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Studenters tilldelning av offerskuld 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka Örebro universitet 

studenters tilldelning av offerskuld och acceptansen av 

våldtäktsmyter med hänsyn till tre skilda våldtäktssituationer, i en 

relation, ytligt bekantskap och helt okänd. Det empiriska 

materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och 

för att kunna besvara på frågorna konstruerades en vinjettstudie. 

 Studiens resultat visade att studenters tilldelning av offerskuld 

varierade med hänsyn till relationen mellan offer och 

gärningsperson och på bedömningen av våldtäktssituationen. 

Tillskrivning av offerskuld ökade beroende på faktorer som 

ansågs vara bidragande till att bli utsatt för våldtäkt. Slutsatsen är 

att det föreligger föreställningar om vem som blir utsatt för 

våldtäktsbrott, detta kan bero på en bristfällig kunskap som bör 

förebyggas för att således minska de förekommande 

våldtäktsmyterna i samhället. 

 

 Nyckelord: Våldtäkt, myt, offerskuld, relation, offer, 

gärningsperson 
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Students’ victim blaming 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to investigate Swedish students’ victim 

blaming and acceptance of rape myths in three separate rape 

situations, i.e. in a relationship, superficial acquaintance and 

completely unknown. The empirical data was collected through 

semi-structured interviews, using a vignette study. The results 

showed that students’ victim blaming varied depending on the 

relationship between victim and perpetrator and depending on the 

judgement of the rape situation. Victim blaming increased due to 

factors that were considered contributory to become a victim of 

rape. The conclusion is that there is a notion of who is exposed of 

rape crimes, due to a lack of knowledge that should be prevented 

to reduce the common rape myths in the society.    
 

Keywords: rape, myth, victim-blaming, relationship, victim, 

perpetrator 
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Studenters tilldelning av offerskuld  

Att utsättas för våldtäkt kan leda till korta såväl som långsiktiga negativa konsekvenser. Även 

om brottet i sig kan vara påfrestande, riskerar utsattheten att fortsätta genom att offret 

klandras och skuldbeläggs för våldtäkten av individer och professionella i omgivningen 

(Landström, Strömwall & Alfredsson, 2016). Det finns en rad normer och föreställningar 

knutna till sexualbrott och till begreppet våldtäktsoffer, exempelvis när offer och 

gärningsperson har en relation och samhället betraktar våldtäktsbrottet som mindre allvarlig 

(Ben-David & Schniders, 2005; Åkerström & Sahlin, 2001). De individer som bryter mot 

dessa föreställningar riskerar att inte betraktas som våldtäktsoffer och därmed skuldbeläggs de 

av sin omgivning. När omgivningen accepterar dessa föreställningar kommer de i uttryck i 

våldtäktsmyter. För att kunna betraktas som ett offer bör individen varken delta eller orsaka 

brottet och bland annat ska individen inte vara alkoholpåverkad eller ha en relation med 

gärningspersonen (Christie, 1986; Polisen, 2016; Sahlin, 2004). Detta har även framkommit i 

teorin om det idealiska offret, som menar att omständigheterna innan och under ett brott är 

avgörande faktorer för att kunna uppfylla egenskaperna för ett idealiskt offer. Syftet med 

denna studie är således att undersöka studenters tilldelning av offerskuld och acceptansen av 

våldtäktsmyter med hänsyn till tre skilda våldtäktssituationer, i en relation, ytligt bekantskap 

eller helt okänd. 

Lagen och våldtäkt  

Oavsett vilka föreställningar det finns om våldtäkt är det mot en persons vilja där 

gärningspersonen med tvång ger sig på ett offer (Grevholm, Nilsson & Carlstedt, 2005). 

Definitionen av våldtäkt tillhör samlingsbegreppet sexualbrott och definieras enligt 

Brottsbalken (SFS 1962:200) 6 kap 1 § första stycket: 

“Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i 

lägst två och högst sex år”. 

Under 2015 polisanmäldes 5 920 våldtäktsbrott i Sverige, vilket motsvarade cirka 

sexton våldtäkter per dygn (Brå, 2016). Det är däremot komplicerat att sammanställa exakt 

antal våldtäktsbrott som faktiskt sker. Detta kan bero på att antalet våldtäktsbrott inte speglar 

samtliga brott som begås. De anmälda brotten begås av en okänd individ och oftast handlar 

det om överfallsvåldtäkter. Brott som inte anmäls beror främst på att offret har en relation 

med gärningspersonen och upplever sig själv inte som ett offer då relationen i sig kan tolkas 
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som att ha varit delaktig i handlingen (Brå, 2005). Därför rapporterar offret ett våldtäktsbrott 

som skett av en okänd gärningsperson i högre utsträckning, offret som är i en relation med 

gärningspersonen och blivit utsatt för våldtäktsbrottet rapporterar inte i lika hög utsträckning 

(Brå, 2005).  

Ett offer som har blivit utsatt kan i samband med sin bearbetningsprocess uppleva 

påfrestningar. Dessa påfrestningar kan dessutom leda till en återkommande känsla av utsatthet 

(Brottsofferjouren, 2016). Det är därför viktigt att ett offer som har utsatts för brott bemöts 

med förtroende och medkänsla för att minska risken till att offret drabbas av en kränkning och 

försätts i en ny utsatthet som även benämns som sekundär viktimisering (BoJ, 2016). Att 

utsättas för sexualbrott kan leda till en rad negativa konsekvenser, som exempelvis att offret 

isolerar sig från omgivningen, skuldbelägger sig själv eller förnekar sin utsatthet (Grände, 

2007). Studier har visat att omgivningens reaktioner och offrets upplevelse av att bli sedd, 

trodd och hörd är viktigt för återhämtningsprocessen. Studier har även visat att ett offer kan 

uppleva en misstro av omgivningen, både av närstående och av olika instanser inom 

rättsväsendet (Berill & Hereck, 1990).  

Acceptans av våldtäktsmyter 

Ett offer som har utsatts för våldtäkt kan således tilldelas skuld eller bemötas med sympati av 

omgivningen. Att ett offer tilldelas skuld, kan bero på att en del individer har en föreställning 

om hur ett våldtäktsbrott uppstår. Exempelvis kan dessa föreställningar handla om att våldtäkt 

inte sker i relation eller att ett offer tilldelas mer skuld i samband med att offret har varit 

alkoholpåverkad. Detta kan till följd orsaka att offret bedöms som medskyldig till handlingen, 

genom de fördomar och myter som uttrycks (Ståhl, Eek & Kazemi, 2010). Förekomsten av 

våldtäktsmyter konstruerades inom litteraturen under 1970-talet, Burt (1980) utvecklade det 

första mätinstrumentet för våldtäktsmyter, efterföljande utvecklades ett instrument för 

acceptans av våldtäktsmyter Lonsway & Fitzgerald (1994). Majoriteten av den aktualiserade 

forskningen inom detta område har således återspeglat de två första studier om 

våldtäktsmyter. Detta kan bero på att dessa våldtäktsmyter håller sig kvar bland individer som 

i decennier har haft liknande föreställningar om våldtäkt. Exempelvis har studier undersökts 

under tidiga 2000-talet och påvisat liknande resultat om bland annat att en individ som har 

blivit utsatt för våldtäkt i relation inte bedöms som ett offer (Campbell m.fl., 2009; Jeffner, 

1998). Dessutom påvisar liknande resultat från nutida studier (Vanema, 2016). Därför 

uppfattas våldtäktsmyter som falska föreställningar och missuppfattningar om ett 

våldtäktsbrott, exempelvis att män inte kan bli våldtagna då de anses vara starka, har en 

förmåga som inte kan utnyttjas i samma utsträckning som kvinnor och kan bekämpa 
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gärningspersonen. Till följd av detta kan män som blir utsatta för sexuella övergrepp 

behandlas som mindre trovärdiga (Brå, 2015; Christie, 1986; Coxell & King, 2010; Ellis, 

2002; Huitema & Vanwesenbeeck, 2016; Karlsson 2006; Struckman-Johnsson & Struckman-

Johnsson 1992).  

Dessa myter har bland annat återfunnits hos studenter (Brownmiller, 1975; Burt, 1980; 

Lonsway & Fitzgerald, 1994; Yamawaki m.fl., 2007; Benedict, 1993), framförallt bland 

manliga studenter (Benedict, 1993; Brownmiller, 1975; Burt, 1980; Lonsway & Fitzgerald, 

1994; Yamawaki, Darby & Queiroz, 2007), i polisrapporter (Brå, 2005; Campbell, Dworkin 

& Cabral, 2009; Polisen, 2016), bland personal som arbetar inom rättsväsendet (Bergenheim, 

2010; Brå, 2005) samt bland allmänheten generellt (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). 

Våldtäktsmyter är av stor betydelse då tidigare forskning har relaterat dessa till att 

våldtäktsoffer blir misstrodda (Burt, 1980) och blir skuldbelagda för sin utsatthet 

(Tryggvesson, 2008), därmed kan det leda till att offret har svårare att återhämta sig och har 

en förhöjd risk för post-traumatisk stress (Campbell & Raja, 1999). Tidigare studier menar 

således att skuldbeläggande av ett offer kan ha sin grund baserad på myter, det vill säga att 

individer bär på en moralisk syn om att bedöma ett offer som oskyldig eller skyldig (Burt, 

1980; Tryggvesson, 2008).  

Teoretiska perspektiv  

En individ som har blivit utsatt för ett brott kan i kontakt med rättsväsendet bedömas huruvida 

denne uppfyller särskilda egenskaper för att kunna legitimeras som ett idealiskt offer 

(Christie, 1986). Dessa egenskaper är bland annat att offret ska främst vara en kvinna, vara 

svag och inte kunna göra motstånd. Gärningspersonen ska vara stark, i överläge och okänd för 

offret. Offret ska även vara involverad i en aktivitet och på så sätt ha tillräckligt med 

inflytande för att kunna hävda sin offerstatus (Åkerström & Sahlin, 2001).  

