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Sammanfattning 
 
Våldtäkt är ett stort samhällsproblem, med över 3000 anmälda våldtäkter i Sverige 2007. 
Definitionen av våldtäkt är en tolkningsfråga som påverkas av moraliska synsätt. Denna syn 
bygger på historiska, religiösa och kulturella faktorer och kring dem kretsar ett antal 
vedertagna myter. Sverige är känt för att ha kommit långt på väg mot ett jämställt samhälle, 
vilket skulle kunna innebära att svenskar har lägre acceptans för dessa myter. Få studier om 
våldtäktsmyter har gjorts i Sverige. För att granska ämnet närmare genomfördes en kvantitativ 
studie med syfte att undersöka studenters attityder gentemot myter kring våldtäkt i en 
heterosexuell kontext. Detta genom att studera om samband förelåg mellan studenternas kön 
och acceptans av dessa myter och utifrån teoretiska ramar analysera resultatet. 
Undersökningen utfördes med hjälp av en amerikansk framtagen mätskala, designad för just 
våldtäktsmyter, IRMA-skalan. Materialet analyseras sedan med hjälp av 
socialkonstruktivistiska angreppssätt, där bl.a. genus, hegemonisk maskulinitet, pornografi, 
könsroller, samt medias skildring och vinkling av våldtäktsproblematiken. 
Den slutsats som kunnat dras av föreliggande studie var att svenska studenter generellt hade 
låg acceptans av våldtäktsmyter. Dock kunde könsskillnader skönjas, där kvinnor tenderade 
att ha lägre acceptans för myterna än männen. 
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Abstract 
 
Rape is a severe societal problem, with over 3000 police reports in Sweden in 2007.  
Defining rape is a question of interpretation, influenced by moral views, which are based on 
historical, religious and cultural ideas, surrounded by a few accepted myths.   
Sweden’s well-known for its progress concerning gender equality, which could be an 
indicator of low rape myth acceptance. There are few Swedish studies about rape myths. To 
explore the subject closer, a quantitative study was carried through, with the aim to examine 
attitudes of university students, in relation to rape myths in a heterosexual context. This by 
examining whether a connection between the sex of the students and their acceptance of rape 
myths was found. The results were then analyzed through a theoretical frame. Using an 
American measuring instrument, the IRMA-scale, the examination was carried out. The 
material was analyzed through a social constructivist perspective, where gender, hegemonic 
masculinity, pornography, gender roles and the media was used to explain the problems of 
rape. The conclusion of this study was that Swedish students had generally low rape myth 
acceptance. However, gender differences were discovered. Female respondents tended to have 
lower acceptance of the myths compared to the male.  
 
 
Keywords: rape, myths, IRMA-scale, gender order, pornography. 
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1 Inledning 
 
Kvinnor har i alla tider blivit utsatta för våldtäkt, sexuella kränkningar och övergrepp. Även om 
dessa handlingar är brott enligt lagen, finns andra strukturer som påverkar hur våldtäkt beskådas 
av allmänheten, med andra ord kan en moralisk syn av våldtäkt skönjas. Trots att våldtäkt ses 
som en vedervärdig handling av de flesta, finns omständigheter som kan förmildra offrets eller 
förövarens inblandning i det som skett, baserat exempelvis på deras tidigare erfarenheter, 
beteende, klädsel och berusningsgrad. Det har visat sig att det cirkulerar myter om våldtäkt och 
om de inblandade parterna, som gör att förhandlingar om skuld, ansvar och allvarlighetsgraden i 
våldtäkten kan diskuteras. En myt kan definieras som något uppdiktat, en felaktig, men spridd 
föreställning (Bonniers, 2002). Enligt tidigare forskning (se bl.a. Burt, 1980, Lonsway & 
Fitzgerald, 1994) accepterar en stor del av befolkningen dessa myter, vilka kan beskrivas som 
”attityder och betraktelsesätt som är generellt falska men som är utbredda och konstanta, och 
har som funktion att förneka och rättfärdiga mäns sexuella aggressioner gentemot kvinnor” 
(Lonsway & Fitzgerald, 1994:134).  
 I Sverige anmäldes 3 120 våldtäkter år 2007 (BRÅ, 2007). Mörkertalet uppskattas vara 
mycket stort och anmälningarna för samtliga sexualbrott tros endast vara mellan 10 och 20 
procent (BRÅ 2008). Statistik visar att 98 procent av misstänkta förövare för sexualbrott är män 
(BRÅ, 2008). Anmälningarna har de senaste åren ökat, vilket kan förklaras med den utökade 
sexuallagstiftningen som skedde 2005, då fler händelser hamnade inom ramen för våldtäkt. Det 
finns dock även indikatorer som tyder på att våldtäkterna ökat under de sista åren (BRÅ, 2008). 
Ökningen är svår att tolka, kanske särskilt i ljuset av den jämställdhetsnivå som Sverige nått. Det 
beror även på vilket perspektiv som används för att förklara våldtäkter. Det finns ett flertal 
perspektiv, där det vanligaste är det socialkonstruktivistiska, med feministiska inslag. Inom detta 
synsätt räknas patriarkatet och den rådande könsmaktsordningen som en underliggande faktor till 
våld mot kvinnor och våldtäkt (BRÅ, 2008). Om jämställdheten mellan könen fungerar 
förebyggande mot våldtäkt, bör vi rimligen inte se någon drastisk ökning av 
våldtäktsbrottsligheten, då jämställdheten på senare tid ökat. Andra faktorer som dock kan 
påverka i motsatt riktning är ökad alkoholkonsumtion samt internetanvändning och tillgänglighet 
av pornografi (BRÅ, 2008). När man ser våldtäkt som ett samhällsproblem är det alltså på 
strukturell nivå som det ofta tolkas inom forskningen. Med detta i åtanke kan våldtäkt beskrivas 
som ”… den logiska och psykologiska förlängningen av en dominant undergiven tävlingslysten, 
könsrollsstereotyp kultur” (Burt, 1980:229). Våld mot kvinnor, i vilket våldtäkt är en del, har i 
Sverige inte alltid setts som en jämställdhetsfråga. Det var först 1980 som regeringen i sin 
jämställdhetsproposition, beskrev våld som ett uttryck för maktförhållanden mellan könen. Att 
istället se mansvåld som ett extremt maktutryck, istället för som tidigare anse att det utövas av 
psykiskt eller socialt utsatta män som befinner sig i vanmakt, var ett stort steg framåt i Sveriges 
utveckling mot jämställdhet (Lundgren, 2004). FN:s generalförsamling valde 1993 att koppla 
samman mäns överordning och kvinnors underordning med våld mot kvinnor och dokumentet 
blev det första från FN där ett könsmaktperspektiv användes. I denna deklaration benämndes bl.a. 
våldtäkt, misshandel, ofredande och tvångsprostitution som våld mot kvinnor, och inte som 
separata fenomen (SOU, 2004).  
 Tidigare forskning från bl.a. USA och Australien har påvisat att män tenderar att tro på myter 
kring våldtäkt i större utsträckning än kvinnor (se kap. 1.4). Det finns få svenska studier som 
behandlar våldtäktsmyter där utgångspunkten är att mäta hur hög respektive låg acceptans 
människor har. Flera forskare har däremot undersökt hur media behandlat våldtäktsfall, domar 
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och porträtt av offer och förövare (se bl.a. Sandberg, 2003). En av de främsta forskarna som 
undersökt ungdomars attityder gällande våldtäkt är Stina Jeffner, som med sin doktorsavhandling 
”Liksom våldtäkt, typ” (1997) studerade de förhandlingar som uppstår när det handlar om 
våldtäkt. Dessa kan kopplas till våldtäktsmyter, även om detta inte var bakgrunden till hennes 
forskning. Jeffner undersökte ungdomars förståelse av våldtäkt och betydelsen av kön och 
heterosexualitet i relationer. Studien syftade till att belysa förhållandet mellan vad ungdomarna 
ansåg vara ”normalt” i fråga om heterosexualitet och kön, samt vad som ses som och ”extremt”, 
dvs. föreställningar om, och/eller erfarenheter av våldtäkt (Jeffner, 1997).  
 Syftet med undersökningen, vilket vidare preciseras i slutet av detta kapitel, är att studera 
vilka attityder till våldtäkt som kan urskiljas hos respondenterna och huruvida de har låg eller 
hög acceptans gentemot våldtäktsmyter. 
 
1.1 Våldtäkt som brottslig handling 
Våra lagar är ett uttryck för de rådande samhällsstrukturerna. I och med att kvinnors status i 
samhället generellt har förändrats, påverkas även det svenska rättsväsendet när det gäller 
våldtäkt. Kvinnan har gått från att vara mannens egendom till att vara självständig. För att 
eliminera föråldrade samhällsstrukturer, gällande bl.a. kvinnors underordning, som tidigare 
influerat lagen, skedde 1984 en genomgripande förändring i lagen då bestämmelsen om våldtäkt 
blev könsneutral och tillämpningsområdet utvidgades till att gälla även sexualhandlingar som kan 
jämföras med samlag. Innan 1984-års förändringar hade offrets relation med förövaren betydelse 
i brottsrubriceringen (BRÅ, 2005). 1992 gjordes ytterligare ändringar gällande våldtäktens 
grovhet. Brottet skulle nu komma att ses som grövre om gärningsmannen visat särskild 
hänsynslöshet eller råhet med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder. För att bli 
dömd för våldtäkt krävdes det således att gärningen genomförts med tvång, som kunde röra sig 
om våld eller hot som innebar, eller för den hotade framstod som, trängande fara. Om offret själv 
försatt sig i vanmakt, som att exempelvis berusat sig, dömdes gärningen som sexuellt utnyttjande. 
1998 utvidgades våldtäktsbrottet ytterligare, till att bedömningen i större mån skulle ske efter 
graden av kränkning istället för typen av sexuell handling. Den 1 april 2005 trädde dock den 
gällande lagen i kraft. Meningen med den var att den skulle spegla den nu rådande samhällssynen 
på sexualitet och jämställdhet, med utgångspunkt i att varje människa har rätt att bestämma över 
sin egen kropp och sexualitet (BRÅ, 2005). 
 I dag lyder den juridiska definitionen av våldtäkt; 
 

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 
tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för 
våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.  
   Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 
enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 
grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 
eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett 
hjälplöst tillstånd (…)” (Sveriges rikes lag, 2007, Lag 2005:90, s 927). 

 
Fokus ska ligga på graden av kränkning som innefattas i en händelse och inte på typen av sexuell 
handling. Därmed kan även annat än samlagsliknande sexuellt umgänge straffas som våldtäkt. 
Om offret befinner sig i ett hjälplöst tillstånd, som exempelvis vid berusning eller sömn, krävs 
inte något hot eller våld, för att det ska klassas som våldtäkt. Fler våldtäkter ska även kunna 
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dömas som grova om vissa omständigheter föreligger, som t.ex. att det är fler gärningsmän eller 
med tanke på offrets unga ålder (BRÅ, 2008).  
 
1.2 Våldtäktsmyter 
Trots att synen och förståelsen för våld mot kvinnor delvis ändrats i och med det rådande 
jämställdhetsperspektivet, finns dock fortfarande ett starkt motstånd på många håll. Den gamla 
och inrotade förståelsen har ändå kvar sin plats och tolkningarna som bagatelliserar, 
bortförklarar, och döljer våldet klamrar sig fast i det svenska samhället (Lundgren, 2004). 
 Den juridiska definitionen skiljer sig därför från människors moraliska syn på våldtäkt. I 
Stina Jeffners (1997) undersökning på ungdomar framkom, att samtligas principiella uppfattning 
var att allt sexuellt som sker efter att tjejen sagt nej, är våldtäkt. På konkret nivå hade dock 
omständigheterna en betydelse för ungdomarnas förståelse av våldtäkt. Fortfarande var våldtäkt 
allt efter att tjejen sagt nej men bara om; hon sagt nej på rätt sätt, om hon inte är kär i killen 
efteråt, om varken tjejen eller killen varit allt för berusade, om tjejen inte kan ses som en hora, 
om killen inte ses som ”normal” och om tjejen mår väldigt dåligt efteråt. Utifrån detta 
resonemang kan man då påstå att ungdomarna har ett förhandlingsutrymme mellan vad som ses 
som våldtäkt och vad som kan ses som något annat. En ständig förhandling och omtolkning sker 
beroende på omständigheterna. Istället för en gräns mellan sex och våldtäkt kan man se ett 
utrymme, ett utrymme för tolkning (Jeffner, 1997).  

