

rangordna alternativen. Då vi delade ut enkäten fick vi vid flertalet tillfällen frågor från 
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deltagarna om hur de skulle fylla i denna fråga. Vi fick även kommentarer där deltagarna 

uttryckte de svårigheter de hade med att fylla i frågan eftersom de tyckte att det var, som 

många uttryckte det, "omöjligt" att besvara frågan. Det sättet som vi ville att de skulle 

rangordna på och som vi också informerade deltagarna om muntligt var att de skulle 

rangordna 1-7 där 1 var det alternativ som de tycker var den största kränkningen och 7 det 

alternativ som utgjorde den minsta kränkningen. Vi hade på denna fråga ett bortfall på 

ungefär 21 procent. Detta bortfall tror vi delvis kommer från det vi nämner här ovan, 

problemet som uppstod då vi inte i enkäten specificerat hur frågan skulle besvaras men även 

på grund av att svarspersonerna generellt sätt etiskt hade svårt att svara på denna fråga. Under 

bearbetningen av enkäten så hittade vi på vissa ställen kommentarer som deltagarna hade 

skrivit. En av kommentarerna som fanns skriven i marginalen bredvid denna fråga tycker vi 

summerar de etiska dilemma som svarspersonerna ställs inför då de skulle försöka rangordna 

svarsalternativen. Kommentaren var ordagrant som följer: "Hur kan man rangordna utan att 

hamna i helvetet?"  

Utifrån de svar som deltagarna lämnade på denna fråga så räknade vi ut medelvärdet för varje 

alternativ och sedan har vi ställt upp dem i en lista där det minsta värde är det som deltagarna 

anser utgöra den största kränkningen och det största värdet den minsta kränkningen. Nedan 

kan ni se listan: 

 

1,72. Styvpappan till en 10 årig flicka tvingar henne att onanera honom 

2,41. En tonårstjej blir knivhuggen till döds av sin pappa på grund av att hon genom sitt beteende 

dragit skam över familjen 

2,42. En kille blir, under sin semester utomlands, nedslagen och våldtagen av en grupp män 

2,79. En kvinna blir överfallen och våldtagen på vägen hem från krogen 

3,56. En medelålders som står och väntar på tunnelbanan blir rånad och knivhuggen till döds av ett 

gäng ungdomar 

3,82. En man tvingar sin fru att ha sex med honom fastän hon inte vill  

5,21. En berusad tjugoårig kille får näsbenet knäckt i ett slagsmål i krogkön 

 

Det första vi märker då vi studerar denna lista är att svarsalternativet "styvpappan till en..." 

ligger tämligen långt före tvåan i listan om man ser det i relation till avståndet mellan tvåan, 

trean och fyran i listan. Intressant att anmärka på också är att det svarsalternativ som är första 

i listan är det där en man förgriper sig sexuellt på sin minderåriga styvdotter. Det 

rangordnades av deltagarna före exempelvis ett mord och ett dråp. Ett mord som dessutom 

beskrivs ta plats under sådana omständigheter som kan tänkas göra brottet "grövre".  

Det svarsalternativ där en man blir utsatt för en gruppvåldtäkt har blivit rangordnat som värre 

än de alternativ där en kvinna blir våldtagen. Anledningen till att alternativet där en man blir 

våldtagen rangordnats som värre kan vara för hur ovanligt det brottet är och att det kan, i 

situationen som beskrivs, krävas mer våld för att kunna fullborda våldtäkten mot mannen. I 

Brottsförebyggande rådets rapport från 2008 tar de fram en siffra som säger att det i 2-3 

procent av alla anmälda våldtäkter är män som är offer och att det då även är manliga 

förövare. I rapporten säger de även att det i de fall där män är offer för en våldtäkt finns ett 

oerhört stort mörkertal.  



22 
 

Vi som har skrivit uppsatsen har den uppfattningen att det är betydligt vanligare att medier 

rapporterar om våldtäkter där kvinnor blivit våldtagna än där män är offret. Vilket även på så 

sätt borde spegla verkligheten i det sätt som media framstället våldtäkt. Något som Sandberg 

(Wennstam 2005) även påvisar i sin undersökning där han visar på att Dagens nyheter i 69 

procent av fallen har unga flickor som offer i de våldtäktsfall som omskrivs. 

Om vi tittar på medelvärdet för hur deltagarna har rangordnat alternativet med mannen som 

blir våldtagen så ligger det förhållandevis nära det alternativ i vilket en kvinna blir överfallen 

och våldtagen på vägen hem från krogen. Dessa båda våldtäkter har även rangordnats före en 

situation i vilken det förekommer ett rånmord/dråp. 

 

Vad är den sammantagna bilden vi får från svaren på denna fråga? Vi kan dra slutsatsen 

genom hur svarsalternativen rangordnats att våldtäkter i vissa fall kan likställas till mord. 

Detta är en värdering av brottet våldtäkt som man får anse vara ganska olika den rättsliga 

värderingen av våldtäkter, i alla fall om man jämför straffen som en våldtäktsman kan få i 

jämförelse med en mördare.  

Om vi jämför denna fråga med fråga 19, som ämnar undersöka vilket brott deltagarna i 

undersökningen anser vara närmast våldtäkt i den kränkning och skada det orsakar offret, ser 

vi en skillnad i vilken rangordning som blir mellan brotten. I frågan 19 svarade 50 procent av 

deltagarna att det tyckte misshandel var det som var närmast våldtäkt. Endast 25 % svarade 

mord. Skall man tolka detta på något sätt, kan man tänka att deltagarna när de endast hör 

orden mord och misshandel anser misshandel mer jämförbart med våldtäkt. När de istället får 

situationer i vilka olika brott begås beskrivna för sig så anses till exempel våldtäktsfallet mot 

ett barn som klart mer kränkande än de svarsalternativ som innefattar mord.  