En individ som inte uppfyller dessa egenskaper utgör ett icke idealiskt offer och har 

därmed svårare att bli trodd och sedd när denne är i kontakt med rättsväsendet. Icke idealiska 

egenskaper kan bland annat vara att individen är stark, är i en situation som denne kan förebrå 

eller försvara sig och även att denne i samband med brottet är alkoholpåverkad (Christie, 

1986).  

Det är således viktigt att uppfylla ett legitimt status som ett idealiskt offer för att i 

samband med utredning av våldtäktsbrottet tar rättsväsendet hänsyn till dessa egenskaper och 

därmed bemöts inte offret annorlunda. Teorin om det idealiska offret understryker att 

beroende på miljö och kontext bedöms en individ som ett idealiskt offer (Åkerström & Sahlin, 

2001).  
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För en del offer som har blivit utsatta för ett våldtäktsbrott kan det vara komplicerad att 

hävda sin utsatthet för att kunna legitimeras som ett idealiskt offer, exempelvis när män blir 

utsatta för våldtäktsbrott. Av den anledningen att det finns föreställningar om att män anses 

vara den starka karaktären som kan försvara sig och förhindra att ett brott sker vilket leder till 

att de kan bli misstrodda och ha svårigheter i att få stöd och hjälp (Christie, 1986; Huitema & 

Vanwesenbeeck, 2016; Struckman-Johnsson & Struckman-Johnsson 1992). Det är dock 

endast en inbillning att majoriteten av våldtäktsoffer uppfyller dessa egenskaper för att kunna 

legitimeras som ett idealiskt offer. Detta beror på att ett offer kan bland annat bli utsatt när 

denne är i en relation. Däremot kan omgivningens uppfattningar förmildra situationen, genom 

de myter som återges exempelvis om att kvinnan var med på detta. Dessa föreställningar kan 

urskiljas med hjälp av den feministiska teorin som menar att det kan bero ojämställdhet 

genusordning i samhället (Boakye, 2009).  

Förekomsten av våldtäktsmyter kan förklaras utifrån tre teoretiska perspektiv. Teorin 

om ”Just World Belief” förklaras genom att individen begär att få leva i en värld som 

betraktas som rättfärdig och där alla konsekvenser ska vara förtjänta. Studier som undersökts 

har visat att nivån av “Just World Belief betraktas som en prediktor för tillskrivningar av 

skuld i våldtäkt (Landström m.fl., 2016).  

Det andra teoretiska perspektivet tillskrivs för att förstå uppkomsten av våldtäktsmyter 

och benämns som: “The defensive attribution hypothesis”. Denna teori menar att de individer 

som kan relatera till offrets utsatthet tillskriver mer skuld till gärningspersonen än till offret 

(Landström m.fl., 2016). 

För att försöka förstå huruvida män respektive kvinnor tillskriver offerskulden utgörs en 

tredje teori: “Sex role violations”. Teorin resonerar kring en dubbel påverkan som 

våldtäktsbrott kan medföra. Exempelvis, i ett förhållande kan mannen utöva våld på sin fru 

och dessutom skuldbelägga henne för att ha provocerat sin man, detta medför till att kvinnans 

skuld ökar samtidigt som skulden hos mannen minskar (Tryggvesson, 2008). Teorin om ”Sex 

role violations” kan förstås genom att männen har en föreställning om att skuldbelägga sin 

partner vilket görs för att försumma männens skuld. Män som tillskriver offerskulden utgör 

detta på grund av deras attityder gentemot ett offer och delar således mer sympati till 

gärningspersonen (Bendixen, Henriksen & Nostdahl, 2014; Hammond, Berry & Rodriguez, 

2011; Witte, Schroeder & Lohr, 2006). Kvinnor tillskriver däremot offerskuld till 

gärningspersonen (Clay-Warner & Burt, 2005; Daigle, Fisher & Cullen, 2008; Gölge, Yavuz, 

Müderrisoglu & Yavuz, 2003; Hammond, Berry & Rodriguez, 2011; White & Robinson-

Kurpius 1999).  
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Tilldelning av offerskuld i en relation  

Tidigare forskning har identifierat olika våldtäktsmyter, bland annat våldtäktsmyten som bär 

på förväntningar om hur relationen ska se ut mellan offer och gärningsperson, den som blir 

utsatt och den som utsätter. Våldtäkt i relation är bland det mest förekommande 

våldtäktsbrottet. Det kan exempelvis vara sambo, make eller en pojkvän till offret (Brå, 2005). 

Cirka en tredjedel anmälningar har gjorts när offret och gärningspersonen har varit i en 

relation trots detta är det ett relativt stort mörkertal (Brå, 2005). Därför kan även individer i 

samhället ha en föreställning om att ett våldtäktsbrott sker mellan två okända (Brå, 2005). 

Exempelvis i en mörk park där en främling överfaller en oskyldig kvinna (Campbell m.fl., 

2009). Detta kan bero på så kallade myter som förstås av samhället, där myterna inkluderar 

föreställningen om att överfallsvåldtäkter mellan två okända individer sker i högre 

utsträckning än i en relation (Campbell m.fl., 2009). Denna föreställning gör det svårare för 

offret som blir utsatt i en relation att uppfylla ett idealiskt offerstatus (Christie, 1986).  

Tidigare studier som undersökt hur manliga och kvinnliga universitetsstudenter 

bedömer våldtäkt i relation, har det framkommit att manliga studenterna inte upplever 

våldtäkt i relation lika mycket som de kvinnliga studenterna (Lee, Busch, Kim & Lim, 2007). 

Detta gäller även en del ungdomar som menar att våldtäkt i relation inte kan klassificeras som 

våldtäkt (Jeffner, 1998).  

Ett offer som har utsatts för våldtäktsbrott av bland annat sin partner, kan bedöma att 

brottet orsakades på grund av offrets beteende och därmed uppleva brottet som normativt. 

Detta beror dels på att offret har missuppfattat allvarlighetsgraden av våldtäktsbrottet i sig och 

dels beror detta på att offret värderar relationen i högre utsträckning än våldtäktsbrottet (Ben-

David & Schniders, 2005; Jeffner, 1998; Langhinrichsen-Rohling, Shlien-Dellinge, Huss & 

Kramer, 2004). Studier som har undersökt våldtäktsbrott i relation har menat att ett offer inte 

ska ha en relation med gärningspersonen för att kunna uppfylla egenskapen för ett idealiskt 

offer. Detta har även framkommit i andra studier som menar att om offret är bekant med 

gärningsperson kan det finnas risk att rättsväsendet värderar offret som ett icke idealiskt offer 

(Brå, 2005; Christie, 1986; Polisen, 2016; Vanema, 2016). I och med att våldtäkt i en relation 

inte rapporteras ökar således acceptansen för myterna (Campbell m.fl., 2009).   

Tilldelning av offerskuld i samband med alkoholkonsumtion    

Ytterligare en våldtäktsmyt som framkommit i tidigare forskning är den som berör alkohol. 

Ett offer som har blivit utsatt för ett brott skuldbeläggs i högre utsträckning när denne är 

alkoholpåverkad än när offret inte har varit alkoholpåverkad (Lane & Knowles, 2000; Stewart 

& Maddren, 1997). Detta kan bero på föreställningen om att offret inte har vidtagit tillräckligt 
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med försiktighetsåtgärder när denne var alkoholpåverkad och därför blivit utsatt för 

våldtäktsbrottet (Christie, 1986; Sleath & Bulls, 2012; Thomas, Scott Tilley & Esquibel, 

2015). En egenskap som bör uppfyllas för att legitimeras som ett idealiskt offer är således att 

offret inte ska vara alkoholpåverkad i samband med brottet (Christe, 1986), likaså gäller detta 

när ett offer bedöms inför rättsväsendet. Ett offer som har varit alkoholpåverkad i samband 

med ett våldtäktsbrott kan klandras för brottet, genom att rättsväsendet skuldbelägger offret 

för att exempelvis ha flörtat med gärningspersonen (Campell m.fl., 2015). Ett offer som har 

varit alkoholpåverkad i samband med att blivit utsatt för våldtäkt beskylls således för att varit 

medskyldig till handlingen (Campell m.fl., 2015).  

De föreställningar som finns om kvinnor som väljer att konsumera alkohol, är att de 

bedöms vara medskyldiga till handlingen då kvinnor anses bryta mot könsnormerna i 

samhället (Hammock & Richardson, 1993). Kvinnor bär på ett ansvar som innebär att de bör 

hålla sig inom ramarna för hur de ska bete sig och för vad som anses vara respektabelt, 

däremot skiljer sig detta för män (Jeffner, 1998). Männens ansvar för att ha varit 

alkoholpåverkad är betydligt lägre i jämförelse med kvinnors. Män som har konsumerat 

alkohol anses inte vara lika ansvariga för sina handlingar och därmed bedöms alkoholen som 

en förmildrande faktor för männen (Jeffner, 1998). 

Individer som tror på dessa myter har en föreställning om att tilldela skulden till offret i 

samband med ett brott. Att ha varit alkoholpåverkad i samband med våldtäktsbrottet kan ha 

medfört till att offret i det fallet varit försvarslös och oskyldig och därmed skulle offret kunna 

bedömas som ett idealt offer. Detta kan leda till en överlappning av gränssättning mellan offer 

och gärningsperson som medför till att offret skuldbeläggs. I och med dessa föreställningar 

kategoriseras offret som medskyldig till våldtäktsbrottet, vilket kan vara ytterligare en orsak 

till varför ett offer inte rapporterar eller söker stöd för sin utsatthet, eftersom offret i kontakt 

med rättsväsendet beskylls som ansvarig för sin kropp i och med mängden av alkohol offret 

har konsumerat (BoJ, 2016).       