 Konstruktionen av våldtäktsmyter inom litteraturen föddes under andra vågens feminism, 
under 1970-talet. Det var dock först 1980 som Martha Burt skrev den första socialvetenskapliga 
artikeln om våldtäktsmyter (Lonsway & Fitzgerald, 1994). Artikeln bygger på en analys utifrån 
socialpsykologisk och feministisk teori. Genom att mäta attityder om stereotypa könsroller, 
fientlig inställning till sex, sexuell konservatism och acceptans för våld i nära relationer kunde 
acceptans för våldtäktsmyter skönjas. Även andra faktorer, så som personlighet, 
bakgrundförhållanden och personlig exponering för våldtäkt, våldtäktsoffer och våldtäktsmän kan 
förutse acceptans för våldtäktsmyter (Burt, 1980). Burt (1980) fann i studien belägg för att 
amerikaner i stor utsträckning trodde på myterna kring våldtäkt. Deras attityder var dock starkt 
påverkade av andra djupliggande och genomträngliga attityder rörande traditionella könsroller, en 
misstro till det motsatta könet och en acceptans för våld i allmänhet. På grund av detta samband 
kan attityderna vara svåra att förändra. Därför menar Burt (1980) att det är viktigt att arbetet 
börjar redan i ung ålder, med att omvandla stereotypa könsroller. I puberteten börjar sexualiteten 
komplicera förhållandet mellan killar och tjejer och traditionella könsroller blir framträdande. För 
att eliminera hotet av våldtäkt måste samhället skapa en atmosfär där människor kan mötas på 
samma villkor och med utgångspunkt att båda har gjort ett fritt val. Den starkaste 
påverkansfaktorn gällande acceptans för våldtäktsmyter är dock attityder mot våld. Våldtäkt kan 
ses som ett uttryck för våldet. Om stereotypa könsroller är den nödvändiga förutsättningen vid 
avgörandet att kvinnor blir offer, är acceptansen för våld den utlösande faktorn för ett faktiskt 
angrepp på kvinnan. Effekten av myterna blir att förneka eller förminska den upplevda skadan 
eller att beskylla offret för deras egen offerroll. Burt (1980) beskrev myterna som en rad falska 
betraktelsesätt om våldtäkt, våldtäktsoffer och våldtäktsmän. Detta gjorde att den tidigare 
betoningen som legat på kulturella funktioner där den sexuella diskrimineringen normaliserades 
och skuldbördan hamnade på offret, allt mer kom att ifrågasättas. Genom sin forskning kunde 
Burt (1980) utveckla det första mätinstrumentet för våldtäktsmyter, den så kallade RMAS (Rape 
Myth Acceptance Scale).  
 Ur Burts ursprungliga RMAS utvecklade senare Lonsway & Fitzgerald (1994) en ny skala för 
acceptans av myter, kallad Illinois Rape Myth Acceptance Scale (IRMA). Skalan testades och 
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resulterades i sju teman, som var och ett fick representera en myt. Dessa var: ”hon bad om det”, 
”det var inte en riktig våldtäkt”, ”han menade det inte”, ”hon ville”, ”hon ljuger”, ”våldtäkt är en 
obetydlig händelse” och ”våldtäkt är en avvikande händelse”. Dessa får som uppgift att endera 
förskjuta skulden från mannen till offret eller förmildra allvarligheten i situationen. 
 
1.2.1 Förmildrande omständigheter och förövarens ansvar 
För att bagatellisera mannens ansvar i en våldtäktssituation, används framförallt biologiska 
förklaringar kopplade till mannens sexualdrift. ”När testosteronet slår till, kan inget stoppa en 
man” (Dr. Phil, citerat i Wennstam, 2004). Dessa myter, tar skulden från mannen och lägger den 
istället på någon annan påverkansfaktor, som varken kvinnan eller mannen kan styra över. Det 
ses som något biologiskt, ej behandlingsbart och på så vis ett accepterbart försvar för mannens 
handling. Det var helt enkelt inte hans fel, det var inget han kunde kontrollera (Wennstam, 2004). 

Det finns även en kulturell socialt inlärd förståelse kring mäns och kvinnors sexualitet. 
Mannens sexualitet är förknippad med subjektskap och överordning, medan kvinnan är objektet 
som skall erövras. Hon är passiv, han är aktiv. Då mäns sexualitet är konstruerad kring 
överordning kan våldtäkten bli ett sätt att visa deras manlighet på (Wendt Höjer, 2002).  

Vanligast är våldtäkter där gärningsmannen är en till offret mycket närstående man. Cirka en 
tredjedel av de anmälda våldtäkterna har begåtts av en man som offret har, eller har haft en nära 
relation till. Det vill säga nuvarande eller före detta makar, sambos eller pojkvänner till offren.  I 
realiteten är denna andel sannolikt större än så, eftersom många drar sig för att polisanmäla en 
närstående person (BRÅ, 2006). Ändå tror många att de flesta och allvarligaste våldtäkterna är de 
som sker ute, i en mörk park, av en psykopatisk främling som överfaller en oskyldig kvinna. 
Medias rapportering och vinkling kan vara en bidragande faktor till att dessa myter förekommer 
och att våldtäkt i nära relationer av ”normala”, inte ses som lika allvarligt. David Sandberg, 
etnolog vid Stockholms universitet, gjorde 2003 en undersökning av Dagens Nyheters 
rapportering av våldtäkter 2001 och 2002. Där var det endast i 10 av 201 artiklar, som det 
framkom att offret kände gärningsmannen sedan tidigare. En annan vanlig nyhetsrapportering är 
just den ”ensamma galningen” som överfaller okända kvinnor i parker. I dessa artiklar är det 
dock tydligt att det inte handlar om vilka män som helst, utan marginaliserade män, vilket skapar 
en gräns för vad som är avvikande och vad som är normalt (Sandberg, 2003). 

Maria-Pia Boëthius har myntat begreppet ”Alla män är potentiella våldtäktsmän”, vilket hon 
menar är den samhälleliga moralen som står bakom. Tusentals gånger varje dygn kan vi slå fast 
hur kvinnor visar sin tilltro och respekt till män. De gör helt rätt i att lägga tillit till dessa män. 
Men när det väl händer något, när den kvinnan tog fel, när den mannen hon litat på helt plötsligt 
förvandlas till en våldtäktsman, då dömer den allmänna moralen kvinnan för att ha vart så dum 
att hon litat på mannen. Det syns inte utanpå om han är en ”potentiell” våldtäktsman (Boëthius, 
1990).  

Att påstå att alla män, bokstavligen, vore våldtäktsmän är inte sant. Majoriteten av alla män 
har aldrig tvingat någon till sex och kommer heller inte att göra detta. Men att säga att det är en 
specifik grupp marginaliserade män som våldtar, är även det en osanning. Våldtäkt sker i alla 
samhällsklasser, inomhus såväl som utomhus, mer ofta av män kända för offret, än av okända 
förövare, av unga som av äldre och av svenska förövare likväl som av män med annan etnisk 
bakgrund (BRÅ, 2008). 
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1.2.2 Offrets ansvar och skuld 
En grundläggande princip i svensk rätt är att bevisbördan ligger på kärandesidan, dvs. att det inte 
är den anklagade som skall bevisa sin oskuld, utan det är det är den som anklagar som skall 
bevisa att den anklagade är skyldig. Hellre fria än att fälla, om det finns tvivel skall utfallet ske 
till den anklagades fördel. Detta är till för att skapa rättssäkerhet. Vid sexualbrott blir det dock 
mer problematiskt då det sällan finns bevis, ofta står ord mot ord, och så gott som aldrig finns det 
ögonvittnen (Bergenheim, 2005). Ofta är det här, den moraliska synen på våldtäkt kommer till 
uttryck, omedvetet eller medvetet. Ju längre kvinnan är från att vara det idealiska offret, desto 
svårare får hon att bevisa sin oskuld. Omständigheter kring kvinnans beteende, klädsel, 
berusningsgrad och tidigare erfarenheter influerar människors moraliska syn på situationen.  

För att som kvinna inte bli ifrågasatt i sin offerroll, krävs att hon ska vara så nära ett idealisk 
offer som möjligt. Alltså att hon skall vara oskuld, svag, göra motstånd, samt efteråt uppvisa 
reaktioner ”typiska” för någon som utsatts för ett brott fyllt med skam, förnedring och våld.  
Det har dock visat sig att våldtäktsoffer, precis som offer till andra brott, kan reagera helt olika. 
Vissa visar väldigt öppet att de är ledsna, rädda och arga, medan andra blir apatiska eller förnekar 
att våldtäkten någonsin ägt rum (Wennstam, 2002). 

Viktigt är även att man exempelvis inte befinner sig på en riskfylld plats eller att man inte 
själv satt sig i ett underläge genom berusning. Att vara ett idealiskt offer i ett våldtäktsfall är 
något av en omöjlighet och majoriteten av våldtäktsoffren är inte i närheten av att spegla alla 
dessa kriterier (Christie, 2001). Många våldtäkter sker även efter att en kvinna frivilligt följt med 
en man hem, även det kan av många ses som en invit till sex, och något slags medgivande från 
kvinnan, även om hon väl där inte vill och tydligt säger ifrån eller gör motstånd (Wennstam, 
2002). 

Konsekvensen av detta blir då att ett förmildrande av situationen görs av många, vilket skapar 
myter om att ”det inte var en riktig våldtäkt”, ”hon får skylla sig själv” eller ”hon var faktiskt 
med på det”. Detta leder då till myten om att det oftast handlar om kvinnor som vill hämnas på en 
man eller ångrar sig efteråt. Att de flesta kvinnor därför faktiskt aldrig var utsatta för våldtäkt, 
utan ljuger. Det visar sig dock enligt en uppskattning som BRÅ (2006) gjort att det rör sig om ca 
2 procent av anmälningarna som är falska.  
 
1.3 Internationella studier om våldtäktsmyter 
Det finns flera internationella studier som riktat in sig på att mäta acceptans av vissa eller alla av 
de myter som tagits fram av Lonsway & Fitzgerald (1994).  
 Att våldtäkt ses som en avvikande händelse, har Ferro, Cermele & Saltzman (2008) funnit i en 
studie som gjorts på universitetsstudenter i USA. Vidare kunde de även se att studenterna vill 
rationalisera sexualbrott till att handla om mäns okontrollerbarhet i vissa situationer och 
därigenom benämna det som en olycka. Det framgår även klart att vissa typer av våldtäkt ses som 
mer problematiska än andra. De ”olyckor” som nämndes ovan kan exempelvis handla om 
våldtäkt inom nära relationer eller äktenskap. Dessa ses som mindre allvarliga och inte i lika hög 
utsträckning som en brottslig handling. Majoriteten av studenterna var inte benägna att skylla på 
offret och de ansåg att sexuellt tvång kunde jämställas med våldtäkt. Mindre klart var i vilken 
utsträckning de tyckte att förövaren skulle hållas skyldig, samt var och när en våldtäkt sker och 
av vem. Många är fortfarande benägna att tro de som begår våldtäkt är våldsamma och galna 
personer (Ferro et al, 2008). Studien fann signifikanta skillnader mellan könen, där män tenderar 
att tro på våldtäktsmyter och i mindre utsträckning än kvinnor skylla på förövaren. Däremot fanns 
inga statiska skillnader mellan kvinnor och mäns förståelse gällande våldtäkt inom nära relationer 
eller äktenskap (Ferro et al, 2008).  
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I en studie gjord av Newcombe, Van den Eynde, Hafner & Jolly (2008) gav resultatet ungefär 
samma bild av verkligheten som i Ferro et al, fann i sin studie. De hade valt att fokusera på 
skillnader i mäns och kvinnors attityder, när offer och förövare är främlingar, bekanta eller 
närstående, men även hur allvarligt respondenterna såg på våldtäkt. Signifikant fler män än 
kvinnor accepterade våldtäktsmyterna i studien, men inga signifikanta könsskillnader upptäcktes 
generellt gällande huruvida offer eller förövare fick skulden. Vid undersökning av relationen 
mellan förövare och offer, fann författarna dock att respondenterna tenderade att skylla mer på 
offret, ju närmare offret och förövaren stod varandra. Könsskillnaderna blir tydliga ju närmare 
offret och förövaren står varandra och män är den grupp som väljer att beskylla offret, om denne 
har en nära relation med förövaren. I en ”date-situation” var det tvärtom förövaren som fick ta 
skulden för våldtäkten, vilket både kvinnliga och manliga respondenter ansåg. En skillnad mellan 
män och kvinnor var även att män tenderade att minimera allvarligheten för användning av våld i 
en våldtäktssituation än kvinnor gör (Newcombe et al, 2008). 
 I och med att få studier genomförts i Sverige kring våldtäktsmyter vet vi inte om deras resultat 
är generaliserbara vad gäller svenska förhållanden. Ringa kunskap finns därför om, eller i vilken 
grad, män och kvinnor i Sverige accepterar myterna kring våldtäkt. Då Sverige ibland ses som ett 
land där jämställdhet redan är uppnådd, vilket gör det svårt att tala om förändringar. Ofta 
förknippas Sverige med en statsstyrd, institutionaliserad och medial feminism (Holmberg, 2005). 
Om svenskar generellt sett är mer jämställda borde kanske tron på våldtäktsmyter vara lägre än i 
andra länder. 
 Studenter har ofta fått agera respondenter i studier som tidigare gjorts inom ämnet. Det har 
visat sig att just studenter är en grupp som generellt sett har lägre acceptans för våldtäktsmyter 
(se bl.a Ferro et al, 2008 och Newcombe et al, 2008). Då förövaren oftast är man och offret 
kvinna, är det just dessa situationer som undersökts, vilket innebär en heterosexuell kontext. 
Ambitionen med föreliggande studie är att, så långt det är möjligt testa dessa faktorer i Sverige. 
 
