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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to examine young women’s perception and fear of sexual 
assault. An additional aim was to analyze the women’s view on guilt and responsibility 
in rape related questions. Two focus group interviews were executed with 
undergraduate women aged 22-32 years. The questions focused on the women’s 
understanding of rape and their fear of sexual assault. Questions about responsibility for 
rape and risky behaviour were also asked. The main results showed that the women are 
more likely to fear violent stranger rape outdoors than acquaintance rape indoors. They 
also use constrained behaviour at some level to avoid riskfull situations and to lower 
their fear of rape. The women were aware of the fact that most rapes occur indoors and 
are executed by someone known to the victim. Despite this knowledge they did not feel 
that acquaintance rape was a threat to them. A strong sense of ambivalence among the 
women was also found. They felt that the reality is different from the ideal world. In 
reality women have to consider risk factors and take responsibility for a sexual assault 
at some level. In the ideal world women would not have to constrain their behaviour 
and the responsibility for a rape would rest on the male perpetrator. The results were 
discussed from a feminist perspective and the main conclusion was that rape prevention 
should question the patriarchal ideology and attempt to affect men’s attitudes instead of 
encouraging women to constrain their behaviours and live their lives in fear. 
 
Keywords: fear, rape, young women, risky behaviour, constrained behaviour, guilt, responsibility, rape 

prevention 



SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie var att undersöka unga kvinnors syn på och rädsla för sexuella 
övergrepp. Ett underliggande syfte var att analysera kvinnornas syn på skuld- och 
ansvarsfrågor relaterade till våldtäkt. Två fokusgruppsintervjuer genomfördes med 
studerande kvinnor i åldrarna 22-32 år. Frågorna fokuserade kvinnornas uppfattning om 
våldtäkt och deras rädsla för sexuella övergrepp. Även frågor om ansvar för våldtäkt 
och riskbeteenden ställdes. Huvudresultaten visade att det var större sannolikhet att 
kvinnorna var rädda för våldsamma överfallsvåldtäkter utomhus jämfört med våldtäkter 
begångna av en känd gärningsman inomhus. De begränsade också sina beteenden i viss 
mån för att undvika riskfyllda situationer och för att minska rädslan. Kvinnorna var 
medvetna om att de flesta våldtäkterna begås av gärningsmän som är kända för offret. 
Trots detta upplevde de inte att den typen av våldtäkt utgjorde ett hot för dem. En stark 
känsla av ambivalens fanns också bland kvinnorna. De upplevde att verkligheten skiljer 
sig från bilden som de har av den idealiska världen. I verkligheten måste kvinnor ta 
hänsyn till riskfaktorer och ta ansvar för ett sexuellt övergrepp i någon aspekt. I den 
idealiska världen skulle kvinnor inte behöva begränsa sina beteenden och ansvaret för 
ett övergrepp skulle vila på den manliga förövaren. Resultaten diskuterades utifrån ett 
feministiskt perspektiv och den huvudsakliga slutsatsen blev att våldtäktsprevention 
borde ifrågasätta den patriarkala ideologin och försöka påverka mäns attityder istället 
för att uppmuntra kvinnor att begränsa sina beteenden och leva sina liv i rädsla. 
 
Nyckelord: rädsla, våldtäkt, unga kvinnor, riskbeteende, begränsat beteende, skuld, ansvar, 

våldtäktsprevention 
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1. INLEDNING 
 
Enligt den Folkhälsopolitiska rapporten 2005 avstår kvinnor i mycket större 
utsträckning än män från att lämna bostaden under kvällstid på grund av rädsla för att 
bli överfallna, rånade eller ofredade. Att känna trygghet är ett grundläggande behov för 
människan och har en stark inverkan på hälsan (FHI, 2005). Kvinnor rapporterar högre 
nivåer av rädsla än män (Ferraro, 1996) och de flesta kvinnorna lever sitt liv i rädsla att 
bli utsatta för en våldtäkt (Hickman & Muehlenhard, 1997). 
 
Mäns våld mot kvinnor utgör ett av de största hälsohoten mot kvinnor (Grände, 2005). 
Nästan varannan svensk kvinna har någon gång efter sin 15-årsdag utsatts för våld. Var 
fjärde kvinna har utsatts för sexuellt våld utanför en sexuell relation och fler än var 
tionde kvinna har erfarenheter av att vara utsatt för grövre sexuellt våld (såsom våldtäkt 
eller sexuellt tvång) av en man utanför en sexuell relation (Lundgren et al, 2001). 
Mellan 40 till 70 procent av alla mord på kvinnor världen över uppskattas vara utförda 
av män i deras närhet, oftast av en relationspartner (Ellsberg & Heise, 2005). 
 
Antalet anmälda våldtäkter har ökat avsevärt de senaste åren. Om detta beror på ökad 
anmälningsbenägenhet hos offren är ännu inte fastställt men troligtvis kan inte ökad 
anmälningsbenägenhet förklara hela den ökning av anmälningar som ägt rum (FHI, 
2005). Ytterligare en orsaksförklaring till en viss del av ökningen i statistiken är att 
lagstiftningen kring sexualbrott successivt har förändrats. Fler typer av sexuellt våld och 
tvång rubriceras nu som våldtäkt än tidigare. Trots detta är det sannolikt att den ökade 
anmälningsfrekvensen också innebär en faktisk ökning av våldtäkter (BRÅ, 2005). Ett 
ökat alkoholbruk och förändrade attityder är tänkbara förklaringar till detta (FHI, 2005). 
 
I litteraturen kan man skönja att det i västvärlden finns nästintill universell acceptans 
kring att våldtäkt är - och alltid har varit - ett manligt beteende i alla kulturer. Detta 
grundar sig i tanken att även manlig dominans är universell. Feministisk vetenskap har 
utmanat idén att våldtäkt är något naturligt givet, istället ska våldtäkt ses som en 
makthandling. Det kan också ses som ett inlärt beteende inom en patriarkal kultur 
(Watson-Franke, 2002).  
 
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som påverkar alla kvinnor, även de som 
inte har utsatts för det personligen. Jag tänker delvis på de kvinnor som någon gång 
utsatts för ett övergrepp och tvingats uppleva den fysiska och psykiska smärta som det 
innebär. Inte nog med att övergreppet i sig är integritetskränkande; om de valt att 
polisanmäla händelsen har de även tvingats återge händelsen i detalj och troligtvis fått 
sin trovärdighet ifrågasatt gång på gång. Utöver denna misskreditering måste de 
fortsätta sina liv med livslång rädsla och oro för att händelsen ska upprepas och för att 
de ska dömas eller klandras för det inträffade. Jag tänker också på samhällets övriga 
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kvinnor som måste tänka sig för så fort de ska gå ensamma kvälls- och nattetid eller 
måste överväga vilka ” felaktiga signaler”  de kan tänkas sända ut om de klär eller beter 
sig på ett särskilt sätt. Genom media och uppfostran får kvinnor veta hur farlig världen 
är och de får lära sig att undvika riskfyllda situationer. Men hur ser dagens unga kvinnor 
på detta problem? Hur tänker de kring våldtäkt? Är de rädda? Upplever de att de är fria 
eller anpassar de sina liv efter rädslan? 
 
 
2. SYFTE 
 
Syftet är att undersöka och försöka förstå unga kvinnors syn på, och rädsla för, sexuella 
övergrepp. Ytterligare ett syfte är att undersöka hur kvinnorna ser på skuld- och 
ansvarsfrågor kopplade till våldtäkt. Med utgångspunkt i dessa upplevelser kommer 
slutligen en diskussion om våldtäktsprevention att föras. 
 
2.1 Frågeställningar  
 
q  Vilken bild har unga kvinnor av våldtäkt idag? 
q  Hur upplever de att bilden av våldtäkt påverkar deras liv? 
q  Hur tänker de kring rädsla för våldtäkt? Är det något som begränsar deras liv? 
q  Hur tänker de kring skuld- och ansvarsfrågor kopplade till våldtäkt? 
q  Hur kan våldtäktsprevention utformas och utvecklas? 
 
2.2 För tydliganden 
 
Resultaten kommer att diskuteras utifrån ett feministiskt perspektiv på vetenskap vilket 
innebär att det ojämna förhållandet mellan könen kommer att vara centralt. De socialt 
konstruerade könsrollernas betydelse för tolkningen av manligt och kvinnligt ligger 
också till grund för detta. De konstruerade könsrollerna innefattar bland annat hur 
förhållandena mellan könen bör se ut och vilka beteenden och normer som genom 
socialisation och inlärning betingats för respektive kön (Nationalencyklopedin, 2006). 
Förtydligas bör att det feministiska synsättet inte innebär att alla män ska utpekas som 
förtryckare och våldtäktsmän men att vi lever i en kultur som främjar attityder som 
placerar kvinnan i ett underläge i förhållande till mannen. 
 
Begreppen våldtäkt och sexuellt övergrepp kommer att användas synonymt i texten för 
att underlätta läsningen. Det jag syftar på och är intresserad av är fysiska angrepp med 
sexuell prägel, inte nödvändigtvis samlag. Våldtäkt definieras som en handling som 
speglar manlig dominans och status förknippad med sexuellt våld mot kvinnor (Watson-
Franke, 2002). 
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Mäns våld mot kvinnor kan inte ses som ett marginellt problem eller hanteras utanför 
diskussionen om relationen mellan könen i samhället i övrigt (Lundgren et al, 2001). 
Sexuella övergrepp kan inte ses som ett avskiljt fenomen utan hänger samman med den 
problematik som ligger till grund för allt våld som män utsätter kvinnor för. Inom ramen 
för denna C-uppsats kommer dock det sexuella våldet att fokuseras. 
 
Även barn och män utsätts för sexuella övergrepp men i denna uppsats kommer den 
problematiken att uteslutas. Våldtäkter mellan personer av samma kön förekommer 
också men här är det mäns våldtäkter av kvinnor som berörs. 
 
 
3. BAKGRUND 
 
Här kommer det könsrelaterade våldets utbredning och bakomliggande orsaker att 
presenteras ur ett våldtäktsperspektiv. Även konsekvenser av ett sexuellt övergrepp 
kommer att lyftas fram, både ur ett hälsoperspektiv och ur ett rättsligt sådant. Dessa 
aspekter är relevanta att inkludera då de torde ha inverkan på den syn som kvinnor har 
på övergrepp idag men även för att lagstiftning och rättsprocesser speglar samhällets 
attityder i den här frågan. Slutligen presenteras den forskning som finns på ämnet idag. 
 
3.1 Prevalens av våld och sexuellt tvång 
 
”Slagen Dam” är en svensk omfångsundersökning som presenterades 2001. 
Undersökningen riktades till 10 000 kvinnor i åldrarna 18-64 och svarsfrekvensen var 
över 70 procent. Ämnet för undersökningen var mäns våld mot kvinnor. Resultaten 
visar att nästan hälften av kvinnorna (46 procent) har utsatts för våld av en man någon 
gång efter sin 15-årsdag. Fler än hälften av kvinnorna (56 procent) har blivit sexuellt 
trakasserade. Var fjärde kvinna som har brutit upp ur relationen till en man har utsatts 
för fysiskt våld av tidigare make eller sambo. Var fjärde kvinna har utsatts för sexuellt 
våld utanför en sexuell relation. Fler än var tionde kvinna har erfarenheter av att vara 
utsatt för grövre sexuellt våld (såsom våldtäkt eller sexuellt tvång) av en man utanför en 
sexuell relation. Två tredjedelar av de kvinnliga studenterna har utsatts för sexuella 
trakasserier (Lundgren et al, 2001). 
 
World Health Organisation (WHO) har gjort en sammanställning över studier från olika 
länder som tittar på prevalensen av mäns våld mot kvinnor. Andelen kvinnor som någon 
gång upplevt våld från män uppskattas ligga mellan 20 och 50 procent i de olika 
nationerna. Ytterligare en sammanställning av studier från olika nationer visar att 
mellan noll och 32 procent av de tillfrågade kvinnorna erfarit sexuella övergrepp i 
barndomen. Även pojkar utnyttjas i barndomen men en uppskattning är att det är 1,5-3 
gånger vanligare bland flickor (Ellsberg & Heise, 2005). 
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Den vanligaste typen av övergrepp mot kvinnor sker inomhus och utförs av någon som 
kvinnan känner och litar på (Ellsberg & Heise, 2005, Grände, 2005). En amerikansk 
studie som jämförde prevalensen av våldtäkter mellan åren 1993, 1995 och 1997 visade 
att mellan 11,8 procent och 14,9 procent av kvinnliga studenter blivit våldtagna inom en 
relation (Schubot, 2001). De flesta fallen av sexuella övergrepp sker således inom 
relationer där kvinnan antas vilja ha sex och pressas till att gå med på handlingar som 
hon finner nedvärderande eller förnedrande. Kärnpunkten i sexuellt tvång ligger i att om 
kvinnan nekar till dessa handlingar kommer hon att få känna på allvarliga ekonomiska, 
sociala och fysiska konsekvenser (Ellsberg & Heise, 2005). 
 