Syfte och frågeställningar 

I och med att få kvalitativa studier har, i enlighet med författarens kännedom, studerat 

tilldelningen av offerskulden och acceptansen av våldtäktsmyter, har denna studie valt att utgå 

utifrån en vinjettstudie för att få en djupare förståelse och beskrivning. Studien har även valt 

att belysa våldtäkt i relation eftersom det finns en föreställning om att våldtäkt oftast sker 

mellan två okända personer (Campbell m.fl., 2009). Dessutom har studien valt att belysa 

tilldelning av offerskuld i samband med alkoholkonsumtion, eftersom ett offer som är 

alkoholpåverkad skuldbeläggs i högre utsträckning när denne har blivit utsatt för ett 
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våldtäktsbrott (Lane & Knowles, 2000; Stewart & Maddren, 1997). Det är viktigt att 

uppmärksamma detta för att kunna förhindra att ett offer tillskrivs skuld istället för att 

legitimeras som ett idealiskt offer, oavsett offrets alkoholkonsumtion och vilken relation 

offret och gärningspersonen har. Myter om våldtäkt betraktas som seglivade och ihållande till 

följd av detta kan män och kvinnors föreställningar ha en betydelse på de individer som 

utsatts för våldtäktsbrott, således anses det föreligga bristande kunskap inom detta område.   

Studenter har valts som urvalsgrupp till denna studie då tidigare forskning har visat att 

studenter accepterar våldtäktsmyter i högre utsträckning (Ferro m.fl., 2008). Med studenter 

som utgångspunkt är den väsentliga orsaken att inhämta en djupare förståelse för deras 

resonemang och uppfattning kring våldtäkt. I denna studie undersöks därför studenters 

tilldelning av offerskulden och acceptansen av våldtäktsmyter med hänsyn till tre skilda 

våldtäktssituationer, i en relation, ytligt bekantskap och helt okänd.  

Denna studie kommer att utgå utifrån en kvalitativ ansats med hjälp av en vinjettstudie. 

Följande frågeställningar består av (1) att undersöka hur studenter resonerar kring begreppet 

våldtäkt beroende på de tre skilda våldtäktssituationer och (2) att undersöka hur studenter 

tillskriver offerskulden.  

Metod 

För att besvara följande frågeställningar valdes en kvalitativ forskningsansats. Med en 

kvalitativ forskningsansats fanns det en möjlighet att få en djupare förståelse för ett socialt 

eller ett verkligt fenomen med hjälp av respondenternas tolkning (Bryman, 2011). En 

vinjettstudie konstruerades för att respondenterna inte skulle behöva avslöja hur de skulle ha 

agerat i ett verkligt fall (Egelund, 2008). Metoden har därmed ökat flexibiliteten i svaren då 

respondenterna har haft en möjlighet att ge en djupare beskrivning av sina subjektiva 

tolkningar. En kvantitativ forskningsansats hade endast fokuserat på skillnaderna i 

respondentens resonemang (Bryman, 2011). 

Deltagare/Urval 

I denna studie har ett snöbollsurval använts. Detta urval används när forskaren är i kontakt 

med respondenter som anses vara relevanta för studien och använder dessa för att komma i 

kontakt med fler respondenter (Bryman, 2011). Till en början var det en svårighet att komma i 

kontakt med lämpliga studenter, på det sättet var intresset för att delta i denna studie låg, 

vilket till en viss del var oförväntad då denna studie undersöker ett ämne som gör ett intryck 

på hela samhället och omgivningen. Av den orsaken var studiens författare överens om att 

komma i kontakt med bekanta studenter som dessutom skulle var relevanta för studien. De 
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respondenter som till slut valdes var bekantas bekanta, som med hjälp av sociala medier, kom 

i kontakt med. En fördel med urvalet var att respondenterna inte var bekanta med varandra. 

Ytterligare en fördel med snöbollsurval var att respondenterna kände sig tryggare i samband 

med intervjuerna. Detta kan dock vara en nackdel också, det vill säga att respondenterna inte 

upplever att de kan resonera lika sanningsenligt, trots att studiens författare garanterat 

respondenterna en fullständig anonymitet.  

Perioden för genomförandet av intervjuerna var kortvarig, således bestämdes det att endast 

intervjua åtta studenter från Örebro Universitet, varav fyra kvinnliga och fyra manliga 

studenter, åldersintervallet varierade från 21 till 23 år. Respondenterna studerar 

juristutbildningen, socionomutbildningen, psykologutbildningen och rättsvetenskap. 

Material 

För att kunna besvara studiens frågeställningar konstruerades en vinjettstudie. En vinjett 

definieras som en beskrivning av ett scenario eller ett fall, som kan vara baserade på en 

verklig eller overklig händelse och vanligtvis består en vinjett av ett dilemma. Vinjetternas 

beskrivning ska vara korta, logiska, innehålla relevanta koder och lätta att förstå, de ska även 

vara realitetsbaserade (Kullberg & Brunnberg, 2007). I en vinjettmetod vägleder forskaren 

respondenterna in i en hypotetisk situation som avgör respondentens svar (Jergeby, 1999). 

Eftersom känsliga frågor och åsikter var relaterade till denna studie ansågs vinjetter vara 

lämpligast. Det ökar även sannolikheten att respondenten svarar inom ramen för den 

hypotetiska situationen. Flera författare (t.ex. Egelund 2008 och Jergeby 1999) har menat att 

när respondenter resonerar kring ett hypotetiskt fall kan det medföra en begränsad möjlighet i 

hur respondenterna skulle agera i ett verkligt fall. I denna studie har det varit intressant att 

tolka respondenternas resonemang kring fallet. 

Vid utformning av fallbeskrivningarna hade studien två delsyften, dels att språket skulle 

upplevas neutralt för respondenterna samt att huvudkaraktären skulle beskrivas utifrån ett 

könsneutralt namn. Ett könsneutralt namn valdes för att inte påverka respondenternas 

uppfattningar kring ämnet, samt att fallbeskrivningarna med avsikt speglade ett fall med en 

viss otydligt om vem som bär skulden och om det är frågan om våldtäkt. En intervjuguide 

skapades med hjälp av tidigare forskningsresultat och teori och var uppbyggd utifrån tre fall 

med respektive relation mellan offer och gärningsperson, i en relation, ytlig bekantskap och 

helt okänd. I varje fallbeskrivning framkommer det vilken relation offret och 

gärningspersonen har, dessa relationer var kursiverade för att tydliggöra den förändrade 

egenskapen i respektive fall. De vinjetter som användes var: 
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Tabell 1 

Fallbeskrivning  

Fallbeskrivning 1  

Kim har bestämt sig för att gå ut och festa med sina klasskamrater. Under kvällen har de det 

så trevligt så de fortsätter kvällen med en efterfest hos en av klasskamraterna. På väg till 

badrummet träffar Kim sin partner. Kort därpå ligger Kim på rygg med sin partner över 

sig. Efter tio minuter lämnar partnern badrummet och Kim känner sig tveksam över vad 

som har hänt. 

Fallbeskrivning 2 

Kim har bestämt sig för att gå ut och festa med sina klasskamrater. Under kvällen har de det 

så trevligt så de fortsätter kvällen med en efterfest hos en av klasskamraterna. På väg till 

badrummet träffar Kim en ytlig bekant. Kort därpå ligger Kim på rygg med den ytlig 

bekanta personen över sig. Efter tio minuter lämnar den ytligt bekanta personen 

badrummet och Kim känner sig tveksam över vad som har hänt.   

Fallbeskrivning 3 

Kim har bestämt sig för att gå ut och festa med sina klasskamrater. Under kvällen har de det 

så trevligt så de fortsätter kvällen med en efterfest hos en av klasskamraterna. På väg till 

badrummet träffar Kim en okänd person. Kort därpå ligger Kim på rygg med den okända 

personen över sig. Efter tio minuter lämnar den okända personen badrummet och Kim 

känner sig tveksam över vad som ha hänt.   

Intervjuguidens formulering.  

Dessa tre vinjetter var enbart utformade för studiens syfte, det vill säga, att undersöka 

studenters tilldelning av skuld mot ett offer och gärningsperson beroende på tre skilda 

våldtäktssituationer. En intervjuguide tillhandahölls och berörde frågorna som var uppbyggda 

med hjälp av två teman; inledning och egna uppfattningar. Temat “inledning” berör frågorna 

“Vad är dina första intryck av det här fallet?”, “Tycker du att det här är ett realistiskt fall?”, 

“Vem bär den största skulden här?” med en tillhörande följdfråga som försöker få en 

fördjupad förståelse från respondenterna. 

Temat “egna uppfattningar” hade en anpassbarhet med hänsyn till tidigare forskning 

och teorin. Temat berörde frågor såsom, definitionen av våldtäkt, ansvar, relation mellan offer 

och gärningsperson. Det fanns även möjlighet för följdfrågor om respondenterna hade kommit 

in på det ämnet, exempelvis alkohol och utnyttjande. Intervjun avrundades med möjligheten 

att tillägga övriga funderingar och utveckla det som berörde respondenten, för att eventuellt 

minska på oklarheter som kunnat uppstått vid intervjutillfället. 

Giltighet och trovärdighet.  

Inom samhällsvetenskaplig forskning är validitet och reliabilitet två förekommande mått som 

dock inte alltid går i linje med den kvalitativa forskningen. Sannolikheten att två respondenter 

besvarar en fråga på liknande sätt är lågt, vilket inte heller är syftet med kvalitativ forskning, 

därför blir det komplicerat att uppfylla validitet och reliabilitet. Däremot förekommer det 
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alternativa begrepp inom den kvalitativa forskningsansatsen för validitet och reliabilitet som 

formuleras om för att kunna tillämpas för intervjuforskning.  

