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“What were you wearing?” – A study about rape myths 

 

Abstract 

Rape victims are many times met by the police, the justice system and 

society as a whole with skepticism. This results in a loss of status as a 

victim and an overall tendency to not report the crime. To date, few 

studies have been conducted in Sweden on this topic. The purpose 

with the present study was to examine students’ attitudes regarding 

rape victims’ responsibility during rape. It was also examined if male 

and female students differ in their attitudes, and if they also differ in 

their attitudes when the victim and the perpetrator are acquainted with 

each other. A quantitative cross-sectional study was carried out, and 

262 students participated in a web-based questionnaire. The results 

showed that male students to a larger extent blamed the victims for 

their role in the rape. The victims were also assigned greater blame 

when the perpetrator and the victim didn’t know each other. An 

interaction between the student’s gender and that the perpetrator was a 

stranger was found. The conclusion is that male students blame the 

victims to a much larger extent than female students. Thus, there is a 

dire need to continue the important work to end rape myths across 

society. 
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Vad hade du på dig? – En studie om våldtäktsmyter 

 

Sammanfattning 

Våldtäktsoffer bemöts av samhället med vissa föreställningar om hur 

de bör ha agerat vid utsattheten. Detta leder till minskad offerstatus, 

särbehandling inom rättsväsendet, minskad anmälningsbenägenhet 

med mera. Få studier om ämnet har utförts i Sverige. Syftet med 

studien var att undersöka studenters attityder till offrets ansvar vid 

våldtäkt. Det undersöktes även om manliga och kvinnliga studenters 

attityder skiljde sig i detta, samt om bekantskapen mellan offer och 

förövare påverkade attityden. En kvantitativ tvärsnittsstudie 

utformades och 262 studenter deltog i en webbaserad 

enkätundersökning. Resultatet visade att manliga studenter i större 

utsträckning än kvinnliga anklagade offret för dess utsatthet. Offret 

tilldelades mer skuld när gärningsmannen var obekant än när den var 

bekant. Det återfanns även en interaktionseffekt mellan studentens 

kön och gärningsmannens relation med offret. Sammanfattningsvis 

skuldbelägger manliga studenter offret mer för dess utsatthet än 

kvinnor. Ämnet är aktuellt och kräver ett löpande arbete för att 

förebygga våldtäktsmyter 

 

Nyckelord: våldtäkt, offer, bekantskap, myt, skuld, attityd 
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“Vad hade du på dig?” - En studie om våldtäktsmyter 

Vad hade du på dig? I rättssalen är det en vanlig fråga som kan ställas till en kvinna som blivit 

våldtagen (Svanberg, 2015). Det finns föreställningar om hur ett brottsoffer bör agerat i en 

våldtäktssituation för att kunna uppfattas som ett idealt offer (Newburn, 2013; Åkerström & 

Sahlin, 2000). Ett idealt offer är ett brottsoffer som inte bär på någon skuld och som inte har 

varit med och bidragit till sin utsatthet. Dessa föreställningar skapar det som benämns som 

våldtäktsmyter och definieras som fördomsfulla, stereotypiska eller falska övertygelser om 

våldtäkt, våldtäktsoffer och våldtäktsmän (Burt & Henrick, 1980). Det kan handla om att 

ifrågasätta hur offret var klätt, vilken typ av relation den har till förövaren eller om de själva 

orsakat övergreppet (Newburn, 2013; Åkerström & Sahlin, 2000). Tidigare forskning har 

undersökt våldtäktsmyter i olika kontexter på mestadels studenter och det finns en tydlig 

skillnad mellan män och kvinnors acceptans för våldtäktsmyter (Ben-David & Schneider, 

2005; Hockett, Smith, Klausing & Saucier, 2016; Lee, Busch, Kim & Lim, 2007; Monson, 

Langhinrichsen-Rohling & Binderup, 2000; O'Connor, Cusano, McMahon & Draper, 2018; 

Payne, Lonsway & Fitzgerald, 1999; Suarez & Gadalla, 2010; Venema, 2016). Detta kan leda 

till att offer förlorar sin brottsofferstatus och kan därav särbehandlas inom rättsväsendet och 

deras trovärdighet ifrågasätts (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). Utifrån detta har en 

kvantitativ tvärsnittsstudie utformats där syftet är att undersöka studenters attityder till offrets 

ansvar vid våldtäkt. 

  

Bakgrund 

För att förstå ämnet kring våldtäktsmyter krävs det efterforskning om hur situationen ser ut. I 

svensk lag är det allvarligaste sexualbrottet som finns våldtäkt (Polismyndigheten, 2018b). 

Våldtäkt bestäms i Brottsbalkens [BrB] (1962:700) 6 kap 1 § att “den som, med en annan 

person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt”. För att bedöma 

om det sexuella deltagandet är frivilligt ska det ha visats med ord, handling eller på något 

annat sätt. Enligt Brottsbalken [BrB] (1962:700) 6 kap 1 § kan en person aldrig anses deltagit 

frivilligt om denne exempelvis varit berusad, drogpåverkad, medvetslös, i sömn, påverkad av 

sjukdom eller psykisk störning. I juli 2018 trädde den nya sexualbrottslagstiftningen i kraft 

som både skärper vissa straff och förändrar hur frivillighet ska beaktas vid bedömandet av 

sexuellt tvång (Motion 2017/18:JuU29). Denna benämns som samtyckeslagstiftningen, vilket 

innebär att det inte längre krävs att gärningsmannen använt våld, hot eller utnyttjat offrets 
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situation. Gränsen för en straffbar gärning går numera vid om deltagandet är frivilligt eller 

inte. 

Statistiken kring våldtäkt är problematisk, antalet anmälda våldtäkter är relativt låg i 

förhållande till den självrapporterade utsattheten (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2018b). 

Totalt anmäldes cirka 22 000 sexualbrott år 2017, varav 7370 rubriceras som våldtäkt. 2016 

var det 181 000 personer som självrapporterade i Nationella trygghetsundersökningen [NTU] 

att de utsattes för sexualbrott (BRÅ, 2018a). I NTU får deltagarna svara på två frågor som 

motsvarar allvarligare sexualbrott som försök till våldtäkt eller våldtäkt, varav 1.4% uppgav 

att de utsatts för detta. Antal uppgivna allvarliga sexualbrott var 190 000, fördelat på de 1.4%. 

Sexualbrott är ett vanligt brott att bli utsatt för upprepade gånger, ca hälften från NTU uppgav 

att de blivit utsatta två eller fler gånger. Av de som deltog i NTU var det 4.1% kvinnor och 

0.6% män som uppgav att de blivit utsatta för sexualbrott. Det är svårt att få en samlad bild av 

svenskarnas utsatthet eftersom anmälningsbenägenheten är enormt låg. Under hösten 2017 

skedde något som förändrade situationen med sexuella övergrepp i Sverige. Detta var #metoo-

rörelsen, som var ett uppror mot sexuella trakasserier och övergrepp (Metoouppropen, 2018; 

Nationalencyklopedin, 2018). Sexuella övergrepp har tidigare tystats ner och det har lagts en 

större skuld på den utsatte än på förövaren, vilket rörelsen uppmärksammade. Det var ett 

synliggörande av en patriarkal struktur som ger män möjlighet att missbruka sin maktfördel 

genom att begå sexuella övergrepp. Oerhört många berättade om deras oanmälda utsatthet, 

vilket skapade en större synlighet om hur pass få individer det är som anmäler sin utsatthet. 

Det kan vara svårt att anmäla sin våldtäkt. Brottsförebyggande rådets (2014) statistik visar att 

98% av de misstänkta gärningsmännen för våldtäkt är män och endast 2% är kvinnor. Kvinnor 

som blivit våldtagna uppger att de inte vågar anmäla på grund utav att det finns uppfattningar 

om att kvinnor ofta ljuger om att ha blivit våldtagna (BRÅ, 2005). Det är också vanligt att 

majoriteten av våldtäkter utförs av en person som är känd för offret. Polismyndigheten 

(2018a) och Brottsoffermyndigheten (2012) menar på att de brottsoffer som blivit utsatta av 

en bekant gärningsman har svårare att anmäla brottet, detta på grund av att offret bland annat 

kan känna skam och skuld. Sexualitet och sexualbrott är ett känsligt ämne att tala om och 

ännu känsligare om de begås av en närstående (BRÅ, 2008). Andra faktorer som påverkar 

anmälningsbenägenheten kan vara att brottet upplevs privat, att det finns en misstro för 

polisen eller att offret anklagar sig själv. Därför förtydligar Polismyndigheten (2018) att det är 

viktigt att dessa brottsoffer får det stöd de behöver för att känna att de kan anmäla brottet. 