3.2 Hur  kan könsrelaterat våld förklaras? 
 
Könsrelaterat våld kan förklaras på olika samhälleliga nivåer. Det finns en rad studier 
som påvisar att följande faktorer ökar mäns benägenhet att misshandla sin partner: 
 
q  På den individuella nivån finns mannens biologiska och personliga historia. 

Alkoholmissbruk och uppväxtvillkor som inneburit barnmisshandel, en frånvarande 
far och konflikter i föräldrarnas relation kan vara förklaringar till att en man 
misshandlar. 

q  På familje- och relationsnivån finns det direkta sammanhanget som misshandeln 
sker i. Mannen styr alla beslut och kontrollerar ekonomin, det råder 
äktenskapskonflikter och ofta är familjen fattig och mannen arbetslös. 

q  I lokalsamhället finns sociala strukturer som accepterar att kvinnor och familjer 
isoleras, männen ingår i brottsliga kamratgrupper och de har låg socioekonomisk 
status. 

q  De normer och lagar som råder i samhället i övrigt utgör den fjärde nivån. Manlig 
kontroll över kvinnor accepteras och våld ses som ett sätt att lösa en konflikt. 
Manlighet innebär dominans, ära och aggressioner (Ellsberg & Heise, 2005). 

 
3.2.1 Hur  kan våldtäkter  förstås? 
 
Baker (2003) presenterar ett spektrum av sexuellt tvång som innehåller sex kategorier: 
 
1) Våldtäkt: en ensam våldtäktsman använder våld eller hot om våld för att övermanna 

offret. Denna typ av våldtäktsman är troligen mest erfaren och mest sannolik att bli 
bestraffad jämfört med de andra typerna av våldtäktsmän nedan. 

2) Hämnd: en man våldtar en kvinna för att han anser att hon har olämplig makt över 
honom. Mannen ser kvinnans utseende som ett vapen och hon kan locka honom och 
lura honom och därmed få honom att känna sig manipulerad och utnyttjad. 
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3) Kamp/strid: Både i officiella och inofficiella krig eller maktkamper mellan grupper 
används våldtäkt för att hämnas på motståndarsidans män. Då kvinnor ses som 
männens egendom spelar våldtäkten en viktig roll för att försvaga motståndarna. 

4) Grupp: Unga män/killar som våldtar en ensam kvinna. Om kvinnan inte från början 
är kraftigt onykter eller avtrubbad på annat sätt blir hon ofta det mot slutet för att 
avskärma sig själv från det som hon utsätts för. Akten utförs för att skapa ett band 
mellan männen. 

5) Maskulinitet: Här ingår våldtäkter som sker inom parrelationer. De utförs ofta av 
unga män som är otåliga att visa sin maskulinitet genom heterosexuella prestationer. 
Sex är ett instrument inte bara för att få sex utan även status inom den ”manliga 
gemenskapen”. 

6) Sex: Denna kategori benämns som sex då kvinnan faktiskt säger ” ja”  till sex men 
enbart som en funktion av väldigt begränsade valalternativ. Det kan röra sig om 
kvinnor som står i beroendeställning till mannen, t.ex. advokaten, psykologen eller 
universitetsprofessorn. Även prostitution faller inom denna kategori. 

 
Gemensamt för 2) och 3) är att mannen använder sex som sitt vapen att göra skada. 
Avsikten med våldtäkten är att nedvärdera och skada någon som för våldtäktsmannen 
ses som ett hot. Gemensamt för 4) och 5) är att offret inte är fokus i dessa våldtäkter. 
Gärningens syfte är att sända ett budskap till andra män. Huruvida kvinnan är full, vid 
medvetande eller inte är oviktigt i dessa sammanhang. Författaren föreslår att motivet 
till våldtäkterna i 1) och 6) är gemensamt. Syftet är att uppnå tillfredsställelse av ett 
sexuellt behov oavsett om kvinnan känner samma begär. Författaren menar att utifrån 
den sociala innebörden faller de tre första kategorierna inom ramarna för vad som idag 
definieras som våldtäkt medan de tre övriga kategorierna definieras som sex. Vad som 
skiljer dessa grupper åt är att intentionen att skada genom sexuell aktivitet finns inom de 
tre första kategorierna. I de andra kategorierna är målet att få sex utan att nödvändigtvis 
göra skada. Genom att förstå detta kan också förståelse fås för varför lagarna har 
utformats så som de har; de har byggt på vilka handlingar som haft syftet att skada 
(Baker, 2003). 
 
3.2.2 Riskfaktorer  för  kvinnor  
 
Kvinnor som är lågutbildade, är under 25 år, har bevittnat faderns våld mot modern, bor 
i tätorter och har låg socio-ekonomisk status är genomgående förknippade med en ökad 
risk för misshandel (Ellsberg & Heise, 2005). En kvinna som är frånskiljd och har blivit 
sexuellt utnyttjad som barn har också större risk för sexuella övergrepp som vuxen 
(Elliott et al, 2004). Ytterligare riskfaktorer tas upp av Söchting et al (2004). De skriver 
att bland annat att beteende, alkoholintag, attityder, värderingar och kommunikation är 
faktorer som kan innebära risker. 
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3.3 Konsekvenser  för  hälsan 
 
Könsrelaterat våld har allvarliga konsekvenser för de kvinnor som utsätts. Bland annat 
kan de skadas rent fysiskt på kroppen och i genitalierna. De kan smittas med sexuellt 
överförbara sjukdomar, bli gravida eller få framtida problem med fertiliteten. För många 
kvinnor är dock de psykologiska konsekvenserna än mer allvarliga än de fysiska. 
Kvinnornas självkänsla bryts ned och kan leda till depression, fobier, post-traumatiskt 
stressyndrom, missbruk av alkohol och droger samt självmordsförsök (Campbell & 
Wasco, 2005, Ellsberg & Heise, 2005). Kvinnor med erfarenheter av hot om våld 
rapporterar såväl fler som kraftigare fysiska och psykiska symptom än kvinnor med 
erfarenheter av fysiskt eller sexuellt våld (Lundgren et al, 2001). Även människor i 
kvinnans närhet påverkas negativt av ett sexuellt övergrepp (Campbell & Wasco, 2005). 
 
3.4 Lagstiftningen och rättsprocessen 
 
Den första april 2005 trädde en reviderad sexualbrottslagstiftning i kraft i Sverige. Den 
nya lagen ska spegla den syn på jämställdhet och sexualitet som råder idag. 
Utgångspunkten är att varje individs önskan att inte medverka i en sexuell handling ska 
respekteras villkorslöst. De största förändringarna i lagen innebär att våldtäktsbrottet 
utvidgas vilket betyder att fler gärningar kommer att bedömas som våldtäkt. Det 
kommer inte längre att ses som en förmildrande omständighet om offret varit onykter 
under våldtäkten utan det ska snarare ses som att offret befinner sig i en särskilt sårbar 
situation. Det spelar inte heller någon roll om offret drogat sig själv eller blivit drogad 
av någon annan (Justitiedepartementet, 2004). 
 
Även de allvarligaste formerna av sexuellt utnyttjande ska bedömas som våldtäkt. Det 
är inte längre relevant om det är offret som tagit initiativet till fysisk kontakt, det ska 
vara okej att avbryta även om en sexuell handling har påbörjats. Det kan också ses som 
våldtäkt om det skett mellan två kvinnor eller två män, vilket det inte gjorde tidigare. 
Begreppet sexuellt umgänge ersätts med sexuell handling och får en vidare innebörd (se 
nedan). En gruppvåldtäkt ska bedömas som ett grovt brott (Justitiedepartementet, 2004). 
Många av de viktigaste förändringarna i lagen rör sexualbrott mot barn och tas inte upp 
i denna uppsats. 
 
3.4.1 Definitioner  
 
q  Sexuell handling – Begreppet har ersatt sexuellt umgänge och gäller samlag och 

andra sexualhandlingar som typiskt sett avser att väcka eller tillfredsställa bådas 
eller enderas sexualdrift. Tidigare krävdes att fysisk kontakt under en viss 
varaktighet hade förekommit för att det skulle rubriceras som sexuellt umgänge. I 
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och med den nya lagen ska bedömningen istället göras utifrån om handlingen haft 
en påtaglig sexuell prägel och varit avsedd att kränka offrets sexuella integritet. 

q  Våldtäkt – För att en sexuell handling ska bedömas som våldtäkt krävs det att våld 
eller hot använts för att tvinga offret. Med våld jämställs också att försätta offret i 
vanmakt. Våldtäkt innebär samlag eller annat sexuellt umgänge som är jämförbart 
med påtvingat samlag. Samlaget måste inte vara fullbordat eller ha en viss 
varaktighet. I den nya lagstiftningen lyfts kränkningens art fram istället för att 
fokusera handlingen som sådan. 

q  Sexuellt tvång – Sexuellt tvång föreligger när en person förmår offret att utföra eller 
tåla en sexuell handling. Det ska också omfatta de handlingar som inte hamnar inom 
bestämmelserna för våldtäkt. 

q  Sexuellt utnyttjande/grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning  - 
Sexuellt utnyttjande föreligger då en person förmår någon till sexuell handling 
genom att missbruka offrets beroendeställning (Justitiedepartementet, 2004). 

 
3.4.2 Rättsprocessen 
 
Enligt MacKinnon (2006) är våldtäktslagarna i västvärlden utformade utifrån 
våldtäktsmännens perspektiv och detta gör att de skyddas av dem. Att ingen ska dömas 
oskyldig prioriteras framför att döma den skyldiga gärningsmannen. Lagarna är 
misslyckade i sin utformning då de inte tar hänsyn till ojämlikheten i samhället. Ju 
närmare en man är en kvinna, desto större rätt har han att våldföra sig på henne. Enligt 
Diesen et al (2005) utgår den svenska lagstiftningen från en bedömning om mannen haft 
uppsåt att skada eller inte. Därför är det väldigt effektivt för en anklagad man att göra 
en så kallad samtyckesinvändning vilket innebär att mannen hävdar att han trodde att 
tjejen ville ha sexuellt umgänge. 
 
Diesen et al (2005) skriver att chanserna för åtal ökar om kvinnan har hög social status, 
inte har någon tidigare relation till gärningsmannen, inte är särskilt ung och var nykter 
vid övergreppet. Om förövaren tillhör de lägre socialskikten, är kriminell, missbrukare, 
invandrare och var berusad vid övergreppet ökar chanserna ytterligare. Faktorer som 
minskar chanserna för åtal är om kvinnan har ett promiskuöst leverne, är prostituerad, 
var utmanande klädd och berusad vid övergreppet. Diesen et al (2005) skriver vidare att 
om mannen är socialt etablerad, tidigare ostraffad, tillhör det högre socialskiktet och är 
äldre minskar chanserna ytterligare. Statistiskt sett är det omöjligt att fälla en vit, 
medelålders man för sexuella övergrepp. Enligt BRÅ (2002) går dessa attityder att 
härleda ända till 1700-talet och därför är sexualbrottslagstiftningen i mångt och mycket 
uråldrig och gammalmodig. 
 
Larcombe (2002) skriver att ovan nämnda faktorer inte är helt avgörande för 
rättegångens utfall utan att kvinnans beteende i rätten har större betydelse. Enligt 
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författaren måste en kvinna visa mod och styrka i rätten samtidigt som hon står på sig 
och visar att hon är konsekvent i sina uttalanden. Detta påvisar nämligen att hon även i 
våldtäktssituationen ihärdigt och tydligt visat sitt avvisande. 
 
3.5 Polisanmälan och uppklarning av brott 
 
Under 2005 anmäldes ca 11 700 sexualbrott i Sverige varav drygt 30 procent 
rubricerades som våldtäkter (BRÅ, 2006). De flesta anmälda våldtäkterna förblir 
ouppklarade. Knappt en tredjedel av dem leder till ett polisiärt klarläggande men det 
innebär inte alltid att det går att binda en gärningsman till brottet. Den vanligaste 
anledningen är att det inte går att styrka att ett brott begåtts (BRÅ, 2005). 
 
Mörkertalet är mycket stort, en uppskattning från 2001 pekade på 90-95 procent av 
sexualbrotten aldrig anmäls (SOU, 2001). Christian Diesen, professor i processrätt, 
skriver att undersökningar visat ca 40 procent av alla svenska kvinnor någon gång 
utsatts för sexuellt tvång inom en relation, ca en fjärdedel av dessa fall skulle kunna 
rubriceras som våldtäkt vilket innebär 20 000 våldtäkter om året. Högst 10 procent av 
dessa anmäls (2000/år) och 200 leder till åtal. Av de åtalade är det 15 procent som frias i 
rätten. Således leder mindre än en procent av alla anmälda våldtäktsfall till att förövaren 
blir fälld (Diesen et al, 2005). 
 
Orsaker till att få kvinnor väljer att anmäla kan vara att många av dem tycker att det är 
lönlöst eftersom anmälan sällan leder till fällande dom. En annan förklaring kan vara att 
kvinnorna känner skuld och skam över det inträffade och tycker att det innebär en för 
stor integritetskränkning att tala öppet om en våldtäkt (BRÅ, 2005, Diesen et al, 2005). 
Även internationellt är det få utsatta kvinnor som väljer att kontakta polisen i samband 
med könsrelaterat våld. De flesta håller tyst även inför sin omgivning och förklaringar 
till detta kan vara rädsla för stigmatisering eller förnekelse av misshandeln (Ellsberg & 
Heise, 2005). Lundgren et al (2001) skriver att 15 procent av kvinnorna polisanmälde 
den senaste våldshändelsen. 
 