Trovärdighet som hänför sig till konsistensen och strukturen i studiens resultat, syftar 

till att bedöma om ett resultat anses vara så pass utformad för att kunna replikeras av andra 

forskare och vid andra tidpunkter. Trovärdighet syftar således på reliabiliteten och huruvida 

respondenterna besvarar en fråga på ett likadant sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Däremot 

kan reliabilitet förekomma som ett komplicerat mätinstrument, på grund av att det inte görs en 

mätning inom kvalitativ forskning så som inom kvantitativ, utan snarare en beskrivning av ett 

visst fenomen eller en upptäckt (Larsson, 2005). Detta bedöms dock inte som en nackdel för 

den kvalitativa ansatsen utan att en kvalitativ studie som påvisar variationer med olika 

forskare och vid olika tidpunkter resulterar till hur kunskap uppstår genom sociala 

konstruktioner som är föränderliga (Winter Jørgensen & Phillips 2010). För att förhålla sig till 

reliabiliteten i denna studie kan det bedömas som komplicerat då denna studie syftar till att få 

varierande resonemang och tolkningar från respondenterna och således blir inte studien 

replikerbar. Därför är det till en viss del accepterad med variationer i kvalitativa intervjuer för 

att få fram kreativiteten och förändringarna i respondenternas svar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Giltighet som hänför sig till riktigheten i ett yttrande, syftar till att uppnå en giltig 

slutsats genom att studera vad som avses att studera. Giltigheten syftar således på validiteten 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Denna studie har försökt noggrant beskriva studien, dess syfte 

och process på liknande sätt för samtliga respondenterna på så sätt tillförsäkrat att ta del av 

respondenternas åsikter, känslor och erfarenheter om ämnet. 

Procedur 

Ett informationsbrev tillhandahölls och redovisades innan varje påbörjad intervju av studiens 

författare. Informationsbrevet innehöll en kort beskrivning om studiens syfte, 

tillvägagångssättet och om studiens författare. Respondenterna informerades även om att 

deltagandet i studien var frivilligt och att intervjusvaren skulle kodas om. Efter att ha 

presenterat informationsbrevet, fick samtliga respondenter fylla i en samtyckesblankett för att 

bland annat ge samtycke till inspelning av intervju. För att således genomföra denna studie, 

användes utrustning i form av ljudinspelning, detta tillhandahölls från universitet. Med hjälp 

av respondenternas samtycke till inspelning förenklades bearbetning av datamaterial. 

Innan påbörjad intervju redogjordes de tre fallbeskrivningarna kort samt överlämnade 

författarna fallbeskrivningarna till respondenterna för att läsa själva och blicka tillbaka till 

dem under intervjuns gång. I och med att intervjuguiden var uppbyggd utifrån två teman 

inleddes det första temat “inledning” med frågan “Vad är dina första intryck av det här 
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fallet?”, där respondenterna kunde formulera sin helhetsuppfattning av situationen i 

fallbeskrivningen. I temat “egna uppfattningar” var det huvudsakliga syftet att fånga upp 

definitionen och tillskrivningar av våldtäkt, ansvar och relation mellan offer och 

gärningsperson. Utifrån de båda teman ställdes följdfrågor till respondenterna för att få en mer 

fördjupad förståelse av deras resonemang. 

Intervjuerna pågick i två dagar där respektive författare intervjuade två respondenter per 

dag. Tidsintervallet för en intervju var ungefär mellan 15–35 minuter, då respondenterna tog 

tid på sig med att fundera och reflektera över sina svar. Intervjuerna genomfördes på Örebro 

universitet, i ett grupprum för att undvika stress för deltagarna samt för att öka 

konfidentialiteten så att inga obehöriga skulle kunna ta del av respondenternas svar. En sådan 

miljö bidrog till att respondenterna kände sig trygga och upplevde mindre distraktion av 

omgivningen, vilket resulterade till att respondenterna kunde utveckla sina svar i lugn och ro. 

Detta upplevdes som betydande i och med att denna studie berör ett känsligt område och att 

resonera kring detta ämne kan anses vara besvärligt eller krångligt. Det kan också vara 

riskabelt för en del att resonera kring detta offentligt eftersom respondenten möjligtvis kan ha 

blivit utsatt själv, därför ansågs ett grupprum som mest lämpad för utförandet av dessa 

intervjuer. På så sätt var det betydande att ta hänsyn till att respondenterna upplevde att de 

fick ta del av de fyra forskningsetiska principerna som innebar att deltagandet i studien var 

frivilligt och att respondenterna kunde bestämma över sitt deltagande. Det insamlade 

materialet kodades om för att inga namn skulle vara synliga för obehöriga. Respondenterna 

kunde när som helst avbryta sitt deltagande och deras resultat skulle endast användas till 

forskningsändamål (Bryman, 2011). Samtliga respondenter intervjuades utifrån samma 

intervjuguide som berörde två teman med öppna frågor. Dessa frågor anpassades dock efter 

respondenternas resonemang och tankegång, detta medförde en enkelhet i respondenternas 

svar och förenklade transkriberingen och analysen. För att tillförsäkra respondenternas 

anonymitet kodades deras namn med bokstäverna A till H och om de var en man eller en 

kvinna lades det till innan det omkodade namnet. 

Bearbetning av empiri 

En tematisk analysmetod tillämpades till denna studie till ändamål att strukturera och 

organisera om det insamlade materialet under olika teman för att sedan kunna summera 

resultatet med hänsyn till intervjudeltagarna, den tematiska analysen sattes ihop i resultatdelen 

(David & Sutton, 2016). Inom tematisk analys finns det två skilda inriktningar, där den 

induktiva inriktningen är empiristyrd och den deduktiva inriktningen är teoristyrd. 

Bearbetning av empirin har utförts utifrån den första inriktningen, induktiv tematisk analys. 
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Denna inriktning lämpar sig till att likställa teman som framkommer i de insamlade materialet 

under analysens gång, det vill säga att texten delas in i teman i samband med att materialet 

analyseras (Braun & Clarke, 2006). Den tematiska analysen tillämpas främst till denna studie 

med hjälp av teman, kategorier och koder som fokuserar på vad respondenterna faktiskt 

upplever.   

I denna studie har det insamlade materialet analyserats utifrån de tre grundläggande 

principerna, sortera, reducera och argumentera (Ahrne & Svensson, 2011). De tre analys 

principerna utgör en prägling av varandra med hjälp av tidigare forskning och teoretisk 

utgångspunkt. I det första skedet av bearbetningen sorterades datamaterialet i ordning. Detta 

utfördes genom att transkribera de insamlade materialet för att bekantas med de otaliga 

sidorna av underlag. I det andra skedet, reduceras det som inte är väsentligt utan endast det 

som förhåller sig till teori och tidigare forskning gentemot studiens syfte. I det tredje skedet, 

med hjälp av att argumentera åsyftas det att studien ska bidra till befintlig forskning.  

I denna studie valde författarna att transkribera datamaterialet separat, arbetet för detta 

varierade för båda författarna, där den ena författaren transkriberade sitt material dagen efter 

att studien genomfördes och den andra författaren transkriberade sitt material två dagar efter 

att intervjuerna genomfördes. I samband med en färdig transkriberad text lästes materialet en 

gång till för att få en generell uppfattning om vad som har sagts. Efter detta bestämdes ett 

möte för att tillsammans sammanställa datamaterialet. De båda författarna genomläste den 

transkriberade texten ordentligt och noggrant tillsammans. I samband med detta gjordes 

noteringar för varje relevant stycke eller mening genom en kod som redogjorde det centrala. 

Därmed valde författarna att plocka ut det väsentliga i materialet och det som studiens 

författare upplevde som återkommande koder, dessa koder ansågs vara relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar och således var det möjligt att besvara frågeställningarna i 

resultatet. För att enklare kunna tolka detta konstruerades en tabell för datamaterialet som 

skapade struktur och skapade dessutom relevanta kategorier, under-kategorier och koder. 

I denna studie har kategorierna delats in i två delar. Den första kategorin benämndes 

som studenternas resonemang kring våldtäkt och delades in i underkategorierna, tre skilda 

våldtäktssituationer, samtycke, utnyttjande och alkohol. Den andra kategorin benämndes som 

studenters tilldelning av offerskuld och delades sedan in i underkategorierna, relation, 

könsroller och självförsvar. Slutligen delades varje underkategori i relevanta koder. Dessa 

koder var de mest förekommande begreppen bland respondenterna och med hjälp av koderna 

skapades kategorierna och under-kategorierna.  
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För att lättare förstå följande text rekommenderas det att ha läst vinjetterna och eventuellt 

bearbetning av datamaterial innan.   

Resultat och analys 

Studiens syfte hade för avsikt att undersöka studenters tilldelning av offerskuld och 

acceptansen av våldtäktsmyter med hänsyn till tre skilda våldtäktssituationer, I en relation, 

ytligt bekantskap och helt okänd. Nedan redovisas studiens resultat som har integrerats med 

tidigare forskning och Nils Christies teori om det idealiska offret. 

Tabell 2  

Kod schema  

 

 

 

 

 

 

Teman Studenters tilldelning av skuld mot ett offer och acceptansen av våldtäktsmyter 
 

Kategorie

r  

Studenters resonemang kring våldtäkt Studenters tilldelning av offerskuld 

Underkate

gorier 

Tre skilda 

våldtäktssituati

oner 

Alkohol Utnyttja Samtycke Relation Könsroller Självförsvar 

Koder  Sexuellt 

utnyttjande.  

Hämnd.   

Gärningsperso

n kan vara 

psykisk sjuk 

och inte vid 

sitt fulla 

tillstånd. 

Kan inte förstå 

gränssättningar

na.  

   

Offrets ansvar. 

Gärningsperson 

hamnat i alkohol 

eller 

drogmissbruk.  

Alkoholkonsumti

on kan ge både 

positiva och 

negativa effekter.  

  

Offrets ansvar 

över sin kropp.  

Enig om 

alkoholansvar 

kan påverka.  

Ökad 

alkoholkonsumti

on är det större 

risk att bli 

utnyttjad.  

Omedvetenheten 

hos ett offer 

utnyttjas.  

Verbalt 

samtycke. 

Kroppsligt 

samtycke.  

Inte viktig 

med 

samtycke i 

en 

relation. 

Att vara 

överens 

om det.  

 

 

 

 

Normativt 

tankesätt i ett 

förhållande.  

Traumatiserin

g. 

Lägre känsla 

av skuld när 

offret och 

gärningsperso

nen är 

okända. 

Man.  

Kvinna.  

Offret är 

en kvinna. 

Oftast 

kvinnor 

som 

utsatts.   

Kvinnor kan 

inte försvara 

sig.  