 

De kvinnor som deltog i undersökningen rangordnade ofta svarsalternativet "En man tvingar 

sin fru att ha sex med honom fastän hon inte vill." Som värre än vad de män som deltog i 

undersökningen gjord. Vi tror att kvinnorna oftare svarade att denna situation var en våldtäkt 

för att de kan relatera till situationen på ett annat sätt än vad männen i undersökningen kunde. 

Detta kan man se ur ett genusperspektiv som Johnsson-Latham (2008) talar om när det gäller 

patriarkala föreställningar, att män är mer värda än kvinnor och att detta i sin tur gör att 

mannen framställs som rättighetsbärare i bland annat frågor som rör sexualitet.  

 

 

Rangordna nedanstående situationer efter hur vanligt förekommande du tror att dem 

är. ( 1 är den vanligast förekommande och 6 är den som mest sällan förekommer) 

I denna fråga försökte vi kartlägga hur vanligt förekommande deltagarna i undersökningen 

trodde olika typer av våldtäkter var i relation till varandra. Vi kan se en sammanställning av 

svaren på den frågan i listan nedan. Listan är rangordnad efter medelvärdet som varje 

svarsalternativ fått. Det minsta värdet är det deltagarna trodde var det vanligast 

förekommande och det högsta värdet det minst vanligt förekommande. 
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1,84 En man misshandlar och våldtar sin fru/sambo efter ett gräl i parets gemensamma bostad 

1,97 En kvinna går hem med en man från krogen men ångrar sig när det är dags för dem att ha sex 

och mannen våldtar henne istället 

2,37 En kvinna är på väg hem från krogen och blir överfallen och våldtagen 

3,84 En kvinna är ute och motionerar och blir då överfallen och våldtagen 

4,59 En kvinna tvingas ha sex med sin chef för att inte få sparken 

5,16 En kvinna är hemma och våldtäktsmannen bryter sig in i bostaden och våldtar henne 

 

Hur stämmer deltagarnas uppskattningar om hur vanligt förekommande olika våldtäkter är 

överens med verkligheten. Från rapporten som är utgiven av brottsförebyggande rådet (2005) 

kan vi se att den vanligaste typen av våldtäkter sker där offret och gärningsmannen känner 

varandra, antingen i en nära relation eller är ytligt bekanta. Det visar sig alltså att deltagarnas 

uppfattning om vad den vanligaste typen av våldtäkt är vad gäller relationen offer och 

förövare emellan stämmer överrens med verkligheten som BRÅ fått fram genom sin 

undersökning. Deltagarna i undersökningen har alltså inte helt påverkats av medias bild som 

Wennstam (2005) beskriver eller den bild av myter som Sandberg (Wennstam, 2005) visar på 

att media målar upp. Inte heller verkar deltagarna i denna undersökning falla för den 

moralpanik som Pollak (2000) talar om att samhället lider av i form av medias publiceringar 

och förstärkningar av exempelvis våldtäktsbrott. 

 

Rangordna dessa brott från 1 - 8, där nr 1 betyder värsta brottet och nr 8 är det minst 

hemska enligt dig. 

I fråga 10 bad vi deltagarna att rangordna brotten i form av hur hemska de ansåg dem vara. 

Här nedan kan vi se hur svaren har fördelat sig i frågan. När svarsalternativen rangordnas 

utifrån medelvärde och median, enligt tabellen nedan, ser listan ut som följer:  

 

Median Medelvärde 

1. Mord 

2. Sexuella övergrepp mot barn 

3. Våldtäkt 

4. Dråp 

5. Grov misshandel 

6. Grovt rån 

7. Olaga hot 

8. Ekonomisk brottslighet 

1,58 Mord 

2,13 Sexuella övergrepp mot barn 

3,38 Våldtäkt 

3,80 Dråp 

4,81 Grov misshandel 

5,86 Grovt rån 

6,72 Olaga hot 

7,39 Ekonomisk brottslighet 

 

Om vi jämför medelvärde med median så kan vi se att rangordningen blir densamma men det 

vi kan se i medelvärdet som vi inte ser i medianen är hur nära svaren ligger varandra. Det 

minsta avståndet mellan två av alternativen är 0,42, vilket är mellan våldtäkt och dråp. Det 

andra närmaste värdet vi kan se är mellan mord och sexuella övergrepp mot barn där 

avståndet är 0,55. Om vi tar denna fråga och jämför med fråga 13 som vi behandlat tidigare 
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visar svaren här att mord ligger etta och sexuella övergrepp mot barn två, i fråga tretton 

rangordnades däremot ett övergrepp mot ett barn som värre än vad ett mord gjorde. Däremot 

var frågan där utformad som störst kränkning mot offret men man kan ändå tolka de olika 

rangordningarna som ett tecken på att svarspersonerna inte riktigt kan bestämma sig om mord 

eller våldtäkt är värre när det handlar om övergrepp mot just barn. Vi kan även här fundera på 

om det gäller samma som jämförelsen mellan fråga 13 och 19 att det har med beskrivningen 

på brotten i fråga 13 som gör att de blir en annan rangordning mot för i fråga 10 och 19. 

 

 

Vilket brott tycker du ligger närmast våldtäkt i den skada och den kränkning som de 

orsakar offret? (välj ett alternativ) 

Misshandel och våldtäkt anses av deltagarna ligga relativt nära varandra i fråga om den 

kränkning den orsakar offret (fråga 19 i enkäten). Drygt hälften av alla deltagare svarade att 

de tycker att misshandel är det av svarsalternativen som är närmast våldtäkt i den skada och 

kränkningen det orsakar offret. Endast ca 25 av deltagarna i undersökningen svarade att de 

tycker att mord är det alternativ som är närmats våldtäkt. 

 

 

Vem är en våldtäktsman?  "Den vanligast förekommande våldtäktsmannen" 
 

"Den vanligast förekommande våldtäktsmannen" 

Han är mellan 27-36 år gammal och befinner sig i en heterosexuell relation. Han är antingen 

sambo eller gift. Han har inte utbildat sig vidare efter gymnasiet.  