1.4 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka studenters attityder gentemot myter kring våldtäkt i en 
heterosexuell kontext. Detta genom att studera om samband föreligger mellan studenternas kön 
och acceptans av dessa myter och utifrån teoretiska ramar analysera resultatet. 
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2 Metod 
 
Nedan följer en redovisning av hur vi gått till väga, vilka mätinstrument som använts, hur 
analysen genomförts samt de etiska aspekter som vi tagit hänsyn till. 
 
2.1  Forskningsansats 
Föreliggande studie har en deduktiv ansats, då det utifrån teorier och tidigare forskning finns ett 
kunskapsfält för att vidare kunna göra en empirisk prövning i det speciella fallet. Att ha 
utgångspunkten i redan befintligt kunskapsfält, leder till att forskningsprocessen i mindre grad 
blir färgad av författarnas egna subjektiva uppfattningar. Däremot kan den befintliga teorin och 
forskningen komma att styra författarna i en viss riktning och leda till att forskningen inte startar 
förutsättningslöst och viktiga nya aspekter kanske inte upptäcks (Patel & Davidson, 2003). 
 En kvantitativ forskningsinsamling valdes i denna studie, då vi ville få en bredd i materialet. 
För att undersöka människors attityder behövs ett relativt stort antal respondenter, varför en 
kvantitativ enkätstudie var att föredra. Enkäter är ett bra alternativ för att inte påverka 
respondenterna, i jämförelse med en intervjusituation (Marlow, 2005). Eftersom ämnet är så pass 
känsligt, ansåg vi att det kunde finnas risk att inte få helt uppriktiga svar i en intervjusituation.  
 I enkäten fanns ett utrymme för kommentarer och åsikter (se bilaga I), där respondenterna 
kunde uttrycka sig. Detta då vi ville få en uppfattning om de missuppfattat eller förstått frågorna, 
samt vilka andra tankar de hade om ämnet i sig. 
 För att undersöka forskningsområdet och för att utesluta att likadana undersökningar redan 
gjorts i Sverige, genomfördes en grundlig sökning på olika sökmotorer. Dessa var Libris, 
ELIN@, bibliotekskatalog på Örebro Universitetsbibliotek samt google och sökorden var 
våldtäkt, myt, våldstäktsmyt, acceptans för våldtäktsmyter, rape myth acceptance samt 
variationer och trunkeringar av dessa begrepp.    
 
2.2 Urval 
Då syftet med studien är att undersöka studenters attityder till våldtäktsmyter, valde vi att 
genomföra undersökningen på ett universitet. Universitet som valdes, har att göra med 
tillgängligheten. Respondenterna valdes inte för deras speciella kunskap inom det aktuella ämnet, 
eller på grund av deras representativitet. De är istället valda på basis av bekvämlighets- eller 
tillgänglighetsurval (Marlow, 2005). 
 Den grupp studenter som studien genomfördes på, valdes på grund av sin relativt jämna 
könsfördelning och att de var många, vilket gjorde att enkäterna kunde delas ut vid ett tillfälle. 
Sammanlagt kunde 108 enkäter samlas in. 63 av respondenterna var kvinnor och 45 var män. De 
undersökta studenternas medelålder var för kvinnorna 23,3 år och för männen 21,8 år. I och med 
att enkätundersökningen var frivillig var det vissa som valde att ej medverka. Hur stort antal 
studenter som fanns på plats vid utdelningstillfället är okänt, samt hur många som valde att inte 
delta. Därför kan vi inte yttra oss om det externa bortfallet. Då det för studiens syfte ej har 
betydelse vilken utbildning respondenterna läser eller vilken ålder de har, analyseras inte detta. 
Vi lämnar dock utrymme för att utbildning och ålder kan påverka huruvida respondenterna har 
låg eller hög acceptans av myterna om våldtäkt. 
 
2.3 IRMA-skalan 
Ett attitydformulär med en likert-skala användes i studien, vilket är en sorts ordinalskala, där 
alternativen är rangordnade. I undersökningar där respondenter skall ställa sig endera negativa 
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eller positiva till påståenden, är likert-skalor att föredra. I de flesta likert-skalor, inkluderat de 
flesta befintliga våldtäktsmyt- skalor, ställs hälften av alla påståendena på ett sådant sätt att de 
uttrycker gillande dvs. är positivt formulerade medan andra hälften uttrycker ”ogillande” dvs. är 
negativt formulerade. Dessa positiva och negativa påståenden ska sedan blandas med varandra så 
de inte kommer i ordning (Patel & Davidson, 2003). Payne, Lonsway & Fitzgerald (1999) menar 
dock att det är olämpligt att ha negativt ställda påståenden i en attitydundersökning rörande 
våldtäktsmyter. Om påståendena har en negativ formulering blir dessa inte våldtäktsmyter i sig. 
Alla påståenden är därför positivt ställda dvs. i form av ”sanningar”, som respondenterna får ta 
ställning till.  

Alternativet som Lonsway & Fitzgerald (1994) utvecklat var att inkludera ett antal påståenden, 
”utfyllningsfrågor/kontrollfrågor”, som är negativa i den bemärkelsen att de innehåller 
antivåldtäktspåståenden, men som inte direkt motsäger sig någon speciell myt och heller inte 
tillför något värde till det totala. Dessa togs sedan bort innan den statistiska analysen gjordes . 
Detta tvingar respondenterna till eftertanke. Det fyller även funktionen att respondenterna inte 
ska tro att vi utgår från att alla situationer är våldtäkt (Payne et al, 1999). Frågorna handlar istället 
mer allmänt om sex, kvinnosyn och våldtäkt, och går inte in på några detaljer om någon situation 
(se Bilaga I & II).  
 Tidigare studier i bl.a. USA och Australien (bl.a. Ferro et al, 2008 och Newcombe et al, 2008) 
har använt sig av IRMA-skalan, vilken är utvecklad just för att studera vilka attityder 
respondenterna har till myter om våldtäkt. Modellen är utvecklad i USA och då vår studie syftar 
till att studera svenska förhållanden, översatte vi den befintliga mallen till svenska, med så små 
förändringar som möjligt (se Bilaga I & II). Ändringar gjordes dock på grund av att den 
amerikanska kulturen skiljer sig från den svenska på vissa punkter, samt att det ibland inte fanns 
någon självklar översättning. Bl.a. översattes ”men from nice middle class homes” till ”vanliga 
Svenssons”, då Sverige ej har lika tydlig klassuppdelning som USA har.  

I den ursprungliga modellen av skalan såg vi dock en brist i de myter rörande våldtäkt inom 
äktenskapet (nära relationer), då det i tidigare forskning visat sig vara den ”vanligaste” typen av 
våldtäkt. Därför skapade vi två egna påståenden rörande detta ämne, som sedan fick representera 
en åttonde myt: ”våldtäkt är inte lika allvarligt i en nära relation”. 
 
2.3.1 Fördelar och begränsningar med IRMA-skalan 
Det finns flera olika mätinstrument att ta hjälp av vid undersökning av attityder till våldtäkt. 
IRMA-skalan utarbetades under lång tid och har sedan använts flitigt i forskarsammanhang. 
Payne et al (1999) ville sammanställa en skala utifrån flera gamla skalor som använts. Frågorna 
förenklades så att de skulle bli lättare att förstå och påståendena kommer i slumpvis ordning för 
att myterna inte ska hamna efter varandra, då detta kan påverka respondentens svar. Att vissa 
frågor liknar varandra, är avsiktligt av producenterna, då respondenten tvingas till eftertanke 
(Payne et al, 1999).  
 Respondenterna har möjlighet att svara med alternativet ”Neutral/Ingen uppfattning” om de 
inte vill ta ställning, eller om de varken ställer sig positiva eller negativa till påståendet. Detta kan 
minska bortfall och blir en etisk frågeställning då respondenterna inte tvingas välja sida.  
 Flera av påståendena innehåller talspråk, slang eller fraser, som kanske är oklara eller som fort 
blir omoderna. Detta är ett problem som är svårt att undvika, eftersom sexuell kommunikation 
ofta förlitar sig på att terminologin är relativt slangartad (Payne et al, 1999). 
 Det kan även vara svårt att översätta den ursprungliga IRMA-skalan för användning i andra 
kulturer. Uttrycket ”ett dåligt område av stan” kanske exempelvis inte existerar i alla kulturer 
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eller på alla platser. Slutligen kan acceptansen av våldtäktsmyter i andra kulturer innehålla idéer 
som inte finns representerade bland påståendena (Payne et al, 1999). 
 
2.4 Analysmetod 
När materialet samlats in, genomfördes en item-analys, vilket innebär att svarsalternativen 
poängsattes från 1 till 5 (Patel & Davidson, 2003). All data lades in i statistikprogrammet SPSS. 
Därefter skapades ett index för varje myt, där summan av respondenternas svar på påståendena 
räknades ut. Utifrån summan togs ett medelvärde fram för varje myt. Medelvärdet fick sedan 
utgöra en gräns mellan de som hamnade över och därmed hade en högre acceptans för myten 
(”Högre RMA”) respektive de som hamnade under och ansågs ha en lägre acceptans (”Låg 
RMA”). De myter som enkätens påståenden delades in i, var de samma som använts av Lonsway 
& Fitzgeralds (1994) ursprungliga IRMA-skala, med enda skillnaden att en åttonde myt lades till 
rörande våldtäkt i nära relationer. Utifrån dessa åtta teman sammanställdes varje myt i en 
korstabell, med kön som oberoende variabel och graden av acceptans som beroende variabel.  
 Det mått som användes för att mäta om det förekommer ett statistiskt beroende mellan 
variablerna är Chi2, eller x2. Vid konstaterande av hur starkt detta samband var, användes 
sambandsmåttet Phi, vilket är begränsat till användning endast för fyrfältstabeller, som också 
används i föreliggande studie (Djurfeldt, 2003). Desto högre sambandsmåttens värde är, desto 
starkare är beroendet mellan variablerna. De gör även att jämförelse mellan tabellerna blir möjligt 
(Aronsson, 1997). 
  
2.5 Generaliserbarhet, reliabilitet, validitet 
Tillgänglighetsurvalet gör att forskningsresultat som framkommer inte kan generaliseras till hela 
populationen (Patel & Davidsson, 2003). Vi har dock ingen anledning att tro att resultaten skulle 
ha sett avsevärt annorlunda ut, om undersökningen utförts vid ett annat universitet i Sverige, men 
kan inte utesluta detta. Det är däremot rimligt att anta att de attityder som framkom i 
undersökningen kan räknas som generella för gruppen unga studenter på ett medelstort 
universitet i Sverige. Resultatet i denna studie kan därför inte generaliseras till alla Sveriges 
universitetsstudenter, men visar en bild av de attityder som kan förekomma.  

Individuell tolkning av frågorna skulle kunna vara en begränsning för reliabiliteten. 
Påståendena kan vara ställda på ett sådant sätt att det finns utrymme för tolkning, vilket kan göra 
att respondenter svarade på ett annat sätt än de skulle ha gjort om frågan var ställd på ett 
annorlunda sätt fast med samma betydelse (Marlow, 2005).  

Metoden är beprövad sedan tidigare, vilket stärker mätinstrumentets reliabilitet. Dock har en 
översättning gjorts från den amerikanska ursprungliga mallen och det kan hända att påståendena 
uppfattats annorlunda av respondenterna pga. detta. Mätinstrumentet gjordes då på en helt annan 
grupp respondenter i en annan kontext. I våra resultat kan dock likheter urskiljas, vilket kan 
styrka mätinstrumentets säkerhet. I och med att enkätmallen är utformad just för att studera 
acceptans för våldtäktsmyter, kan validiteten styrkas. Den är noga utformad och beprövad i 
tidigare studier för att just mäta det som avses (Marlow, 2005).  
 