Kvinnor är 

allmänt 

svagare.  

Alkoholkonsu

mtion 

påverkar 

förmågan av 

självförsvar. 

Vara 

medveten på 

partners 

förmåga till 

våldtäktsbrott

.   
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Studenters resonemang kring våldtäkt 

Tre skilda våldtäktssituationer.  

I denna underkategori resonerade respondenterna kring begreppet våldtäkt beroende på de tre 

skilda våldtäktssituationer. Respondenternas resonemang varierade beroende på relationen 

mellan offer och gärningspersonen.  

I den fallbeskrivning som offret och gärningspersonen hade en relation, upplevde en del 

respondenter att någonting märkligt pågick och andra respondenter upplevde att detta var en 

normal situation som utspelade sig. Manlig respondent A har gett sin uppfattning om hur det 

kan resoneras när offer och gärningsperson har en relation: 

jo mitt första intryck av det här fallet är väl att en det är en helt vanlig kväll som utspelar sig, 

asså en vanlig helgkväll typ. Eh, att det inte alls är några konstigheter med det här, att båda 

parterna är väl lite småfulla kanske och att det händer något på badrummet sen. 

Även kvinnlig respondent B uttrycker “Första intrycket är att Kim är en man, och 

partnern som han träffar är då hans flickvän. Och någonting konstigt pågår. Varför ska Kim 

känna sig tveksam? Det är väl hans partner?” Den manliga respondenten resonerar kring att 

inget märkligt pågår. Den kvinnliga respondenten upplever att det är någonting märkvärdigt 

som pågår men att Kim egentligen inte borde känna sig tveksam då denne är med sin partner. 

Det framkommer dock inte tydligt om den kvinnliga respondenten upplever detta som 

våldtäkt eller inte.  

Dessa två resonemang går i linje med teorin om det idealiska offret (Christie, 1986). För 

att kunna bedömas som ett idealiskt offer bör offret och gärningspersonen inte ha en relation, 

vilket kan relateras till att Kim är i en relation och kan således förebrå situationen genom att 

undvika relationen. Respondenterna resonemang kan kopplas till tidigare forskning som 

menar att allvarlighetsgraden för ett våldtäktsbrott missuppfattas i en relation på grund av att 

offret betraktar sin utsatthet som normativt och mindre allvarligt (Langhinrichsen-Rohling 

m.fl., 2004; Ben-David & Schinders, 2005).  

I den fallbeskrivning som offret och gärningspersonen var ytligt bekanta, framkom en 

annan bild och förståelse av situationen. En manlig respondent har resonerat kring att våldtäkt 

i ytligt bekantskap kan variera och att andra faktorer kan komma att ha en inverkan på 

våldtäktsbrottet. Följande manlig respondent A menar:    

emmm. Mina första intryck är väl, våldtäkt. Eller nej vänta lite, det är det inte. Eller jo det är 

våldtäkt. Det är väl att emm, det är en situation som utspelar sig mellan Kim och en ytligt 
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bekant med någon som han knappt känner kanske. Ja och någonting händer i badrummet och 

han börjar uppleva sig tveksam över vad som har hänt efter. Em och då är det väl någonting 

som han kanske inte var med på eller något som han inte hade tänkt sig ska hända. Därför 

skulle jag kunna gissa om att det är frågan om våldtäkt, möjligen. 

När den manliga respondenten resonerar kring ytlig bekantskap är han mer benägen att 

benämna situationen i termer av våldtäkt. I linje med Nils Christie teori, uppfyller offret i 

fallbeskrivningarna ett fåtal egenskaper för att kunna betraktas som ett offer, som exempelvis 

att offret är på en plats som denne inte kan förebrå och att offret och gärningspersonen inte 

har en relation (Christie, 1986).  

I den fallbeskrivning som offret och gärningspersonen var helt okända upplevde en del 

respondenter att de var mer benägna att definiera det som våldtäkt. Kvinnlig respondent D 

uttrycker: 

Här kan jag även tolka det som att Kim har blivit våldtagen, alltså att det är någonting som har 

hänt av tvång, kanske tafsat eller överfall, med andra ord att det var emot Kims vilja och 

därför blev hon tveksam. 

Manlig respondent A menar: Mitt första intryck är väl som det andra fallet, asså mer åt 

våldtäkt i det här fallet också. För nu är det frågan om en okänd person, och det gör ju att 

situationen är lättare att räknas som en våldtäkt faktiskt.  

Enligt dessa två respondenter betonas våldtäkten mer när offret och gärningspersonen 

inte har en relation. På så sätt kan respondenternas resonemang relateras till teorin om det 

idealiska offret (Christie, 1986). Enligt teorin ska ett offer uppfylla ett antal kriterier för att 

bedömas som ett idealiskt offer. Dessa är bland annat att offret och gärningspersonen inte ska 

ha en relation och att offret ska vara svag. Således kan teorin tillämpas till hur respondenterna 

förhåller sig till en del av dessa egenskaper. Respondenternas resonemang kan även ha ett 

samband med huruvida en del individer har en föreställning om att våldtäktsbrott sker i högre 

utsträckning när offret och gärningspersonen är okända (Brå, 2005).  

Det framkom även av en del respondenter att våldtäkt kan beröra ett offer i högre grad 

när offret och gärningspersonen inte har en relation. En manlig respondent C menar: 

Jag tycker i det här fallet när du är en kille, asså för killen tror jag inte det spelar någon roll. 

För att han, jag tror att killar har det lättare att komma över det här men för kvinnor är det lite 

svårare. Och i det här fallet, speciellt där du inte ens känner kille så blir det värre. För det är 

fastnar under hela livet och känns mer. 
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Respondentens resonemang kan gå i linje med tidigare forskning som menar att ett offer 

som utsatts för våldtäkt genomgår psykiskt och fysiskt lidande (Landström m.fl., 2016). Detta 

kan relateras till huruvida respondenten resonerar kring ett offer som blir utsatt för brott då 

gärningspersonen är okänd.  

Det kan även vara så att en del respondenter inte är medvetna om att våldtäkt sker 

oavsett vilken relationen offret och gärningspersonen har. En kvinnlig E respondent beskriver 

hennes kunskap om våldtäkt på följande sätt, 

Jag tänker mig att våldtäkt endast uppstår när den andra personen är okänd, men så har jag 

alltid tänkt vilket är dumt haha. För nu vet man ju att våldtäkt kan uppstå lite hur som helst. 

Men kanske så att den okända personen bara är sjuk i huvudet 

Ett intressant resonemang framkom från denna respondent, detta kan möjligtvis bero på 

en bristfällig kunskap om att när ett offer inte har en relation med gärningspersonen sker 

våldtäkt oftare.  

Enligt Brå (2005) kan en del individer ha en bristfällig kunskap om våldtäkt, vilket kan 

bero på att ett offer som utsatts för våldtäkt inte alltid anmäler sin utsatthet. Således speglar 

inte antalet anmälda brott de faktiska brotten som begås. Det kan också vara så att 

respondenten i enlighet med teorin om det ideala offret (Christie, 1986) menar att när en 

individ har utsatts för våldtäktsbrott kan denne legitimeras som ett offer om denne blir utsatt 

av en okänd gärningsperson.  

Alkohol.  

I denna underkategori resonerade respondenterna kring faktorn alkohol. En hel del 

respondenter upplevde inte att alkohol var en bidragande faktor till ett våldtäktsbrott, det 

framgick inte heller varför respondenterna hade dessa förklaringar. De respondenter som 

resonerade kring detta uttryckte att alkohol var en bidragande faktor till våldtäkt. Kvinnlig 

respondent B menar “Både som förövare och offer kan man inte hantera sig själv när man är 

alkoholpåverkad, eller bete sig som man brukar göra när man är nykter”. Även kvinnlig 

respondent D menar “Om alkohol fanns med i det här fallet, vilket jag tror det gör så ja 

absolut, alkohol är en bidragande faktor till våldtäkt. Speciellt när bara en av dom har druckit 

och speciellt när gärningspersonen har druckit”. Dessutom framkom det av kvinnlig 

respondent G att den huvudsakliga faktorn till att våldtäkt sker är på grund av alkohol, “Ja, är 

inte alkohol den huvudsakliga faktorn till det här”. 

Olikheterna som framkommit i de kvinnliga respondenternas resonemang gentemot 

tidigare forskning (Lane & Knowles, 2000; Stewart & Maddren, 1997), har varit att de flesta 
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respondenterna i denna studie har menat att skulden inte enbart tilldelas offret. 

Respondenterna talade om att både offret och gärningspersonen har konsumerat alkohol och 

kan således båda ha orsakat våldtäktsbrottet därmed tilldelas skulden till båda. 

Respondenterna tillskrev gärningsperson och offret skuld om de hade konsumerat alkohol 

eller var alkoholpåverkade. Detta kan också relateras till teorin om det idealiska offret, som 

menar att ett offer inte ska vara alkoholpåverkad för att uppfylla det legitima statuset som ett 

idealiskt offer (Christie, 1986).   

Respondenterna var även benägna att tolka alkohol som en bidragande faktor till 

våldtäkt och reflekterade kring hur detta kan ha en sådan påverkan. Även manlig respondent 

H antyder att: 

eeeh, ja, det gör jag verkligen. Att alkohol är en bidragande faktor till våldtäkt, eeem, asså det, 

våldtäkt behöver inte enbart komma genom alkohol utan det kan ju vanligtvis bara komma 

sådär också, men absolut, det har en ganska stor faktor, den påverkar ju individen som kanske 

inte ska göra det normalt kanske, att man hamnar i andra banor, asså man är ju inte vid sitt 

fulla tillstånd som sagt och då kanske man gör saker som man normalt inte ska göra. 

Den manliga respondentens resonemang stämmer överens med tidigare studier som 

menar att en del individer har en föreställning om att alkoholkonsumtion kan ha ett inflytande 

på bedömningen av handlingen och ifall ett offer är medskyldig till en handling eller inte 

(Ståhl m.fl., 2010). Dessutom kan respondentens resonemang gå i linje med tidigare forskning 

som menar att ett nyktert offer anses vara mer trovärdig inför rättsväsendet i jämförelse med 

ett offer som är alkoholpåverkad (Campell m.fl., 2005). De återstående respondenterna var 

dock inte överens om att alkohol var den bidragande faktor till våldtäkt. 