Anledningen till att han våldtar är för att han gillar den makten han känner då han våldtar, han 

gillar även att hans offer inte är med på samlaget. En bakomliggande orsak till varför han 

våldtar är att han vill maktgöra sig på grund av att han själv tidigare har blivit sexuellt 

utnyttjad eller våldtagen. Personen han våldtagit är hans sambo/fru och våldtäkten skedde i 

deras gemensamma bostad. Både förövare och offer är påverkade av antingen alkohol eller 

narkotika vid tidpunkten för våldtäkten.  

Det straff han avtjänar för att han våldtagit kommer att vara någonstans mellan 6 månader och 

2 år. Psykiatrisk vård hade varit ett bättre alternativ än fängelse för att få honom att inte 

återfalla i sexualbrott.  

 

En alternativ bild - den näst vanligast förekommande våldtäktsmannen 

Han är 27-36 år gammal och singel. Han har examen från gymnasiet men har inte utbildat sig 

vidare efter det.  

Personen han våldtar känner han ytligt sedan tidigare och han gör detta i samband med en 

krogvistelse. Han våldtar kvinnan efter att de gått hem från krogen tillsammans på grund av 

att hon nekat honom sex. Han gillar makten han känner i samband med våldtäkten.  

Straffet han får för den våldtäkt han begått är fängelse 6 månader till två år, dock så har 

fängelsestraffet inte särskilt stor påverkan vad gäller att hindra honom att våldta i framtiden. 
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De två bilderna av våldtäktsmän som presenteras ovan är utifrån de svar som vi fått i vår 

enkätundersökning. Vi har genom analys av våra enkätfrågor som kartlägger respondenternas 

föreställningar om våldtäktsmän tagit fram den "vanligast förekommande våldtäktsmannen" 

samt "den näst vanligast förekommande våldtäktsmannen" Vi har gjort detta genom att 

kombinerat de vanligast förekommande svarsalternativen för våra frågor som ämnar kartlägga 

vad respondenterna tror om våldtäktsmän.  

 

Vilka av dessa anledningar eller bakomliggande orsaker tror du stämmer in på 

majoriteten av våldtäktsmän (välj ett eller flera alternativ) 

91 procent av alla deltagare i studien svarade att de trodde att "Han gillar den makt han 

känner då han våldtar någon". 

62 procent svarade att "Han tänder sexuellt på att den andre inte vill". 

50 procent svarade att "Han har själva tidigare i sitt liv blivit våldtagen eller utsatt för sexuella 

övergrepp".  

De resterande svarsalternativen låg runt eller under 20 procent. Det vi kan, utifrån de svar som 

angetts, se att maktaspekten är något som en överväldigande majoritet av respondenterna valt 

som en anledning till varför de tror våldtäktsmän våldtar. Det andra mest vanliga 

svarsalternativet var att "han tänder sexuellt på att den andre inte vill" detta svarsalternativ 

ligger inte långt ifrån "han gillar den makt han känner då han våldtar någon" men i detta 

svarsalternativ är det även fokuserat på det han känner att han utsätter den andre för. Det 

tredje vanligaste svarsalternativet var "Han har själva tidigare i sitt liv blivit våldtagen eller 

utsatt för sexuella övergrepp" Detta är relativt intressant eftersom man kan anta att deltagarna 

i vår enkätundersökning ser beteendet av att våldta som en produkt eller effekt av ett tidigare 

trauma i våldtäktsmannens liv. Om man sätter samman detta svarsalternativ med det 

svarsalternativ som säger att han gillar den makt han känner då han våldtar någon så är det 

inte orimligt att spekulera i att respondenterna ser våldtäkterna som ett sätt för 

våldtäktsmännen att få tillbaka lite av den makt som de övergrepp han själv utsatts för har 

berövat honom.  

Ett tydligt samband vi kunde se i analysen av enkätstudien att om deltagaren kryssade i 

svarsalternativet som säger att gärningsmannen tänder sexuellt på att den andra inte vill så 

kryssade deltagaren även i svarsalternativet att han gillar den makt han känner då han våldtar 

någon. Signifikansnivån för detta samband är under en procent. Av de deltagare i 

undersökningen som svarade "han tänder sexuellt på att den andre inte vill" så svarade 99 % 

av dessa även "han tänder på den makt han känner då han våldtar någon. 

Av de kvinnor som deltog i undersökningen svarade 58 procent att de trodde att en 

våldtäktsman tidigare i sitt liv blivit utsatt för en våldtäkt eller blivit sexuellt utnyttjad medans 

bara 30 procent av männen svarade samma sak.  
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Det var mindre vanligt bland juridikstudenterna att de svarade att de trodde att 

våldtäktsmannen tände på att den andre inte ville. 40 procent av de som studerade juridik 

svarade detta medans ca 60 procent i de andra utbildningskategorierna svarade samma sak. 

100 procent av deltagarna som studerar teknisk/naturvetenskaplig svarade att de tror att 

våldtäktsmän gillar den makt han känner då han våldtar någon. 91,7 procent av de som 

studerar ekonomi/management, 87 procent av de som studerar 

humanistisk/beteendevetenskapligt och 82 procent av de som studerar juridik svarade samma 

sak. 

 

Vad tror du är den vanligaste kopplingen mellan en våldtäktsman och dennes offer? 

Det vanligaste angivna svaret på vilken koppling våldtäktsmannen hade till sitt offer var att de 

befann sig i en nära relation med varandra. 35% av deltagarna i undersökningen angav detta. 

23% av deltagarna svarade att de trodde att den vanligaste kopplingen mellan en våldtäktsman 

och dennes offer var att de kände varandra sedan tidigare. Här kan vi som nämnt tidigare se 

en skillnad emot vad våldtäktsmyter säger och vad som både skrivs av Wennstam (2005), 

Sandberg och Pollak (2000).  

39 procent av alla kvinnor och 27 procent av alla män trodde att den vanligaste kopplingen 

mellan offer och våldtäktsman är att de befinner sig i en nära relation vid våldtäktstillfället.  

25 procent av alla kvinnor och 27 procent av alla män svarade att de trodde att den vanligaste 

kopplingen mellan offret och förövaren var att de var bekanta och hade gemensamma vänner. 