Konsekvenser av utsatthet kan förekomma i både individuella och mer generella 

situationer (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). Ekonomiska, fysiska, psykiska och 
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sociala skador är exempel på mer individuella konsekvenser. Generella konsekvenser handlar 

om samhällets reaktioner på utsattheten, exempelvis hur media, rättsväsendet och sociala 

insatser behandlar offret. Det är viktigt att offret får behålla sin offerstatus för att samhället 

ska undvika att särbehandla denne. 

Våldtäktsmyter har en stark påverkan kring hur individers attityder till våldtäkt ser ut 

(Burt & Henrick, 1980). Individers attityder till skuldbeläggandet av våldtäktsoffer beror 

oftast på orsaker som grundar sig i våldtäktsmyter. Davies, Francis och Greer (2017) har 

utfört en lista med fem av de vanligaste våldtäktsmyterna. Den första myten handlar om att 

sexuella överfall sällan förekommer. Den andra myten förklaras genom att kvinnor ofta ljuger 

om sin utsatthet vid sexualbrott för att de vill hämnas på förövaren eller för att de ångrade sig 

i efterhand att de hade samlag. Den tredje myten rör relationen mellan offret och förövaren 

och menar på att sexuella övergrepp utförs av en okänd gärningsman. Den fjärde myten 

handlar om att kvinnor kan rädda sig själva från sexuella övergrepp genom att vara på säkra 

platser och att inte vara ute ensamma under kvälls- och nattetid.  Den sista myten som finns 

med på listan rör kvinnans klädsel och beteende och menar på att detta är en orsak bidragande 

faktor till det sexuella övergreppet. Alla dessa våldtäktsmyter försvaras med en sanning om 

verkligheten som går emot påståendena som våldtäksmyterna påstår. Mätinstrumentet IRMA 

som innehåller våldtäktsmyter innehåller flera av dessa myter i instrumentet. 

 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning som utförts inom området att presenteras. En 

metaanalys undersökte attityder till våldtäktsoffer och för att förstå attityderna studerades 

även modererande faktorer hos offren, förövarna och brottet (Hockett, Smith, Klausing & 

Saucier, 2016). Därefter undersöktes könsskillnader i uppfattningen om offrets ansvar, 

minimering av brottets allvarlighet och skuldbeläggande. Detta skedde med data från 40 olika 

studier som använde sig av vinjetter och minst ett validerat mått. Resultaten visade att män 

accepterade våldtäktsmyter i större utsträckning än kvinnor. Modererande faktorer som 

påverkade både män och kvinnors attityder var exempelvis hur starkt och tydligt offret sa 

ifrån eller om offret gav förövaren tecken på att denne ville ha sex. Däremot om offret och 

förövaren hade en nära relation till varandra fanns det större skillnader mellan könens 

attityder. Det framkom även att skuldbeläggandet av offret beror på hur offret beter sig, detta 

är i sin tur sedan avgörande för män och kvinnors attityder. 

En annan metaanalys som utfördes några år tidigare gjorde liknande analyser på ett 

trettiotal studier (Suarez & Gadalla, 2010). Denna studie inkluderade demografiska och 
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beteendemässiga faktorer för att förstå våldtäkstmyternas acceptans. Även här fanns en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor, män accepterade i större utsträckning 

våldtäktsmyter än kvinnor. Resultaten analyserades sedan ihop med andra faktorer och visade 

att accepterandet av våldtäktsmyter går ihop med andra typer utav åsikter, som exempelvis 

rasism, klassicism och homofobi. Båda dessa metaanalyser visar på att män i större 

utsträckning än kvinnor accepterar myterna. Men att det är viktigt att även undersöka 

närliggande faktorer och strukturer för att få en bättre förståelse kring ämnet. 

En kvalitativ studie som utfördes på universitetsstudenter i USA undersökte hur 

våldtäktsmyter kommer underliggande och subtilt i vardagligt prat om sexuella övergrepp på 

campus (O'Connor, Cusano, McMahon & Draper, 2018). I studien diskuterades olika 

scenarion som förekommer i studenters vardag på campus. Hur offer och förövare beter sig i 

dessa scenarion skapar våldtäktsmyter. I studien var det vanligt att ursäkta gärningsmannens 

beteende genom att påstå att han inte menade det, och det var även vanligare att män 

ursäktade gärningsmännen än kvinnor. Dessutom menade studenterna att gärningsmännen 

inte ska ha varit medvetna om att de gjort något fel, att de har en sexuell drift som är svår att 

kontrollera och att alkoholpåverkan kan ha orsakat övergreppet. I övrigt hade majoriteten av 

männen i studien även beskyllt offret för att ha ljugit, provocerat fram övergreppet och bett 

om det. 

En annan kvalitativ studie från USA intervjuade poliser om deras uppfattningar av 

allvarlighetsgraden i våldtäktsfall (Venema, 2016). Poliserna bedömde att allvarlighetsgraden 

i fallen minskade om offer och förövaren kände varandra, om offret var alkoholpåverkad och 

om det skett i samband med prostitution. Att bli våldtagen av en helt främmande man som 

hoppar ut ur buskarna med vapen var det som kunde klassas som den mest allvarliga 

våldtäkten. Om en man däremot har sex mot en prostituerad kvinnas vilja, hotar med vapen 

och sedan inte betalar anses det inte som lika allvarligt eftersom kvinnan säljer sexuella 

tjänster. Hur offret betett sig vid anmälningstillfället var även viktigt för hur pass trovärdigt 

det kan bedömas. Att vara panikslagen, rädd, skakig eller traumatiserad var egenskaper som 

eftersöktes i det ideala offret. Det lades även vikt vid hur pass nära i tid våldtäkten anmäls, 

desto längre tid som gått desto mindre trovärdighet fick offret. 

En kvantitativ studie utfördes i Sydkorea på 163 universitetsstudenter och undersökte 

deras attityder mot våldtäkt (Lee, Busch, Kim & Lim, 2007). I studien undersöktes även 

könsskillnader mellan manliga och kvinnliga studenter. Resultaten visade på att manliga 

studenter förminskade allvaret i våldtäkter mer än vad kvinnliga studenterna gjorde. I en 
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våldtäktssituation där offer och gärningsmannen var bekanta var män mer villiga att acceptera 

användandet av våld under vissa omständigheter. 

En kvantitativ studie som eftersträvar det denna studie har som mål att undersöka 

utfördes i Australien och är särskilt relevant. Studien undersökte universitetsstudenters 

attityder till våldtäkter där de betraktade offrets ansvar (Newcombe m.fl. 2008). Studien 

utformade en hypotes om att män kommer ha ett mer accepterat förhållningssätt mot 

våldtäkter och skuldbelägga kvinnan mer. Samt att män kommer förminska allvaret i 

våldtäktssituationer till skillnad från vad kvinnor kommer att göra. Hypoteserna om 

könsskillnader baserades på andra studier som visat att könsskillnaderna bör öka när 

bekantskap mellan förövare och offer blir aktuellt (Monson, Langhinrichsen-Rohling & 

Binderup, 2000). I studien användes mätinstrumentet IRMA, som är en förkortning av Illinois 

Rape Myth Acceptance Scale, för att mäta attityderna till våldtäkt (McMahon, 2010; Payne, 

Lonsway & Fitzgerald, 1999). IRMA är ett validerat instrument för att mäta acceptansen för 

våldtäktsmyter. I studien utformades fyra olika vinjetter där relationen mellan offer och 

gärningsman var olika (Newcombe, m.fl., 2008). Relationerna i våldtäktssituationerna mellan 

offer och gärningsman var antingen helt obekanta, lite bekanta, att de dejtar eller är i ett 

äktenskap. Efter varje vinjett ställdes 13 frågor till respondenterna, fyra av frågorna handlade 

om att beskylla offret och fem av dem handlade om att beskylla gärningsmannen. De sista 

fyra frågorna berörde respondenternas uppfattning till domar och våld i situationerna. 

Resultaten visade att i situationer när offret var främmande eller lite bekant med 

gärningsmannen blev de mindre skuldbelagda än när offret och gärningsmannen var i 

äktenskap eller dejtade. Vidare visade resultaten att män var signifikant mer benägna att 

acceptera våldtäktsmyter än kvinnor. Män visade sig även vara mer benägna att förminska 

allvaret i våldet än vad kvinnor gjorde. I Israel utfördes en studie som använde sig av ett 

liknande tillvägagångssätt då de undersökte studenters attityder till våldtäkt när offret och 

gärningsmannen var obekanta eller bekanta på olika nivåer (Ben-David & Schneider, 2005). 

Även här undersöktes könsskillnader i attityder. Studien kom fram till likartade resultat som 

studien som utfördes i Australien. Även här visade det på att män var mer benägna att 

förminska allvaret i en våldtäktssituation än kvinnor. Sammanfattningsvis är fältet med 

internationell forskning utbrett, och skapar en god bas för denna studies syfte. 