3.6 Våldtäktsprevention 
 
Då sexualbrotten utgör ett stort folkhälsoproblem finns det också diverse medel och 
metoder att försöka förebygga det. Det råder mycket delade meningar om de 
våldtäktspreventionsprogram som existerar idag. Det tycks finnas två läger; på ena 
sidan finns de som vill lära kvinnan vilka situationer som innebär risker och hur hon ska 
undvika dem framgångsrikt (Brecklin & Ullman 2004, Söchting et al 2004). På andra 
sidan finns de som tycker att fokus ska flyttas från kvinnan till mannen och rikta 
insatserna mot samhällets och mäns attityder (Baker 2003, Hall 2004). Dessa strategier 
kommer diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. 
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3.7 L itteratursökning och forskningsgenomgång 
 
Vetenskapliga artiklar med anknytning till det valda forskningsämnet söktes i olika 
databaser såsom Blackwell Synergy, Elin@Örebro och ASSIA. Om endast ordet ” rape”  
användes som sökord i handlade mycket forskning om våldtäkters effekter på kvinnors 
hälsa och behandling av dessa symptom. Mycket forskning kring sexuella övergrepp på 
barn fanns också tillgänglig men är inte relevant för denna studie. Det finns relativt 
många kvantitativa studier som försökt att kartlägga prevalensen av våldtäkt och 
övergrepp. Det handlar således om forskning kring våldtäkter som redan ägt rum. 
Områden som däremot verkar mindre beforskade är rädsla kopplad till övergrepp och 
attityder till våldtäkter – faktorer som kan vara intressanta för att förstå mekanismer 
bakom beteenden och för att förebygga att våldtäkter sker. 
 
Då sökorden ” fear”  och ” rape”  användes för åren 1995-2006 fanns totalt 24 olika 
artiklar i databaserna ASSIA, Blackwell Synergy, Elin@Örebro, EBSCO, PsycINFO, 
Scopus och Social Sciences Citation Index. Utav de artiklar som hittades var några 
dessutom ickevetenskapliga och hämtade ur New York Times. Ytterligare relevanta 
databaser genomsöktes utan resultat (exempelvis DOAJ och PsykARTICLES). För att 
undersöka huruvida ämnet beforskats mer under tidigare perioder användes samma 
sökord för perioden 1975-1994 i databaserna Elin@Örebro, EBSCO och ASSIA. 
Resultatet blev 7 artiklar. När sökorden ” threat”  och ” rape”  användes för åren 1995-
2006 i databaserna EBSCO, Blackwell Synergy, ASSIA och PsycINFO blev resultatet 
totalt 5 träffar. Detta tyder på att området rädsla för eller hot om våldtäkt är obeforskat i 
ganska hög grad vilket motiverar denna studie ytterligare och gör den till en angelägen 
fråga. 
 
3.7.1 Kvinnors rädsla för  sexuella övergrepp 
 
Här presenteras den forskning som är specifikt inriktad på området sexuella övergrepp 
och rädsla. Även den forskning som finns kring konsekvenser av rädsla för sexuella 
övergrepp redovisas. 
 
Mer än var fjärde kvinna avstår ibland från att gå ut på grund av rädsla för att bli 
överfallen eller ofredad på annat sätt. Andelen ökar något med stigande ålder. Andelen 
har också ökat med fem procentenheter mellan åren 2000 och 2004. De flesta känner sig 
trygga i sitt eget bostadsområde med vissa undantag. I några städer finns områden som 
upplevs som mer osäkra och skapar otrygghet (Örebro läns Landsting, 2004). 
 
Sexuella övergrepp utgör ett verkligt och genomgripande hot mot kvinnor. Mellan en 
tredjedel och hälften av deltagarna i Krahés (2005) fyra delstudier rapporterade att de 
någon gång i sitt liv fruktat att de skulle bli sexuellt angripna. Mellan nio och 27 procent 
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av deltagarna i de olika studierna rapporterade även att de någon gång blivit tvingade till 
en sexuell handling. Unga kvinnor rapporterar en mycket hög nivå av rädsla för 
våldtäkt, särskilt när de befinner sig i nya omgivningar. Trots att de försöker undvika att 
känna sig som offer påverkar detta deras vardag (Ferraro, 1996). 
 
Män utsätts för fler brott än kvinnor (bortsett från sexualbrott) men ändå rapporterar 
kvinnor en högre nivå av rädsla för alla brott. Rädsla för sexuella övergrepp höjer 
rädslan för andra brott. I de fall som forskare har kontrollerat för våldtäktsrädsla har 
könsskillnaderna jämnats ut eller försvunnit helt. Det föreligger således en skillnad 
mellan upplevd rädsla för ett brott och uppfattad risk att utsättas för brottet (Ferraro, 
1996). 
 
3.7.2 Inskränkt handlingsutrymme 
 
Det finns två möjliga reaktioner som kan utlösas när människor tror att brott är ett 
problem i deras omgivning. Den ena reaktionen är rädsla, den andra är begränsat 
beteende - det vill säga inskränkt handlingsutrymme vilket också minskar friheten 
(Ferraro, 1996). Kvinnors rädsla för att bli offer för sexuella angrepp leder till att de 
begränsar sina beteenden i ett flertal situationer. Exempelvis används isoleringsmetoder 
i storstadsområden vilket kan innebära att kvinnorna låter bli att gå ut om kvällarna, 
undviker att gå ut ensamma eller undviker vissa platser (Hickman & Muehlenhard, 
1997). 
 
En hög grad av vaksamhet har ett starkt samband med högre nivåer av våldtäktsrädsla 
och en föreställning om större svårigheter att hantera en våldtäkt. Hög nivå av 
vaksamhet är också relaterat till mer våldtäktspreventiva åtgärder. Kvinnor som inte är 
särskilt vaksamma eller rädda för våldtäkt tror att effekterna av ett övergrepp är mindre 
allvarliga och de har färre våldtäktspreventiva beteenden. Detta medför att de har ett 
större levnadsutrymme i vardagslivet men det finns också en möjlighet att det ökar 
deras risk att utsättas för sexuella övergrepp (Krahé, 2005). 
 
Wesely & Gaarder (2004) gjorde en enkät- och intervjustudie av kvinnor som 
motionerar i en stor park i Phoenix, Arizona. Rekreation och motion ökade kvinnornas 
välbefinnande men det innebar också ett konstant balanserande mellan frihet och rädsla. 
Kvinnorna rapporterade att de hela tiden bevakade omgivningarna, att de gärna såg till 
att ha sällskap med sig och att de begränsade sin rörelsefrihet och klädsel samt höll sig 
till områden som kändes säkrare än andra. De upplevde en splittring mellan å ena sidan 
enkelheten och friheten i naturen och å andra sidan känslan av sårbarhet och 
objektifiering. Genom sina strategier att minska rädslan försökte de fly en form av 
social kontroll (övergrepp och trakasserier) men bytte ut den med en annan form av 
social kontroll (övervakning och begränsad rörelsefrihet). 
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4. METOD 
 
I följande avsnitt redogörs för de metodval som gjorts under studiens genomförande. 
Resonemang förs kring den vetenskapliga ansats som använts för att motivera studiens 
upplägg. Beskrivningar av tillvägagångssätt vid planerande och genomförande av 
fokusgruppsintervjuer samt analyserande av datamaterialet presenteras också. 
 
4.1 Ansats och metodval 
 
För att försöka tränga in i och förstå hur en grupp människor tänker kring ett fenomen 
och agerar utifrån de egna tankarna krävs det en kvalitativ ansats där öppna frågor ställs. 
De öppna frågorna ger möjlighet till helhetsperspektiv, djup i svaren och medför att ett 
fenomen kan karaktäriseras (Olsson & Sörensen, 2001, Polit & Tatano Beck, 2004). 
Även en enkät kan innehålla öppna frågor men det finns inte möjlighet att be de 
tillfrågade att utveckla tankar eller förtydliga vad de menar. Vid kvalitativa intervjuer 
kan frågor såsom ”varför?”  och ”hur?”  ställas och därför kan ytterligare värdefull 
information utvinnas. En kvalitativ ansats kan också kasta nytt ljus på gamla problem 
vilket i detta fall kan vara verkningsfullt då mäns våld mot kvinnor är av komplex natur 
och kräver nya frågeställningar (Campbell & Wasco, 2005). 
 
Kvalitativ intervju valdes som metod då det är ett lämpligt sätt att med hjälp av språket 
samla information om människors livsvärld och deras relation till denna. Målet med en 
intervju är att så exakt som möjligt få en bild av det som intervjupersonen vill förmedla 
(Olsson & Sörensen, 2001). Utifrån detta valde jag att genomföra två 
fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Syftet med fokusgrupper är att samla 
information om gruppdeltagarnas känslor, reaktioner och åsikter om olika situationer 
och fenomen, inte att nå ömsesidig förståelse inom gruppen eller att göra statistiska 
analyser (Olsson & Sörensen, 2001, Ellsberg & Heise, 2005). Fokusgrupper ger inte 
information om frekvenser eller fördelningar av åsikter eller beteenden i populationen. 
Snarare samlar de information som återspeglar vad som anses vara normativt i den 
kulturen (Ellsberg & Heise, 2005). 
 
4.1.2 Metodiskt övervägande 
 
I det ursprungliga studieupplägget ingick även intervjuer med Polisen, Kvinnokliniken, 
Brottsofferjouren samt med en tjänsteman på Landstinget som arbetar med 
förebyggande av könsrelaterat våld. Deras bild av våldtäktsproblematiken skulle 
relateras till fokusgruppsdeltagarnas. Inom ramen för en C-uppsats blev det dock svårt 
att få ihop en logisk helhet och slutligen beslutades att dessa intervjuer inte skulle ingå i 
denna studie. Materialet som samlades in har dock varit värdefull för min förförståelse 
och även för utformningen av frågeguiden till fokusgruppsintervjuerna (se nedan). Att 
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dessa fyra individuella intervjuer genomfördes påverkade också att det blev just två 
fokusgruppsintervjuer som genomfördes då det kändes som ett lämpligt antal grupper 
med avseende på tid och utrymme. 
 
4.2 Urval 
 
Urvalet för denna studie var studerande kvinnor i åldrarna 22 till 32 år. Deltagare till 
fokusgrupperna söktes på universitetsområdet i flera omgångar genom personlig kontakt 
och muntlig presentation av studien. Utöver det tillfrågades några vänner till mina 
vänner om de ville delta. Slutligen ingick totalt tio kvinnor i angiven ålderskategori i de 
båda grupperna (fyra respektive sex deltagare). Fokusgrupper ska utgöras av personer 
som befinner sig i samma situation och som delar särskilda egenskaper som är relevanta 
för forskningsämnet (Polit & Tatano Beck, 2004, Ellsberg & Heise, 2005). Enligt 
Wibeck (2000) är fyra till sex deltagare ett lämpligt antal för en fokusgrupp. Polit & 
Tatano Beck (2004) skriver att en grupp med färre deltagare än fyra kan riskera att 
skapa otillräcklig interaktion. 
 
I vissa fall eftersträvas att deltagarna inte ska känna varandra men ibland är det svårt då 
de ingår i samma organisation eller lokalsamhälle. Det är lämpligt att forma en 
fokusgrupp med deltagare som har liknande social bakgrund, ålder och kön. Detta 
främjar en lättsam atmosfär som gör att deltagarna kan och vill uttrycka sina åsikter. 
Fokusgruppsintervjuer är beroende av interaktionen mellan deltagarna (Polit & Tatano 
Beck, 2004, Ellsberg & Heise, 2005). I denna studie kände några av deltagarna varandra 
men de flesta umgicks inte utanför studierna. 
 
4.3 Genomförande av fokusgruppsintervjuer  
 
Inför genomförandet av intervjuerna användes metodböckerna Thomsson (2002), 
Olsson & Sörensen (2001) och Ellsberg & Heise (2005) för att vidgad förståelse för 
intervjusituationer skulle erhållas och för att upplägget på intervjuerna skulle bli så bra 
som möjligt. 
 
Grupprum på universitetet bokades för intervjuerna. Platsen för intervjun har betydelse 
för intervjun och bör vara komfortabel och neutral samt lätt att hitta till (Polit & Tatano 
Beck, 2004). Bord och stolar arrangerades på ett sätt som skulle främja 
gruppdynamiken och skapa en vänskaplig och avslappnad atmosfär. Vid varje 
gruppintervju deltog en bisittare som följde med i frågeguiden och användes som 
diskussionspartner efter intervjun. Detta är ett väsentligt inslag för att säkra att 
moderatorn inte missar betydande delar (Polit & Tatano Beck, 2004). Gruppdeltagarna 
tycktes inte motsätta sig detta eller känna sig obekväma med en bisittare i rummet. Båda 
intervjuerna spelades in på mp3-spelare efter medgivande från samtliga deltagare. Detta 
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gjordes för att undanröja eventuella feltolkningar redan vid intervjusituationen och för 
att säkra att allt material skulle vara möjligt att granskas igen. 
 