2.6 Etiska överväganden 
Informationskravet är en av Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning. Detta försökte vi 
ta i beaktning genom att grundligt informera studenterna om studien och presentera ämnet och 
vad undersökningen ska resultera i. Studenterna gavs även information om att liknande studier 
genomförts i andra länder, och att deras medverkan skulle ge en inblick i vilka attityder svenska 
studenter har gällande våldtäkt. Vi informerade respondenterna om deras uppgift, vilken var att 
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på egen hand avgöra hur de ställer sig till de olika påståendena. Studenterna blev uppmanade att 
fylla i enkäten enskilt och försöka sätta sig in i de olika situationerna, även om de kunde kännas 
främmande för dem. De delgavs även att deltagandet var frivilligt och att enkäterna skulle 
hanteras konfidentiellt. Informationen gällde även att studenternas svar skulle analyseras på 
gruppnivå och därmed helt eliminera risken för att urskilja enskilda respondenter i rapportens 
slutgiltiga format. Studenterna fick fylla i enkäterna helt eller delvis, eller lämna in dem ofyllda. 
Då våldtäkt kan upplevas som ett känsligt ämne, meddelade vi att de kan avbryta ifyllandet av 
enkäten, om de skulle känna sig illa till mods. Studenterna gavs möjlighet att ta kontakt med oss, 
genom att spara det försättsblad som innehöll kontaktuppgifter. Enkäterna lämnades sedan in i en 
låda med stängt lock, för att så långt som möjligt skydda deras identitet (Vetenskapsrådet 2002).    
 Vi tog även frågornas känsliga karaktär i beaktning. Det går ej att utesluta att vissa av 
respondenterna själva varit med om ett övergrepp eller en våldtäkt. Det går heller ej att veta om 
det finns de bland respondenterna som tvingat någon till sex. Dessa personer kunde möjligen ha 
känt sig upprörda, eller negativt påverkade av påståendenas formuleringar eller enkätens 
utformning. För att ta hänsyn till detta informerade författarna studenterna om frågornas natur, 
både muntligen samt skriftligen i det medföljande försättsbladet. 
 Eftersom ordet myt står för en osanning ansåg författarna att detta kunde påverka 
respondenterna i en viss riktning. För att respondenterna i så stor utsträckning som möjligt skulle 
delge sina egna uppfattningar utan yttre påverkan nämndes inte ordet myt i anknytning till 
attitydundersökningen.  
 Det individuella samtycket när det gäller enkätundersökningar är inte lika klart som vid 
intervjustudier. Istället kan samtycket ses som beaktats då respondenterna lämnat in sin ifyllda 
enkät. Respondenterna ska även ha klart för sig att de kan avbryta undersökningen när som helst 
utan att detta får några negativa följder. Vi försökte dock uppmuntra respondenterna att delta i 
studien, genom att trycka på att resultatet kan ge en inblick i just svenska studenters attityder 
gentemot våldtäktsmyter, vilket är ett kunskapsfält som innehåller luckor (Vetenskapsrådet 
2002). 

Konfidentialitetskravet innehåller riktlinjer för behandling av respondenternas svar och 
personliga uppgifter (Vetenskapsrådet 2002). Materialet analyseras på gruppnivå och eliminerar 
därför risken för igenkänning. Ingen förutom författarna själva har läst eller analyserat enkäterna, 
vilka kommer att förstöras efter användning och avsikten är inte att använda materialet i något 
annat sammanhang än denna studie. 
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3 Tolkningsram 
 
Våldtäkt kan diskuteras och analyseras i ljuset av många olika perspektiv. Denna studie tar sin 
utgångspunkt i socialkonstruktivistiska synsätt, vilket innebär att tonvikten ligger på kulturella, 
strukturella och sociala faktorer. Dessa angreppssätt har valts att användas i denna 
undersökning, då litteraturen och den tidigare forskningen inom ämnet främst fokuserat på just 
dessa (BRÅ, 2008). Trots detta finns andra perspektiv som väljer att exempelvis förklara våldtäkt 
utifrån biologiska utgångspunkter. Då denna studie inriktar sig på att se generella mönster på 
strukturell nivå, kan en biologisk infallsvinkel vara svårtillämpad. Denna typ av förklaringar är 
inte särskilt utbredd, och fler och fler hävdar idag att våldtäkt handlar om makt, istället för sex 
(Isdal, 2001). Tolkningar utifrån att gärningsmannen lider av någon personlighetsstörning eller 
har andra personliga egenskaper som format deras beteende finns också. Fokus ligger då på det 
patologiska i förövarens beteende. Dessa är oftast kopplade till överfallsvåldtäkter, som blir 
mycket uppmärksammade i media. Att förklara våldtäkt utifrån detta perspektiv blir missvisande, 
då de enbartutgör en liten del av alla våldtäkter som sker (BRÅ, 2008).  
 
3.1 Genus 
  
3.1.1 Genussystemet 
Genus är en social struktur, ständigt i förändring, som beskriver den kulturella skillnaden mellan 
kvinnor och män. Fokus ligger på de sociala relationer inom vilka individer och grupper agerar 
(Connell, 2003). Genussystemet kan, enligt Hirdman formuleras utifrån två grundprinciper, 
isärhållandet av könen och den manliga normens primat. Isärhållandet baseras på tanken att man 
och kvinna är två olika arter, ojämförbara med varandra. Mannen ses som norm, mot vilken 
kvinnor jämförs (Hirdman, 2003). Genus kan vara en källa till framgång, njutning och identitet 
för vissa, men kan också ge orättvisor och lidande, vilket gör genus till en politisk fråga. Grunden 
för genusordningen är patriarkatet, ett ständigt reproducerande system, där män ses som 
överordnade kvinnor (Connell, 2003). Patriarkatet kan diskuteras utifrån flera feministiska 
perspektiv, där en gemensam nämnare är att dessa strukturer bör förändras (Gemzöe, 2003). 
Våldtäkt kan diskuteras i ljuset av genusstrukturer. Sociokulturella feministiska teorier gällande 
våldtäkt menar att sexuellt våld mot kvinnor beror på patriarkala strukturer i samhället. När 
våldtäkt studeras utifrån modeller av social kontroll, är mansdominerade strukturer upprätthållna 
genom olika sociala faktorer, bl.a. sexuellt våld mot kvinnor (Murnen, Wright & Kaluzny, 2002).  
 Historien är till största delen skriven och beskriven genom mäns ögon. Rollen som kvinnor 
fått spela har istället handlat om hur män uppfattat dessa varelser. Redan före Kristus tid beskrevs 
det manliga släktet som överlägset det kvinnliga, på alla plan. Genom historien har kvinnan 
beskrivits som en avbild av mannen, men som en ofullständig sådan. Kvinnan var av naturen 
dålig och ofärdig redan från avlandet och beskrevs utifrån egenskaper som brist på kontroll, 
medan förnuftet tillhörde mannens egenskaper. Kvinnan var kropp medan mannen var själ. Jämte 
synen på kvinnan som sämre upplaga av mannen, fanns synen på kvinnan som helt väsenskild 
från mannen, och detta synsätt har allt mer tagit över. Kvinnan sågs som innehavare av 
egenskaper som fattades mannen, men som han inte heller ville ha. Bilden av kvinnan 
förändrades, från sexuell och argsint till ljuv, asexuell, pryd, blyg, ömsint, tyst och god. Dessa 
attribut låg långt ifrån mannens och blev på så sätt accepterade. Kvinnans främsta uppgift var 
barnafödande och för att bli vald till den uppgiften krävdes att hon behagade mannen. Fokus kom 
att ligga på det biologiska och Darwins tankegångar genomsyrade våra uppfattningar om kön och 
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sex. Beskrivningar av det sexuella urvalet togs från djurriket och applicerades på människor, där 
män slåss mot varandra för att få tillgång till kvinnor, med ett mål för ögonen, att fortplanta sig. I 
förlängning kom Darwins modell att ge motiv åt den våldsutövning, krigföring, dominans och 
maktlängtan som män har för att kunna få en kvinna. Då mannens egenskaper ses som norm, 
behöver han inte formas på samma sätt som kvinnan. Hon måste göras till kvinna. Vad innebär 
det då att vara man? En man kan som grundprincip ses som en person som inte är kvinna, med 
motsatta egenskaper till det kvinnliga: mjuk, känslosam, okontrollerbar, svag, passiv, lögnaktig 
osv. (Hirdman, 2003).  
 I förståelsen att man och kvinna är av naturen två skilda väsen, är det lättare att hävda att 
mannen bara följer det som för honom är naturligt när han dominerar, super och våldtar.  
Testosteronet används för att beskriva hur ”riktiga” män ska vara, men kan också ursäkta vissa 
beteenden hos mannen. Därigenom har hävdats att mannens överlägsenhet kan härledas till 
biologin. Med detta sagt bör tilläggas att även män måste arbeta för att behålla sin manlighet. För 
att inte tappa sin maskulinitet krävs maskulin handling (Hirdman, 2003). 
 
3.1.2 Den hegemoniska maskuliniteten  
I vår kultur finns en gemensam bild av den hegemoniska maskuliniteten, med dess ideal, 
processer och värderingar. På så sätt garanteras mäns dominanta position och kvinnors 
underordning i samhällsordningen. För att denna ordning skall fungera krävs att den är allmänt 
accepterad av både kvinnor och män och att den är förankrad i samhälleliga institutioner. 
(Connell, 2008). 
 De mest iögonfallande hegemoniska maskuliniteterna är de mäktigaste. Det handlar oftast om 
institutionell makt tillsammans med kulturella ideal. Dessa ideal är föränderliga och i och med att 
patriarkatet på många sätt ifrågasätts, skapas nya hegemoniska maskuliniteter ständigt, för att 
passa in till de nya förutsättningarna. Hegemoni innebär med andra ord att det finns en kulturell 
dominans i samhället som helhet. En genusordning där män dominerar över kvinnan, kan inte 
undvika att se män som en intressegrupp som vill försvara sin ställning och kvinnor som en 
intressegrupp som är intresserade av förändring. Detta är ett strukturellt faktum, även om män 
som individer älskar eller hatar kvinnor, tror på jämlikhet eller förnedring (Connell, 2008). 
 Få män tillhör dock den hegemoniska eller normativa maskuliniteten och handlar inte utifrån 
det hegemoniska mönstret. Trots detta drar majoriteten av alla män fördel av denna maskulinitets 
hegemoni eftersom de kan tillgodose sig den patriarkaliska utdelningen. De får ta del av de 
fördelar som kommer med att män vinner över kvinnors underlägsenhet. Män som grupp får 
utdelning av patriarkatet i form av högre löner, respekt, auktoritet, trygghet, makt och kontroll. 
Denna utdelning minskar dock när jämställdheten mellan könen ökar (Connell, 2003). 

Det finns dock särskilda genusrelationer uppbyggda på dominans och underordnad även 
mellan män. Den homosexuella mannen är en utav fler grupper som står längst ner på mäns 
genushierarki. Även vissa typer av heterosexuella män som inte accepterar den hegemoniska 
maskuliniteten marginaliseras. Genusrelationerna har förändrats i och med att homosexualiteten 
har blivit ett alternativ till den heterosexuella ordningen. Framförallt också att kvinnor idag har 
större krav på sexuell njutning, kontroll över den egna kroppen och sexuell frihet. Spänningar 
uppstår runt sexuell ojämlikhet på grund av detta och en mans rättigheter i äktenskapet (Connell, 
2008). 