Svensk forskning. Forskning i Sverige om hur studenter ser på det kvinnliga 

brottsoffret beroende på vilken relation offret haft med sin gärningsman upplever författarna 

till studien svårt att finna. Efter att författarna utfört en eftersökning av det aktuella området i 

databaserna PsycINFO, Criminal Justice Abstracts och Primo utan att finna något relevant 
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utgick författarna från att forskning inom området är bristfälligt. Däremot finns det forskning 

kring exempelvis våldtäktsmyter och anmälningsbenägenhet som ligger nära den typ av 

forskning som saknas (Mellgren, Andersson & Ivert, 2018; Ståhl, Eek & Kazemi, 2010) Ett 

exempel på denna typ av närliggande forskning kommer från en kvantitativ studie på 36 

studenter som undersökte strukturella normer som ett sätt att beskylla kvinnliga offer och om 

de kunde predicera beskyllandet (Ståhl, Eek & Kazemi, 2010). Studien nämner ‘rape myth 

acceptance’ det vill säga det IRMA mäter, men använder det inte i studien. Istället hänvisar de 

det endast till tidigare internationell forskning. Däremot används vinjetter med våldtäktsfall, 

där de vill undersöka hur pass mycket offret beskylls. Studien utfördes på svenska studenter i 

två separata delar, med olika deltagare i dessa. Resultaten visade på könsskillnader då män 

beskyllde offret mer än kvinnor, samt att strukturella normer kunde predicera det. 

En svensk kvantitativ studie med 164 respondenter undersökte en annan vinkel av 

problemet, det vill säga män som offer för våldtäkt och beskyllandet av dem (Strömvall, 

Alfredsson & Landström, 2013). De undersökte även ålder i sammanhanget med hjälp av fyra 

vinjetter där ålder och kön manipulerades. Det var en man, en kvinna, en ung och en 

medelålders person som blev överfallen och våldtagen av en okänd medelålders man. 

Resultaten hade en svag effekt men visade att det var förövaren som fick mest skuld för 

situationen, och offren mindre. Det visade även att det var unga män som blev mest beskyllda 

för dess utsatthet. 

En annan svensk kvantitativ studie som utförts på 1941 kvinnliga universitetsstudenter 

har undersökt deras utsatthet för sexuella trakasserier samt hur anmälningsbenägenhet sett ut i 

deras fall (Mellgren, Andersson och Ivert, 2018). Resultaten som studien kom fram till var att 

en fjärdedel har blivit utsatta för dessa brott en eller flera gånger det senaste året samt att en 

stor del av dessa inte anmälde brotten till polisen. Utifrån den svenska forskningen finns det 

både styrkor och brister, det finns även en relevans som kan anses viktig och aktuell i dagens 

läge för att utföra nya studier. Detta kommer att redovisas ytterligare senare i studien. 

  

Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt bemöts några teorier som kan tänkas förklara olika fenomen som studien berör. 

Inom kriminologin finner vi viktimologiska teorier som exempelvis Nils Christies ideala 

offerteori som handlar om synen på ett idealt offer samt teorin om ‘victim blaming’ (Christie, 

1986; Newburn, 2013; Åkerström & Sahlin, 2000). Christie (1986) beskriver ett idealt offer 

som något andra skapar och inte offret själv, utan att samhället tilldelar individen en status. 

Teorin om skapandet av ett idealt offer bygger på att ett idealt offer bör uppfylla fem principer 
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(Åkerström & Sahlin, 2000). Dessa principer handlar om att offret ska vara svagt i förhållande 

till gärningsmannen, gärna en äldre dam, kvinna eller ett barn. Offret ska utföra en respektabel 

handling, som att exempelvis vara på väg till sin sjuka syster. Platsen som offret är på väg till 

ska vara en plats som offret inte kan klandras för att vara på, exempel på sjukhuset. 

Gärningsmannen ska vara i överläge och större än offret samt beskrivas i negativa termer, 

exempel på detta är en stor och stark man som använder droger. Gärningsmannen och offret 

ska inte ha en relation med varandra. Ett exempel på en handling som teorin använder och 

uppfyller dessa fem principer är en när en äldre dam går för att besöka sin sjuka syster och 

blir på vägen överfallen och rånad av en okänd stor man som har brukat droger.  

Ett annat exempel handlar om hur våldtäktsmyter kan påverka synen på ett våldtäktsoffer 

genom att denna anses klandervärdig, haft en relation till gärningsmannen, brukat alkohol 

eller klätt sig utmanande. Detta påverkar våldtäktsoffret genom att denne har svårare att bli 

sedd som ett idealoffer. 

Brottsoffermyndigheten (2012) tar upp Christies ideala offerteori och menar på att det 

förekommer risker för dem som inte uppfyller kriterierna inom teorin. Det kan vara att de 

individer som inte uppfyller dessa principer har det mer besvärligt att komma i kontakt med 

hjälp. De individer som inte uppfyller principerna är till exempel hemlösa eller individer som 

brukar droger och alkohol. Det som Brottsoffermyndigheten (2012) vill lyfta i och med denna 

teori är att det är viktigt i verkligheten att förstå att det inte alltid är ideala brottsoffer som 

utsatts för brott. Det är av denna anledning viktigt att hjälp finns till för alla, hur de än passar 

in i Nils Christies teori om ett idealt offer. 

Två andra teorier som förekommer inom fältet är ‘victim precipitation’ och ‘victim 

blaming’ som går ihop med varandra (Newburn, 2013). Dess ursprung är från Von Hentigs 

teori om att offer är rangordnade från hur oskyldiga till hur skyldiga de kan anses vara till 

situationen. Det handlar om att ett offer kan provocera fram sin utsatthet. Exempel på detta är 

att vara attraktivt som brottsoffer eller enkelt att utsätta och att brottsoffret har vissa attribut 

som minskar dess oskyldighet till utsattheten. Utifrån detta kommer ‘victim blaming’, som 

handlar om att de som blivit utsatta klandras för deras beteende och fråntas deras oskyldighet 

(Newburn, 2013). Offret skuldbeläggs för dess bidragande handlingar, även om de är helt 

omedvetna av hur de bidragit till utsattheten. Det är ett beteende som förekommer både bland 

offrets bekantskapskrets men också strukturellt i exempelvis rättsväsendet (Newburn, 2013; 

Svanberg, 2015). Detta kan leda till förnekande av hjälpinsatser i rättsväsendet 

(Brottsoffermyndigheten, 2012; Newburn, 2013). Dessa teorier har valts ut för denna studie 

eftersom de berör synen på brottsoffret utifrån de omständigheter som finns omkring 
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utsattheten. Teorierna hjälper till att tolka och förstå resultaten och ger en grund till 

antaganden och hypoteser. 

  

Kunskapsluckor 

Svensk forskning på hur studenters attityder till ett offers ansvar vid en våldtäktssituation kan 

anses vara bristfällig. Svensk forskning är även bristfällig kring hur individer ser på ett 

våldtäktsoffers ansvar när denne blivit utsatt av en bekant respektive obekant förövare. Även 

om en hel del tidigare forskning på området utförts i andra länder blir det problematiskt att 

applicera dessa resultat i Sverige. Av denna anledning anser författarna att liknande forskning 

behöver utföras i en svensk kontext. Detta är framför allt av de skäl att Sverige har en annan 

lagstiftning, kultur samt ett mer jämställt samhälle än de tidigare nämnda länderna som 

forskningen utförts i. Polismyndigheten (2018a) och Brottsoffermyndigheten (2012) påstår att 

Christies ideala offerteori lever kvar mer eller mindre i det svenska samhället. Dessa påverkar 

våldtäktsoffer på flera sätt när det ska anmäla sin utsatthet och de kan anses vara olämpliga att 

applicera i det svenska samhället idag. Av dessa anledningar är det viktigt att undersöka 

fenomenet i Sverige. 

  

Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Med grund i teorier som Christies ideala offer och ‘victim precipitation’, samt forskning om 

synen på ett våldtäktsoffer och dess utsatthet har ett syfte för studien konstruerats. 

 Det övergripande syftet med studien är att undersöka studenter vid Örebro universitets 

attityder till offrets ansvar vid våldtäkt. Författarna har valt att rikta in studien på att 

undersöka offrets eget ansvar samt vikten av offrets relation med gärningsmannen vid 

utsatthet för våldtäkt. I undersökandet av detta kommer studien avse att mäta könsskillnader i 

attityder. Anledningen till varför detta bör undersökas är för att tidigare forskning och teorier 

menar att män och kvinnor behandlar offer olika beroende på hur offrets delaktighet i 

utsattheten uppfattas, även offrets relation med gärningsmannen har betydelse (Newcombe 

m.fl., 2008; Åkerström & Sahlin, 2000). För att utföra denna studie kommer en kvantitativ 

tvärsnittsstudie utföras, vilket innebär att det endast är ett mättillfälle (Borg & Westerlund, 

2012). Följande frågeställningar kommer att undersökas: 

1. Hur ser könsskillnaderna ut i attityder till offrets ansvar vid våldtäkter? 

2. Hur ser attityderna ut i hur studenter ser på ansvaret hos offret när gärningsmannen 

och offret är bekanta respektive obekanta med varandra vid våldtäkt? 
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3. Hur ser interaktionen ut mellan män och kvinnors attityder och skuldbeläggandet av 

offret när denne och gärningsmannen är bekanta respektive obekanta med varandra?  