4.3.1 Intervjuguide 
 
Intervjuguiden utformades utifrån de diskussioner som förts med Polisen, 
Brottsofferjouren, Kvinnokliniken och en tjänsteman på Landstinget som arbetar med 
förebyggande av könsrelaterat våld, men även utifrån de bakgrundsfakta som inhämtats 
via vetenskapliga artiklar. Intervjuguiden finns i bilaga 1. Diskussionerna planerades 
noggrant och utgick från öppna frågor som arrangerats i logisk ordning (Ellsberg & 
Heise, 2005). Utöver frågorna användes även två nedskrivna våldtäktssituationer som 
var hämtade ur en vetenskaplig artikel (Bohner et al, 2006). Dessa våldtäktssituationer 
hade i ursprungsstudien ingått som verktyg för att avgöra mäns acceptans av 
våldtäktsmyter (se bilaga 2). 
 
4.4 Analys av data 
 
I kvalitativa studier påbörjas ofta analysfasen redan under datainsamlingen genom att 
teman och idéer eftersöks (Polit & Tatano Beck, 2004). Intervjuerna skrevs ut ordagrant 
och utgjorde totalt 43 sidor. Dessa lästes igenom ett flertal gånger för att finna mening 
och en djupare förståelse. Insikter och teorier kan inte framträda förrän forskaren är 
fullständigt förtrogen med materialet. Därefter påbörjades ett tidskrävande ”klipp- och 
klistrande”. Sedan togs olika kategorier fram och för att förstärka dessa användes citat 
ur intervjuerna (Polit & Tatano Beck, 2004). Kategorierna som togs fram var: 
 
q  bilden av en våldtäkt 
q  rädsla 
q  riskbeteende och risksituationer 
q  skuld och ansvar 
 
Resultaten redovisas sammanslaget för de båda grupperna. Resultaten från 
diskussionerna kring de två våldtäktssituationerna redovisas under relevanta rubriker. 
 
4.5 Etiska överväganden 
 
Före intervjuernas genomförande fick deltagarna både muntlig och skriftlig information 
om studiens syfte, villkor för deltagande, etiska aspekter samt praktiska detaljer inför 
intervjuerna (se bilaga 3). Informationen var tydlig och koncis och syftade till att 
understödja autonomiprincipen och uppfylla informationskravet (Olsson & Sörensen, 
2001). De informerades om att deltagandet var frivilligt och att deltagandet var anonymt 
(utanför gruppen). De upplystes även om deras rätt att avstå från att svara på frågor och 
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att de kunde avbryta intervjun när de ville utan att de skulle behöva förklara sig på något 
sätt. Genom detta kunde de ge informerat samtycke till deltagande i studien (Polit & 
Tatano Beck, 2004). 
 
Intervjuerna spelades in på mp3-spelare efter medgivande från intervjupersonerna. 
Direkt efter intervjuerna överfördes ljudfilerna till privat dator och sedan raderades 
filerna på mp3-spelaren. Intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ut ordagrant. 
Därefter raderades ljudfilerna även på datorn. I de fall som personuppgifter eller andra 
avslöjande uppgifter nämndes i intervjuerna ersattes de med ”X”  i utskrifterna. Detta 
gjordes för att trygga konfidentialiteten och sekretessen (Olsson & Sörensen, 2001). 
 
Fokusgruppsdeltagare bör inte tillfrågas om privata detaljer eller personlig information, 
särskilt inte när ämnet är känsligt som detta (Ellsberg & Heise, 2005). Därför ombads 
inte deltagarna att ange om de någon gång utsatts för ett sexuellt övergrepp. En sådan 
fråga hade kunnat skapa obehagskänslor och ångest, både hos de som eventuellt utsatts 
för övergreppet och hos de övriga i gruppen som lyssnade. Detta ligger i linje med 
principen att inte skada vilken innebär att forskaren måste sträva efter en balans mellan 
de potentiella riskerna och fördelarna med studien (Polit & Tatano Beck, 2004). I denna 
studie kan samtalsämnet ha väckt vissa obehagliga tankar och rädsla hos deltagarna men 
just på grund av att privata erfarenheter av övergrepp undveks helt bör denna effekt vara 
marginell. 
 
4.6 Studiens tillför litlighet 
 
Reliabilitet och validitet är begrepp som främst är relevanta inom kvantitativ forskning. 
För att fastställa kvaliteten och tillförlitligheten av kvalitativ forskning är det mer 
lämpligt reflektera över huruvida resultaten återspeglar den sanna bilden av de 
mänskliga erfarenheterna och upplevelserna eller inte (Polit & Tatano Beck, 2004). 
Detta innebär att studiens giltighet granskas. Under fokusgruppsintervjuerna ställdes 
många följdfrågor såsom ”hur menar du då?” , ”kan du konkretisera?” , ”varför tycker du 
så?” . Detta gjorde att deltagarna fick chansen att tänka till och verkligen uttrycka vad de 
tyckte och tänkte. Genom detta klarades också missförstånd ut som hade kunnat 
försämra förståelsen av deras svar. Följdfrågorna förstärkte således giltigheten i studien. 
 
 
5. METODDISKUSSION 
 
En fördel med att använda fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod är att 
deltagarna i gruppen ger varandra stöd och inspiration (Olsson & Sörensen, 2001). I 
denna studie tycktes de medverkande finna stöd i varandra och ofta fångade de upp 
varandras svar och utvecklade dem. Ytterligare en fördel med fokusgruppsintervjuer är 
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att det är en effektiv metod som insamlar mycket information från flera individer på kort 
tid (Polit & Tatano Beck, 2004). Ur etiskt perspektiv är fokusgrupper bra då de ger 
möjlighet för deltagarna att välja i vilken omfattning de vill vara med i diskussionen. 
Passivitet blir mindre tydlig än i en enskild intervju. 
 
En nackdel med insamlingsmetoden är att vissa människor kan uppleva svårigheter med 
att uttrycka sina åsikter och känslor bland andra människor. En atmosfär av så kallat 
”group think”  kan också innebära en nackdel då det blir svårt för individer att avvika 
från det gemensamma grupptänket (Polit & Tatano Beck, 2004). Trots dessa risker 
tycktes deltagarna i denna studie stå fast vid sina åsikter och gärna diskutera 
meningsskiljaktigheter. 
 
En annan nackdel med metoden är att det kan vara svårt att uppfylla rollen som 
moderator (Olsson & Sörensen, 2001). Jag upplevde själv att jag hade svårt att fördela 
ordet och det var också svårt att gå in och avbryta när en deltagare kom in på ämnen 
som avvek från frågeställningarna. Ytterligare svårigheter med att vara samtalsledare 
var att visa en neutral inställning till diskussionerna och att vara tyst. I de fall som 
gruppdeltagarna hade svårt att finna något att säga försökte jag konkretisera frågorna 
med exempel vilket kan ha haft en ledande inverkan på deltagarnas svar. Positiva 
aspekter av samtalsledarskapet var att uppmuntrande följfrågor ofta ställdes. 
 
Som urvalspersoner till fokusgrupperna valdes studerande kvinnor. Huruvida 
studerande kvinnors syn på forskningsfrågan skiljer sig från ickestuderande kvinnors 
syn är här inte möjligt att spekulera i. Möjligt är att kvinnor ur de samhällsklasser som 
har det sämst ställt inte lika ofta påbörjar en universitetsutbildning vilket i så fall gör att 
urvalet inte är helt representativt för dagens unga, svenska kvinnor. 
 
Vissa personer i fokusgrupperna kände varandra genom studierna. Huruvida detta 
påverkat resultaten eller inte är svårt att uttala sig om men troligt är att det snarare 
skapade mer trygghet i grupperna vilket medförde öppnare diskussioner (Ellsberg & 
Heise, 2005). Samtliga urvalspersoner var också födda och uppvuxna i Sverige. Då 
deltagare värvades till studien tillfrågades även studerande kvinnor med utländsk 
bakgrund men de valde att inte medverka. Kanske hade kvinnor med annan kulturell 
bakgrund bidragit med ytterligare frågor och perspektiv. 
 
En brist i intervjuguiden är att den inte började med några enkla frågor. Att inleda med 
frågan ”vad är en våldtäkt?”  kan i efterhand ses som ett misstag då det är en relativt svår 
fråga som kräver en hel del eftertänksamhet. Svårare frågor bör ställas mot slutet av 
intervjun (Olsson & Sörensen, 2001). En fördel med upplägget på intervjuerna var att 
inkludera våldtäktssituationerna. Dessa skapade diskussioner och gav exempel på 
scenarion som inte är så lika den typiska bilden av våldtäkt. Ännu en upptäckt angående 
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utformningen av intervjufrågorna var att frågorna 3 och 4 (hur ska en tjej bete sig för att 
en kille inte ska ” tro nåt”  och vad är ett risktagande beteende för en tjej) genererade 
samma svar. Därför hade en av dessa frågor kunnat uteslutas. 
 
Slutligen bör nämnas att intervjuer kan medföra felkällor genom att tolkning av vad 
någon säger ingår som ett nödvändigt delmoment (Olsson & Sörensen, 2001). Att tolka 
vad som sägs är inte helt okomplicerat då både gruppdeltagare och forskare har olika 
bakgrunder och förhållningssätt. Frågor och svar kan innehålla underförstådda 
antaganden om intervjudeltagarens kunskaper. 
 
 
6. RESULTAT 
 
Nedan redovisas resultaten från de båda fokusgruppsintervjuerna. Redogörelsen utgår 
från de fyra kategorierna som framträtt vid analysen av datamaterialet. Dessa är ”bilden 
av en våldtäkt” , ” rädsla” , ” riskbeteende och risksituationer”  samt ”skuld och ansvar” . 
Citat från fokusgruppsintervjuerna används för att förtydliga och förstärka resultaten. 
 
6.1 Bilden av en våldtäkt 
 
6.1.1 Över fallsvåldtäkt 
 
Fokusgruppsdeltagarna är medvetna om att media påverkar deras bild av den typiska 
våldtäkten. De ser en överfallsvåldtäkt framför sig när de ska föreställa sig en våldtäkt. 
En främmande man kastar sig över en kvinna som går eller cyklar genom en park. Det 
är mörk och tomt på folk. Med våld tvingar han sig på henne och penetrerar henne. Hon 
försöker göra motstånd och får fysiska skador, eller så blir hon handlingsförlamad av 
skräck: 
 

”Då är man nog på en mörk, enslig plats och så är det nån sån här 

främling som hoppar på en.”  

 
De har tänkt mycket på hur de skulle agera om de hamnade i en våldtäktssituation som  
liknar den som nämns ovan. De hoppas att de skulle bli arga och starka och kämpa för 
sina liv. De skulle försöka sparka i skrevet eller på knäna, de skulle riva i ögonen och 
försöka få hans hud under naglarna. De befarar dock att de istället skulle bli 
paralyserade och inte förmå sig att göra motstånd. Det diskuteras om det är bra eller 
dåligt att undvika skrik och provokation eller om det vore bättre att göra kraftigt 
motstånd, både fysiskt och verbalt. 
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”Man tror att man kan överleva bättre genom att bara försöka göra sig så 

liten som möjligt… undrar om det är så… om det kanske skulle vara 

bättre ifall man skulle kunna skrika…” 

 
Kanske skulle de försöka att prata sig ur situationen genom att skrämma med att de har 
HIV-virus eller att de också är intresserade av sex, detta för att ta bort utmaningen och 
känslan av erövring för gärningsmannen. 
 

”Säga att jag har HIV tror jag… Eller så har jag tänkt så här ”men vänta, 

jag vill också!”  så lurar jag dem… För oftast är det väl, de kanske inte, 

att de är kåta och vill ha sex alltså utan det är såhär ” jag vill förnedra 

nån” . 

 
Det råder inget tvivel om att gruppdeltagarna skulle polisanmäla en överfallsvåldtäkt. I 
och för sig är det svårt att veta i vilket skick en kvinna befinner sig efter ett övergrepp 
men kvinnornas förhoppning är ändå att en polisanmälan skulle göras direkt. På grund 
av våldsinslagen i övergreppet finns det antagligen fysiska bevis som gör det lättare att 
döma gärningsmannen. Gruppdeltagarna är dock medvetna om att det är svårt att gå till 
åtal med ett våldtäktsmål och att det är få gärningsmän som döms. Dessutom befarar de 
att irrelevanta och kränkande frågor skulle ställas under polisförhör och i rättssalen. 
 
6.1.2 Våldtäkt begången av bekant eller  känd man 
 
Fokusgrupperna är medvetna om att våldtäkter även kan ske i andra sammanhang. Vissa 
deltagare kan relatera till de våldtäktssituationer de just har fått läsa om. En man som 
träffar en kvinna regelbundet kanske förväntar sig och förutsätter att samlag ska 
genomföras, särskilt om kyssar och smekningar har påbörjats. Att bli övertalad och att 
ge med sig tror fokusgrupperna är ganska vanligt förekommande bland unga tjejer och 
kvinnor. Det kan vara lättare att låta det ske än att börja bråka och skrika mot den 
person som man just har haft trevlig med: 
 

”Då är det ibland kanske bara lättare att gå med på det… Bara för att 

slippa de här problemen och pinsamheten som kanske skulle dyka upp.”  