Kvinnorna hade alltså en föreställning om att offer och förövare i större utsträckning befann 

sig i en nära relation jämfört med männen som hade en lika stor fördelning mellan de båda 

alternativen. 

Av de som trodde att offer och gärningsman kände varandra ytligt sedan tidigare var 42 

procent mellan 18 och 20 år gamla. Detta skiljer sig från svarsfrekvensen i de andra 

åldersintervallen som på denna fråga låg på ca 20 procent.

58 procent av deltagare i undersökningen mellan åldrarna 27-29 angav den vanligaste 

kopplingen att offret och våldtäktsmannen befann sig i en nära relation vid tidpunkten för 

våldtäkten. Svarsfrekvensen för detta svarsalternativ i de andra åldersintervallen låg endast på 

ca 30 procent. 

 

Vilken civil status tror du är vanligast bland våldtäktsmän? 

På frågan om vilken civilstatus deltagarna i undersökningen trodde var den vanligast 

förekommande för våldtäktsmän svarade 42 procent av deltagarna att de trodde singel var 

vanligast förekommande. Det näst vanligast förekommande svaret var sambo med 25 procent. 

Svarsfrekvensen på resterande svarsalternativ ligger på under 15 procent. Vi kunde inte 

urskilja någon skillnad i hur man svarade mellan könen. Vi kunde dock urskilja att det fanns 

skillnader beroende på ålder och vad man studerade.  
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77 procent av de som sorterades in under kategorin juridik svarade att de trodde att singel var 

den vanligaste civilstatusen för våldtäktsmän och 46 procent av de som sorterades under 

kategorin ekonomi/management svarade singel, svarsfrekvensen för de resterande 

programkategorierna ligger på cirka 30 procent.  

33 procent av de som sorterade under humanistiskt/beteendevetenskapligt svarade att de 

trodde samboskap var det vanligaste, 29 procent av de från kategorin 

teknik/naturvetenskapligt svarade samma sak. 

67 procent av deltagarna i undersökningen som var mellan 18 och 20 år gamla svarade att de 

trodde den vanligaste civilstatusen bland våldtäktsmän var att de var singel. Svarsfrekvensen i 

de resterande åldersintervallen i undersökningen var ca 50 procent. 

37 procent av de i åldrarna 21-23 trodde att samboskap var det vanligaste förekommande 

alternativet. Svarsfrekvensen i de andra åldersintervallen vid denna fråga låg på ca 20 procent. 

 

Det finns vissa samband i hur deltagarna har svarat beroende på ålder och vad de studerar helt 

enkelt för att det var vanligare för yngre att studera juridik eller ekonomi. 

 

 

Vilken utbildningsnivå tror du våldtäktsmän generellt sett har? 

Vid frågan om vilken utbildningsnivå deltagarna tror våldtäktsmän generellt sett har uppnått 

så svarade 42 procent att de tror att våldtäktsmän bara tagit examen från gymnasiet. Detta 

svarsalternativ hade majoriteten av alla svar, de resterande svarsalternativen uppnådde endast 

cirka 15 procent per svar. 

Vi kunde i analysen av den insamlade data inte upptäcka några större skillnader i hur man 

svarat om man var man eller kvinna. Inte heller kunde vi se någons större skillnad beroende 

på vad deltagarna studerade. Vi kunde dock upptäcka att det fanns skillnader i hur deltagarna 

har svarat beroende på vilken ålder de har. 54 procent av deltagarna i vår undersökning i 

åldrarna 18-20 svarade att de trodde att gymnasieexamen var den vanligast förekommande 

formen av examen bland våldtäktsmän. Motsvarande 43 procent av deltagarna mellan 

åldrarna 21-23 svarade samma sak, svarsfrekvensen i de resterande åldersintervallen låg på 

ungefär 35 procent.  

 

Vilket ålderspann tror du är det vanligast förekommande för män som blivit dömda för 

våldtäkter i Sverige 

På frågan om vilket ålderspann som deltagarna trodde var det vanligast förekommande för 

män som blivit dömda för våldtäkt i Sverige fick vi ganska stor spridning på svarsalternativen.  

 

Det vanligaste svarsalternativet var att våldtäktsmannen var mellan 31-36 med åldersspannet 

27-30 som tvåa, dock så är dessa två intervall väldig nära varandra i hur stor procent de utgör 

av den totala mängden svar och tillsammans utgör de 46 procent av alla svar.  

För att kunna få ut ett intervall som är det mest vanligt förekommande så måste vi slå ihop de 

åldersintervall vi redan har. Om vi gör detta kan vi se att 60 procent av respondenterna har 
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svarat på en ålder som hamnar inom intervallet 24-36 år. Våra respondenter är inte allt för 

långt bort vad gäller den riktiga siffran som BRÅ fått fram genom sin rapport 2005 där de 

säger den vanligaste åldersintervallen ligga mellan 30 – 39 år.  

Vi kan se att det finns en skillnad i hur deltagarna i vår studie svarade jämfört med de 

mytbilder som Sandberg (Wennstam 2005) presenterar. Han menar att den bild som media 

målar upp av våldtäktsmannen är en ung man, under eller runt 20 år.  

 

Vi kunde i analysen av frågan om det vanligaste åldersintervallet för våldtäktsmän inte hitta 

skillnader i hur man svarat beroende på vilket kön man har. Vi har dock hittat vissa skillnader 

beroende på vad man studerar och hur gammal man deltagaren var.  

47 procent av de som studerar juridik svarade att de trodde att det vanligaste åldersintervallet 

var 21-23. Svarsfrekvenserna i de andra utbildningskategorierna för detta svarsalternativ är 

under 20 procent.  

50 procent av deltagarna i åldrar mellan 24-26  trodde 31-36 var det vanligast förekommande 

åldersintervallet för dömda våldtäktsmän i Sverige. Svarsfrekvensen i de andra 

åldersintervallen bland deltagarna låg på ungefär 30 procent eller under. 