Mäns våld mot kvinnor kan ses som ett medel för upprätthållande av dominans. Kuvandet av 
kvinnor kan handla om busvisslingar, sexuella trakasserier, våldtäkt, kvinnomisshandel och 
mord. Med dessa fysiska attacker följer även ofta en verbal misshandel (Connell, 2008). 
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3.2 Könsroller  
Teorin om könsroller handlar om hur människor blir tilldelad genus genom en 
socialisationsmodell. Teorin utgår i grund och botten från att samhällets förväntningar gör att de 
beter sig olika, vill olika saker i livet och kan olika mycket. Flickor kläs i rosa, medan pojkarna 
bär blått och redan från spädbarnsåldern rättas de in i leden av hur en flicka respektive pojke ska 
vara. Hon förväntas vara medgörlig, passiv och söt medan han ska vara tuff, krävande och 
energisk. Dessa beteenden blir till normer som befästs genom förstärkning eller bestraffning av 
familjen, skolan, media eller kamrater (Connell, 2003). 
 Våra könsroller är starkt befästa i de samhälleliga normerna. Oavsett om det sker medvetet 
eller omedvetet av föräldrar och omgivning, behandlas flickor och pojkar som biologiskt olika 
individer. Hos vissa är normerna så starka att de inte reflekterar över att de behandlar barnen 
olika, på grundval av deras kön. Andra kan ha försökt, men samhället gör det svårt att inte 
särhålla pojkar och flickor. Det finns självfallet de som också tycker att det är bra att flickor och 
pojkar uppfostras och behandlas olika (Bergström, 2006). Pojkar och flickor skiljs åt och får olika 
erfarenheter på grund av sina kön. Flickor får reflektera över sin roll genom att diskutera kärlek 
och relationer, vilket pojkar inte blir uppmanade att göra i samma utsträckning, om ens 
överhuvudtaget (Stahlman, 1998). Att bli fostrad till ett specifikt kön är en livslång process av 
föreställningar om det egna könet och det motsatta, från vilken det är svårt att frigöra sig 
(Bergström, 2006). Både pojkar och flickor klär sig i olika masker för att skydda sig själva. Att 
ha starka och tydliga könsroller kan för pojkar vara en tillflykt eller ett beteende de kan ta till för 
att vinna gillande från andra. För de som lider av låg självkänsla är egenskaper som 
konkurrensanda, aggressivitet, avståndstagande till att öppet visa känslor och ha en negativ syn 
på homosexuella, ett sätt att dölja denna för omvärlden. Kvinnor gömmer generellt sin dåliga 
självkänsla bakom en annan fasad, då de är rädda för att hamna i konflikter. Undergivenhet och 
behov att vara till lags samt ett konstant dåligt samvete över att inte vara tillräckligt bra kan också 
härledas till kvinnors könsroll. Hon är bra på att ta hand om andra, men inte lika bra på att ta 
hand om sig själv (Stahlman, 1998).  
 Då könsroller knyts till identitet, uppstår en begränsning av de mänskliga egenskaper som 
människan har och fokus hamnar på könen. Det är också lättare att se olikheterna mellan könen 
på detta vis och avståndet ökar mellan kvinna och man. När båda könens egenskaper ställs emot 
varandra ses det manliga som norm, mot vilken det kvinnliga jämförs. Det kan då vara svårt att 
”mötas”, eftersom könsrollerna ger oss en roll att spela (Stahlman, 1998). Tanken om att kvinnor 
och män bör vara olika finns kvar, trots att Sverige kommit en bit på väg mot jämställdhet: 
”Könsrollerna är djupt rotade, liksom uppfattningen att deras existens är grundförutsättningen 
för attraktionen mellan könen” (Maria Ringborg: DN 2008-01-05). 
 
3.2.1 Traditional Sexual Script (TSS) 
Attityder gentemot könsroller är influerade av sociokulturella sammanhang. På grund av detta 
kan det vara en fördel att använda script-teori. Att använda sig av scripts innebär att undersöka 
beteenden som motsvarar en kulturs förväntningar på vad som händer; när, var, hur, varför och av 
vem. Dessa scripts finns med oss hela tiden, medvetet eller omedvetet. Att ha detta perspektiv ger 
möjlighet att vid analys se hur människor blir påverkade av den sociokulturella kontext de lever i 
(Greene & Faulkner, 2005). Vad gäller sexuella scripts så handlar dessa om de abstrakta ramar 
som människor sätter upp kring sexualitet och som kan delas av de flesta som lever i en viss 
kultur. Byers (1996) har beskrivit hur traditionella sexuella scripts (TSS) inom den heterosexuella 
kontexten ser ut. Män lär sig att vara översexuella, okänsliga, aggressiva och att inte kunna ta ett 
nej från en kvinna. Kvinnor däremot ska vara passiva, vara sexiga men på samma gång skydda 
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sitt värde genom att ge mannen begränsad tillgång till sex. Hon oroar sig för mannens behov och 
hur hon ska uppfylla dem (Byers, 1996). Kvinnor ska vara medgörliga när mannen tar initiativ till 
en sexuell kontakt. Männen ska guida kvinnan och visa sig erfaren, medan kvinnan ska vara 
lyhörd och nöjd med den sexuella situationen. De sexuella scripten ger riktlinjer om vilka 
sexuella mål och kontexter som finns, men ger även en guide till hur vi ska bete oss och planera 
för att nå våra mål (Greene & Faulkner, 2005).  
 Scripten innehåller kulturella instruktioner för de ramar som konstruerats av bl.a. samhället, 
media, inflytelserika personer och sexualundervisning i skolan. De ger också människor en bild 
av hur de ska bete sig på ett korrekt sätt gällande sitt sexualliv. Även personers strukturerade 
mönster vid interaktion, samt individens känslor och fantasier om sexuella aktiviteter påverkas. 
Scripten används för att reflektera över tidigare erfarenheter och fungera som en guide till 
nuvarande och framtida beteenden (Greene & Faulkner, 2005).  
 Det finns en dubbelmoral gällande traditionella sexuella script, då kvinnor och män har olika 
förväntningar på sig, bl.a. då kvinnor i högre grad än män förväntas ha sexuellt umgänge i stabila 
relationer. Män kan å andra sidan ha fler lösa sexuella förbindelser. Denna traditionella syn har 
dock blivit mindre synbar idag, men finns delvis kvar, exempelvis i det acceptabla antalet 
sexuella partners som kvinnor respektive män har haft. Kvinnor som är kända för att ha haft 
många partners får en negativ stämpel, och tenderar att underrapportera antalet sexuella kontakter 
Även den traditionella synen på att mannen ska ta initiativ till sexuellt umgänge lever kvar. Detta 
kan ses i samband med den dominans som mannen enligt normen ska inneha i en sexuell 
situation. ”Sexual assertivness” handlar om att ha en förmåga att tala om sex, ta initiativ till 
sexuella aktiviteter, inte gå med på sådana sexuella aktiviteter som man inte vill och kunna 
förhandla sig till den typ av sexuell aktivitet som man föredrar. Hit hör även att föreslå 
preventivmedel eller andra säkerhetsåtgärder, exempelvis för att skydda sig mot sjukdomar. Att 
vara sexuellt ”assertive” hör mannen till i det traditionella tänkandet och kan kopplas till en direkt 
form av sexuell dominans. Kvinnans roll ses som mer indirekt och detta gör att hon inte kan vara 
sexuellt ”assertive” utan att gå emot de kulturella normerna. Om hon bryter mot normerna, 
förlorar hon sin roll som den passiva och underordnade parten. Detta kan innebära att hon istället 
blir sedd som mer sexuellt erfaren och därför en mindre önskvärd flickvän eller fru. I ett 
förhållande kan däremot kvinnan ta för sig på ett annat sätt än hon kan när det gäller lösa 
förbindelser. Det ses som en naturlig del av ett intimt förhållande och är då mer socialt accepterat 
(Greene & Faulkner, 2005). 
 Det kan tolkas så att kvinnor och män har olika perceptioner om sexuell kommunikation, 
vilket kan leda till våldtäkt. Kvinnor och män har olika kulturellt inlärda tolkningar av den andres 
beteende. Den kulturella koden är att män ska vara den aggressiva i sexuella situationer, medan 
kvinnan ska vara ovillig till sex. Säger hon nej, utgår han från att hon inte menar det, även om 
hon anser att hon varit tydlig nog för att förstå att hon inte vill ha sex. Dessa stereotyper är även 
förstärkta i media, där mannens ses som dominant och kvinnan ska vara honom till lags 
(McGregor, 2005). 
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3.3 Media och kön  
 
3.3.1 Mediebilden 
I media blir våra föreställningar om könen tydligt åtskilda. Män har typiskt manliga attribut och 
kvinnor har typiskt kvinnliga attribut. De tydliga könsrollsmönstren spelar på mäns och kvinnors 
sexualitet och används i olika mediala produktioner för att locka tittaren eller läsare. Vad gäller 
sexualiteten framställs män och kvinnor på helt olika sätt, ofta i form av subjekt och objekt. Det 
kan vara svårt att bortse från, då barn från födseln lärt sig hur de ska vara sitt kön (Bergström, 
2006).  
 Media har en snedvriden vinkling av våldtäktsfall, där fokus ligger på överfallsvåldtäkter, 
med ”den ensamme galningen” som förövare. Media lägger också fokus på våldtäkter som sker 
utomhus och i ”dåliga” områden. En underrapportering av våldtäkter som sker inom hemmet av 
”den normale mannen” existerar, trots att detta inte stämmer överens med hur det i verkligheten 
ser ut (Sandberg, 2003). 
 Jämställdhet idag ser inte ut som den gjorde på 1970-talet, när frigörelse betydde en autonom 
sexualitet. Idag handlar det snarare om att kvinnor visar upp sig själva och sina kroppar för 
betraktarens njutnings skull. Även om det ofta sker på grundval av att de själva vill vika ut sig 
och att bilderna inte ska ses som pornografiska. Kvinnorna bedyrar att de inte skäms över sina 
kroppar. Men trots detta är bilderna sexuellt laddade och gjorda för att vara tändande för män, då 
de ses som symboler för könens positioner i ett sexuellt möte (Hirdman, 2006). Det är inte enbart 
män som skapat denna mediebild av separationen av könen, utan även kvinnor. Utifrån normen 
skolas kvinnor in i vad de ska ha på sig och hur de ska bete sig. Inom media finns en 
dubbelmoral, som både handlar om att älska och hata sin egen kropp. Kvinnor lär andra kvinnor 
om att de är beroende av vad andra tycker om dem (Hirdman, 2006). 
 
3.3.2 Pornografi 
Det finns idag en uppsjö av medier som producerar eller visar olika typer av pornografi. Trots 
detta går mycket av pornografiutbudet att generaliseras. Mannens sexuella handling står i fokus, 
men det är kvinnans blick som når tittaren. Hon frestar mannen, är ett objekt för hans lust till 
henne, även om makten ligger hos honom och det är han som styr handlingsförloppet. 
Pornografin förmedlar de normer och ideal som finns i samhället, fast mer klichéartat och med 
mer inslag av våld (Bergström, 2006). 
 Ur en feministisk synvinkel är pornografi en form av forcerat sex, det sexualpolitiskas praktik 
och ett upprätthållande av den ojämlikhet som finns mellan könen. Detta perspektiv tillsammans 
med våldtäkt och prostitution (vilket ofta är innehållet i pornografin) gör att männens sexuella 
överordning institutionaliseras. Med andra ord, den erotiska bild som finns om manlig dominans 
och kvinnlig passivitet reproduceras av våra sociala konstruktioner av könen. Genus är ett 
sexuellt laddat begrepp, vilket har sin bakgrund i den sociala verkligheten som hegemonisk 
maskulinitet skapar. Även om pornografiska filmer bygger på ett manuskript, där skådespelare 
ska spela olika roller, är det ur detta perspektiv fortfarande en verklighet för många i den manliga 
publiken. Det vill säga, verkligheten går ihop med det som ses inom pornografin. Kvinnan 
framställs som ett objekt som kan bli taget och använt. Detta kan vara tändande för en man att se 
på. Hans egen sexualitet är nämligen så socialt starkt förknippad med något man kan se på, det 
vill säga pornografi. Enligt detta har män sex med deras bild av vad en kvinna är, såsom hon är 
framställd inom exempelvis pornografin (MacKinnon, 1991). Eftersom manlig dominans råder, 
räknas sådant som är upphetsande för mannen som sex. Inom pornografin är sex och upphetsning 
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förknippat med våld, men även underordningen, ojämlikheten, förödmjukelsen och 
nedvärderingen av kvinnan hör dit. Utan dessa element kan inte den sexuella åtrån uppstå. Att 
etikettera pornografi som våld, inte sex, hjälper människor att se att kvinnor inte tycker det är 
njutbart att bli våldtagen (MacKinnon, 1991).  
 I en undersökning om ungdomars attityder, sexualitet, kropp och begär (Johansson och 
Hammarén, 2006) visade det sig att många fler pojkar (ca 91 %) konsumerat pornografi under sin 
tid på högstadiet, jämfört med flickorna (ca 57 %). Under gymnasiet steg flickornas konsumtion, 
(ca 74 %) medan pojkarnas låg relativt konstant (Johansson & Hammarén, 2006). Drygt en 
tiondel av pojkarna har sett våldspornografiska filmer, där kvinnor förnedras eller skadas. Över 
hälften av flickorna beskrev porr som ”äckligt” och ”avtändande”. Hos pojkarna ansåg över 
hälften att porr är ”upphetsande”. Mer än 50 procent av dem svarade ”jag får lust att prova det jag 
ser” (Svedin & Åkerman, 2006). Studien visar även att det finns ett samband mellan sexuella 
aktiviteter och pornografi, där de som haft oral- och analsex i större utsträckning också 
konsumerar pornografi (Johansson & Hammarén, 2006). En annan studie rapporterade att flickor 
tycker att pornografi är förnedrande i högre utsträckning än pojkarna gör (Forsberg, 2005).  
 