 

”Ja men såna här grejer som man har vart med om… det är ju våldtäkter 

men det klassas inte som våldtäkter… man skulle liksom aldrig 

anmäla… det är nån man litar på, som med den här (refererar till 

våldtäktssituation nr 1, bilaga 2), att man inte vill ha sex men man hade 

det ändå för man försökte säga nej men det gick liksom inte, såna 

grejer… de är man ju inte rädda för men de kan ju hända och de 

händer… alla är ju med om nånting.”  
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De funderar på om detta kan göra att händelsen inte ses som en våldtäkt, vare sig av 
tjejen själv eller av polis och rättssystem. Händelsen ses som något som är lite 
kränkande men ändå inte så farligt. Är det pojkvännen som genomför det och det bara 
sker en gång kanske tjejen har överseende, de tycker ju trots allt om varandra. 
 

”…man tycker väl om den man är tillsammans med på nåt konstigt vis, 

även fast man blir våldtagen. Det låter kanske helkorkat men jag vet 

inte… det hade nog varit svårare att anmäla min kille än gubben i 

busken.”  

 

”För att en man kan vara väldigt påstridig när det gäller sex det är så 

himla svårt att säga liksom… Man kan inte bara börja skrika när nån som 

man har lite trevligt med och så där… det är inte så att han försöker skära 

halsen av en…”  
 
Därför tror fokusgruppsdeltagarna också att det skulle vara svårare att polisanmäla den 
här typen av övergrepp, delvis på grund ovanstående faktorer men också på grund av 
rädsla för att inte bli trodd och för att pojkvännen ska gå ostraffad, bli arg och hämnas. 
 
Enligt gruppdeltagarna är en våldtäkt begången av en känd person utifrån sett lika 
hemsk som en överfallsvåldtäkt. Kanske är det till och med särskilt kränkande att bli 
övermannad av någon som förknippas med trygghet. De reflekterar även över mannens 
syn på kvinnan om han försöker övertala henne när hon visat att hon inte vill. 
 

”Hur ser den på mig? Vad är jag för nån… nån att dela nåt trevligt med 

eller ett hål?”  

 
6.1.3 Ett övergrepps effekter  på hälsan 
 
De intervjuade kvinnorna tror att hälsan påverkas lika negativt av en överfallsvåldtäkt 
som av en våldtäkt begången av känd gärningsman. En våldtagen kvinna blir arg och 
mår dåligt. Ett sexuellt övergrepp innebär att mannen tar kvinnans kraft ifrån henne, han 
tar sig rätten över hennes kropp: 

 
”…jag har liksom ingen kontroll över min kropp utan det är han som tar 

kontrollen över den… och DET tycker jag är jättehemskt.”  

 
Den våldtagna kvinnan funderar mycket, känner sig smutsig och skuldbelägger sig själv 
för det inträffade, enligt fokusgruppsdeltagarna. Hon borde ha gjort saker annorlunda 
för att undvika den situationen som hon hamnade i: 
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”…jag tror inte det skulle bli det här ”dumma killar!”  utan det skulle nog 

bli ”varför gick jag där?”  och ”varför följde jag med dit”  eller ”varför 

gjorde jag så?”…” 

 
Enligt de medverkande i fokusgrupperna har en våldtagen kvinnan också svårigheter att 
hitta sig själv igen och hon har svårt att stanna kvar i en relation med en man. Ett 
sexuellt övergrepp skulle innebära så många negativa effekter på hälsan att en 
gruppdeltagare säger att hon hoppas att hon skulle vara så full att hon inte kom ihåg 
övergreppet. Det diskuteras även om en vuxen kvinna kan hantera en våldtäkt bättre än 
en flicka i yngre tonåren. En vuxen kvinna har en annan referensram och vet hur ”det 
ska vara” . 
 
6.2 Rädsla 
 
Huruvida gruppdeltagarna är rädda för sexuella övergrepp eller inte råder det delade 
meningar om. Några säger att de inte är särskilt rädda men ändå har de mycket tankar 
kring risksituationer och de har strategier för att känna sig tryggare vilket kommer 
presenteras mer ingående under nästa rubrik. 
 
Det är bilden av överfallsvåldtäkten som fokusgruppsdeltagarna ibland är rädda för. 
Mycket fokus ligger på själva våldshandlingen och de fruktar för sina liv. De kan vara 
rädda när de befinner sig utomhus, är ensamma och det är mörkt. 
 

”Jag tycker, går man ensam själv sent på kvällen så möter man en kille, 

då blir jag rädd. Om man är helt ensam och det är mörkt.”  

 
Det är lättare att se en främling som farlig än att se en bekant eller välkänd person som 
hotfull. Specifika platser som är skrämmande är parker, utanför porten eller i andra 
områden än villakvarter där folk inte ser eller hör vad som sker. 
 

”Jag tycker ibland om man ska öppna upp porten, då är jag rädd att nån 

ska springa på mig bakifrån. Men att man… ” ja nu gör jag det här och 

det här, nu har jag nyckeln i handen”… eller att man på nåt sätt 

förbereder sig om man nu måste göra nåt som man tycker känns lite 

obehagligt.”  

 
Att bli våldtagen av en bekant eller välkänd person är inte något som gruppdeltagarna är 
rädda för. En förklaring till att denna typ av våldtäkter inte skrämmer dem är att ”de 
man känner inte kan vara våldtäktsmän”. 
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De yngsta gruppdeltagarna tror att de alltid har varit mer eller mindre rädda och de 
pratar om att de har fått lära sig att vara försiktiga under uppväxten. De som är äldst 
tycker dock att rädslan har kommit mer med åren. De tror att detta kan vara länkat till 
att de nu har möjlighet till fler alternativ (till exempel att ta taxi istället för att gå) samt 
att de som äldre har andra personer att oroa sig för (såsom barn) som kan påverkas 
negativt av att det händer dem något. 
 
6.2.1 Strategier  för  att minska rädslan 
 
Oavsett hur rädda de säger sig vara finns det flera saker som gruppdeltagarna har 
gemensamt. De har alla strategier för att förebygga risksituationer och för att känna sig 
tryggare. De använder nyckelknippan som knogjärn när de går ensamma och de ser till 
att ha mobiltelefonen tillgänglig. De håller kontakten med vänner via telefon eller sms. 
De ser till att ta sällskap med exempelvis en vän eller hund. En annan strategi för att 
hantera skrämmande tankar kan vara att skjuta bort dem och tänka ”det händer inte 
mig” . Det kan också kännas lugnande att gå igenom i huvudet hur obehagliga 
situationer ska hanteras för att känna att läget är under kontroll. 
 
Andra sätt att hantera rädslan kan enligt informanterna vara att helt enkelt undvika vissa 
situationer. Några av dem går aldrig ensamma och om de måste ta sig hem ensamma tar 
de taxi. Att ta en omväg för att känna större trygghet sker ibland. Att ta med sig en 
främmande kille hem från krogen är något som vissa ser som otänkbart. Andra menar 
att de gör det ofta och att de inte alls finner det skrämmande. De sistnämnda personerna 
är istället mer rädda för den typiska överfallsvåldtäkten i en park. 
 

” jag är rädd att det ska ligga nån i mörkret i trenchcoat bakom ett träd 

liksom! Det är ju jättekonstigt och så är man inte rädd om man träffar 

nån på krogen och går hem med den…” 

 
Utifrån deras rädsla och deras strategier ställs frågan huruvida detta begränsar deras liv 
och därmed minskar deras frihet. De flesta anser att deras liv inte är begränsas av detta 
utan att de ändå lever som de vill. De låter inte bli att göra något på grund av rädsla. Ett 
fåtal personer framhäver att de är begränsade på grund av att de inte kan röra sig fritt 
när de är ensamma. 
 

”…jag skulle med dem ut och fika och så väntade jag för de kanske ville 

ut på krogen sen och jag hade ingen lust. Men jag väntade ändå med dem 

och gick med dem för att jag inte ville gå hem själv. Jag är rädd.”  

 

”…jag skulle nog aldrig gena genom skogen, även fast jag visste att det 

var närmare. Det skulle jag nog aldrig göra. Då skulle jag nog hellre ta  
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cykelvägen som är upplyst… och om det räknas att det begränsar…”  
 
6.3 Riskbeteende och r isksituationer  
 
En kvinna ska enligt fokusgrupperna kunna klä sig och bete sig som hon vill och 
mannen ska förstå var gränsen går och acceptera hennes beslut. Fokusgrupperna tycker 
att de flesta männen är resonabla och accepterar ett nej oavsett hur sent det kommer 
men det finns undantag. Gruppdeltagarna upplever dock att en kvinna med utmanande 
klädsel och flirtigt beteende sätter sig själv i en risksituation. Om hon dessutom är 
onykter ökar risken. 
 

”Hon ska vara full och så ska hon ha kort kjol och gå ute och raggla och 

typ inte kunna prata… då är det ju verkligen stor risk…” 

 
Det diskuterar huruvida en kille förväntar sig att ” få något tillbaka”  om en kvinna har 
accepterat en intim invit, en gåva eller en resa (såsom situation 1 i bilaga 2). 
Gruppdeltagarna tror således att det kan innebära en risk att låta ett ”oskyldigt hångel”  
gå för långt eftersom killen då förutsätter ett samlag. De flesta skulle kunna tänka sig att 
följa med en ny bekant till hans sommarstuga medan andra säger att de i så fall skulle ta 
med sig egna vänner till stugan. 
 
Många av de risksituationer som de föreställer sig är kopplade till krogbesök nattetid. 
De har tänkt mycket på potentiella risksituationer så som att åka svarttaxi ensam eller att 
inte hålla koll på drinken under krogkvällen. Att följa med en främmande kille hem eller 
att ta med honom hem till sig ses som ett risktagande. Likaså innebär det risker att följa 
med på efterfest eller att åka med flera killar i en bil. Gruppdeltagarna ser sig själva som 
naiva och de tror gott om alla. Flera går och cyklar ensamma trots att de känner ett visst 
obehag. De klär sig som de vill, utmanande eller inte. 
 

”Jag tycker jag får se ut som jag vill och klä mig som jag vill, det… 

ingen ska behöva tro att jag är lätt att få i säng bara för det…” 

 
Diskussionen leder i slutändan fram till att det räcker att vara naiv och godtrogen mot 
män för att sätta sig själv i en risksituation. Å andra sidan vill gruppdeltagarna inte se 
alla män som potentiella våldtäktsmän. 
 
6.4 Skuld och ansvar  
 
Gruppdeltagarna menar att flickor redan som små får lära sig vad de ska akta sig för. De 
får lära sig att ta ansvar för att undvika risksituationer. Därför vet dagens kvinnor vilka 
situationer och beteenden som innebär risker och om kvinnorna inte tar hänsyn till detta 



 25 

får de skylla sig själva i större utsträckning än kvinnor som efterlever alla oskrivna 
regler. 
 

”Ja men vi vet nånstans att det är skitfina tankar, jag ska kunna gå naken 

om jag vill det och dansa hur sexigt som helst utan att bli våldtagen men 

det funkar liksom inte. Det vet man, det går ju inte… om en tjej står och 

dansar naken, skitsexigt… det låter ju skitdumt men då får hon skylla sig 

mer själv än nån som står i en kofta… jag vet att det är fel men det är ju 

så… verkligheten är ju så.”  

 
De medverkande i fokusgrupperna säger att de borde få klä sig och bete sig som de vill, 
utan att någon ska dra slutsatser om deras sexuella intentioner. De tror dessvärre att det 
inte riktigt fungerar så i dagens samhälle. De upplever således en stor skillnad mellan 
hur de önskar att samhället såg ut och hur de uppfattar att det är idag. Gruppdeltagarna 
tror att tjejen ur både killens och rättssystemets synvinkel får skylla sig själv mer om 
hon provocerat honom genom sin klädsel och sitt beteende. De betonar dock att de 
tycker att detta är fel och att vi måste sträva efter att förändra detta. Kvinnorna önskar 
att ansvaret låg på männen och att männen fick lära sig redan som små pojkar hur 
kvinnor ska betraktas och behandlas. 
 
Gruppdeltagarna tror att en kvinna som utsatts för sexuella övergrepp känner 
skuldkänslor, oavsett hur våldtäktssituationen sett ut. Situationer som de ser som särskilt 
länkade till skuldkänslor är om offret varit full och/eller gått hem ensam. I och med att 
offret tar på sig (en del av) skulden innebär det också att hon ser sig själv som 
delansvarig i det som inträffat. Hade hon bara gjort någonting annorlunda skulle det 
kanske aldrig ha hänt… 
 
Gruppdeltagarna säger att en kvinna borde ha rätt till sitt integritetsutrymme, sitt ” jag-
space” . De diskuterar också att en kvinna aldrig skulle dra förutfattade slutsatser om en 
man som är utmanande, eller ta sig rätten att beröra honom på ett sexuellt sätt om han 
inte gett sitt medgivande till det. En kvinna skulle heller aldrig försöka övertala en 
partner till att ha sex om han visat att han inte var intresserad. 
 