 

 

Hur många procent av alla kvinnor i Sverige tror du någon gång under sitt liv blivit 

våldtagen? (Svara i procent) 

Medianen för hur deltagarna svarade på denna fråga var 10 procent och medelvärdet 16 

procent. Under analysarbetet av svaren från denna fråga kunde vi se skillnader i hur 

deltagarna svarade beroende på vilket kön de har.  

Majoriteten (över 50 procent) av de män som deltog i undersökningen angav att de trodde att 

andelen kvinnor i Sverige som någon gång under sitt liv blivit utsatt för en våldtäkt var 5 

procent eller mindre. 75 procent av männen som deltog i undersökningen svarade någonstans 

i intervallet 0-10 procent.  

Sammanställningen av de kvinnliga deltagarnas svar visade inte en lika enhetlig bild som 

männens gjorde. Vi såg att majoriteten (över 50 %) av studiens kvinnliga deltagare hade svar 

någonstans inom intervallet 0-20 procent och 75 procent av de svar kvinnorna gav hamnade 

inom intervallet 0-30 procent. Om vi jämför hur kvinnorna svara med hur männen svarade så 

kan vi se en tydlig skillnad. Männen hade en tendens att ange en betydligt lägre procent än 

vad kvinnorna gjorde. Signifikansnivån för detta samband är 0,05. 

 

 

Påföljd av våldtäkt "Den vanligast förekommande påföljden och straffet" 

 

Utifrån de frågor som vi tagit med i denna kategori, fråga 5, 6, 7, 8, och 9, så kan vi utläsa att 

deltagarna i undersökningen angav det vanligaste och effektivaste straff påföljden för brottet 

våldtäkt generellt sätt var psykiatrisk vård och därefter fängelse. Skillnaden mellan 

psykiatrisk vård och fängelse är dock inte särskilt stor, fängelse hamnade på 3 och psykiatrisk 

vård på 4 i skalan där deltagarna fick rangordna effektiviteten för de båda straffen sett från 

hur effektivt det är för att förövaren inte skall återfalla i att våldta efter straffets slut.  
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Svarsalternativen var mellan 1 och 6 där ett var inte alls effektivt och sex var god effekt. Det 

fanns ingen större skillnad i hur man svarade beroende på vilket kön deltagaren hade. Både 

män och kvinnor var generellt sett överrens om att psykiatrisk vård skulle ligga på en fyra och 

de var även överrens om att fängelse skulle ligga på en trea. 

 

En intressant slutsats som man kan dra mellan två av frågorna i detta tema var att majoriteten 

av alla deltagare i studien angivit att de tycker att fängelsestraffen generellt sett är för korta. 

Samtidigt kan vi i frågan om hur effektivt fängelse är som påföljd se att deltagarna i 

undersökningen inte tycker att det är särskilt effektivt.  

På frågan hur långa svarspersonerna trodde att fängelsestraff var kan vi utläsa att medianen 

för svaren är 2 år. Vi kan vid frågan om straffens längd se en viss skillnad mellan könen i hur 

man svarat. De kvinnor som deltog i undersökningen angav generellt sätt att de trodde att 

straffet för en våldtäkt var kortare än två år. Männen som deltog i undersökningen hade svar 

som var mer spridda över hela det åldersintervall som uppstod vid sammanställningen av 

svaren. Det fanns bland männen många som angivit sitt svar i intervallet 0,5-2  år men då vi 

jämförde könen kunde vi sen en tydlig skillnad i att kvinnorna angivit straffen som kortare. 

I Brottsbalken (Brb) 6 kap. §1 1st. står skrivet att straffet för våldtäkt är mellan 2-6 år.  

Vi kan alltså se en viss diskrepans mellan hur deltagarna svarat och vad som står i Sveriges 

lag.  
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Diskussion 

 

Vad säger resultaten  

Den bild som vi sammansatte om vad deltagarna trodde var den vanligast förekommande 

våldtäktsmannen visade att deras bild inte stämde helt överens med den verkligheten som 

BRÅ (2005) visar på i sin rapport. De trodde att förövarna av våldtäkter generellt sätt är var 

yngre än vad BRÅs forskning visar. Vi kan även se att deltagarna i vår studie hade en tydlig 

uppfattning om att våldtäktsmän gillar den makt de känner då de våldtar någon och att de tror 

att våldtäktsmän tänder sexuellt på att den person de våldtar inte vill. 

Det som förvånade oss i resultaten var att deltagarna i vår studie trodde på förvånansvärt få 

myter om våldtäkter. Vi anser det vara ett möjligt antagande att den population vi valt att 

studera läser på universitet och där av är mer kritiska till nyheter och information de stöter på. 

 

Vi kan se att samtidigt som det fanns förvånansvärt lite myter om våldtäkter inom den 

population som vi undersökte så fanns det en syn som likställde våldtäkt med mord. Utifrån 

det vi har fått fram i vår undersökning så kan vi inte säga var den synen kommer ifrån men 

man kan spekulera i att det kommer från den kultur vi lever i idag. Synen tror vi kommer av 

kontrasten mellan det juridiska och det mediala bilderna av våldtäkt. 

 

Begreppet våldtäkt har under 30-40 års tid förändrats så mycket att det idag ofta i media 

beskrivs som en fråga om samtycke till samlag snarare än någon som med våld tilltvingar sig 

samlag med någon annan.  

Vi kan från resultaten av vår undersökning se att de som deltog tyckte att man skall samtycka 

till ett samlag för att det skall vara okej och inte klassas som en våldtäkt. Något som gäller 

både för samlag och för andra handlingar av sexuell natur. Samma resultat får Gosch (2011) 

fram i sin undersökning av ungdomar som även de talar om samtycke som en avgörande 

faktor för att det inte skall vara en våldtäkt. Våldtäkt är vad vi kan tolka och förstå utifrån 

denna studie något som sker mot en persons vilja. 