 
3.4 Normal eller avvikande? 
 
3.4.1 Normer ger förhandlingsutrymme  
Ungdomar har olika normer för kön och heterosexualitet som tillsammans utgör kulturella koder, 
vilka ungdomarna i Jeffners (1997) studie förhåller sig till när det gäller heterosexuell 
samhandling, dvs. det konkreta sätt som kön, sammanflätat med heterosexualitet uttrycks.  
 Ungdomarna diskuterar de olikheter som finns mellan tjejer och killar, vilka tar uttryck i den 
könsstereotypiska kultur vi lever i. Skillnader påvisas ständigt och det framkommer ett mönster 
av killars överordning och tjejers underordning. Exempelvis ska killarna framstå som mer 
bråkiga, störiga, framåt, snackiga och bete sig som ledare mm., medan tjejer förväntas vara 
motsatsen. Killarna beskrivs i det yttre utifrån hegemoniska könsnormer, exempelvis som tuffa 
och hårda. Tjejerna i studien beskriver ändå killarna utifrån marginaliserade normer, vilket 
speglar de uppfattningar som de helst vill ha om killarna. Killarnas yttre beteende behöver alltså 
inte säga något om deras riktiga jag. De hegemoniska könsnormerna skiljer sig mot hur 
ungdomarna egentligen vill att det andra könet ska bete sig. Kravet på att människans inre och 
yttre ska överensstämma, gäller inte killarna. Detta kan ses som individuella hanteringar av 
hegemoniska normer för kön. Det framkommer även att det finns en rad strategier för att anpassa 
sig till de hegemoniska könsnormerna. Det är vad killarna antas se och bedöma som styr hur både 
killar och tjejer förväntas bete sig (Jeffner, 1997). 
 Bra sex och kärlek är något som hamnar under det Jeffner benämner som den romantiska 
kärleken, till skillnad från dåligt sex, dvs. att båda parter inte njuter av och/eller mår dåligt av 
sexet. Dåligt sex kan även klassas som våldtäkt och ses som en motsats till den romantiska 
kärleken. Det finns även ytterligare en definition av dåligt sex, som killar generellt syftar till då 
de diskuterar sex. Tjejernas inställning till sex handlar istället främst om romantisk kärlek. Den 
romantiska kärleken fungerar som normativ norm, för såväl killar som tjejer, men att fysisk sex 
fungerar som en empirisk norm för killarna, vilket Jeffner tolkar som att det finns en möjlighet att 
killarna kan ha fysiskt sex utan att det behöver tolkas som dåligt. I vilken mån killar och tjejer har 
sex inom den romantiska kärlekens ram eller bara fysiskt sex, bestämmer på något sätt om de är 
bra eller dåliga tjejer och killar. Killarna har ofta en större chans att vara ”bra” killar, oavsett 
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vilken sorts sex de har. Tjejer däremot har ingen direkt möjlighet att ha sex utanför den 
romantiska kärleken, om de vill följa normen och ses som bra tjejer (Jeffner, 1997). 
 Ungdomarna tolkade våldtäkt väldigt olika. Vissa tolkade det i förhållande med vilka 
handlingar som konstituerar våldtäkt, andra har tolkat det utifrån vem, eller vilken typ av kille 
som våldtar, eller vem, vilken tjej som blir våldtagen. Samtliga ungdomar ser det som något som 
skadar kvinnan allvarligt, och samtliga tar avstånd från det och ser det som fel och oacceptabelt. 
Alla menar också på att våldtäkt är allt sexuellt efter att kvinnan har sagt nej. Vissa menar på att 
det innefattar våld, medan andra menar på att det kan räcka med att tjejen inte säger ja. Det går 
även att dra en parallell till det tidigare nämnda, dåligt sex och våldtäkt (Jeffner, 1997). 
 De är alla också överens om att våldtäkt är ett gränsöverskridande, som ska straffas från 
samhällets sida genom juridiskt straff och från omgivningen genom avståndstagande.  
Dock kan man, som tidigare nämnts, urskilja att det sker vissa omtolkningar. Ungdomarnas 
förståelse av våldtäkt är föränderlig och omtolkas beroende på vilka omständigheter som funnits 
(Jeffner, 1997). 
 
3.4.2 Våld som en normalitet och kvinnors rädsla 
Genom att använda sig av vår kulturs normaliteter och inrotade bilder vad gäller kön, kvinnlighet 
och manlighet, normaliseras våld. Våld handlar om makt och kontroll och har sin bas i den 
normala könsmaktsordningen. Den existerande maktobalansen knyts till normalitet som råder 
mellan könen i vår kultur. Maktobalansen är en integrerad aspekt av de kulturellt ”normala” 
könsbilderna. Den kulturella normaliteten ter sig i att manlighet och kvinnlighet skapas som olika 
(Lundgren, 2004). 
 Som motsvarighet till manlig överordning, status och makt, finns det kvinnliga, vilket 
representeras av underordning och sexuell tillgänglighet. Kulturell normalitet är även att kvinnor 
ska dras till och tända på mäns överordning, dominans, pengar och andra maktattribut, medan 
män skall tända på kvinnor genom attribut som speglar hennes tillgänglighet och anpassning till 
mannen (Lundgren, 2004). 

Hot om våld och våldtäkt har också blivit generellt normaliserat i kvinnors liv. Det kan handla 
om egen eller andras utsatthet eller rädslan för att bli utsatt för våld i olika former. Kvinnors 
handlingsutrymme inskränks på flera sätt genom mäns våld och det strukturella våldet blir då en 
politisk fråga (SOU, 2004). Generellt upplever kvinnor en större otrygghet än män. Kvinnor 
väljer ofta att anpassa sitt beteende utifrån denna otrygghet. Detta kan ta sig uttryck i att 
exempelvis välja att gå en annan väg eller avstå från vissa aktiviteter (BRÅ, 2008). 

På grund av att den stora majoriteten av våldtäktsoffer är kvinnor och vårt samhälle är en 
våldtäktskultur i vilken mäns aggression mot kvinnor är accepterad, är rädslan för att bli 
våldtagen mycket större hos kvinnor än hos män. Män känner inte denna konstanta rädsla för att 
bli våldtagen, vilket kan vara orsaken till deras felaktiga förståelse av våldtäkt. Våldtäktskulturen 
är beroende av att kvinnor ses som en kategori personer, åtrådda av män och oförmögna att stå 
emot mäns angrepp. Därmed är de tillgängliga som objekt för mannen (McCaughey, 1997). 
 
3.4.3 Det ideala offret och förövaren 
Med det idealiska offret talar man inte om de offer som löper störst risk att, eller oftast blir 
viktimiserade. Det idealiska offret syftar till den som, när den drabbas av brott, lättast får 
fullständig och legitim status som offer. Exempel på vad som krävs för att offret skall ses som 
idealt, är att offret skall vara svagt, upptaget med en respektabel syssla på en plats som hon inte 
kan klandras för att vara på. För våldtäktsoffer är detta dock oftast inte tillräckligt, utan hon bör 
även vara oskuld och kämpa emot i så stor utsträckning som möjligt, samt att bevara sin offerroll 
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även efter det är brott skett. Detta är dock inte hur majoriteten av våldtäktssituationerna kommer 
till uttryck (Christie, 2001). 

 Förövaren och offret är varandras motsatser. Gärningsmannen ska vara farlig, främmande för 
offret och inneha egenskaper som det är svårt att identifiera sig med. Han är ur moralisk synpunkt 
svart jämfört med det vita offret. Idealiska offer behöver och skapar idealiska förövare. De två är 
beroende av varandra. Ju mer idealiskt ett offer är, desto mer idealisk blir förövaren och tvärtom 
(Christie, 2001).  
Att det som våldtäktsoffer är svårt att få legitimitet kan man inte minst se om man förflyttar sig in 
på hemmets/familjevåldets arena. Där är de dömda männen få och det är långt mellan domarna. 
Vi har ändå all anledning att tro att detta är ett dominerande område för våldsbrott. Men ändå, 
tycks det tills helt nyligen varit nästan omöjligt att tala öppet om fenomenet, dvs. genom att döma 
brottslingarna och ge de misshandlade/våldtagna kvinnorna legitim status som lidande offer 
(Christie, 2001). 
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 4 Resultat och analys 
 
 Nedan presenteras tabeller framtagna utifrån det insamlade materialet. Dessa följs av en kort 
redovisning av resultatet, där Chi- och Phi-värde anges inom parantes, för att visa om samband 
föreligger. En analys görs sedan av materialet. Utifrån tabellerna kan vi utläsa huruvida 
respondenterna tenderar att ha en högre eller lägre acceptans beroende på det kön de tillhör.  
En högre acceptans för myterna, ger en högre RMA och en lägre acceptans en lägre RMA.  
 I två av myterna, ”Det var inte en riktig våldtäkt” och ”Han menade det inte”, kunde ej 
signifikanta samband mellan variablerna kön och myt urskiljas. Dessa tabeller togs därför bort 
och kommer ej vara föremål för analys. 
 
 4.1 Hon bad om det 

 
Sju av påståendena i enkäten berörde temat ”Hon bad om det” (se bilaga). Dessa är samlade 
under ovanstående tabell. 69,8 % av de som hade lägre acceptans för myten var kvinnor, jämfört 
med 30,2 % män. Fler män hade högre acceptansgrad än kvinnorna, 54,2 % mot 45,8 %.  
Resultatet är signifikant (x2 19,96, p=0,015, Φ=0,243). 
 
4.1.2 Delanalys 
 Påståendena som är kopplade till ”Hon bad om det”, rör frågor om offrets klädsel, 
berusningsgrad, om hon betett sig flörtigt, eller frivilligt följt med mannen hem (se bilaga I). 
 De traditionella sexuella skripten (TSS) utgår från att kvinnan ska vara passiv och inte ta 
initiativ till sex. Detta är istället mannens uppgift. Om hon bryter mot normen och är den som 
föreslår en sexuell kontakt, genom att exempelvis flörta eller följa med en man hem, ses hon som 
mer erfaren. Detta ses som negativt i den bemärkelsen att hon inte betraktas som en respektabel 
kvinna (Green & Faulkner, 2005). Om kvinnan blir våldtagen efter att ha klätt sig utmanande 
eller valt att dricka alkohol ses hon som normbrytande och allvarligheten i situationen kan då 
förhandlas om (Jeffner, 1997). En möjlig tolkning är att de manliga respondenternas högre 
acceptansgrad bygger på att de ser kvinnan som normbrytande genom att hon ej beter sig passivt 
och svårflörtad. Ur mannens synvinkel blir kvinnan våldtagen eftersom hon inte betett sig som en 
kvinna ska.  
 Utifrån resultatet, kan vi tolka det som att mannen vill se kvinnan ur en traditionell synvinkel 
och att kvinnan vill se mannen som traditionellt manlig. Det är grunden till attraktionen mellan 
könen (Ringborg, 2008). Kvinnor blir hela tiden påmind om deras kulturella norm, att vara 

4.1.1 Tabell 1 

   Kön 

   Kvinna Man Total 

Hon bad om det Lägre RMA Count % 37 16 53

  69,8% 30,2% 100,0%

Högre RMA Count % 22 26 48

 45,8% 54,2% 100,0%

Total Count % 59 42 101

 58,4% 41,6% 100,0%
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sexuellt tillgänglig och attraktiv för mannen. I exempelvis magasin för kvinnor, ges tips för hur 
kvinnor bör vara och hur de inte ska bete sig, för att lyckas (Hirdman, 2006).  
 Många män har fått lära sig att tända på den kulturella kvinnobilden, där kvinnan är tillgänglig 
för honom (Lundgren, 2004). Denna speglas av media och inom pornografin. Dock är detta ”fel” 
sorts kvinna, utifrån en traditionell syn. Med andra ord, ingen kvinna som män ser sig själva i en 
nära relation med (Greene, 2005). De manliga respondenternas högre acceptans för myten kan 
tolkas som att de har en bild av kvinnor som ”ber om det”, i ett vidare perspektiv, där många 
attribut och beteenden ingår. Kvinnor har däremot ett snävare perspektiv gällande vad det är att 
”be om det”.  
 Enligt (McCaughey, 1997) kan män, trots vetskapen om att när kvinnor klär sig utmanande 
och besöker barer inte ger en invit till att bli våldtagen, så ser de detta beteende som en invit till 
sex. Män kan på så vis ”missförstå” en kvinnas klädsel och agerande, som att hon vill utstråla 
sexuell åtråvärdhet. Detta kan göra att de manliga respondenterna i högre utsträckning har 
överseende med förövarens beteende, även om kvinnan inte ville ha sexuellt umgänge. Kvinnors 
acceptans för denna myt kan därför vara lägre än mäns, då de använder sig av ”bilden av 
kvinnor” när de klär upp sig, men inte med våldtäkt i åtanke. Det kan vara en indikator på att de 
utifrån ett kvinnligt perspektiv har lättare att identifiera sig med ett potentiellt offer. Attribut som 
sexig klädsel och alkoholbruk är något som många kvinnor kan relatera till, utan tanke på att de 
kan bli våldtagna. Däremot kan det mycket väl vara så att kvinnor medvetet använder sig av vissa 
attribut som både kvinnor och män anser sexigt hos kvinnor, för att få kontakt med det manliga 
könet. Kvinnor vet dock, på grund av konstant rädsla, att även de kan bli utsatta för våldtäkt, 
oavsett om de identifierar sig med mediebilden av kvinnor eller den traditionella kvinnan 
(McCaughey, 1997). 
 