Gruppdeltagarna säger att en kille borde förstå när en tjej inte vill ha samlag. Han borde 
inte ifrågasätta eller försöka övertala henne. Inte heller om de har kysst och smekt 
varandra ska han förutsätta att samlag är slutmålet. Kvinnorna har uppfattningen att i en 
intim situation är alla killars mål att få ha samlag. Därför är det bra att en tjej förvarnar i 
ett tidigt stadium om hon inte är intresserad av samlag: 

 
”Jag skulle inte vänta tills vi låg nakna och han är på väg att penetrera 

mig innan jag bara ”nej men förresten hörrudu, jag tror inte jag känner 
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för det”… och då tror jag många tjejer i det fallet går med på det… 

känner sig kränkta men ändå… jag undrar hur många som egentligen 

säger nej då... för då tycker man nog lite själv att man får skylla sig själv. 

Det kunde man ha tänkt på lite tidigare.”  

 
När en tjej har sagt nej ska det respekteras säger fokusgruppsdeltagarna. Om hennes 
gränser överträds är det ett övergrepp oavsett om det är hon som har tagit initiativet och 
oavsett om det finns våldsinslag eller inte. Det råder dock lite skilda meningar i 
grupperna och alla är inte helt säkra på var de står i den här frågan: 
 

”Om man tänker sig en situation att man följer med en kille hem, man tar 

av sig naken, man hånglar, man ligger i sängen nakna båda två och sen 

säger man såhär ”nej förresten”  just när han ska stoppa in den… ja, jag 

vet inte! Näe... ”skylla sig själv” , det låter så himla hårt men…” 

 
Kvinnorna upplever att de är splittrade då de å ena sidan ibland vill vara feminina och 
vackra för att intressera män och de å andra sidan inte får vara för sexiga, utmanande 
eller framfusiga för att det då kan misstolkas. 
 
 
7. FÖRDJUPAD ANALYS 
 
Nedan relateras relevant forskning till de mest framträdande resultaten från 
fokusgruppsintervjuerna. Först jämförs gruppdeltagarnas rädsla för överfallsvåldtäkter 
(utförda av främlingar) med vad tidigare forskning funnit i den frågan. Därefter sätts 
informanternas resonemang kring svårigheter med att säga nej vid ett övergrepp (utfört 
av en känd man) i relation till forskning som påvisar komplexiteten i att avvisa en man 
som kvinnan har en relation till. Slutligen lyfts skuld- och skamkänslor då de har en 
framträdande roll i sexualbrottsproblematiken och även tycks vara viktiga att 
uppmärksamma enligt kvinnorna i fokusgrupperna. 
 
7.1 Främlingar  utgör  hot och bekanta män inger  trygghet 
 
När fokusgrupperna talar om bilden av den typiska våldtäkten syftar de flesta 
kommentarerna till överfallsvåldtäkter. Det är den bilden de har på näthinnan och det är 
också den bilden som skrämmer dem. Det är själva våldshandlingen - som syftar till att 
skada kroppen - som är otäck. Intressant är därför att deltagarna inte talar om graviditet, 
könssjukdomar, skador, svårigheter att ha sex eller föda barn i framtiden trots att dessa 
är just kroppsliga skador. Deltagarna framhäver att själva kränkningen i övergreppet är 
den mest hemska biten men det är ändå inte den som de är rädda för. 
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Gruppdeltagarnas rädsla är starkt kopplad till att vistas ensamma utomhus på kvällstid, 
ofta efter besök på krogen. De är medvetna om att de flesta våldtäkterna sker i hemmet 
och utförs av någon som är känd för offret men ändå upplever de inte att det utgör en 
hotbild för dem. De berättar om att de ofta följer med nya bekantskaper på efterfester 
eller tar med sig någon hem efter krogbesök. Detta bekräftas i tidigare studier där det 
har påvisats att kvinnor har svårare att känna igen en riskfylld situation med en känd 
man (VanZile-Tamsen et al, 2005). Kvinnor har fått lära sig att känna sig otrygga 
utomhus på offentliga platser och att känna trygghet hemma i det privata. Generellt sett 
är kvinnor bara rädda för attacker på offentliga platser (Wesely & Gaarder, 2004). 
 
Hickman & Muehlenhard (1997) genomförde en enkätstudie på 139 
universitetsstuderande kvinnor. Frågorna rörde kvinnornas rädsla för och syn på 
våldtäkter begångna av främlingar och våldtäkter begångna av bekanta gärningsmän. De 
kom fram till att kvinnor är mer rädda för främlingsvåldtäkter än av våldtäkter begångna 
av bekanta. De kom också fram till att kvinnorna har fler försiktighetsåtgärder kopplade 
till rädsla för främlingsvåldtäkter än till rädsla för våldtäkter begångna av bekanta. Trots 
detta uppskattade de tillfrågade kvinnorna att förekomsten av våldtäkter av bekanta 
gärningsmän är vanligare än främlingsvåldtäkter. Detta mönster stämmer således 
överens med resultaten i den aktuella studien. Ytterligare fynd som gjordes i min studie 
var kvinnornas syn på risksituationer, riskbeteenden samt skuld- och ansvarsfrågan 
vilka kommer att diskuteras senare. 
 
När gruppdeltagarna talar om hur verkligheten ser ut och hur de önskar att den såg ut 
syftar de mest på våldtäkter begångna av någon bekant eller välkänd person. Detta kan 
tolkas som att det är den typen av våldtäkt som det också går att göra någonting åt 
genom attitydförändringar. Det tycks vara så att grupperna anser att överfallsvåldtäkter 
genomförs av ”galningar”  som inte kan förändras och därför ska sådana situationer helt 
enkelt undvikas. Våldtäkter mellan två personer som känner varandra ska däremot inte 
behöva existera. 
 
De medverkande i fokusgrupperna pratade om att det vore svårare att polisanmäla en 
känd gärningsman än en okänd. De har en rad förklaringar till detta, bland annat att 
offret har ett känslomässigt band till honom och att offret då har svårare att se gärningen 
som en våldtäkt. Detta stämmer väl överens med den forskning som finns kring 
polisanmälan relaterat till känd eller okänd gärningsman (Grände, 2005). 
 
7.1.1 Kvinnornas försiktighetsåtgärder  
 
Alla strategier som gruppdeltagarna har för att undvika risksituationer, för att minska 
rädslan och för att ta sig ur en våldtäktssituation förutsätter att det är en 
överfallsvåldtäkt som utgör hotbilden. Även att tänka ”det händer inte mig”  är en typ av 
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strategi för att hantera hotet om våldtäkt. Krahé (1999) skriver att personer som tränger 
bort obehaglig information på det sättet gör det för att förneka traumat i det sexuella 
övergreppet och för att slippa känna att de har ett hot riktat mot den personliga 
säkerheten. För dessa personer är också sannolikheten större att de inte har så många 
andra försiktighetsstrategier. 
 
Trots att samtliga gruppdeltagare har någon eller flera strategier för att minska rädslan 
och undvika risksituationer anser de sig inte vara begränsade i livet. När det gäller 
klädsel och att gå eller cykla ensam gör majoriteten av gruppdeltagarna som de vill utan 
att ta hänsyn till eventuella risker. Ska detta ses som att det medför ett större 
handlingsutrymme och mer frihet i livet eller ska det ses som att de också utsätter sig 
själva för större risker att blir sexuellt angripna? Enligt Krahé (2005) kan personer som 
inte är särskilt vaksamma ha ökad risk för att utsättas för övergrepp. 
 
7.2 Att göra motstånd vid ett övergrepp 
 
Gruppdeltagarna funderar över hur de skulle reagera vid en överfallsvåldtäkt. Antingen 
skulle de bli arga och starka eller rädda och paralyserade. Den vanligaste reaktionen 
bland våldtäktsoffer är att de blir handlingsförlamade av rädsla, även om de inte blir 
hotade eller misshandlade. Trots detta är attityden i rättegångar att kvinnan måste göra 
fysiskt motstånd för att det ska räknas som våldtäkt (BRÅ, 2005b, Diesen et al, 2005). 
 
7.2.1 Svår t att säga ’nej ’  vid ett övergrepp 
 
När det gäller kvinnors motstånd vid våldtäkter utförda av bekanta eller välkända 
gärningsmän råder det mycket ambivalens hos fokusgruppsdeltagarna. De pratar om att 
tjejer ganska ofta ”går med på det”  för att inte ställa till med problem. Enligt VanZile-
Tamsen et al (2005) väger en kvinna den oönskade sexuella handlingen mot hur 
relationen med förövaren påverkas av ett avvisande. Hennes tveksamhet förstärks också 
av hennes känslor för mannen och av att hon vill tillmötesgå mannens behov och 
känslor. I sådana situationer väljer kvinnor ofta att använda indirekt strategier för att 
förhindra den sexuella handlingen. Indirekta strategier kan vara att hitta på ursäkter för 
att inte kunna gå längre eller att vara passiv.  I rättssammanhang är sådana beteenden 
inte tillräckligt tydliga för att kunna kallas motstånd och därför ses inte händelsen som 
en våldtäkt (Philadelphoff-Puren, 2003). 
 
Fokusgruppsdeltagarnas uttalande ovan om att kvinnor ibland ”går med på det”  tyder på 
att kvinnor upplever svårigheter med att säga nej i sexuella situationer med bekanta 
gärningsmän, särskilt med romantiska partners. Enligt Kitzinger & Frith (1999) 
upplever unga kvinnor svårigheter med att säga nej till oönskat sex och även problem 
med att vara tydliga med protesten. Förklaringar till dessa svårigheter har sökts i låg 



 29 

självkänsla och brist på bestämdhet. De flesta kvinnor har även införlivat den 
traditionella kvinnorollen (som innebär bland annat passivitet och omhändertagande) i 
sitt eget tänkande vilket kan vara ytterligare förklaringar. Dessa förklaringar beaktar 
dock inte att ett direkt ’nej’  är svårt att uttala oavsett kön, ålder och situation. 
 
Generellt sett har människor svårt att neka till inbjudningar eller erbjudanden; att säga 
’nej’  på ett fint sätt har alltid varit en fråga om etikett. Detta visar sig genom att 
människor ofta känner ett behov av att komma med (ibland osannolika) ursäkter för att 
rättfärdiga invändningarna. Detta betyder i förlängningen att människor har lärt sig vilka 
omsvepande förklaringar som innebär ett nekande. Därför borde det inte vara 
nödvändigt för en kvinna att säga ett rättframt ’nej’ , en man förstår när han blir avvisad. 
Faktum är att ordet ’nej’  sällan används i olika situationer där ett avslag är 
ankommande. Istället används andra tillvägagångssätt för att framföra att svaret blir 
nekande. En av de mest effektiva metoderna är en fördröjning av svaret. Urskuldande 
och svaga ursäkter förstås också som ett nekande i vardagsspråket. När en man börjar 
försöka övertala en kvinna till sexuella handlingar är det ett tecken på att han har 
uppfattat hennes avvisande signaler (Kitzinger & Frith, 1999). Fokusgruppsdeltagarna 
framförde upprörda kommentarer över att vissa killar ens kan tänka sig att försöka 
övertala en kvinna att ha sex. De menade också att en kvinna aldrig skulle göra en sådan 
sak mot en man som visat ointresse för sex. 
 
Utifrån detta resonemang kan en man inte längre göra en samtyckesinvändning. Det blir 
inte hellre längre relevant att beskylla kvinnan för att inte vara tillräckligt tydlig med sitt 
’nej’ . Istället kommer mannens påstående att han inte förstod att hon inte ville 
ifrågasättas. En man som hävdar att han inte förstod att kvinnan inte ville framhäver då 
sig själv som en person som inte förstår normala samtalsinteraktioner. Roten till 
problemet är alltså inte att män inte förstår när de blir avvisade. Problemet ligger i att de 
inte tycker om det (Kitzinger & Frith, 1999). Även fokusgruppsdeltagarna nämnde vid 
flera tillfällen att en kille borde förstå när en tjej inte vill vilket indikerar att en man som 
gör samtyckesinvändning spelar oförstående. 
 