 

Vi kunde även se att å ena sidan så likställde deltagarna nästan våldtäkt med mord men å 

andra sidan tyckte de att den skada och kränkning som en våldtäkt orsakar offret är att 

likställa med en misshandel.  

Anledningen till att vi fått fram dessa resultat är för att vi, i vår enkätundersökning, har frågor 

som frågar om liknande saker men som är ställda på olika sätt. I den ena frågan skulle 

deltagarna rangordna utifrån de situationer i vilka brotten tog plats. I den andra frågan 

använde vi enbart brottens övergripande namn, det vill säga misshandel, mord, våldtäkt och så 

vidare.  

Vi drar slutsatsen från dessa resultat att deltagarna, då de rangordnar de situationer i vilka 

brotten tar plats, tycker att våldtäkt är värre än misshandel eftersom de känner igen situationer 

som de läst mycket om i media och som härrör till ett av de värsta brotten som man kan begå i 

vårt samhälle. Den skada som en våldtäkt kan ha på en individ kan likställas med den skada 

en misshandel kan orsaka. Vi tror att anledningen till att en våldtäkt likställs med mord i vår 

undersökning är på grund av hur förkastlig själva handlingen är att utföra på någon annan, det 
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vill säga hur stort övergrepp man tycker gärningsmannen gjort på en annan människa. En 

våldtäkt är inte ett snabbt slag som knäcker ens näsa medans man står i krogkön. En våldtäkt 

är ett mer utstuderat brott som grundar sig i att våldtäktsmannen vill stilla sin egen sexlust 

genom att tvinga en annan människa att ha sex med honom. Motivet han har för att begå 

brottet är att han vill ha njutning. Att han får denna njutning på någon annans bekostnad är i 

bästa fall oviktigt. 

 

När vi jämför de två bilder vi fått fram av den vanligast och nästvanligast förekommande 

våldtäktsmannen med den mytbild av en våldtäktsman som Wennstam (2005) presenterar så 

finns det tydliga skillnader. Wennstam (2005) säger att de flesta våldtäkter begås utomhus och 

av en okänd gärningsman, vilket inte stämmer överrens med bilden våra svarspersoner har, 

Wennstam beskriver vidare våldtäktsmannen som otäck och skum samt att han oftast lever 

ensam och är utan familj och vänner. Även här ser vi en skillnad mellan vad Wennstam säger 

är en rådande mytbild och den bild vi fått fram, vår typiska gärningsman är sambo och känner 

sitt offer och våldtäkten sker i de inblandades gemensamma bostad. Men det är inte enbart 

Wennstam som talar om bilden där den typiska våldtäkten sker utomhus, även Sandbergs 

rapport som Wennstam skriver om får fram att media producerat en bild av våldtäkt som 

något som sker utomhus av en okänd man, utifrån den bilden som media förmedlar kan man 

anta att det är därifrån myten om våldtäktsmannen kommer eller i alla fall får mer kraft. Dock 

verkar våra svarspersoner inte lyssna till de myter och den bild som media ger av 

våldtäktsmannen, varken i fråga om våldtäkten i sig eller våldtäktsmannen. Om det beror på 

att alla de som deltar i undersökningen läser på en högre nivå och på så sätt har en bättre koll 

på verkligheten är en möjlighet. 

 

Våldtäkt är det brottet i samhället som tillsammans med våld i nära relationer, kan anses 

härröra mest till de patriarkala strukturer som finns i samhället. I en överväldigande mängd 

våldtäkter är det män som våldtar kvinnor, detta syns tydligt i BRÅs rapport från 2005 där de 

visar att i 100 procent av alla inkomna våldtäktsanmälningar är en man förövaren och i 97 % 

av dem så är en kvinna offret. Våldtäkt är där av ett brott som drabbar en specifik grupp av 

människor i vårt samhälle, kvinnor. Då kvinnors ställning i samhället blir starkare så är en 

naturlig del av den processen att förskjuta tidigare strukturer som möjliggjort kvinnors 

underlägsenhet i förhållande till mannen. Våld som specifikt riktar sig mot kvinnor hamnar, i 

den processen, rätt naturligt på tapeten som en beskriven orättvisa som kvinnor får stå ut med, 

speciellt som den kan tänkas häröra från just de samhälleliga strukturer som möjliggjort 

kvinnors tidigare svaga ställning i samhället.  

 

Slutligen kommer vi fram till att den föreställning deltagarna i vår undersökning har om 

våldtäkter och dess gärningsmän inte är allt för långt ifrån hur verkligheten ser ut. Vi såg att 

deltagarna tyckte att våldtäkt låg relativt nära mord i den skada och kränkning den orsakar 

offret men de myter som talas om i tidigare forskning fanns inte bland deltagarna i vår studie. 

De ser en våldtäktsman som någon som våldtar för att han gillar den makt han känner när han 

våldtar. 
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Metoddiskussion 

I och med bearbetningen av vår enkät så märkte vi att vi hade kunnat få mer exakta resultat 

om vi hade varit noggrannare med utformningen av vissa frågor och om vi hade tänkt mer på 

alla aspekter av vissa frågor. Med aspekter på frågorna menar vi om det fanns följdfrågor eller 

andra frågor som kunnat ställas i samband med en fråga för att ge en tydligare bild av vad 

deltagaren tycker om till exempel fängelse som påföljd. 

I efterhand så kan vi se att vi inte tog nog tid med att sätta samman enkäten och tänka igenom 

alla aspekter av varje fråga samt hur mycket material och analys som krävs runt varje fråga. 

Ett stort bortfall vi fick i enkätundersökningen var på fråga 13. Vi hade där missat att specifikt 

ange hur respondenten skulle rangordna alternativen som fanns i frågan, vi fick ofta frågor i 

samband med utdelandet om just detta.  

Vi skulle ha tänkt igenom mer hur vi skulle analysera frågorna innan vi färdigställde 

enkäterna. De flesta av frågorna som vi hade med i enkäten var förhållandevis lätta att 

analyser och få fram resultat där vi enkelt kunde se hur deltagarna svarat och jämföra detta 

mot bakgrundsvariabler och liknande. De frågor som vi upplevt varit svårare att analyser är de 

rangordningsfrågor som vi hade med i enkätundersökningen. Samtidigt som dessa utgjorde 

lite av ett problem i analysen så var dessa frågor väldigt intressanta utifrån hur svaren från 

dem stred lite mot varandra.  