Studien utgår från två hypoteser som bygger på teori och forskning och kopplas framförallt 

till frågeställning 1 och 2. 

1. Synen på offrets ansvar vid utsatthet för våldtäkt skiljer sig mellan manliga och 

kvinnliga studenter. Denna hypotes bygger på tidigare forskning som har undersökt 

fenomenet och kommit fram till liknande resultat om könsskillnader. Resultaten i studierna 

har visat att manliga studenter i större grad tenderar att acceptera våldtäktsmyter än kvinnliga 

(Hockett m.fl., 2016; Newcombe m.fl., 2008). Manliga studenter visade sig även vara mer 

benägna att förminska allvaret i våldet än kvinnor. 

2. Offrets bekantskap med gärningsmannen påverkar synen på offrets bidragande 

till sin utsatthet. Denna hypotes bygger på Christies teori som menar att ett brottsoffer får 

högre offerstatus om den är obekant med gärningsmannen, än om de är bekanta med varandra 

(Åkerström & Sahlin, 2000). Även tidigare forskning som studerat detta har kommit fram till 

att det finns skillnader i hur människor ser på ett brottsoffer vid våldtäkt beroende på om 

offret var bekant eller obekant med gärningsmannen vid sin utsatthet (Newcombe m.fl., 

2008). 

Metod 

För att besvara syftet användes en kvantitativ ansats. En tvärsnittsstudie med mellanindivids- 

och inomgruppsdesign utformades och innehöll ett mättillfälle med en enkät och utfördes på 

studenter vid Örebro universitet. Att vara student, över 18 år och identifierade sig som man 

eller kvinna vid mättillfället var inklusionskriterier för att få delta i studien. Deltagarna 

rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, eftersom det är tids- och kostnadseffektivt (Borg 

& Westerlund, 2012). 

   

Deltagare 

Vid avslutad insamling var det 283 individer som fyllt i enkäten och efter att kontrollerat att 

inklusionskriterierna var uppfyllda förekom ett internt bortfall på 21 individer. Det totala 

urvalet blev 262 respondenter, där 102 (38.9%) var män och 160 (61.1%) var kvinnor. 

Deltagarna var mellan 18 och 56 år gamla (M= 23.6, sd=.49). Könsfördelningen i studien 

procentuellt kan anses representativt utifrån hur könsfördelningen ser ut vid Örebro 

universitet i dagens läge (Örebro universitet, 2018). Det var drygt 60% kvinnor och 40% män 

som utförde heltidsstudier vid universitetet år 2017. Anledningen till att studenter valdes som 
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målgrupp baseras på ett bekvämlighetsurval samt att tidigare forskning i stor del utförts med 

studenter som deltagare. 

  

Material 

Enkäten till studien utformades i Google forms och var fyra sidor lång. I det första avsnittet av 

enkäten var det ett kort informationsbrev samt tre demografiska frågor om respondenten 

studerade, vilket kön och ålder den hade. De som svarade “annat” på kön, att den inte 

studerade eller att den var under 18 år behandlades som ett internt bortfall eftersom de inte 

uppfyllde kraven för studiens syfte. 

Det andra avsnittet av enkäten innehöll en översatt version av instrumentet ’Illinois Rape 

Myth Acceptance Scale’ [IRMA] (McMahon, 2010; Payne, Lonsway & Fitzgerald, 1999). 

IRMA är ett väl använt mått inom forskning kring våldtäktsmyter. Payne, Lonsway och 

Fitzgerald (1999) skapade instrumentet och använde en svarsskala med alternativ mellan 1–7. 

McMahon (2010) uppdaterade instrumentet för att göra den mer aktuell för dagens samhälle 

och utgick från en svarsskala mellan 1–5. Den består dessutom av fyra subskalor med fem 

eller sex frågor i varje och instrumentet består totalt av 22 frågor. Svarsalternativen till 

IRMA-frågorna i denna studie var mellan 1–5 där 1 representerar “håller inte med” och 5 är 

“håller med” vilket är likt McMahons (2010) version av instrumentet. Frågorna är kopplade 

till subskalorna och berör olika former av våldtäktsmyter (se Tabell 1). 
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Tabell 1 

Redovisning av översatt version av ’Illinois Rape Myth Acceptance Scale’. 

Subskala 1: Hon bad om det 

Om en tjej blir våldtagen när hon är full så är hon någorlunda ansvarig för att ha låtit saker och ting gå överstyr 

När tjejer går på fest lättklädda så ber dom om att hamna i trubbel 

Om en tjej går ensam med en kille till ett separat rum på en fest, så är det hennes eget fel om hon blir våldtagen 

Om en tjej beter sig slampigt så kommer hon så småningom hamna i trubbel 

När en tjej blir våldtagen så är det ofta för att sättet hon sa ”nej” på var oklart 

Om en tjej påbörjar att pussas eller hångla så borde hon inte bli överraskad om en kille antar att hon vill ha sex 

Subskala 2: Han menade det inte 

När killar våldtar så är det oftast på grund av deras starka önskan efter sex 

Killar brukar inte planera att tvinga en tjej till sex, men ibland blir de för sexuellt upphetsade så att de inte kan 

hejda sig själva 

Våldtäkt sker när en killes sexuella drift går över styr 

Om en kille är full så kan han våldta någon utan att mena det 

Det borde inte räknas som våldtäkt om en kille är full och han inte förstod vad han gjorde 

Om båda är fulla så kan det inte vara våldtäkt 

Subskala 3: Det var inte en riktig våldtäkt 

Om en tjej inte fysiskt motsätter sig sex, eller ens verbalt motsäger det, så kan det inte räknas som våldtäkt 

Om en tjej inte fysiskt slår tillbaka så kan man inte kalla det våldtäkt 

En våldtäkt har troligtvis inte hänt om tjejen inte har blåmärken eller skrapsår 

Om den anklagade ”våldtäktsmannen” inte hade ett vapen, så kan man inte kalla det våldtäkt 

Om en tjej inte säger nej, så kan man inte hävda att det var en våldtäkt 

Subskala 4: Hon ljög 

Det är ofta så att tjejer som påstår sig blivit våldtagna har sagt ja till sex och sedan ångrat det 

Våldtäktsanklagelser är ett sätt för att få hämnd på killar 

Många gånger så är det så att tjejer som säger att de blivit våldtagna har stött på killen och sedan ångrat det 

Tjejer som säger att de har blivit våldtagna har ofta emotionella problem 

Tjejer som blir påkomna när de är otrogna mot deras pojkvän påstår ibland att det var våldtäkt 

 

Efter avsnittet med frågor från IRMA följde det tredje avsnittet i enkäten. Avsnittet delades 

upp i två sidor och innehöll varsin vinjett med åtta följdfrågor per vinjett. En vinjett är en kort 
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historia som upplevs som trovärdig och beskriver en situation som innehåller attribut som ska 

vara avgörande för respondentens val och bedömning (Jergeby, 1999). Frågorna och 

vinjetterna är baserade på artikeln av Newcombe m.fl. (2008). Vinjetterna har översatts till 

svenska och sedan anpassats efter platser på campusområdet vid Örebro universitet, samt 

bytts ut till svenska namn på huvudpersonerna. Detsamma gäller följdfrågorna till vinjetterna 

som är anpassade för just denna studie. Nedan följer vinjett ett där förövaren och offret är 

obekanta med varandra: 

 

En kväll gick Lisa till Kåren med sina vänner. Efter Kåren sa Lisa hejdå till sina vänner 

och gick hemåt. Lisas lägenhet låg bara en parkering bort från kåren, på vägen hem så 

mötte hon Tim, som för Lisa var helt obekant. Tim och Lisa började prata, sedan frågade 

han om Lisa ville ha sex med honom och då svarade hon ”Nej” med en hög ton. Tim var 

inte uppmärksam på Lisas svar och började kyssa henne och ta av hennes kjol. Lisa 

gjorde upprepade protester som Tim ignorerade medan han tvingade sig på henne och 

avslutade samlaget. 

  

I vinjett två är förövaren och offret bekanta med varandra och den lyder: 

  

En kväll gick Emma till Kåren med Adam som hon dejtat en period. Efter Kåren gick 

Emma och Adam hem till henne för att titta på film. Medan de tittade på film sträckte 

Adam sin arm runt Emma. Efter en liten stund frågade Adam om Emma ville ha sex med 

honom och då svarade hon ”Nej” med en hög ton. Adam var inte uppmärksam på Emmas 

svar och började kyssa henne och ta av hennes kjol. Emma gjorde upprepade protester 

som Adam ignorerade medan han tvingade sig på henne och avslutade samlaget. 