Ytterligare en konsekvens av detta synsätt är att kampanjer som inriktar sig på att lära 
människor att ”nej betyder nej”  motverkar sitt eget syfte. Att kräva av kvinnor att de ska 
säga direkta ’nej’  utan omsvepningar innebär att man kräver av dem att de ska använda 
onaturliga samtalstekniker som bryter mot den sociala etiketten (Kitzinger & Frith, 
1999). Bland fokusgruppsdeltagarna var det oerhört framträdande att tjejerna fått lära 
sig att ”ett nej är ett nej”  och att de måste vara tydliga med det för att mannen ska förstå. 
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7.2.2 Skillnaden mellan en romantisk situation och en våldtäkt 
 
Philadelphoff-Puren (2003) skriver om detta ämne i ytterligare en dimension. Hon 
menar att en tjej som är på date med en trevlig, ny bekant eller med sin pojkvän befinner  
sig i en romantisk situation. Hon har ingen aning om hur hon ska reagera när hon 
märker att den romantiska situationen håller på att övergå till en våldtäktssituation. Hon 
har inga tidigare erfarenheter av detta, hon har ingen aning om vad hon ska förvänta sig 
och hon har svårt att se den person som just har varit hennes romantiska partner övergå 
till att bli en våldtäktsman. Därför blir hennes enda sätt att hantera situationen att hålla 
fast vid att det är en romantisk situation istället för att se sig själv som ett våldtäktsoffer. 
Alternativen att skrika, springa eller kämpa emot är inte tillgängligt för denna tjej; hon 
är ju på date… Här går det att dra tydliga paralleller till ett citat från en fokusgrupp där 
kvinnans roll som omhändertagande och hänsynstagande till mannens känslor och 
behov återigen framträder: 
 

”För att en man kan vara väldigt påstridig när det gäller sex det är så 

himla svårt att säga liksom… Man kan inte bara börja skrika när nån som 

man har lite trevligt med och så där… det är inte så att han försöker skära 

halsen av en…” 

 
I rättssammanhang kommer ett sådant passivt beteende att ses som ineffektivt motstånd 
och tolkas som ett medgivande. Men hennes agerande kan bara tolkas som tvetydigt och 
osäkert om man utgår från att hon visste att hon skulle bli våldtagen. Hänsyn tas inte till 
att hon trodde hon befann sig i en romantisk situation där våldtäkt var omöjlig 
(Philadelphoff-Puren, 2003). Detta är en kunskap som måste förmedlas till 
juridikutbildningar och domstolar. 
 
7.3 Härskar tekniker  och konsekvenserna av dem 
 
Socialpsykologen Berit Ås (1982) presenterade i början av 1980-talet sina teorier om 
härskartekniker vilka har stor betydelse för kvinnorörelsen än idag. Härskarteknikerna 
beskrivs som strategier som män använder för att förtrycka kvinnor. Teknikerna 
innefattar osynliggörande, förlöjligande, dubbel bestraffning, undanhållande av 
information och påförande av skuld och skam. Utifrån resultaten i den aktuella studien 
blir det tydligt att kvinnorna i fokusgrupperna upplever både dubbel bestraffning och 
påförande av skuld och skam i dessa sammanhang. 
 
7.3.1 Dubbel bestraffning 
 
Den dubbla bestraffningen innebär att hur kvinnan än gör så gör hon fel (Ås, 1982). 
Hon får inte vara för vacker, sexig eller utmanande och hon får inte vara för okvinnlig, 
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tråkig eller försiktig. Könsrollerna sätter kvinnor i en position som innebär ett omöjligt 
dilemma; om de inte är feminina riskerar de att bli socialt avvisade, om de å andra sidan 
håller fast vid den traditionella kvinnorollen (som innebär att de ses som sexualobjekt) 
riskerar de att bli sexuellt utnyttjade (Murnen et al, 2002). Enligt fokusgruppsdeltagarna 
utmanar hon ödet och får skylla sig själv om hon är det förstnämnda. Är hon det 
sistnämnda är hon istället en tråkig ”nucka”  som ingen vill ha. Gruppdeltagarna kände 
sig mycket kluvna inför detta. 
 
7.3.2 Påförandet av skuld och skam 
 
Påförandet av skuld och skam innebär att kvinnan får bära skulden för att hon 
exempelvis utsatts för sexuella övergrepp (Ås, 1982). Kvinnans beteende före, under 
och efter övergreppet fokuseras och hennes personlighet ifrågasätts. I 
sexualbrottsrättegångar gör försvarssidan allt för att minska kvinnans trovärdighet 
(Diesen et al, 2005). Precis som fokusgruppsdeltagarna påpekade finns det lägen då 
kvinnan ” får skylla sig själv”  eftersom hon inte följt de oskrivna reglerna och borde veta 
bättre (Larcombe, 2002, Wesely & Gaarder, 2004). Gruppdeltagarna nämnde 
exempelvis att män alltid räknar med att kyssar och smekningar ska leda till sex. Utifrån 
detta måste kvinnan förvarna om hon inte vill ha sex, annars har hon själv satt sig i den 
situationen och får helt enkelt skylla sig själv om akten går för långt. 
 
Fokusgruppsdeltagarna pratar om hur en kvinna skulle agera om en man betedde sig 
utmanande och ”provocerande”. De kommer fram till att de inte skulle ta sig rättigheten 
att beträda den här mannens integritetsgräns eller dra några slutsatser om hans sexuella 
intentioner utifrån hans klädsel och utåtriktade agerande. Att män däremot kan tänka sig 
att överskrida en kvinnas gränser går att härleda till att kvinnan historiskt sett har varit 
mannens egendom. 
 
7.3.3 Skuld- och skamkänslor  skapar  ohälsa 
 
Under detta avsnitt dras paralleller till forskning utförd på ungdomar och på vuxna 
kvinnor som utsatts för övergrepp som barn. Dessa aspekter tas upp trots att de ligger 
delvis utanför syftet med denna studie då den forskning som finns på skuldkänslor 
kopplade till ohälsa är mycket begränsad. Dessutom är upplevelser av sexuella 
övergrepp händelser som man bär med sig genom livet och formar den person man blir. 
 
Kvinnorna i fokusgrupperna menar att en kvinna som utsatts för sexuella övergrepp 
känner skam- och skuldkänslor. Att känna den typen av känslor utgör en hälsorisk i sig 
(Bennett et al, 2005, Rahm et al, 2006). Kvinnor som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp som barn upplever många negativa konsekvenser. Skamkänslorna har gjort 
att de känner sig otillräckliga, kraftlösa och värdelösa (Rahm et al, 2006). Även i 
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fokusgrupperna nämndes att ett övergrepp skulle ta kraften ifrån kvinnan. Individuell 
skuldbeläggning försämrar chanserna till återhämtning för ett våldtäktsoffer och känslan 
av att någon annan tar kontroll över kroppen har en negativ effekt på den mentala hälsan 
(Ullman, 1996). 
 
Bennett et al (2005) skriver att det finns tydliga könsskillnader hos ungdomar när det 
gäller depression. Flickor tenderar att känna mer skuldkänslor och de klandrar sig själva 
för sitt misslyckande. Författarna förklarar detta med att flickor redan från tidig ålder 
fått lära sig att vara känsliga, att bry sig om andra och att ta hänsyn vad andra människor 
tycker om dem. Detta leder i slutändan till en större skuldbeläggning. 
 
 
8. DISKUSSION 
 
Nedan diskuteras resultaten utifrån ett feministiskt vetenskapligt perspektiv och därefter 
även ett preventionsperspektiv. I detta avsnitt tar jag ställning i frågan och framhäver de 
aspekter som jag anser är angelägna i denna problematik. Det avslutande avsnittet berör 
olika inriktningar av våldtäktsprevention. Diskussionen kring dessa är väsentlig för 
denna uppsats trots att fokusgruppsintervjuerna inte direkt behandlat 
preventionsstrategier. Det är olämpligt att presentera och resonera kring problematiken 
med sexualbrott utan att också beröra möjligheter att göra någonting åt problemet. 
 
8.1 Manlig dominans är  inte ett natur ligt givet fenomen 
 
Fokusgruppsdeltagarna uttryckte en önskan om och tro på att samhället och attityderna 
kan förändras. Dessa förhoppningar utgick främst från tankarna kring en våldtäkt 
begången av en känd gärningsman. Enligt deltagarna är ”vanliga män” och deras 
attityder förändringsbara. 
 
8.1.1 Våldtäktsfr ia samhällen 
 
Könsrelaterat våld påträffas i många kulturer och på de flesta platser i världen men det 
finns undantag. Det finns vissa samhällen där könsrelaterat våld är sällsynt, ett exempel 
är the Wape of Papua New Guinea (Ellsberg & Heise, 2005). Exempel på 
samhällen/befolkningsgrupper där våldtäkter inte existerar eller är sällsynta är 
Iroquoisindianernas samhällen i Nordamerika, hos Ashantifolket i Västafrika och i 
Oceanien finns ett flertal områden där våldtäkter är sällsynta. Hos Mosuofolket i 
sydvästra Kina är fenomenet våldtäkt okänt (Watson-Franke, 2002). Detta påvisar att 
det är möjligt att organisera sociala relationer på ett sätt som minimerar mäns våld mot 
kvinnor. 
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Det betyder också att nya frågor måste ställas. Watson-Franke (2002) menar att det som 
blir intressant är att utforska varför män inte våldtar i dessa samhällen och vad det är 
som skiljer sig mellan dessa samhällen och världens övriga samhällen. Det som 
utmärker ” icke-våldtäktskulturerna”  är att det råder sexuell jämställdhet och åsikten att 
de olika könen kompletterar varandra är allmänt vedertagen. Dessutom finns en 
annorlunda syn på kvinnan och hennes bidrag till den sociala utvecklingen. Synen på 
våldtäkt och manlighet är också annorlunda. Våldtäkt ses som en skamlig handling som 
ifrågasätter mannens humanitet och virilitet. Utifrån detta har jag uppfattningen att 
dessa argument borde vara utgångspunkter för arbetet med våldtäktsprevention vilket 
diskuteras nedan. 
 
Utifrån detta perspektiv blir det också intressant att reflektera över varför män i 
västvärldens våldtäktskulturer inte våldtar i större utsträckning. I en israelisk studie av 
20 psykologi/sociologistuderande mäns attityder till våldtäkter och våldtäktsmän 
framkom att flertalet ansåg att det finns omständigheter som kan legitimera en våldtäkt. 
Exempel på sådana omständigheter kan vara om kvinnan varit utmanande, tagit 
initiativet och sänt signaler som misstolkats av mannen. Knappt hälften av deltagarna 
trodde också att våldtäkt/erövringsbehovet är ett naturligt, manligt drag (Lev-Wiesel 
2004). Antaget att vissa män delar denna uppfattning, vad är det då som gör att de väljer 
att inte våldta? Vilka egenskaper och värderingar har de som är starkare än 
erövringsbehovet och hur kan man stärka dessa ytterligare? (Se fortsatt forskning 
nedan). 
 
8.2 Våldtäktsprevention 
 
I bankgrunden introducerades de två läger av våldtäktsprevention som tycks finnas idag. 
Här kommer de två inriktningarna att presenteras och diskuteras ytterligare för att 
slutligen leda fram till den typ av intervention som jag upplever vara mest relevant och 
framgångsrik i sammanhanget. 
 
8.2.1 Att skrämma kvinnor  stoppar  inte våldtäkterna 
 
Fokusgrupperna upplever att flickor redan som små blivit varnade och fått lära sig att se 
hot och risker överallt, inklusive i kvinnans kropp och beteende. Enligt Hall (2004) ses 
kvinnans sexuella anatomi som en riskfaktor i sig. Utifrån detta byggs 
våldtäktspreventionsprogram upp som fokuserar hur kvinnor ska undvika risksituationer 
och riskbeteenden. Kvinnor uppmuntras att utveckla strategier som medför att de 
inskränker sitt handlingsutrymme. Att skrämma och hota kvinnor om våldtäkt syftar till 
att begränsa deras frihet och kontrollera dem vilket kan kopplas till härskarteknikerna 
(Ås, 1982). Kvinnorna förutsätts undvika det oönskade på egen hand och det enda sättet 
som då fungerar är undvikande beteende. Kvinnan måste vara tuff och svårfångad. Om 
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kvinnan inte är försiktig blir hon skyldig till att ha ” flirtat med olyckan” . Dagens 
preventionsprogram betraktar således kvinnan som ett potentiellt sexualbrottsoffer och 
att vara ett potentiellt offer är att vara risken förkroppsligad. Denna typ av 
preventionsinsatser maskerar sammanhangen som våldtäkter sker i och även 
våldtäktsmännen och deras motiv (Hall, 2004) 
 
Hall (2004) föreslår istället tre punkter som våldtäktspreventionen bör införliva istället 
för att lära kvinnor att frukta övergrepp: 
 
q  Sociala interventioner bör riktas till män och inte till kvinnor. Kvinnor är inte den 

lämpliga målgruppen eftersom detta inte stoppar våldtäkterna utan bara skapar en 
kultur av rädsla som kvinnor underkastar sig. 

q  Samhället måste sluta att se kvinnan som ett offer och sluta att låta henne 
representera problemet. Kvinnan som offer rättfärdigar interventioner i hennes liv 
som påverkar hennes vanor, rutiner och rättigheter. Denna bild generar också bilden 
av ”våldtäktsmannen som ett monster” . Ofta blir utländska män utpekade som 
våldtäktsmän. Istället måste vi titta på vad som gör våldtäkt tänkbart och utförbart 
för en del män. 

q  Uppfattningen om att våldtäkt skulle vara något naturligt givet måste utmanas. Den 
uppfattningen förnekar mäns förmåga att sluta våldta kvinnor. Även Baker (2003) 
framhåller detta i sin studie. 