4.2 Hon ville 

 
I ovanstående tabell finns ett signifikant samband mellan variabeln kön och huruvida 
respondenterna har lägre eller högre acceptans för myten ”Hon ville” (x2 20,78, p=0,011 
Φ=0,259). Kvinnor har generellt sett lägre acceptans för myten (69,4 %) jämfört med männen 
(30,6 %). Fler männen har en högre acceptans för myten (56,2 %) än kvinnorna (43,8 %). 
 
 
 

4.2.1 Tabell 2 

   
Kön 

   Kvinna Man Total 

Hon ville Lägre RMA Count % 34 15 49

 69,4% 30,6% 100,0%

Högre RMA Count % 21 27 48

 43,8% 56,2% 100,0%

Total Count % 55 42 97

 56,7% 43,3% 100,0%
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4.2.2 Delanalys 
Påståendena inom denna myt handlar om att kvinnan (offret) egentligen var med på den sexuella 
aktiviteten, då de flesta kvinnor tycker att det är upphetsande att bli pressad till sex och när 
mannen använder lite kraft. Att bli pressad till sex kan även fungera som en lättnad för kvinnan, 
då hon slipper känna skuld inför det som sker. Detta handlar då om att majoriteten av kvinnorna 
vill ha det på det viset i en sexuell situation (se bilaga I). 

Intressant är att siffrorna i tabellen visar på att män tror de vet vad kvinnor vill ha i större 
utsträckning än kvinnorna själva. Detta då kvinnorna har mycket lägre acceptans för myten än 
männen. Att männen i högre utsträckning accepterar myten, skulle kunna vara den pornografiska 
bilden av vad kvinnor vill ha sexuellt. Våld är ofta förekommande i pornografin och kvinnan ses 
som ett objekt och mannen som subjekt (Hirdman, 2006). Detta är en möjlig orsaksfaktor till att 
våldsamma sexuella aktiviteter ses som en normalitet hos båda könen, speciellt hos män då 
pornografin genom media konsumeras i större utsträckning av män. Fler män än kvinnor menar 
även att de har lärt sig något av pornografin och vill testa det de sett (Svedin & Åkerman, 2006).  
 I den kulturella normen ses mannen som mer sexuellt aggressiv och för att attrahera honom 
ska kvinnan vara sexuellt tillgänglig (Lundgren, 2004). Dessa attribut är för båda könen 
förväntade av varandra. Mannen ses enligt kulturen som den med störst sexualdrift. Han tar 
initiativet och använder hårdare och aggressiva tag, då han tror att detta är vad som förväntas av 
honom, som man. Kvinnan har lärt sig att vara passiv och inte säga ja för lätt enligt den 
traditionella normen (se bl.a Hirdman, 2003 och Lundgren, 2004). Kvinnor har svårt för att ta 
hand om sig själva och lättare för att ta hand om andra, vilket kan leda till att de går med på saker 
de egentligen inte vill, medan mannen kanske utnyttjar detta (Stahlman, 1997). Enligt TSS är det 
mannen som är sexuellt ”assertive”, medan kvinnan ska gå med på de sexuella aktiviteter mannen 
föreslår. Om hon är den som styr i den sexuella situationen ses hon som mer erfaren och därmed 
inte lika eftertraktad som potentiell flickvän, eller fru. Detta synsätt är dock kanske inte lika 
påtagligt idag, när kvinnor har större rätt till sin egen sexuella njutning och makt över den egna 
kroppen (Connell, 2008).  
Genussystemets andra lag, att mannen ses som norm, är något som både kvinnor och män rättar 
sig efter (Hirdman, 2003). Syftet blir att tillfredställa hans behov och sätta honom i första 
rummet. Detta gör att kvinnor på olika vis försöker anpassa sitt beteende. Att kvinnorna har en 
lägre acceptans skulle kunna förklaras utifrån att de genom sina egna erfarenheter vet att de 
ibland agerar utifrån vad normen förväntar sig av dem, men att det inte alltid är något de njuter av 
och att våldtäkt inte är något de vill bli offer för. 

Enligt Connell (2008) är det ett strukturellt faktum, i och med rådande genusordning, att män 
som grupp vill försvara sin dominanta ställning, samtidigt som kvinnor är mer intresserade av 
förändring. Männens dominans genom makt och kontroll skapar spänningar runt sexuell 
ojämlikhet. Att kvinnliga respondenter har en lägre acceptans för myten, skulle därför kunna 
förklaras genom att de ifrågasätter kvinnors roll som likatänkande. Det vill säga, de ser inte sig 
själva utifrån traditionella mönster, där kvinnan ska vara passiv och mannen påtvingande och 
dominant, utan ser sexuella kontakter som mer individinriktade, utifrån sin egen njutning. Att 
kvinnor har en större sexuell frihet idag, innebär att hon sätter sig själv i främsta rummet och inte 
ser sig själv som objekt för mäns tillfredställelse.  
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4.3 Hon ljuger 
 

 
Ett signifikant samband finns mellan huruvida respondenterna tenderar att acceptera myten om 
att tjejen ljuger om att en våldtäkt ägt rum, beroende på vilket kön de har (x2 18,86, p=0,012 
Φ=0,255).  Majoriteten av de med en lägre acceptans av myten är kvinnor (66,1%). Av de 
respondenter som har en högre acceptans av myten är 59,5% män.  
 
4.3.2 Delanalys  
Denna myt handlar om att kvinnan ljuger om att hon blivit våldtagen för att skydda sig själv från 
att känna skuld, för att hämnas på en man eller för att dölja otrohet. Det kan också vara så att 
kvinnan lockat mannen till att ha sex, men sedan hävdar att han våldtog henne (se bilaga I). 

Att män tenderar att ha högre acceptans om myten kring att kvinnan ljuger kan tolkas utifrån 
att kvinnor i jämförelse med män setts som lögnaktiga genom historien. I jämförelse med detta 
står en av mannens främsta egenskaper, nämligen rationalitet (Hirdman, 2003). Det kan med 
andra ord därför vara svårare att lita på en kvinnas ord än på en mans, enligt männen.  

Mannens motiv till våldtäkt ifrågasätts ibland; han som är så trevlig, duktig, snygg och rolig 
behöver väl inte våldta någon? Mannens egenskaper ställs emot hennes, där hans betraktas som 
mer värda. Kvinnan kan på många sätt ifrågasättas i en våldtäktssituation, detta syns inte minst 
genom alla dessa myter. Bilden av kvinnor som pryda, blyga och asexuella skapar en uppfattning 
om att kvinnor genom sexuell samhandling känner skam och skuld. En förklaring till att de skulle 
ljuga om att en sexuell situation egentligen var en våldtäkt. Det kan kopplas ihop med myten 
”hon bad om det”, då en kvinna enligt mannen ”visat” att hon ville ha sex genom yttre attribut 
och sedan ljuger om det på grund av skam. Detsamma gäller myten ”hon ville”, då män kanske 
har ett vidare perspektiv på om en kvinna ”bad om det” och därmed ett snävare perspektiv på vad 
som är våldtäkt, än vad kvinnor har. 
 Enligt Jeffner (1997) ser tjejer och killar olika på sex och kärlek. För killar kan ”dåligt sex”, 
som av vissa benämns som våldtäkt, vara ”vanligt sex”. Tjejer definierar bra sex som ett resultat 
av sex kopplat till romantisk kärlek. Detta är även normen för killar, men de kan även ha ”dåligt 
sex”, utan att bryta normen. För tjejerna ses ett normbrytande som värre och de får större 
konsekvenser. Om en sexuell samhandling sker mellan man och kvinna, kan alltså uppfattningen 
om huruvida det var ”bra sex” eller ”dåligt sex”, skilja sig åt. En konflikt uppstår därmed om 
situationen var våldtäkt eller inte. I en sådan situation kan tänkas att killar oftare än kvinnor ser 
situationen som ”dåligt sex” istället för våldtäkt och tänker på så sätt att kvinnan ljuger. 

4.3.1 Tabell 3 
   Kön 

   Kvinna Man Total 

Hon ljuger Lägre RMA Count % 37 19 56

 66,1% 33,9% 100,0%

Högre RMA Count % 17 25 42

 40,5% 59,5% 100,0%

Total Count % 54 44 98

 55,1% 44,9% 100,0%
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En tolkning av resultatet skulle då kunna vara att de manliga respondenterna om möjligt har en 
snävare definition av våldtäkt. Kvinnornas lägre acceptans är kopplat till att de oftare tolkar 
”dåligt sex” som våldtäkt.  
 Ett av påståendena handlar om att kvinnor ljuger när de varit otrogna. Då otrohet är en 
normbrytande handling, blir kvinnan ett icke-idealiskt offer. Mannen blir därmed en icke-idealisk 
förövare, då de båda begreppen är beroende av varandra (Christie, 2001). Detta kan resultera i att 
kvinnan förlorar sin trovärdighet som våldtäktsoffer. Det må så vara att de manliga 
respondenterna har högre acceptans av myten, då de inte vill betrakta gruppen män som 
våldtäktsmän, utan hellre ser till att kvinnan överdriver eller ljuger. Många kanske har erfarenhet 
av den ”normala” mannen som blivit anklagad för våldtäkt. De är då tvärtemot den ideala 
förövaren som Christie (2001) beskriver. Det kan då vara lättare för männen att se kvinnan som 
lögnerska, dvs. ett ickeidealsikt offer.  

 
4.4  Våldtäkt är en obetydlig händelse 

 
Ett signifikant samband kan även ses i denna tabell (x2 19,58, p=0,001 Φ=0,419). Av de som har 
en lägre acceptans för att våldtäkt ses som en obetydlig händelse är majoriteten kvinnor (76,4%) 
jämfört med män (23,6%). Av de som har en högre acceptans av myten är dock männen i 
majoritet med 65,2%, då kvinnorna utgör 34,8%. 

 
4.4.2 Delanalys  
Påståendena som ingår i myten, handlar om att kvinnans tidigare sexuella erfarenheter eller att 
hon t.ex. gått med på att kyssas med mannen i fråga, fungerar som förmildrande av de sexuella 
handlingar som fortsätter. Även att våldtäkt inte är ett så stort problem och inte lika allvarligt som 
misshandel eller rån (se bilaga I). 

Kvinnor tenderar i mycket större utsträckning att inte acceptera våldtäkt som obetydligt, vilket 
kan kopplas till kvinnors konstanta rädsla för att bli våldtagna. Kvinnors rörelsemönster kan 
inskränkas av denna rädsla, då de tar omvägar på grund av mörker osv. (BRÅ, 2008). 
Medvetenheten och rädslan för att råka ut för våldtäkt kan vara en orsak till att kvinnor ser mer 
allvarligt på problemet. Män känner inte denna konstanta rädsla för att bli våldtagna, vilket kan 
vara orsaken till att deras acceptans inte är lika låg (McCaughey, 1997).  
 Tidigare sexuella erfarenheter eller att kvinnan gått med på att kyssas med mannen, gör att sex 
kan ses som mindre allvarligt för män. Detta kan ställas i relation till TSS. Kvinnans erfarenhet 
ger henne en negativ stämpel och flertalet sexuella partners gör att hon bryter mot traditionella 
normer, där en kvinna bör hålla sig till sex i stabila relationer (Green & Faulkner, 2005). Om 

4.4.1 Tabell 4 
   Kön 

   Kvinna Man Total 

 Våldtäkt är en obetydlig 
händelse 

Lägre RMA Count % 42 13 55

 76,4% 23,6% 100,0%

Högre RMA Count % 16 30 46

 34,8% 65,2% 100,0%

Total Count % 58 43 101

 57,4% 42,6% 100,0%
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kvinnan bryter mot normen genom att ha sexuellt umgänge utanför den romantiska kärleken, 
förmildras omständigheterna av både killar och tjejer. Detsamma gäller om tjejen sedan tidigare 
ses som en hora, då skadan inte ses lika allvarlig än om hon varit oskuld (Jeffner, 1997).  
 Hur media genom bl.a. pornografin framställer sexualitet och bilden av mannen som subjekt 
och kvinnan som objekt, påverkar människors syn på ”normalt” sex. Pornografin är ofta 
förknippat med våld, underordning, ojämlikhet, förödmjukelse och nedvärdering av kvinnan, 
vilket skapar en bild av att dessa element skall ingå för att skapa åtrå (MacKinnon, 1991). Detta 
leder till att pornografin blir en sexuell normalitet och att förnedring av kvinnan blir generellt mer 
acceptabelt för både kvinnor och män. En våldtäkt ses då inte som en lika allvarlig händelse i och 
med att beteendet normaliserats genom exempelvis pornografin. Då pornografin påverkar många 
människor från ung ålder (se bl.a. Svedin & Åkerman, 2006), särskilt bland pojkar, kan bilden av 
sex bli snedvriden. Den bild som projiceras av pornografin kan vara ett underlag för hur 
attityderna till våldtäkt ser ut. Att män generellt har högre acceptans för myten, kan tolkas utifrån 
att många fler pojkar/män konsumerar pornografi än flickor/kvinnor. Det är även pojkar och män 
som i större utsträckning säger sig vilja prova på de aktiviteter som framkommer i pornografin, 
medan majoriteten av flickor/kvinnor tycker att pornografin är förnedrande, äcklig och 
avtändande (Svedin & Åkerman, 2006, samt Forsberg, 2005). Kvinnor inom pornografin är långt 
ifrån oskuldsfulla idealiska offer (Christie, 2001), vilket gör att situationen inte ses som en 
våldtäkt, då tjejen deltar i aktiviteter innehållande våld och förnedring. Detta kan förklara mäns 
förmildrande av situationer som innehåller samma element som inom pornografin. Dessa 
situationer förknippas därför inte med våldtäkt.  