 

Vi tror att samtidigt som en mer ingående reflektion av hur arbetet med analysen skulle sett 

ut, redan innan vi började med enkäten hade varit bra så är det också bra att vi inte tänkte 

igenom det för mycket. Vi tror att om vi tänkt igenom hur krävande analysen av frågorna 

skulle bli så hade vi begränsat oss i mycket större utsträckningen än vad vi gjort och vissa av 

de resultat som vi fått ur arbetet med uppsatsen gått förlorad. 

 

Vi stötte på problem då vi skulle analysera vissa frågor från vår enkät utifrån våra 

bakgrundsvariabler som hade fler än två svarsalternativ. Om vi tar bakgrundsvariabeln 

utbildningskategorier som ett exempel. I utbildningskategorin fanns 5 underkategorier, 

juridik, teknik/naturvetenskaplig, humanistisk/beteendevetenskap, ekonomi och fristående 

kurser. Om man jämför till exempel fråga 17 mot bakgrundsvariabeln utbildningskategori för 

att se hur deltagarna har svarat beroende på utbildning så ser vi att spridningen på antalet 

deltagare per möjligt svar blir för stor. Totalt får vi om vi ställer upp detta i en tabell 30 

stycken olika möjliga kombinationer av svar och bakgrundvariabel. Säg att vi får en jämn 

spridning över alla kombinationer av svar och bakgrundsvariabler så får vi knappt fyra 

personer per kombination. Om det fanns ett svarsalternativ som majoriteten av alla deltagare 

svarade så var det inget problem att se eventuella skillnader beroende på bakgrundvariabel 

men om svaren var spridda så var det nästa omöjligt att använda sig av den 

bakgrundsvariabeln för att analysera frågan.  

För att inte stöta på detta problem skulle vi behövt ha antingen fler deltagare med i studien 

eller omformulera frågan så att det inte fanns lika många svarsalternativ. Det var möjligt på 

bakgrundsvariabeln ålder att slå ihop vissa åldersintervall för att få färre variabler och genom 

det mer tydligt kunna se skillnader mellan åldrar men detta var bara möjligt för att frågan 
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ålder är en kvotfråga vilket i sig tillåter fler ändringar av kategoriseringar i analysen av 

svaren. 

 

Framtida forskning 

Vi har under arbetet med uppsatsen kommit på en uppsjö av frågor som vi skulle vilja ställa i 

en enkätundersökning eller i intervjuer. Man skulle kunna göra otroligt mycket mer forskning 

på detta område och det skulle vara intressant att studera mer ingående hur stor roll media 

spelar samt hur jämställdhetsdebatten påverkar synen på våldtäkt. 

Om undersökningen gjorts annorlunda kunde vi exempelvis ha tagit med frågor i enkäten som 

”Skulle du kunna umgås med en person som våldtagit?” ”tycker du att en våldtäktsman är lika 

mycket värd som andra människor?” ”vilken roll tror du att media har i skapandet av 

våldtäktsmannen”  

Hade en kvalitativ intervju istället gjorts kunde öppna frågor som ”beskriv den typiska 

våldtäkten” ”beskriv den typiska våldtäktsmannen” använts. 
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Hej!  

 

Vi behöver din hjälp! 

 

Vi är två studenter vid Umeå universitet som studerar sjätte terminen på 

Socionomprogrammet. Vi håller just nu på med en C-uppsats i vilken vi ämnar undersöka hur 

allmänhetens uppfattning och föreställningar om våldtäkter skiljer sig från de resultat 

forskning på området visat. 

 

Vi behöver din hjälp. Vi skulle vilja att du fyller i denna enkät. Din medverkan är självklart 

frivillig och du kommer att vara helt anonym.  

 

Din medverkan i denna studie är oerhört betydelsefull och viktig för oss så vi hoppas att du 

har tid att ta några minuter till att svara på vår enkät. 

 

 

Tack på förhand! 

Emma och Isak
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[  ]  Kvinna  [  ]  Man

 

 

Ålder _________ 

 

 

[  ]  Jag studerar fristående kurser på Umeå universitet 

[  ]  Jag studerar vid ett program på Umeå universitet 

 

Om du kryssade i program, skriv gärna vilket program _________________________ 

 

 

1. Vid hur stor procentandel av alla våldtäkter tror du förövaren var påverkad av 

alkohol och/eller narkotika? (svara i procent) 

 

__________% 

 

 

2. Vid hur stor procentandel av alla våldtäkter tror du offret var påverkad av alkohol 

och/eller narkotika? (svara i procent) 

 

__________%  

 

 

3. Hur många procent av alla kvinnor i Sverige tror du någon gång under sitt liv blivit 

våldtagen? (Svara i procent) 

 

__________% 

 

 

4. Känner du någon som blivit eller har du själv någon gång blivit utsatt för en 

våldtäkt? 

 

[  ]  Ja  [  ]  Nej 

 

 

5. Hur effektivt tror du fängelse är som rättslig påföljd för att förövaren inte ska våldta 

igen då han avtjänat sitt straff? (1 betyder inte alls effektivt och 6 betyder att det har 

god effekt. (Ringa in ditt svar) 

 

1                 2                 3                 4                 5 6 
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6. Hur effektivt tror du psykiatrisk vård är som rättslig påföljd för att förövaren inte 

ska våldta igen då han avtjänat sitt straff? (1 betyder inte alls effektivt och 6 betyder att 

det har god effekt. (Ringa in ditt svar.) 

 

1                 2                 3                 4                 5 6 

 

7. Rangordna de nedanstående alternativen 1-4 efter hur effektivt du tror att dessa 

typer av straff är för att förhindra återfall i våldtäktsbrott? (1 betyder mest effektivt, 4 

betyder minst effektivt.) 