 
Att preventionsprogrammen skapar rädsla negligeras, då rädsla bara är något som ” finns 
i kvinnornas huvuden” och inte är jämförbar med de negativa konsekvenserna av en 
verklig våldtäkt. Att känna rädsla är inte bara kvinnans enda alternativ utan verkar även 
helt tillbörligt i vår kultur, ”det är ju bara sunt förnuft”  (Hall, 2004). Att minska 
handlingsutrymmet för att hantera risken behöver dock inte innebära att rädslan 
minskar, tvärtom visar den forskning som gjorts på området att rädslan ökar (Ferraro, 
1996). Dessa resonemang utgör viktiga aspekter som bör beaktas vid utformningen av 
preventionsprogram. 
 
8.2.2 Självförsvar  för  kvinnor  förhindrar  våldtäkter? 
 
Söchting et al (2004) menar däremot att den mest effektiva våldtäktspreventiva metoden 
är självförsvar för tjejer. Enligt utvärderingar som gjorts av interventioner som syftat till 
attitydförändringar hos killar har insatserna inte haft särskilt stor verkan. Av 21 program 
som utvärderats har bara hälften visat att våldtäktsstödjande attityder har minskat. Två 
program ledde till och med till ökade våldtäktsstödjande attityder vilket gör att 
uppläggen på just de programmen kan ifrågasättas skarpt. Utvärderingar har typiskt sett 
gjorts genom att de deltagande männen ringts upp i efterhand och tillfrågats om de kan 
tänka sig att medverka i någon typ av program som stödjer kvinnors säkerhet. 
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Självförsvarsprogram för tjejer har fokuserat på att öka kvinnors beredskap för ett 
våldsamt hot. Utvärderingar som har gjorts av sådana program har visat att 
självförsvarskurser har ökat kvinnors självkänsla och minskat deras oro och dessa 
förändringar har varit bestående även efter sex månader. Kvinnor som tränat 
självförsvar ansåg att risken för att de skulle bli utsatta för våldtäkt hade minskat med 
50 procent (Söchting et al, 2004). Författarna vill därför utforma våldtäktsprevention 
utifrån kvinnans säkerhet. Kvinnor bör få lära sig om våldtäkter och hur de ska 
förhindra dem. Även Brecklin & Ullman (2004) menar att självförsvar och 
beslutsamhetsträning är effektiva våldtäktspreventiva metoder. Beslutsamhetsträning 
kan innebära att lära sig att säga ’nej’  på ett rakt och tydligt sätt (vilket 
problematiserades ovan). 
 
8.2.3 Effekter  av interventioner  som syftat till att förändra attityder  
 
Lonsway & Kothari (2000) fann i sin studie att långsiktiga preventionsprogram som 
fokuserar på attitydförändringar har en effekt, både direkt efter interventionen och efter 
en viss tid. Ward (2002) genomförde en utvärdering av ett liknande program och fann 
att det hade positiv effekt på studenters kunskap om könsrelaterat våld och på deras 
sexistiska attityder. Studenterna fick också ett ökat självförtroende och skulle i större 
grad än tidigare ingripa om de bevittnade könsrelaterat våld. Murnen et al (2002) stödjer 
också denna typ av preventionsprogram och betonar vikten av att fientlig maskulinitet 
och patriarkal ideologi motarbetas då de är faktorer som har starkast samband med 
sexuella övergrepp i deras studie. Fientlig maskulinitet innebär att mannen har ett 
dominans- och kontrollbegär (särskilt mot kvinnor) och han har ett osäkert och 
defensivt förhållningssätt till kvinnor som präglas av brist på tillit. 
 
8.2.4 Prevention på samhällsnivå 
 
Ovan har specifika preventionsmetoder diskuterats. Detta leder in på hur attityderna och 
jämlikheten i samhället i övrigt ser ut. Enligt Martin et al (2006) bidrar följande 
samhälleliga faktorer till att sänka antalet våldtäkter: 
 
q  högre nivåer av kvinnors löner 
q  högre utbildning 
q  högre yrkesstatus 
q  högre grad av sysselsättning på arbetsmarknad 
 
Dessa faktorer främjar kvinnans absoluta status och är ofta kopplade till en ökad 
jämlikhet mellan könen. Författarna skriver dock att en ökad jämlikhet utan faktorer 
som främjar kvinnans absoluta status istället var relaterad till högre våldtäktstal. Detta 
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förklarar de med att män i den typen av samhällen märker av att kvinnorna gör vinster 
vilket hotar männen. 
 
8.2.5 Att gå till botten med problemet 
 
Oavsett vilka metoder som visat sig vara mest effektiva är det för mig inte relevant att 
diskutera självförsvar för tjejer. Även om det kan stärka kvinnors självkänsla och är bra 
ur den synvinkeln så bortser man då från den grundläggande problematiken – nämligen 
att problemet finns hos männen och är kommet ur det patriarkala samhället där mannens 
dominerande beteende accepteras. För mig är det är inte godtagbart att kvinnans 
säkerhet ska tryggas på bekostnad av hennes frihet. Att lägga ansvaret på kvinnan och 
lära henne att undvika risker innebär också att våldtäkt accepteras som ett 
oförändringsbart fenomen vilket också understödjer härskarteknikerna. I slutändan 
betyder det också att tron på mannen är svag och det ses som ett biologiskt, manligt 
drag att våldföra sig på kvinnor. Utifrån det feministiska perspektivet är tron på mannen 
starkare; det existerar redan samhällen som är fria från våldtäkter. 
 
Watson-Frankes (2002) beskrivningar av våldtäktsfria samhällen ifrågasätter våldtäkt 
och manlig dominans som naturligt givna fenomen vilket också borde innebära att 
förebyggandet av våldtäkter borde riktas mot samhällets och männens attityder istället 
för att lära tjejer självförsvar i olika former. Mycket inspiration och lärdom finns att 
hämta i de våldtäktsfria kulturerna. 
 
Slutligen vill jag poängtera MacKinnons (2006) uttryck ” the sexes are equally different”   
då det innebär att män och kvinnor är lika olika varandra(!). Därför ligger det på både 
männens och kvinnornas ansvar att sträva efter jämlikhet och harmoni mellan könen. 
Kvinnan kan inte längre ses som en avart som måste anpassa sig efter männens normer. 
 
8.3 Förslag till for tsatt forskning 
 
Intressant vore att undersöka mäns attityder och syn på fenomenet. Därefter borde 
männens potential att bidra i preventionsarbetet utforskas och uppmuntras. För att 
männen ska ta ansvar för problemet måste de känna engagemang. Det är också viktigt 
att betona att feminister inte vill att alla män ska känna sig som våldtäktsmän; snarare 
vill vi att de ska se möjligheten i att skapa ett samhälle fritt från könsrelaterat våld. 
Utifrån teorierna om våldtäktsfria samhällen anser jag att forskning bör fokuseras kring: 
 
q  Varför våldtar män inte i större omfattning i västvärldens ”våldtäktskulturer”? Hur 

kan man förstärka dessa faktorer och egenskaper som motverkar våldtäkter? 
q  Vad har vi att lära av de våldtäktsfria samhällena? Hur ser den sociala strukturen 

ut i samhällen där manlig dominans inte är normen? 
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Vidare måste specifika preventionsmetoder utforskas och utvärderas i större grad. 
Utifrån det jag läst under studiens gång har jag fått uppfattningen om att 
attitydförändringar, kommunikation och relationer behöver komma upp på 
dagordningen tidigt i människors liv. Insatser som ska förändra attityder måste få ta tid 
och integreras på samhällets alla områden. Dagens ”kvinnofrågor”  måste få större 
utrymme och ses som människofrågor. 
 
Utöver detta är det också relevant utifrån Diesen et al (2005) att granska lagar och 
rättssystem för att ifrågasätta varför vi än idag har lagar som är utformade efter 
patriarkala ideologier som grundlades för så länge sedan. De patriarkala ideologierna 
utgår från synen på kvinnan som antingen hora eller madonna vilket gör att kvinnans 
beteende granskas för att sedan avgöra om hon är skyddsvärd eller inte… Hur kan detta 
förändras? Vilka möjligheter finns det att komma bort från fokuseringen på mannens 
uppsåt att skada? Vilka möjligheter finns det att istället lägga fokus på vad det var som 
fick mannen att tro att kvinnan ville ha samlag? 
 
I fokusgrupperna och i forskningsartiklarna framgick att media har betydelse för synen 
på sex, relationer och våldtäkter. Därför borde medias inverkan på ämnet utforskas och 
större ansvar borde läggas på media att förmedla den sanna bilden av sexualvåldet. 
Även forskning om pornografins inverkan på människors attityder och värderingar bör 
få större utrymme. 
 
Då mycket av den forskning som finns på området idag är baserad på amerikanska 
förhållanden finns ett behov av nordisk forskning. Sverige har ett rykte om sig att vara 
ett av världens mest jämställda länder, ändå är könsrelaterat våld och rädsla för 
övergrepp vanligt även här. 
 
 
9. SLUTORD 
 
Arbetet med denna uppsats har lärt mig mycket om attityderna kring våldtäkt i dagens 
samhälle. Det har också fått mig att förstå komplexiteten i fenomenet och att det råder 
dubbelmoral i rättssalarna och ambivalens hos dagens unga kvinnor. Det har varit 
oerhört givande och jag har blivit inspirerad att arbeta vidare inom detta område. Tyvärr 
har studien inneburit en del negativa konsekvenser för min personliga hälsa och syn på 
våldtäkter. Jag har blivit räddare, drömt mardrömmar och upplevt en ökad oro i 
sammanhang som jag inte tidigare varit oroad i. Betyder detta att min ökade insikt i 
problematiken gjort att rädslan för sexualbrott fått större utrymme i mitt liv och därmed 
även begränsat min frihet…? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
1. Vad är en våldtäkt? 
 
2. Dela ut våldtäktssituationer (bilaga 2) – be om kommentarer och tankar 
 
3. Hur ska en tjej bete sig för att en kille inte ska ” tro nåt”? 
 
4. Vad är ett risktagande beteende för en tjej? 
 
5. Är ni rädda för övergrepp? 

När? 
Varför? 
Har ni alltid varit det? 
Hur ofta tänker ni på det här? 
Känner ni er begränsade av detta? 
Hur gör ni för att undvika situationer som skrämmer er? 

 
6. Om ni tänker er att ni blir utsatta för ett sexuellt övergrepp, 

Hur föreställer ni er att situationen skulle se ut? 
Hur tror ni att ni skulle agera i situationen? 
Hur tror ni att ni skulle må efteråt? 
Skulle ni polisanmäla? 
Vad skulle få er att polisanmäla? 
Vad skulle få er att avstå från att anmäla? 

 
7. Finns det lägen då tjejen får ”skylla sig själv”? Varför? 
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Bilaga 2 

Våldtäktssituationer  
 
1. 
För ett tag sedan träffade du en man på ett disco och han vill lära känna dig bättre. 
Några av hans vänner har en sommarstuga så han bjuder dit dig för att spendera en helg 
där. Ni har en fantastisk tid tillsammans. Den sista kvällen vill han ligga med dig men 
du säger nej. Han försöker övertala dig, han insisterar på att det hör till en trevlig helg. 
Han bjöd dit dig trots allt, och du tackade ja. På det svarar du att du inte vill ha sex men 
sedan bjuder du knappast något motstånd när han klär av dig och har sex med dig. 
 
2. 
Du är på fest och träffar en man som tycker att du är snygg och intressant. Ni pratar, 
dansar med varandra och flirtar. Efter festen ger han dig skjuts hem och du bjuder in 
honom. Ni sitter ner på golvet och sedan börjar du smeka och kyssa honom. Det är helt 
okej för honom och nu vill han ha mer. När han börjar klä av dig för att ligga med dig 
knuffar du bort honom och säger att du vill sluta. Ditt motstånd gör honom bara ännu 
mera upphetsad och med hjälp av lite kraft pressar han ner dig på golvet och penetrerar 
dig (Bohner et al, 2006). 
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Bilaga 3 

Skr iftlig information till gruppdeltagare 
 
Vill du delta i en fokusgruppsintervju? 
 
Varför? Jag ska skriva min C-uppsats i folkhälsovetenskap och ska undersöka 

unga kvinnors syn på och rädsla för sexuella övergrepp/våldtäkt. 
 
Hur? Två fokusgruppsintervjuer med ca fem kvinnliga deltagare i varje grupp 

kommer att genomföras under 1-1,5 timme (varje deltagare är med på en 
intervju). Diskussionsämnet är sexuella övergrepp men ni kommer inte 
att tillfrågas om egna erfarenheter av det. Fokus för studien är synen på 
och rädsla för övergrepp, inte personliga upplevelser. Resultaten 
kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas på gruppnivå. 

 
Jag kommer att bjuda på hembakat fika som tack för hjälpen. 

 
När? Onsdag 19/4 kl. 12.00 och torsdag 20/4 kl 12.00. (Du deltar bara vid ett 

tillfälle) 
 
Var? Ett grupprum på universitetet kommet att bokas. 
 
Villkor  för  Du är en studerande kvinna mellan 20 och 30 år. 
deltagande 
 
Kontakt? Anna Sandberg, telefonnummer, e-post 
 

Hör gärna av er för frågor! 
 
 
 