  

Respondenterna kunde svara på följdfrågorna till vinjetterna genom en skala mellan 1–5 där 1 

representerar “Instämmer inte alls” och 5 är “Instämmer helt”, vilket stämmer överens med 

den tidigare forskningen som frågorna kommer från (Newcombe m.fl. 2008). Av de 8 

följdfrågorna till vinjetterna bestod 4 frågor om kvinnans ansvar i vinjetten och 4 frågor om 

mannens ansvar. Följdfrågorna var likadana efter båda vinjetterna förutom att namnen på 

förövare och offer byttes ut för att passa in på respektive vinjett. Frågorna till vinjetterna 

lyder: 
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- Anser du att förövaren ignorerade offrets sätt att säga nej på? 

- Anser du att förövarens sexuella lust fick honom att gå över styr? 

- Anser du att förövarens beteende kan bero på alkohol- eller drogpåverkan? 

- Anser du att situationen skulle kunnat se annorlunda ut om förövaren hade betett sig 

annorlunda? 

- Anser du att offret hade kunnat visa mer motstånd än att bara säga nej? 

- Anser du att offret kan ha gett honom signaler innan händelsen som tydde på att hon var 

intresserad? 

- Anser du att händelsen kan bero på att offret var alkohol- eller drogpåverkad? 

- Anser du att situationen skulle kunnat se annorlunda ut om offret hade betett sig annorlunda? 

  

Efter att respondenterna svarat på frågorna möts denne av en sista sida med avslutande 

information och kontaktuppgifter. Formuläret var utformat genom att varje avsnitt kommer i 

den angivna ordningen; demografiska frågor, IRMA, vinjett ett och vinjett två. Detta är för att 

frågor som är liknande innehållsmässigt ska vara i anslutning till varandra (Trost & Hultåker, 

2016). Ett problem med enkäter är att respondenten kan se alla frågor innan de besvarar dem, 

och dessa kan styra ens tankesätt och gör att de tolkas i det sammanhang de förekommer. 

Därför är frågorna till varje vinjett samt inom IRMA randomiserade för att de inte ska komma 

i någon särskild ordning, samt blir de i olik ordning till varje respondent. Under insamlingen 

av enkäten vändes även ordningen på vinjett ett och två utan att respondenterna märkte det, 

detta är en teknik som heter “counterbalancing” (Christensen, Johnson & Turner, 2015). Detta 

användes för att undvika att svaren blir partiska utifrån vinjetternas ordning. 

Reliabilitet och validitet. IRMA är ett tidigare beprövat mått inom kriminologisk 

forskning, och har använts i flera decennier. Detta kan anses vara ett reliabelt mått, eftersom 

att forskningen är replikerad och tycks få liknande resultat. Den kan även anses som valitt 

eftersom tidigare forskning utfört reliabilitetstest som Cronbachs Alpha-test och fått 

acceptabla resultat. Ett Cronbachs Alpha-test utfördes på de 22 IRMA-frågorna och testvärdet 

blev .88, vilket kan tolkas som acceptabelt eftersom målet är att uppnå ett värde över .7 men 

under .9 (Pallant, 2016). Detta gäller även vinjetterna som också är beprövade i tidigare 

forskning, däremot är dessa manipulerade till just denna studie vilket kan ses som en svaghet 

inom reliabiliteten. Frågorna efter vinjetterna är konstruerade av författarna själva utifrån 

denna studies syfte men har influerats av tidigare forskning, vilket kan sänka validiteten. För 

att testa reliabiliteten på frågorna utfördes två Cronbachs Alpha-test, en till varje vinjett. 

Eftersom fyra av frågorna mätte offrets ansvar i vinjetterna önskades två index-variabler. Det 
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innebar att varje test innehöll 4 items, och resultaten blev .66 och .58, vilket är relativt lågt. I 

skalor med färre än 10 items kan ett lägre värde dock förväntas, kring .5 (Pallant, 2016). 

Därmed tycks frågorna var reliabla i förhållande till antalet items. 

 

Etik 

Forskning som bedrivs i Sverige inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning 

kommer i kontakt med människor. För att kunna bedriva god forskning och skydda deltagarna 

har Vetenskapsrådet (2002) utformat etiska riktlinjer. Det finns fyra övergripande krav; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Kortfattat innebär det att 

forskningen som bedrivs ska ske med samtycke från deltagaren, denne ska vara informerad 

om studiens syfte, all hantering kring studien ska ske säkert och inte användas till något annat 

än studiens syfte. Utöver att deltagarna informerades innan deltagande om deras rättigheter 

utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer, gjorde författarna egna etiska överväganden. 

Våldtäktsmyter kan vara ett oerhört laddat ämne, ordet “myt” är synonymt med osanning eller 

påhitt. Därför användes inte det ordet i enkätundersökningen. Att använda vinjetter möjliggör 

på ett avdramatiserat sätt få respondentens åsikter kring frågor som kan vara känsliga 

(Kullberg & Brunnberg, 2007). Det går inte att utesluta att det finns människor som kan stöta 

på studien och få obehagliga känslor som uppkommer, det gäller dock alla typer av studier på 

människor. För att hantera detta lämnades kontaktuppgifter dit de kan vända sig för att få 

hjälp att hantera dessa känslor, som till Brottsoffermyndigheten och Campushälsan vid 

Örebro universitet. Författarna informerade även om att det är frivilligt att delta i studien samt 

tillåtet att avbryta sitt deltagande när som helst utan att behöva uppge varför.  

 

Procedur 

Innan enkäten blev färdigställd utfördes ett pilottest där fem kriminologistudenter fick 

möjlighet att utföra enkäten och ge feedback. Detta var även viktigt eftersom författarna 

själva översatt instrumentet IRMA och för att testa ifall den svenska översättningen var bra. 

Efter feedback utfördes vissa ändringar och webbenkäten publicerades sedan på 

Facebooksidan “Dom kallar oss studenter”, som är en officiell Facebookgrupp för studenter 

vid Örebro universitet och har över 18 800 medlemmar (Örebro universitet, 2016). I gruppen 

kan även andra vara medlemmar, exempelvis individer som studerat tidigare. Det kan även 

finnas studenter vid universitetet som inte är med i Facebookgruppen. Eftersom gruppen har 

relativt många medlemmar var det lämpligt att vända sig till den för att nå ut till så många 

studenter som möjligt. I inlägget där länken till enkäten delades beskrevs det kort om vilka 
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författarna var och att studien handlar om att samla in data till en kandidatuppsats i 

kriminologi. De som valde att följa länken kom först till ett försättsblad med ett 

informationsbrev där det återigen beskrivs att detta är en studie om attityder till 

våldtäktsmyter. Det framgick sedan att deltagandet var frivilligt och att deltagaren när den 

ville kunde avbryta studien utan att behöva uppge en anledning till varför. Författarna 

försäkrade även deltagarna om att deras svar skulle behandlas med konfidentialitet och inte 

gick att spåras till en specifik individ. De informerades om att deras svar inte heller skulle 

användas till något annat än studiens syfte och att de hade rätt till att ta del av resultaten av 

studien när den blev klar. Till sist informerades studenterna om att studien förväntas ta cirka 

8–10 minuter att fylla i och det lämnades kontaktuppgifter till författarna och handledaren 

ifall de skulle ha några ytterligare frågor. Respondenterna hade ingen begränsad tid när de 

svarade på enkäterna utan de fick svara i den takt de själva ville. Däremot hade studien tre 

frågor på första sidan som respondenten var tvungen att svara på för att kunna gå vidare till 

nästa sida. Dessa tre frågor handlade om kön, ålder och om respondenten var studerande. Vid 

resterande del av enkäten kunde respondenten själv välja vad den vill svara på. Enkäten låg 

ute på Facebooksidan tillgänglig för att kunna svara på i 6 dagar, sedan när det hade kommit 

in 283 svar från respondenterna stängdes enkäten. Deltagarna mottog ingen typ av ersättning 

för sitt deltagande. Kontaktuppgifter till Campushälsan och Brottsoffermyndigheten lämnades 

till respondenterna för att dem som upplevt obehag av studien skulle veta vart dem kunde 

vända sig för att få stöd.  

  

Statistisk analys 

För att kunna besvara frågeställning 1 används resultaten ur IRMA i ett oberoende t-test. 

Detta test används för att testa skillnader mellan två grupper som är oberoende av varandra, i 

detta fall män och kvinnor (Borg & Westerlund, 2012; Pallant, 2016). Frågeställning 2 

besvaras med ett beroende t-test, eftersom det är samma individer i två grupper men under två 

separata tillfällen. De separata tillfällena är vinjett ett och två, den skillnaden som undersöks 

är det som sker mellan tillfällena. Det vill säga att bekantskapen mellan offer och förövare 

förändras, som frågeställningen syftar att besvara. Den tredje frågeställningen besvaras med 

en ‘mixed between-within ANOVA’, vilket är en typ av variansanalys som testar variansen 

mellan och inom objekten (Borg & Westerlund, 2012; Pallant, 2016). Utöver de analyser som 

används för att besvara frågeställningarna har även ytterligare analyser använts. Som nämnt 

har Cronbachs Alpha-test använts för att testa reliabiliteten i skalorna. Tester om 
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normalfördelningen, spridning och andra förutsättningar för att kunna använda parametriska 

analyser utfördes även. 