Utnyttja.  

I denna underkategori resonerade respondenterna kring begreppet utnyttja och i vilken 

utsträckning offret hade blivit utnyttjad av gärningspersonen. De tre fallbeskrivningarna 

bestod av ett könsneutralt namn dock var det en del respondenter som menade att det var 

offret som blev utnyttjad av gärningpersonen. En kvinnlig respondent B antyder: 

Kanske ja, men jag ser ingen anledning till att dom har vunnit på det. Alltså varför ska skulle 

man utnyttja en person på det sättet om man nu är nykter, ifall jag kan anta det. Vad vinner 

man på det? Då måste ju han lida av en psykisk störning eller liknande. Jag menar, vad tjänar 

man på det? 
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Även manlig respondent H menar “Ja men de klart, ser man en full tjej så tar man 

chansen. Skulle inte förvåna mig om idioten satt helt nykter och väntat in henne för att 

utnyttja henne”.  

Respondenternas resonemang kan relateras till teorin “Sex role violations” som 

definierar huruvida en dubbelpåverkan uppstår (Tryggvesson, 2008). Som kan kopplas till 

huruvida respondenterna upplever att gärningspersonen i det här fallet är nykter och utnyttjar 

offret som inte är nykter. Detta kan leda till att offret känner sig skuldsatt och klandrar sig 

själv för våldtäktsbrottet. I linje med teorin om det idealiska offret som menar att ett legitimt 

status som ett idealiskt offer uppfylls när offret är bland annat svag, i en situation som denne 

inte kan förebrå och att gärningspersonen är stark och ond (Christie, 1986).  

Detta stöds dessutom av kvinnlig respondent E som uttrycker “Ja. Hon kanske 

svimmade och personen tog tillfället i akt”. Även kvinnlig respondent E resonemang kan 

tillämpas till teorin om det ideala offret som syftar till att offret är i en situation som denne 

inte kan förebrå (Christie, 1986). I enlighet med tidigare forskning finns det en föreställning 

om att för vissa kvinnor kan det vara mer komplicerat att ta hand om sig själva, på grund av 

olika omständigheter, som exempelvis att de på grund av sjukdom, missbruk, skada eller 

omedvetenhet inte har förmågan att ta hand om sig själva, detta kan således leda till att 

männen utnyttjar deras situation (Olsson, 2008).  

Även om vissa respondenter resonerade kring att gärningspersonen hade utnyttjat 

situationen då offret inte kunde försvara sig, framkom det av andra respondenter att 

gärningspersonen inte hade utnyttjat situationen. Manlig respondent F menar, “Om båda är 

lika berusade eller lika nyktra då har ju ingen utnyttjat varandra”. Respondentens uppfattning 

kan relateras till teorin om “Just world belief” (Landström m.fl., 2016), som menar att 

individen begär att få leva i en värld som betraktas som rättvis och att alla konsekvenser ska 

vara förtjänta. Detta kan kopplas till hur respondenterna resonerade kring att varken 

gärningsperson eller offret blev utnyttjade då ingen hade blivit utsatt för våldtäkt heller. Detta 

förknippas särskilt med resonemanget från den manliga respondenten, som varken tilldelade 

skulden till offret eller tyckte att det var fel med våldtäkt i ett förhållande. De omständigheter 

som uppkom i samband med ett våldtäktsbrott kan utifrån teorin om det idealiska offret 

begränsa den moraliska synen på utnyttjandet. I detta fall blir offer och gärningsperson 

förnekade sin offerroll i och med att de inte deltar i en respektabel aktivitet (Christie, 1986). 
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Samtycke.  

I denna underkategori resonerade respondenterna kring begreppet samtycke. Ett 

återkommande resonemang från respondenterna var frågan rörande samtycke i samband med 

sexuellt umgängen. Det framgick tydligt från respondenterna att samtycke ska framgå 

antingen genom kroppsspråk eller talspråk.  

Manlig respondent F uttrycker följande “Man kan faktiskt visa med kroppsspråk också inte 

bara verbalt ifall man vill ha samlag eller inte, då skulle nog gärningspersonen ha märkt”. Det 

framkom även från manlig respondent C “ja, om dom hade gjort det lite annorlunda som t.ex. 

att komma överens om det här så hade inte Kim lämnat badrummet helt tveksamt”.  

En del respondenter menade att om offret och gärningspersonen är i en relation är 

relationen i sig samtycke. Kvinnlig respondent E definierade samtycke i relation på följande 

sätt ”Jag tänker att det kanske inte är noga med att ge samtycke i ett förhållande”. Även 

kvinnlig respondent G resonerade kring samtycke i relation och menade följande, “Lite, men 

partnern kan ju också ha varit full och inte hängt med i handlingen”.  

I denna underkategori var det delade resonemang kring begreppet samtycke. En del 

respondenter menade att det inte var viktigt när offret och gärningspersonen var i en relation, 

och en del respondenter menade att samtycke uppmärksammades inte lika mycket när andra 

faktorer var inblandade. I linje med tidigare forskning som menar att gärningspersonen skuld 

försummas när andra faktorer är inblandad i samband med ett våldtäktsbrott (Hammond m.fl., 

2011), kan kopplas till huruvida en del respondenter resonerade. Respondenternas 

resonemang kan relateras till ytterligare en tidigare forskning (Ferro, Cermele & Saltzman 

2008). Enligt den förklaras det hur våldtäkt i relation inte påverkas lika mycket av samtycke 

såsom våldtäkt mellan två okända, då relationen i sig är samtycke och därför skuldbeläggs 

inte gärningspersonen (Ferro, Cermele & Saltzman 2008). På så sätt kan detta kopplas till 

respondenternas resonemang om begreppet samtycke.  

Respondenternas resonemang kan relateras till teorin om det idealiska offret (Christie, 

1986). Teorin menar att uppfylla kravet som ett idealiskt offer framkommer en del egenskaper 

som måste uppfyllas. Bland annat att en individ ska vara i underläge för att kunna uppfylla ett 

legitimt status som ett idealiskt offer. Detta kan kopplas till hur respondenterna tilldelade 

offerskulden, de flesta menade att samtycke ska förekomma dock enbart beroende på 

relationen mellan offer och gärningsperson.  

Studenters tilldelning av offerskuld  

Relation.  
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Följande kategori benämns som studenters tilldelning av offerskuld och består av tre 

underkategorier, relation, självförsvar och könsroller. I denna underkategori tillskrev 

respondenterna offerskulden beroende på relationen mellan offret och gärningspersonen. 

Respondenternas tilldelning av offerskulden varierade, vilket berodde främst på relationen 

mellan offret och gärningspersonen. De flesta respondenter var eniga om att tilldela skulden 

till gärningspersonen när offret och gärningspersonen var okända. Det förekom dock 

varierande resonemang om offret och gärningspersonen var i relation men de flesta 

respondenter beskyllde offret. 

Det framkom från en del respondenter att offret i fallbeskrivningen är i en relation och 

borde ha en kännedom om sin partner. Därför kan respondenternas resonemang tolkas som att 

de inte känner empati för offret då dessa respondenter menar att det inte råder tvivel när offret 

och gärningspersonen är i relation. Manlig respondent F resonerar “Om de har ett förhållande 

och partnern utövar sexuell handling på sin partner, det verkar inte som att det är första 

gången, man bör ju veta hur ens partner är”. Det har även manlig respondent H resonerat 

kring “Om man är tillsammans då har tjejen och killen valt att leva ett liv tillsammans, då får 

man räkna med att sånt här händer”. Respondenterna resonemang går i linje med tidigare 

forskning som menar att ju starkare relation offer och gärningsperson har desto mindre 

allvarligt betraktas våldtäktsbrottet (Ben-David & Scniders, 2005). Respondenternas 

resonemang kan även i enlighet med tidigare forskning tyda på att de tillskriver offerskulden i 

samband med deras negativa attityder gentemot ett offer och delar således mer sympati till 

gärningspersonen (Hammond m.fl., 2011).  

I teorin om det idealiska offret menas det att ett idealiskt offer är när offret inte har en 

relation med gärningspersonen (Christie, 1986). Detta kan kopplas till respondenternas 

uppfattning om att offret bör ha en kännedom om sin partner och kan således inte bedömas 

som ett offer.  

En del respondenter menade att våldtäkt i relation inte är förekommande och att de 

snarare sker när offret och gärningspersonen inte har en relation. Manlig respondent A 

uttrycker det som “Jag skulle säga att det här händer oftare när dom inte har en relation. För 

att känner man inte personen så ökar inte heller skuldkänslor, man gör det en gång och kanske 

inte ens träffar på den personen igen”. Detta kan förstås i enlighet med tidigare forskning (Lee 

m.fl., 2007) som talar om att i en relation upplever kvinnor att de blivit mer utsatta för 

våldtäkt än vad män gör.  
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Det var även en del respondenter som tilldelade gärningspersonen offerskulden. Av den 

anledningen att respondenterna ansåg att det var fel och tragiskt att bli utsatt för våldtäkt. 

Kvinnlig respondent D resonerar kring det på följande sätt:  

väldigt fel, obehagligt och tragiskt. Jag tror inte ens att man måste uppleva det för att förstå 

vilken konsekvens det leder till speciellt hos ett brottsoffer och speciellt när det är en okänd 

person. Man blir traumatiserad och allting förändrats. I alla dessa tre fall är våldtäkt så äckligt. 