 

___  Fängelse 

___  Psykiatrisk vård                             

___  Dagsböter 

___  Villkorlig dom med krav på terapi  

 

8. Vad anser du om längden på de fängelsestraff som döms ut till våldtäktsmän? 

[  ]  För långa 

[  ]  För korta 

[  ]  Bra längd 

[  ]  Borde inte ha fängelse alls                

 

 

9. Hur långa tror du, generellt sätt, att de fängelsestraff som döms ut till förövare av 

våldtäkter är. (Ange svaret i år) 

 

__________ 

 

10. Rangordna dessa brott från 1 - 8, där nr 1 betyder värsta brottet och nr 8 är det 

minst hemska enligt dig. 

___  Våldtäkt 

___  Grov Misshandel 

___  Mord 

___  Ekonomisk brottslighet 

___  Grovt Rån 

___  Sexuella övergrepp mot barn 

___  Olaga hot 

___  Dråp 

 

 

11. Vad tror du är den vanligaste kopplingen mellan en våldtäktsman och dennes offer? 

 

[  ]  De har aldrig träffats tidigare 

[  ]  De har träffats men känner inte varandra 

[  ]  Det känner varandra ytligt sedan tidigare 

[  ]  De är bekanta och har gemensamma vänner 

[  ]  Det är nära vänner 

[  ]  De befinner sig vid våldtäktstillfället i en relation med varandra(ex. sambo, gift) 
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12. Kryssa för de alternativ som du tycker är en våldtäkt

[  ]  En kvinna blir nedslagen och våldtagen på vägen hem från krogen 

[  ]  En 15 årig kille tvingar sin tjej till att suga av honom fastän hon inte vill 

[  ]  En kille penetrerar sin pojkvän medan denne sover 

[  ]  En tjej sliter med en väldigt berusad kille in på toaletten under en fest och suger av 

honom, killen är så berusad att han saknar förmåga att samtycka. 

[  ]  En man och en kvinna som är gifta med varandra har sex hemma i sin egna bostad, efter 

en stund vill inte kvinnan längre men mannen lyssnar inte på henne utan fortsätter. 

[  ]  En 15 årig kille har sex med sin 14 åriga flickvän som är med på det

13. Rangordna dessa situationer utifrån vilken/vilka du tycker utgör den största 

kränkningen för offret. 

 

___  En kvinna blir överfallen och våldtagen på vägen hem från krogen. 

___  En man tvingar sin fru att ha sex med honom fastän hon inte vill. 

___  En medelålders som står och väntar på tunnelbanan blir rånad och knivhuggen till döds 

av ett gäng ungdomar 

___  Styvpappan till en 10 årig flicka tvingar henne att onanera honom. 

___  En berusad tjugoårig kille får näsbenet knäckt i ett slagsmål i krogkön. 

___  En kille blir, under sin semester utomlands, nedslagen och våldtagen av en grupp män. 

___  En tonårstjej blir knivhuggen till döds av sin pappa på grund av att hon genom sitt 

beteende dragit skam över familjen 

 

 

14. Vilka av dessa anledningar eller bakomliggande orsaker tror du stämmer in på 

majoriteten av våldtäktsmän (välj ett eller flera alternativ)  

 

[  ]  Han tänder sexuellt på att den andre inte vill 

[  ]  Han kan inte få en sex-partner på annat sätt 

[  ]  Han gillar den makt han känner då han våldtar någon 

[  ]  Han har själva tidigare i sitt liv blivit våldtagen eller utsatt för sexuella övergrepp 

[  ]  Det är ett enkelt sätt för honom att få ha sex med någon annan 

[  ]  Han trodde att kvinnan ville ha sex med honom 

[  ]  Annat ____________________________________________________________ 

 

15. Vilken civil status tror du är vanligast bland våldtäktsmän? 

[  ]  Singel 

[  ]  Sambo med barn  

[  ]  Gift med barn 

[  ]  Sambo 

[  ]  Gift 

[  ]  Separerad med bar
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16. Rangordna nedanstående situationer efter hur vanligt förekommande du tror att 

dom är. ( 1 är den vanligast förekommande och 6 är den som mest sällan förekommer) 

 

___  En kvinna är hemma och våldtäktsmannen bryter sig in i bostaden och våldtar henne 

___  En kvinna är på väg hem från krogen och blir överfallen och våldtagen 

___  En kvinna är ute och motionerar och blir då överfallen och våldtagen 

___  En man misshandlar och våldtar sin fru/sambo efter ett gräl i parets gemensamma bostad 

___  En kvinna tvingas ha sex med sin chef för att inte få sparken 

___  En kvinna går hem med en man från krogen men ångrar sig när det är dags för dem att ha   

       sex och mannen våldtar henne istället 

 

 

17. Vilken utbildningsnivå tror du våldtäktmän generellt sett har? 

 

[  ]  De har inte tagit examen från högstadiet  

[  ]  De har tagit examen från högstadiet men inte påbörjat en gymnasial utbildning  

[  ]  De har examen från gymnasiet 

[  ]  De har slutfört en yrkesutbildning efter gymnasiet, dock inte på högskola 

[  ]  De har studerat på högskola i upp till 3 år 

[  ]  De har studerat på högskola i mer än 3 år 

 

 

18. Vilket ålderspann tror du är det vanligast förekommande för män som blivit dömda 

för våldtäkter i Sverige 

 

[  ]  Yngre än 15 år 

[  ]  15 - 17 

[  ]  18 – 20 

[  ]  21 - 23 

[  ]  24 – 26 

[  ]  27 - 30 

[  ]  31 - 36   

[  ]  37 – 45 

[  ]  46 och äldre 

 

 

19. Vilket brott tycker du ligger närmast våldtäkt i den skada och den kränkning som de 

orsakar offret? (välj ett alternativ) 

 

[  ]  Mord 

[  ]  Misshandel  

[  ]  Ingen av de ovanstående 

[  ]  Rån 

[  ]  Inbrott 

 

 

 

 TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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