  

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka studenter på Örebro universitets attityder till offrets 

ansvar vid våldtäkt. Studien avsåg att undersöka offrets egna ansvar samt offrets relation med 

gärningsmannen vid utsatthet för våldtäkt. I undersökandet av attityder avsåg studien att mäta 

könsskillnader i dessa. Nedan beskrivs varje frågeställning och dess resultat. 

 

1. Hur ser könsskillnaderna ut i attityder till offrets ansvar vid våldtäkter?  

För att besvara den första frågeställningen om huruvida det är skillnad mellan män och 

kvinnors attityder till offrets ansvar vid våldtäkter utfördes ett oberoende t-test (se Tabell 2). 

Dessa attityder mättes genom mätinstrumentet IRMA och gav medelvärden mellan 1–5, där 

högre värden representerar en generellt högre acceptans av våldtäktsmyter. Alla 22 frågor 

sammanställdes till ett medelvärdesindex. Levene’s test var signifikant (p < .000) och gav 

antagandet av att variansen inom grupperna var stor, vilket togs i hänsyn vid tolkningen. 

Resultaten visade att manliga studenter har en högre acceptans än kvinnor, detta innebär att de 

skuldbelägger våldtäktsoffret mer. En analys av effektstorleken utfördes och visar en stark 

effekt (Borg & Westerlund, 2012; Cohen, 1988).  

 

Tabell 2 

Medelvärdesjämförelse mellan män och kvinnor på IRMA 

 

 Män   Kvinnor   

n M SD  n M SD fg t η2 

 

IRMA  

 

102 

 

1.71 

 

0.52 

  

160 

 

1.33 

 

0.32 

 

260 

 

6.49 ** 

 

.88 

  

Not. ‘Illinois Rape Myth Acceptance Scale’ [IRMA] är en sammanslagen indexvariabel där 

alla 22 frågor är inräknade. Skalan går från lågt till högt (1–5) i hur mycket man beskyller 

offret. n = antal personer i urvalsgruppen, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, fg = 

frihetsgrader, t = t-testvärde, η2 = effektstorlek.  **p < 0.001 

2. Hur ser attityderna ut i hur studenter ser på ansvaret hos offret när 

gärningsmannen och offret är bekanta respektive obekanta med varandra vid 

våldtäkt?  

För att kunna besvara den andra frågeställningen, om attityderna till hur studenter ser på 

ansvaret på ett våldtäktsoffer när gärningsmannen och offret är bekanta respektive 

obekanta, utfördes ett beroende t-test (se Tabell 3). Testet baserades på index skapade av 
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medelvärden från de två vinjetterna som respondenten fick besvara genom fyra 

följdfrågor per vinjett som mäter offrets ansvar. Värdena går mellan 1–5 och högre 

värden representerar en större skuldbeläggning av våldtäktsoffret. Resultaten visade att 

det fanns ett större skuldbeläggande av offret när förövaren var obekant med offret än 

när de var bekanta. Effektstorleken av detta test var måttlig (Borg & Westerlund, 2012; 

Cohen, 1988). 

 

Tabell 3 

Medelvärdesjämförelse mellan offrets ansvar i vinjetterna 

 Vinjett: Obekant   Vinjett: Bekant   

n   M SD  n     M SD fg     t            η2 

 

 

 

261 

 

1.85 

 

.80 

  

261 

 

1.54 

 

.66 

 

260 

 

 -8.78** 

 

0.42 

Not. Skalan går från lågt till högt (1–5) i hur mycket man beskyller offret. n = antal personer 

i urvalsgruppen, M = medelvärde, SD = standardavvikelse, fg = frihetsgrader, t = t-

testvärde, η2 = effektstorlek. ** p < .001 

 

3. Hur ser interaktionen ut mellan män och kvinnors attityder och skuldbeläggandet av 

offret när denne och gärningsmannen är bekanta respektive obekanta med varandra?  

 I den tredje frågeställningen eftersöktes en interaktionseffekt mellan respondentens kön och 

skuldbeläggandet av offret när denne och gärningsmannen är bekanta respektive obekanta 

med varandra. För att besvara denna frågeställning utfördes en ‘mixed between-within 

ANOVA’ på samma medelvärdesindex som i föregående test (se Tabell 4). Levene’s test var 

signifikant (p < .00, .01) och berättar att gruppernas varians inte är homogen och 

signifikansnivån bör hållas låg. Ett Box’s M-test om sfäricitet utfördes och var signifikant, 

därför avlästes Pillai’s Trace istället för Wilks’ Lambda (Tabachnick & Fidell, 2014). 

Resultatet visade en interaktion mellan kön och bekantskapen mellan förövare och offer, med 

en måttlig effektstorlek (Cohen, 1988; Pallant, 2016). Analysen demonstrerar att det finns en 

interaktionseffekt som tyder på att mäns attityder i större utsträckning än kvinnors blir 

påverkade av bekantskapen mellan offer och gärningsman. 
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Tabell 4                                                                                                                     

Skillnader i attityder mellan män och kvinnor när gärningsman och offer är bekanta 

respektive obekanta med varandra. 

Bekantskap mellan 

offer och förövare 

Män 

(n = 102) 

Kvinnor 

 (n= 159) 

fg F η2 

  

  

 Obekant 2.36 1.53 1, 259 12.74** .047   

 Bekant 1.89 1.32 1, 259 12.74** .047   

Not. Skalan går från lågt till högt (1–5) i hur mycket man beskyller offret. I grupperna 

jämförs två medelvärdesindex. n = antal personer i urvalsgruppen, fg = frihetsgrader, 

F = testvärde, η2 = effektstorlek.  ** p < .001 

 

För att demonstrera interaktionseffekten mellan kön och bekantskapen mellan 

gärningsman och offer presenteras dessa i linjeform (se Figur 1). När gärningsmannen 

är obekant ökar både männens och kvinnornas skuldbeläggande av offret än när den är 

bekant. Interaktionslinjerna visar hur mäns skuldbeläggande ökar mer än kvinnornas 

mellan vinjetterna och demonstrerar en ordinal interaktionseffekt samt två 

huvudeffekter (se Figur 1).  
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 Figur 1 

Interaktionseffekt mellan kön och bekantskapen mellan offer och gärningsman 

 

 

Efter att ha besvarat alla frågeställningar och utfört relevanta tester återfanns signifikanta 

resultat inom varje frågeställning. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka attityder till hur manliga och kvinnliga studenter 

ser på ansvaret hos ett våldtäktsoffer. Det undersöktes även om relationer som bekant eller 

obekant med gärningsmannen hade någon inverkan på attityderna. Studien kom fram till att 

det fanns en skillnad mellan hur män och kvinnor beskyllde ett våldtäktsoffer. Skillnaden var 

att män tenderade att skylla mer på offret än vad kvinnor gjorde. Detta resultat gick i linje 

med tidigare forskning och studiens hypotes. Resultatet visade även att det finns en skillnad i 

hur samtliga studenter såg på ett våldtäktsoffer när denne var bekant respektive obekant med 

sin förövare. Det resulterade i att studenter beskyllde våldtäktsoffret mer när denne var 

obekant med sin förövare än när de var bekanta. När könsskillnader undersöktes i samband 

med relationer visade resultaten att män i större utsträckning än kvinnor beskyllde 

våldtäktsoffret när den var obekant med gärningspersonen till skillnad från när de var bekanta. 
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Detta resultat undersöktes genom två tester, både ett beroende t-test och en ‘mixed between-

within ANOVA’.  

Tidigare forskning som undersökt offrets ansvar i våldtäktssituationer i länder som 

Australien, USA, Israel m.fl. har undersökt dessa attityder hos kvinnliga och manliga 

studenter (Ben-David & Schneider, 2005; Hockett, Smith, Klausing & Saucier, 2016; Lee, 

Busch, Kim & Lim, 2007; Newcombe, m.fl., 2008; Suarez & Gadalla, 2010). Även de har 

kommit fram till att det finns könsskillnader i hur män och kvinnor ser på ett våldtäktsoffers 

ansvar vid utsatthet. De har precis som denna studie kommit fram till att män tenderar att 

beskylla våldtäktsoffret mer än vad kvinnor gör. På det sättet relaterar studiens resultat till 

flera av de tidigare studierna som utförts inom fältet. Flera av dessa studier har även 

undersökt hur offrets ansvar ser ut när ett våldtäktsoffer är bekant med sin gärningsman på 

olika nivåer. Denna studie har till skillnad från en del tidigare forskning bara två typer av 

relationer, antingen bekant eller obekant medan tidigare studier ibland haft flera olika 

relationer som klassas som bekanta (McMahon, 2010; Payne, Lonsway & Fitzgerald, 1999). 