Den kvinnliga respondentens resonemang kan relateras till teorin om det idealiska offret 

till en viss del. Enligt teorin (Christie, 1986) framkommer ett antal egenskaper för att ett offer 

ska kunna uppfylla det legitima statuset. Detta kan kopplas till respondentens resonemang, 

som menar att när en individ blir utsatt för våldtäkt av en okänd person, tilldelas 

gärningspersonen skulden. Respondentens beskrivning kan dessutom relateras till tidigare 

forskning (Langhinrichsen-Rohling m.fl., 2004; Sleath & Bulls, 2012). Enligt tidigare 

forskning har det resulterat till att offret skuldbelägger sig själv i en relation istället för att 

skuldbelägga partnern och även att ett offer missuppfattar allvarlighetsgraden i en relation på 

grund av att offret tar sin utsatthet för givet. Detta kan kopplas till hur respondenten beskriver 

offerskulden i samband med att offer och gärningspersonen är i en relation.  

Könsroller.  

I denna underkategori tillskrev respondenterna offerskulden beroende på om offret var en 

kvinna eller man. En stor del av svårigheterna bland respondenterna var att dessa inte kunde 

tilldela offerskulden av den anledningen att de ville veta vilket kön offret hade i vinjetterna. 

Respondenternas tilldelning av offerskuld varierade dels på grund av att  

det var ett könsneutralt namn. En kvinnlig respondent G uttrycker följande “Det beror på om 

det är en man eller kvinna för här framgår de inte det”. Dels på grund av att en del 

respondenter ansåg att kvinnor betraktas mer som offer. Manlig respondent A menar “Utifrån 

vinjetterna kan man tro att offret är en kvinna, vilket oftast är dem som blir utsatta”. 

Respondenternas tilldelning av offerskulden kan relateras till tidigare forskning som har 

menat att män får sin utsatthet förnekad och kan inte uppfylla titeln som ett idealiskt offer då 

männen anses vara starkare än kvinnan (Christie, 1986; Struckman-Johnsson & Struckman-

Johnsson 1992).  

Könsskillnaderna framkom även i att en del respondenter påpekade att kvinnor anses 

vara svagare än män och att män har mer styrka, både fysiskt och psykiskt, som kan dominera 

över kvinnan. Kvinnlig respondent B resonerar kring detta: 
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ja men om Kim nu är en kille så skulle han kunna bara ha ett övertag om kvinnan och 

lämnat toaletten. Varför ska han efter 10 min känna sig tveksam. Det hade jag köpt om det 

var en kvinna, för kvinnor är svagare men kom igen, en kille. Varför ska han försöka leka 

offer? 

Respondentens tilldelning av offerskuld går i linje med tidigare forskning som studerat 

hur mycket makt ett offer har (Enqvist, 2016), ett offer som har makt i högre omfattning 

tillskrivs mindre sympati, vilket kan kopplas till huruvida respondenten tillskriver 

offerskulden.  

De flesta respondenterna menade att kvinnorna är svagare till skillnad från männen, 

dock kan detta återigen diskuteras utifrån hur det har skapat en sådan genusbild, där män 

framställs som starka och kvinnor som svaga. Det kan relateras till den feministiska teorin och 

huruvida den blir applicerbar, där män framställs med mer makt och kvinnor som förtryckta i 

samhället (Boakye, 2009). 

En del respondenter underlåter gärningspersonens skuld och menade att 

gärningspersonen inte alltid ska ta på sig hela skulden. Det finns således en föreställning om 

att gärningspersonen inte bär på lika stort ansvar som offret gör. Manlig respondent A 

uttryckte de som “jag skulle ha svarat som på förra frågan, att inte ha valt att gå in i den 

situationen eller i badrummet”. Manlig respondent C “asså egentligen, Kim kunde bara säga 

ifrån, presentera sig själv och inte göra något mer än att hälsa, men det är allt. Varför ska man 

göra något mer än så med en obekant?”. 

Respondenternas beskrivningar kan relateras till tidigare studier (Hammond, Berry & 

Rodriguez, 2011; Witte, Schroeder & Lohr, 2006; Bendixen m.fl., 2014). Enligt dessa studier 

försummas gärningspersonen skuld och skulden tilldelas offret av den anledningen att offret 

inte tagit ansvar för sina handlingar. Detta kan till en viss del förknippas med respondenternas 

tilldelning av offerskuld som likaså menar att offret borde ha tagit ansvar för sina handlingar. 

Trots att studiens fallbeskrivningar var könsneutrala förekom från de flesta respondenterna att 

tilltala offret i termer av hon, och gärningsperson som han. Detta kan ha sin grund i att vissa 

respondenter inte kan legitimera mannen som ett idealiskt offer, eftersom kvinnan anses vara 

den svagare parten i jämförelse med mannen. I linje med teorin om det ideala offret menas det 

att det är kvinnor som uppfyller kravet som ett idealiskt offer (Christie, 1986). I linje med 

tidigare forskning (Boakye, 2009) som menar att det finns en genusordning och ojämställdhet 

i samhället (Boakye, 2009), kan respondenternas resonemang bero på att en svårighet att 

kunna likställa män och kvinnor, det vill säga förståelse för myter skapar ett bristande jämlikt 
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samhälle. Detta kan diskuteras utifrån att en del individer vill ha kvar det som de är vana med 

och med inga variationer som dessutom kan skapa en otrygghet, som i det här fallet, i 

uttrycket könsnormer.  

Självförsvar.  

I denna underkategori tillskrev respondenterna offerskulden beroende på om offret kunde 

försvara sig själv eller inte. De flesta respondenterna hade liknande upplevelser kring ett offer 

som inte kan försvara sig själv. De menade att gärningspersonen var starkare och att offret 

uppfattades som svag. En kvinnlig respondent beskriver att oavsett relationen mellan offer 

och gärningsperson, kan inte offret utöva självförsvar mot gärningspersonen. Kvinnlig 

respondent E beskriver det på följande sätt “inget om den okända personen är kille så är han 

nog starkare också”. Även manlig respondent H menar “Om den okända personen är kille så 

är han nog starkare och har till och med svårare att komma ifrån”. 

Respondenternas uppfattning kan förknippas till teorin om det idealiska offret som menar att 

ett offer är en svag kvinna och att gärningspersonen är en stark man (Christie, 1986). Detta 

kan, i linje med tidigare forskning (Struckman-Johansson & Struckman-Johansson, 1992) 

betyda att en del respondenter har en föreställning att män inte blir utsatta för våldtäktsbrott 

och inte kan utnyttjas i samma utsträckning som kvinnor.  

Ytterligare en uppfattning kring självförsvar bland respondenterna var att andra faktorer 

kunde ha haft ett inflytande på bedömningen av självförsvar. Kvinnlig respondent G menade 

att “Kanske inte ha druckit så mycket alkohol, hade ökat chansen till självförsvar och att ropa 

på hjälp”. Av samtliga respondenter framkom det att Kim bedömdes som ett offer och kunde 

således inte ha handskats med situationen på ett annat sätt, oavsett relation till 

gärningspersonen. Respondenternas resonemang kan relateras till teorin om det idealiska 

offret genom att förstå hur teorin menar att ett idealiskt offer är någon som är svag och inte 

kan förebrå situationen (Christie, 1986). Respondenterna kände dessutom förståelse och hade 

medlidande för offret när denne inte var kapabel till att försvara sig själv (Christie, 1986). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I denna studie har det undersökts studenters tilldelning av offerskuld och acceptansen av 

våldtäktsmyter med hänsyn till de tre skilda våldtäktssituationer, i en relation, ytligt 

bekantskap och helt okänd. Resultatet visade att respondenternas resonemang kring begreppet 

våldtäkt varierade, detta berodde främst på bedömningen av våldtäktssituationen. De flesta 

respondenter upplevde att våldtäkt hade skett när offret och gärningspersonen var okända eller 
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ytligt bekanta. I den våldtäktssituation som offret och gärningspersonen hade en relation 

upplevde respondenterna att det inte var frågan om våldtäkt. Således tilldelas 

gärningspersonen skulden när denne var helt okänd eller ytligt bekant med offret. I samband 

med tilldelningen av offerskulden, förekom det varierande definitioner kring begreppet 

våldtäkt. De definitioner som uttrycktes kan bedömas med en viss osäkerhet kring vad 

begreppet enligt lag egentligen innebär. Istället för begreppet våldtäkt valde respondenterna 

begrepp som bland annat utnyttja, tvång och överfall. Detta kan tolkas som att respondenterna 

försökte åtskilja ett flertal typer av definitioner. Det kan även tyda på att myterna kommer i 

uttryck och pekar på att våldtäkt inte är en objektiv kategori utan en moralisk föreställning 

som återges i hur respondenterna resonerar kring fenomenet. Respondenternas resonemang 

kring definitionen av våldtäkt hade möjligtvis kunnat sett annorlunda ut om offret i 

fallbeskrivningarna hade sagt “nej” istället för att endast verka tveksam. Att en sådan attityd 

fortfarande framställs bland en del individer, då ett offer som utsatts för våldtäkt i relation ska 

behöva förklara sig själv eller behöva ha ett beteende som ska överensstämma med ett 

idealiskt offer, bör förebyggas för att kunna förhindra att dessa attityder blir alltmer 

förekommande i samhället. Trots att våldtäkt i relation sker i större utsträckning (Brå, 2005), 

hade de flesta respondenter liknande resonemang om att våldtäkt som uppstått i en relation 

var mer acceptabelt än när våldtäkt uppstått mellan två okända personer. Det är dock ett 

relativt stort mörkertal vilket kan bero på att våldtäkt i relation anses vara normativt. Det kan 

även handla om falska föreställningar och tron på myter som har definierat för hur män och 

kvinnor ska agera och att dessa föreställningar lever kvar i modern tid. Såsom tidigare 

forskning menar, kvinnor som blivit utsatta i en relation har beskyllt sig själva och antagit att 

männens beteende är på grund av kvinnornas uppförande (Tryggvesson, 2008). 

Respondenternas resonemang kring tillskrivning av offerskuld bedömdes i samband 

med ett antal faktorer som respondenterna uppmärksammade. Det faktorer som 

respondenterna resonerade kring var, alkohol, utnyttjande, samtycke och självförsvar. I 

samband med dessa faktorer tilldelade respondenterna således offerskulden. De flesta 

respondenterna menade att skulden inte enbart tilldelas offret i samband med att offret var 

alkoholpåverkad, utan att både offret och gärningspersonen kan ha orsakat våldtäktsbrottet 

därmed tilldelades skulden till bägge två, oavsett de tre skilda våldtäktssituationerna. Från 

respondenternas uppfattning kring underkategorin “utnyttja”, framkom det att respondenterna 

delade likadana resonemang, att varken gärningspersonen eller offret hade utnyttjat 

situationen på grund av ett flertal faktorer som ansågs vara offrets och gärningspersonens 

skyldighet. Respondenterna resonerade kring att samtycke inte krävs i en relation således 
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tilldelades skulden offret, då de flesta respondenter menade att relationen i sig är samtycke. I 

de våldtäktssituationerna som offret och gärningspersonen var okända och ytligt bekanta hade 

respondenterna resonerat kring att samtycke borde förekomma. En återkommande faktor i 

samband med respondenternas resonemang kring tillskrivningen av offerskuld var att alkohol 

betonades i samband med hur respondenterna resonerade kring begreppet samtycke och 

utnyttja.  

Teorin om det idealiska offret (Christie, 1986) har varit applicerbart på denna studie. 

Således är det möjligt att dra slutsatsen om att studiens respondenter har resonerat i stora drag 

kring huruvida en individ som utsatts för våldtäktsbrott kan bedömas som ett offer, i likhet 

med teorin. Däremot har respondenterna beskrivit att även en gärningsperson kan bedömas 

som ett offer i samband med upplevelsen av situationen, oavsett om gärningspersonen 

anmäler brottet eller inte. Således kan de falska föreställningar som finns om antingen ett 

offer eller en gärningsperson ha ett inflytande på bedömningen om denne anses vara ett 

idealiskt offer.  

I samband med sammanställning av tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

framgick det att de inhämtade kunskapen hade en påverkan på författarnas förståelse. 

Respondenternas upplevelser och beskrivningar vid genomförandet av intervjuer har bidragit 

till att studiens författare fått en utökad kunskap om antalet myter som egentligen finns om 

våldtäktsbrott. Således hade studiens författare en förförståelse för respondenternas 

upplevelser och beskrivningar, detta medfördet att förståelsen var möjlig i samband med 

intervjuerna (Gilje & Grimen, 2007). På det sättet ökade uppmärksamheten gentemot studiens 

syfte och frågeställningar. I samband med sammanställningen av litteraturen och tidigare 

forskning betraktades studiens forskningslitteratur som aningen föråldrad, det vill säga att en 

del av litteraturen och tidigare forskning som använts i denna studie har publicerats på 1900-

talet. Anledningen till varför dessa, trots allt, behölls var på grund av att den nyare litteraturen 

och forskningen inom fältet förhåller sig till de studier som har skrivits och publicerats på 

1900-talet och på så sätt speglar de äldres forskningsresultat. Förekomsten av myter kan 

således betraktas som seglivade och ihållande och därför återfinns dem även bland de nyare 

forskningslitteraturen, av den anledningen inkluderas även de äldre forskningslitteraturen i 

denna studie (Coxell & King, 2010; Huitema & Vanwesenbeeck, 2016; Ståhl, Eek & Kazemi, 

2010). 

Metoddiskussion 

I samband med sammanställning av tidigare forskning har det framgått att de flesta artiklar 

var genomförda utifrån en kvantitativ forskningsansats, vilket därav resulterade till att denna 
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studie utgått utifrån en kvalitativ ansats för att erhålla en djupare förståelse och perspektiv 

inom ämnet. Det var således endast intressant att förstå respondenternas uppfattningar, 

beskrivningar och hur de resonerar kring olika situationer i fallbeskrivningarna tillämpades en 

vinjettstudie. På samma sätt har även studiens författare fått en bredare förståelse för hur 

respondenterna resonerar kring ämnet. Vinjettstudien bestod av en tillhörande 

semistrukturerad intervjuguide där respondenterna hade möjligheten att resonera öppet, vilket 

innebar en förutsättning för att studien skulle erhålla djupare resonemang från respondenterna. 

Med hjälp av tidigare forskning och teorin om det ideala offret har denna studie bidragit till en 

mer nyanserad förståelse för hur respondenternas uppfattning och resonemang leder till 

skuldbeläggande av ett offer.  

Vid genomförande av denna studie har det förekommit både styrkor, svagheter och 

begränsningar. En styrka med denna studie är att vinjettstudien har utgått utifrån ett 

hypotetiskt fall för att kunna lyfta fram respondenternas underliggande uppfattningar och 

värderingar och inte enbart studera hur respondenterna skiljer mellan skuldbeläggandet av 

offer och gärningsperson. Det har även varit en fördel att genomföra en vinjettstudie då det 

har funnits möjlighet att lyfta fram de resonemang som annars kan vara komplicerade att få 

fram i och med att respondenterna kan vara ovilliga att resonera kring ämnet (Lavrakas, 

2008). Detta har bidragit till att respondenterna fått fritt i sin egen takt formulera sig utan att 

bli påverkade av författarnas närvaro. Det fanns även möjlighet att tydliggöra och ställa 

följdfrågor till författarna vid behov. En annan fördel med valet av en vinjettstudie är att de 

insamlade empirin har kunnat stärkas och förstås bättre genom tillämpning av både tidigare 

forskning och teorier.  

Det kan dessutom vara en fördel att ha genomfört studien med hjälp av ett 

snöbollsurval. Snöbollsurval anses vara mest lämpad när det inte kan skapas en tillgänglig 

urvalsram för en population (Bryman, 2011). I och med svårigheterna som uppstod i samband 

med att komma i kontakt med respondenter som var relevanta för studien var snöbollsurval en 

fördel för genomförande av metod. Valet av ett annat urval hade kunnat medföra svårigheter i 

att komma i kontakt med respondenter. En nackdel med ett snöbollsurval kan innebära att 

respondenter inte är representativa för en viss population (Bryman & Bell, 2011). Däremot 

var detta inget som framkom i denna studie.  

En svaghet med denna studie kan vara att urvalsgruppen var i ungefär samma 

åldersintervall med liknande levnadsförhållanden och från samma universitet. Detta kan i sin 

tur ha påverkat deras resonemang då de hade ungefär samma värderingar och uppfattningar 
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kring ämnet. En annan svaghet var tiden för fältarbetet vilket var begränsat och medförde att 

urvalsstorleken också blev begränsad.   

En begränsning med denna studie som kan ha berört resultatet också, är att 

respondenterna kan ha besvarat intervjufrågorna utifrån andra omständigheter än det som 

framställs i fallbeskrivningar, exempelvis utifrån privata omständigheter eller utifrån en social 

önskvärdhet, som innebär att respondenten svarar på ett visst sätt i och med att denne tror att 

författarna förväntar sig de svaret (Smith & Ellingson, 2002; Trochim & Donnely, 2006). En 

annan begränsning med denna studie var att respondenterna fick svara på frågor utifrån de tre 

skilda våldtäktssituationer, vilket kan ha begränsat deras infallssyn när de resonerade kring 

begreppet våldtäkt och tillskrivning av offerskuld.  

Eventuella implikationer och framtida forskning  

Förslagsvis kan framtida forskning undersöka en annan urvalsgrupp som har en annan 

sysselsättning än studenter. Detta kan medföra till att uppfattningarna kring våldtäktsbrott kan 

variera. Det är även med fördel att studera en större urvalsgrupp för att kunna få fram en 

rikligare empiri och få en mer autentisk studie. Exempelvis, likt tidigare forskning, skulle en 

studie kunna undersöka huruvida våldtäktsoffer, individer inom rättsväsendet eller förslagsvis 

de som utpekas som gärningspersoner intervjuas då de kan tillföra en annan uppfattning och 

syn på ämnet. Det är även betydelsefullt att studera gärningspersoner eftersom de till skillnad 

från ett våldtäktsoffer inte behandlas likvärdigt. Detta eftersom gärningspersoner utifrån det 

avvisande bemötandet från omgivningen drabbas av en kränkning och försättas i en utsatthet 

som kan leda till sekundär viktimisering (Boj, 2016). Att studera både gärningspersoner och 

offer kan förhindra uppkomsten av de föreställningar som finns om våldtäkt. 

Det kan även föreslås att genomföra en kvantitativ studie eftersom kvantitativ forskning 

fokuserar på kvantitet, standardisering, generalisering och representativa urval (Olsson & 

Sörensen, 2011), men även att kvantitativ forskning studerar kring liknande ämne för att 

kunna bilda en tydlig skillnad mellan män och kvinnors attityder kring offerskuld och 

acceptans av våldtäktsmyter. Det är därmed viktigt att studera attityder för att kunna arbeta 

attitydsförebyggande mot individer som inte vågar rapportera sin utsatthet i och med att de 

inte utgör en ideal offerstatus. Som exempelvis när individer är i en relation eller har 

konsumerat alkohol i samband med våldtäktsbrottet. De individer som inte rapporterar sin 

utsatthet kan ha sin grund i att de har en kännedom om de bristande arbete inom rättsväsendet 

samt dåligt bemötande med de professionella.  

Genom att betona mer de förekommande våldtäktssituationerna i framtida forskning 

kan uttryckandet av myter förstås bättre. I och med att våldtäktsmyter är avgörande för hur 
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gränssättningar för ett våldtäktsbrott utvecklas, samt för hur brottsförebyggande arbetet ska 

kunna implementeras är det viktigt att understryka detta. Trots att våldtäktsmyter har 

undersökts i flera decennier, vilket har dessutom framgått av både äldre och nyare 

forskningslitteratur, existerar det än idag liknande våldtäktsmyter både bland individer i 

samhället och bland professionella inom rättsväsendet. Detta kan bero på att våldtäktsmyter är 

seglivade och ihållande och således föreligger det bristande kunskap inom detta område. 

Dessa våldtäktsmyter bör förebyggas genom att utbilda individer som kliver in i arbetslivet 

inom detta område, på så sätt kan de förekommande myterna minskas i samhället som 

uttrycks i samband med våldtäktsbrottet. 
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