De tidigare studierna har visat på att ett offer skuldbeläggs mer när den blir utsatt av någon 

som denne har en typ av bekantskap med. Av denna anledning kan författarna dra slutsatsen 

att denna studies resultat inte ligger i linje med tidigare forskning. 

Tidigare forskning har även utförts inom det kvalitativa forskningsfältet, i de studierna 

har forskarna lyckats upptäcka mer djupgående orsaker som gör att individer beskyller ett 

brottsoffer vid utsatthet för våldtäkt (O'Connor, m.fl., 2018 & Venema, 2016). Faktorer som 

alkoholpåverkan och sexuell drift har undersökts djupare. I denna studie var syftet att få ett 

bredare perspektiv på området och undersöka hur det såg ut överlag. Författarna till denna 

studie ser dock likheter mellan de orsaker som de kvalitativa studierna kommit fram till och 

det denna studie eftersträvat. Mätinstrumentet IRMA innehåller frågor om alkoholpåverkan 

och sexuell drift vilket kan tyda på att denna studie fått med liknande aspekter som det 

kvalitativa fältet studerat. Det är således viktigt att ha i åtanke att alla frågor i IRMA kan ha 

olika stort bidragande till det generella resultatet, och att alkoholkonsumtion eller sexuell drift 

kan vara två starkt bidragande faktorer. 

Denna studies resultat kan relatera till de utvalda teorierna som studien utgått från. 

Christies ideala offerteori påstår att ett offers handlingar och beteenden vid utsattheten 

påverkar hur pass nära det ideala ett offer kan klassas (Newburn, 2013; Åkerström & Sahlin, 

2000). I och med att denna studie utgått från IRMA som mäter offrets ansvar i sin utsatthet 

påverkar det hur mycket ett våldtäktsoffer uppfattas som ett idealt offer och resultaten kan 

därför grunda sig i teorin. Christies teori är en föråldrad teori och bör egentligen inte 
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återspeglas i dagens samhälle (Brottsoffermyndigheten, 2012). Resultatet i denna studie tycks 

ändå visa att teorin har en viss relevans även idag. Detta gäller även teorierna om ‘victim 

precipitation’ och ‘victim blaming’ (Newburn, 2013). Att provocera fram utsatthet och vara 

attraktiv som brottsoffer kan ses som både kontroversiellt och förlegat. Men i denna studie har 

det visat sig att studenter beskyller våldtäktsoffret i en viss utsträckning för dess beteende vid 

utsattheten. Studien kan därmed bidragit till att förstå hur dessa äldre teorier lever kvar än 

idag. 

Det denna studie har bidragit med till forskningslitteraturen är att tydliggöra vikten av 

att utföra liknande undersökningar i Sverige. Resultaten som studien kommit fram till har 

visat på att det finns liknande typ av problematik kring beskyllande av ett våldtäktsoffer i 

Sverige som i omvärlden. Denna studie har funnit resultat som indikerar att Christies teori om 

ideala offer och teorin om ‘victim blaming’ lever kvar i det svenska samhället trots att det är 

något dagens samhälle försöker komma ifrån. Båda teorierna kan anses vara grunden för en 

del av studiens resultat eftersom bägge teorierna handlar om att beskylla en utsatt individ som 

inte anses tillräckligt värdig för att betraktas som ett offer. Det studiens resultat kommit fram 

till är att det finns ett större skuldbeläggande i en våldtäktssituation där våldtäktsoffret varit 

obekant med sin förövare än när de varit bekanta. I Christies teori om hur ett idealt offer ska 

vara ingår det att offret inte ska känna sin gärningsman för att kunna betraktas som ett idealt 

offer. I teorin ‘victim blaming’ handlar det om att offret inte ska handla på ett sådant sätt som 

kan bidra till att de utsätts för brott vilket kan vara att umgås med fel kretsar. Båda dessa 

teorier grundade hypotesen att beskyllandet av offret skulle öka om gärningsmannen var 

bekant, men resultaten visar motsatsen. Det går inte att utesluta att resultaten kan ha påverkats 

av metodiska val som gör att dessa inte går i linje med tidigare forskning och hypoteser. 

När författarna till denna studie gick igenom tidigare forskningsresultat och valde att 

utföra en liknande studie i Sverige var hypoteserna att resultaten för denna studie skulle visa 

något liknande som tidigare forskning visat. Trots detta blev författarna förvånade över 

resultaten eftersom det inte fanns en tidigare förväntan att resultaten skulle stödja relativt 

åldrade teorier som inte bör återspeglas i dagens samhälle (Brottsoffermyndigheten, 2018). 

Även att faktorer som social önskvärdhet och Sveriges jämställdhetspolitik skulle spela in och 

förändra resultatet till skillnad mot andra undersökta länder (Jämställdhetsmyndighten, 2018; 

Psykologiguiden, 2018). Social önskvärdhet innebär att individer tenderar att svara på frågor 

utifrån hur de vill bli uppfattade som. Att svara på frågor om våldtäktsmyter och skuldbelägga 

offer kan ta fram icke önskvärda drag hos individer, därför svarar de kanske inte 

sanningsenligt. Social önskvärdhet utgår från rådande normer och kultur som individen 
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befinner sig i och skapas för att uppfylla andras förväntade krav. I detta fall kan det uppfattade 

kravet vara att antingen vara neutral eller inte avvika från den uppfattade normen. Att 

respondenterna var anonyma kan vara en anledning till att resultaten var överraskande. Det 

går dock inte att garantera full anonymitet eftersom vissa uppgifter om respondenterna 

automatiskt tillkommer vid deltagande, exempelvis IP-adresser från webbformuläret. 

Den andra hypotesen i denna studie handlade om att offrets bekantskap med 

gärningsmannen skulle påverka hur synen på offrets utsatthet. Hypotesen grundades i både 

Christies teori om det ideala offret samt tidigare forskning (Newcombe m.fl., 2008; 

Åkerström & Sahlin, 2000). Denna studies resultat stämde inte överens med hypotesen 

eftersom resultatet visade på motsatsen. Detta kan bero på att det finns en vanlig uppfattning 

om att våldtäkter främst handlar om överfallsvåldtäkter utomhus av okända förövare och att 

media förstärker den bilden (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2019). I vissa perioder 

uppmärksammar media överfallsvåldtäkter i större utsträckning som skapar en större 

försiktighet hos allmänheten och kraftigare motreaktioner (BRÅ, 2008). Ett exempel är att 

media döper överfallsvåldtäktsmän och dagligen rapporterar om det i längre perioder, 

exempelvis ”Hagamannen” och ”Cykelmannen”. Detta kan vara en bidragande faktor till 

varför denna studies resultat visade att respondenterna beskyllde en obekant förövare i större 

utsträckning än en bekant förövare.  

Brister i denna studie kommer generellt från problematiken med att liknande studier inte 

utförts i Sverige och instrumenten som används krävt egen översättning. Detta minskar 

validiteten med instrumentet även om det är tidigare väl använt och reliabelt. IRMA-

formuläret översattes till svenska utan någon typ av förändring, vinjetterna både översattes 

och anpassades utifrån en svensk kontext. Det är delvis en brist att förändra ett tidigare använt 

mått, men även en styrka eftersom vinjetter är till för att beskriva något som upplevs som 

trovärdigt och ska vara avgörande för bedömningen av situationen (Jergeby, 1999). 

Vinjetterna och dess följdfrågor som kom från studien av Newcombe m.fl. (2008) innehöll 

namn och platser som inte var aktuella i en svensk kontext och krävde därför en anpassning 

för att uppnå bästa möjliga förutsättning för studiens utförande. Efter datainsamlingen valde 

författarna att endast analysera svaren på 8 av 16 frågor som följde efter vinjetterna. Detta 

eftersom att 8 av frågorna mätte kvinnans ansvar och 8 mätte mannens ansvar i situationen. 

Studiens syfte var endast att undersöka kvinnans ansvar därmed analyserades endast den data 

för att undvika mätfel och påverka validiteten i studien.  

Frågor om våldtäkt och synen på detta är ett känsligt ämne som många upplever obehag 

att tala om (BRÅ, 2008). I dagens samhälle skulle det vara allt annat än accepterat att en 



23 
 

individ öppet skulle våga stå för att den är för våldtäkt eller att det i en våldtäktssituation är 

offrets fulla ansvar för att denne blivit utsatt. Detta är en faktor som gör att det finns 

svårigheter i att undersöka ämnet samtidigt som forskaren vill ha ärliga svar. IRMA är ett 

instrument som är rakt på sak när de ställer frågor rörande ett offers ansvar vilket kan 

upplevas tufft att svara på för en respondent som tror sig ha negativa värderingar. För att bli 

av med det underliggande problemet utfördes även vinjetter där situationen inte skulle 

upplevas lika rak på sak som i IRMA-frågorna vilket kan ses som en styrka i studien. 

Vinjetter avdramatiserar känsliga frågor, och kan anses vara ett bra komplement till IRMA-

formuläret (Kullberg & Brunnberg, 2007). En annan styrka med studien är att data kan anses 

vara representativ för studentpopulationen vid Örebro universitet eftersom universitetets 

könsfördelning är 60% kvinnor och 40% män (Örebro universitet, 2018). Deltagarnas kön i 

denna studie har en liknande procentuell fördelning. Detta ser författarna som en stor fördel 

eftersom syftet med studien varit att undersöka manliga respektive kvinnliga studenter på 

Örebro universitet. En svaghet i samband med urvalet var att författarna valde att finna 

respondenter i Örebro universitets Facebookgrupp ”Dom kallar oss studenter”. Detta på grund 

av att medlemmarna i gruppen inte kan garanteras vara studenter eftersom det inte sker någon 

form av kontrollering av medlemmarna. Även om en kontrollfråga ställdes om respondenten 

var studerande kan det inte garanteras att det besvaras sanningsenligt. Problematiken med 

detta bemöttes genom upprepad tydlighet vid insamlingen om att studenter eftersöktes. 

För att en studie ska anses ha tillräckligt med statistisk power rekommenderas minst 100 

respondenter (Pallant, 2016). Power förstärks även av en låg signifikansnivå, den generella 

nivån som hålls inom forskning ligger på .05, men alla resultat i studien hade en signifikans 

på under .001 (Borg & Westerlund, 2012). Detta både stärker powern och minskar risken för 

typ I-fel, vilket är när signifikanta resultat missas. I denna studies fall är risken för att ha 

funnit ett felaktigt resultat 0.1%. Förutom ett stort urval och låg signifikansnivå finns det 

andra vägar för att stärka en studies power. Valet av effektstorlek är ett sätt att öka powern 

och sker antingen genom en forskningsgenomgång av det aktuella fältet eller egna beslut av 

vad nivån bör ligga på. Ett annat alternativ är att använda Cohen’s d, vilket denna studie har 

använt. Men för att kunna säkerhetsställa en studies statistiska power krävs en poweranalys. 

Utifrån denna studies resurser och tid har detta inte kunnat genomföras och det är därmed 

svårt att uttala sig om denna studies power. 

Denna studie kan anses ha god extern validitet eftersom ett av mätinstrumenten är 

validerat och det andra använts flitigt i tidigare forskning (Borg & Westerlund, 2012). Det går 

att argumentera för en generaliserbarhet till andra populationer eller miljöer då studiens 
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resultat liknar tidigare forsknings resultat, men det ska uttryckas med försiktighet eftersom 

kraven för detta är höga. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att alla studiens steg 

dokumenteras väl för att kunna replikera studien. Efter utförd undersökning och utförda 

statistiska analyser kan författarna anta att de har mätt det som avsetts att mätas vilket stärker 

validiteten. Att använda vinjetter gör att alla respondenter utgår från sin egen bedömning i en 

identisk situation, vilket kan anses bidra till att svaren blir mer tillförlitliga (Kullberg & 

Brunnberg, 2007) 

Efter att rörelsen #metoo nådde till Sverige uppmärksammades sexuella övergrepp runt 

om i landet (Metoouppropen, 2018; Nationalencyklopedin, 2018). I Sverige fick detta 

praktiska implikationer, exempelvis skapades en ny myndighet i januari 2018 som heter 

jämställdhetsmyndigheten. Under samma tid bildade Sverige världens första feministiska 

regering (Regeringen, 2018). Sverige har länge varit och är ännu en av världens mest 

jämställda länder, men de internationella mätningarna fokuserar främst på dödlighet, ekonomi 

och andra demografiska faktorer (World Economic Forum, 2016). Jämställdhet handlar dock 

om mycket mer, det handlar om män och kvinnors lika villkor inom flera perspektiv (Jämställ, 

2018). Det handlar om att uppmärksamma normer, attityder och värderingar som påverkar 

individens möjligheter. Som nämnt är kvinnor mer utsatta än män för sexualbrott och 

Sveriges regering arbetar numera aktivt för att uppmärksamma kvinnors utsatthet för sexuella 

trakasserier och försöker förebygga samt bekämpa detta (BRÅ, 2014; 

Jämställdhetsmyndighten, 2018). Detta är något som skett relativt nyligen och utifrån denna 

studies resultat visar det sig att arbetet med sexuella trakasserier är relevant och nödvändigt. 

Slutsatsen som kan dras är att det finns arbete att utföra inom Sveriges jämställdhet 

kring våldtäktsmyter. Detta rörande hur män och kvinnor ser på kvinnliga våldtäktsoffers 

ansvar av sin utsatthet. #Metoo uppmärksammade mäns missbruk av deras maktfördelar 

genom att begå sexuella övergrepp och att kvinnor blivit anklagade för att bidra till sin egen 

utsatthet (Nationalencyklopedin, 2018). Detta behöver fortsätta tills det går att se att 

strukturen förändrats och kvinnors utsatthet inte har med deras eget beteende att göra. Denna 

studie tar endast upp två vinjetter där ett sexuellt övergrepp sker i en bekant och obekant 

relation. De utsatta våldtäktsoffren i båda dessa vinjetter har svårt att passa in i Christies teori 

om ideala offer eftersom dem inte uppfyller de 5 principerna. För få en ökad kunskap om hur 

individers uppfattningar ser ut kring ämnet, skulle framtida forskning kunna undersöka detta 

ur ett större perspektiv. Framtida forskning skulle då kunna undersöka ämnet genom att 

framställa offren som mer ideala än vad denna studie gjort. 
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Att ge förslag på framtida implikationer och insatser efter studiens utförande har en vis 

problematik inom ämnet. Det blir problematiskt med en generell brottspreventiv insats på 

grund av att resultaten inte handlar om brottet utan om offret i sig. Denna studie tar endast 

upp kvinnor som våldtäktsoffer eftersom det var studiens syfte. Som nämnt tidigare finns det 

svensk forskning om män som blivit utsatta. En framtida uppmaning är att ämnet är aktuellt 

att föra vidare forskning på. En annan dimension handlar om hur omvärlden bemöter offret 

med negativa reaktioner som förstärker utsattheten, detta kallas för sekundär viktimisering 

(Brottsofferjouren, 2019). Vid bemötandet av den utsatte under bearbetningsprocessen har 

inte alla individer i åtanke hur sårbart offret kan vara efter ett övergrepp. Att beskylla offer för 

deras utsatthet kan uppfattas som en typ av sekundär viktimisering som leder till en upprepad 

känsla av utsatthet. Ett förslag på framtida implikation är därmed att de individer som möter 

ett offer har i åtanke att denne är i en bearbetningsprocess och behöver stöd. Ett annat förslag 

på en framtida implikation är att uppmärksamma ämnet kring våldtäktsmyter för ungdomar 

redan i tidig skolålder. Om ungdomar redan i tidig ålder utbildas inom vad som är 

våldtäktsmyter och vad som är verklighet kan detta bidra till att våldtäktsmyterna inte 

fortsätter leva kvar i samhället. (Davis, Francis & Greer, 2017) beskriver i sin litteratur fem 

exempel på de vanligaste våldtäktsmyterna som sedan besvaras med fakta om hur 

verkligheten ser ut i förhållande till myten. Detta är ett bra exempel på hur undervisningen bör 

fungera för att minska våldtäktsmyter. 

“Vad hade du på dig?” är en fråga som ställs i rättssalen och som är väldigt ifrågasatt av 

samhället (Svanberg, 2015). Advokater som försöker skydda sin klient har under en längre tid 

strävat efter att ta bort frågor som skuldbelägger offret, men än idag har detta inte fullbordats 

(Wikén, 2015). Både Polismyndigheten (2018a) och Brottsoffermyndigheten (2012) tar upp 

synen och tankesättet om skuldbeläggande av offret som en anledning till varför individer inte 

anmäler sin utsatthet. Att anmäla en våldtäkt som skett av en bekant gärningsman anser 

många offer som skamligt och de undviker hellre från att göra anmälan än att känna denna 

skam. Cirka 22 000 sexualbrott anmäldes år 2017, medan det 2016 var 181 000 personer som 

självrapporterade i Nationella trygghetsundersökningen att de utsattes för sexualbrott (BRÅ, 

2018a; BRÅ, 2018b). Efter att författarna utfört denna studie som undersökt attityder till hur 

män och kvinnor ser på våldtäktsoffrets ansvar vid utsatthet går det att konstatera att det 

fortfarande finns individer som beskyller offret. Av denna anledning ser författarna detta som 

ett viktigt ämne för vidare forskning för att både minska mörkertalet av anmälda våldtäkter 

och för att få våldtäktsoffer att känna sig som offer och inte delaktiga i utsattheten. 
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