För att upprätthålla sin dominans är våld ett medel som män kan använda, det behöver inte te 
sig så allvarligt som våldtäkt, utan uttrycker sig även genom exempelvis sexuella trakasserier, 
förtryck och verbal misshandel (Connell, 2008). Vi tolkar det så att vissa av de manliga 
respondenterna kan ha en nedsättande kvinnosyn, vilken kan vara så inrotad och omedveten att 
många inte reflekterar över den, som gör att förtrycket göms.  
 

 
I tabellen ovan framkommer ett signifikant samband mellan variablerna kön och acceptans av 
myten om att ”våldtäkt är en avvikande händelse” (x2 19,22, p=0,001 Φ=0,426). Tydliga 
könsskillnader kan urskönjas, då de med en lägre acceptans för myten till största delen är kvinnor 
(75,9%). Av dem som har högre acceptans för myten är 66,7% män jämfört med 33,3% kvinnor. 
 

4.5  Våldtäkt är en avvikande händelse 
 
4.5.1 Tabell 5 

   Kön 

   Kvinna Man Total 

Våldtäkt är en avvikande 
händelse 

Lägre RMA Count % 44 14 58

 75,9% 24,1% 100,0%

Högre RMA Count % 15 30 45

 33,3% 66,7% 100,0%

Total Count % 59 44 103

 57,3% 42,7% 100,0%
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4.5.2 Delanalys  
Påståendena i denna myt är i huvudsak att våldtäkt endast förekommer i dåliga områden, inte där 
kvinnan hör hemma eller känner sig trygg och inte av vanliga ”Svenssons”. Även att de som 
faller offer för våldtäkt är kvinnor som har ett aktivt nöjesliv, samt har haft sexuellt umgänge med 
många män (se bilaga I). 

Den konstanta rädslan att bli våldtagen förändrar kvinnors livsutrymme och blir synlig i deras 
vardagsliv, vilket kan göra det svårare för kvinnor att tro på liknande myter. De kan eventuellt 
identifiera sig med offren och förstår att våldtäkt kan inträffa när som helst och mot vilken typ av 
kvinna som helst. Män har inte rädslan att bli våldtagna som ett konstant hot, vilket kan förklara 
att de har en högre acceptans för myten (McCaughey, 1997). 
Den idealiska förövaren och det idealiska offret förekommer ofta i media, rörande våldtäkter, 
vilket ger uppfattningen av att det är dem som är de s.k. riktiga våldtäkterna. I verkligheten är 
istället offret oftast långt ifrån det idealiska offret och förövaren är ofta den vanliga mannen. Det 
idealiska offret bör även enligt Christie (2001) befinna sig på en respektabel plats, upptagen med 
en uppgift för att bli betrodd som offer, inte i områden där hon inte hör hemma. Ideligen speglas 
denna bild i media, genom att rapporteringen om de överfallsvåldtäkter som sker. Medias 
snedvridna våldtäktsrapportering kan ha en hög påverkan på att denna myt är förankrad i många 
människors uppfattning om hur verkligheten ser ut. I tidningsartiklar kan man läsa om områden, 
som ses som riskfyllda och att den ”ensamma galningen härjar fritt” och kvinnor bör se upp. 
Kopplingen till den vanlige mannen försvinner ur fokus och det som sker i nära förhållanden ses 
inte som lika allvarligt och så ofta förekommande (Sandberg, 2003). 

Om tjejen sedan tidigare varit förknippad med att ses som en hora, en avvikelse från normen, 
är det inte lika konstigt om just hon blir utsatt. Lika gäller om våldtäkten kopplas till en tillsynes 
”normal fin kille”, då företeelsens grad förmildrades (Jeffner, 1997).   

Anledningen till att män har en högre acceptans för myten, kan tolkas som att han ser sig som 
en vanlig ”Svensson”, men inte kan identifiera sig med en våldtäktsman. Kvinnornas lägre 
acceptans kan då istället förklaras utifrån att hon har lättare att identifiera sig med våldtäktsoffer.  

 
I myten om ”våldtäkt är inte lika allvarligt i nära relationer” kan könsskillnader urskiljas och det 
finns ett signifikant samband för detta (x2 17,69, p=0,010 Φ=0,255). Kvinnorna (67,2%) är i 
majoritet gällande en lägre acceptans.  
Av de som har en högre acceptans för myten utgör männen 58,5%, medan kvinnorna har 43,1%. 

 
4.6 Våldtäkt är inte lika allvarligt i nära relationer 
 
4.6.1 Tabell 6 
   Kön 

   Kvinna Man Total 

Våldtäkt är inte lika  
allvarligt i nära relationer 

Lägre RMA    Count% 41 20 61

 67,2% 32,8% 100,0%

Högre RMA Count% 17 24 41

 41,5% 58,5% 100,0%

Total Count% 58 44 102

 56,9% 43,1% 100,0%



29 
 

4.6.2 Delanalys 
Denna myt rör två påståenden, som tar upp allvarlighetsgraden i överfallsvåldtäkter kontra 
våldtäkter i en nära relation (se bilaga I). 
 Genusordningen med mannen som överordnad influerar hela samhället. Få män tillhör den 
hegemoniska maskuliniteten, men drar ändå nytta av dess patriarkaliska utdelning i och med att 
de ej ifrågasätter strukturerna (Connell, 2008). Kvinnan har tidigare setts som mannens ägodel 
och vissa av dessa strukturer kan idag leva kvar. Väl i ett förhållande, är mannen överhuvud och 
kvinnan ska tillgodose hans behov (Hirdman, 2003). Denna gamla syn kan påverka hur 
människor ställer sig till myten. Det kan även vara så att de värderingar som fortfarande lever 
kvar, om att det privata skulle hållas privat och inte offentligt, kan påverka. I och med att 
överfallsvåldtäkter med okända gärningsmän får sådant stort utrymme i offentligheten, ses våld i 
hemmets arena som privat. Genom detta försvinner kopplingen till ”den normale mannen” som 
gärningsman. Medias underrapportering av våld inom hemmet och förstorande av 
överfallsvåldtäkter, vinklar verkligheten (Sandberg, 2003). Detta kan bidra till att attityder om att 
våldtäkt inte är lika allvarligt inom nära relationer lever kvar.  
 Våldtäkt som sker där förövaren inte är idealisk, alltså av den vanliga mannen, skapar ett icke 
idealiskt offer. Det leder till att trovärdigheten till offret sjunker och omständigheterna 
förmildras. Man vill inte tro att det är ”vanliga” män som kan våldta, i ”vanliga” förhållanden. 
Det blir för nära en själv, vilket är jobbigt att hantera. Särskilt om kvinnan väljer att stanna hos 
den man som utnyttjar henne, skapar det en misstro hos allmänheten. Män ses som rationella och 
trovärdiga, vilket då istället leder till en misstro av kvinnan. Att offret i en nära relation på något 
sätt måste ha retat upp mannen till dess att han förlorat fattningen. Samma sak framkommer i 
Jeffners (1997) studie, där ungdomarna anser att fina killar inte våldtar. 
 TSS tar upp att kvinnan ska ha sex i stadiga förhållanden. I ett förhållande kan scripten göra 
att våldtäkter sker, men inte benämns våldtäkt, utan som vanligt sex (Greene & Faulkner, 2005). 
Det kan vara så, att de manliga respondenterna tolkar våldtäktssituationer som just 
överfallsvåldtäkter i större utsträckning än kvinnor. Kanske genom bilden de fått av media, men 
även genom att de ej känner samma rädsla som kvinnorna gör. Våldtäkt ses som något hemskt, 
vilket många av männen uttryckte i enkätens kommentarutrymme. Men, det var just 
överfallsvåldtäter, med ”sjuka” män som många hänvisade till. Vi tolkar detta som att männen 
främst ser överfallsvåldtäkter som våldtäkt och därmed blir den vanligaste typen av våldtäkt, 
nämligen den i en nära relation, betraktad som mindre allvarlig. 
 Män har ett intresse av att vidmakthålla den dominanta ställning som män besitter. I 
parförhållanden är mannen generellt sett överordnad kvinnan, vilket kan härledas till gamla 
strukturer som reproduceras av båda könen. I och med mannens intresse av att få del av den 
patriarkaliska utdelningen, samt våra inrotade könsroller, kan dessa strukturer leva kvar, trots ett 
allt större motstånd från kvinnors sida. Spänningar uppstår kring männens rättigheter i 
äktenskapet (Connell, 2008). De manliga respondenternas högre acceptans, kan tolkas som att de 
inte ifrågasätter det rådande systemet, utan utgår från att det ”kontrakt” som finns i en nära 
relation, automatiskt ger kvinnans medgivande till sexuell kontakt. Kvinnors låga acceptans kan 
härledas till deras rätt till fri sexualitet och kontroll över den egna kroppen, oavsett om de har ett 
nära förhållande med någon eller tillfälliga förbindelser.  
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5 Slutsatser 
 
Acceptansnivån för myterna i studien var relativt låg hos studenterna. Detta kunde ses då 
medelvärdet på respondenternas svarspoäng alltid var lägre än medelvärdet för den totala 
maxpoängen. Det visade sig dock finnas signifikanta samband mellan respondenternas kön och 
deras acceptans till myterna. Det visade sig i samtliga ovan presenterade myter, att männen hade 
högre acceptans av dem än kvinnorna och tvärtom att kvinnorna tenderade att ha en lägre 
acceptans för myterna.  
 De tolkningar som gjorts utifrån resultatet har baserats på strukturella skillnader mellan könen, 
där mäns överordning och kvinnors underordning kommer till uttryck, bl.a. genom pornografin 
och media. Vi tror också att de traditionella och kulturella normerna som råder har en inverkan på 
respondenternas svar, samt skapar konflikter och en polarisering mellan könen. 
 
 

6 Diskussion 
 
6.1 Resultatdiskussion 
Genom denna studie har vi fått en uppfattning om hur acceptans av våldtäktsmyter kan komma 
till uttryck bland studenter. Generellt sett var acceptansen låg, vilket kunde ses genom de relativt 
låga medelvärdena för myterna. Det intressanta i vårt resultat är dock att tydliga könsskillnader 
fanns, då män i högre grad än kvinnor accepterade myterna. Detta väcker många frågor och vi har 
genom rådande teoretiska begrepp och ramar gjort en tolkning av skillnaderna.  
 Kunskapsfältet har utvidgats då undersökningen prövades på svenska förhållanden. Våra 
resultat är då intressanta, i ljuset av att vi inte hittat någon annan liknande svensk undersökning. 
Den tidigare forskning som vi läst inför arbetet med denna studie har därför främst varit 
internationell. Med tanke på att Sverige ses som ett land långt fram i utvecklingen när det gäller 
jämställdhet mellan könen, är resultatet om än mer intressant. Förväntningarna inför 
undersökningen var att små könsskillnader skulle påträffas, om än några alls. Bl.a. på grund av 
det mätinstrumentet som användes, då vissa av påståendena skulle kunna uppfattas som 
provocerande. I och med att respondenterna läser på universitetsnivå, där genusperspektiv i 
allmänhet och kritiskt tänkande i synnerhet är inkluderade delar av utbildningen. Vi trodde att 
den rådande jämställdheten samt den mediala debatten skulle ha påverkat respondenterna att 
generellt hålla en ännu lägre acceptansnivå.  

Våra resultat kan kopplas till tidigare internationella studier. Även där blev resultaten att mäns 
acceptans för våldtäktsmyter var högre än kvinnornas. Vi kan med andra ord styrka deras resultat, 
att manliga universitetsstudenter generellt sett har högre acceptans för myterna kring våldtäkt, än 
de kvinnliga. 
 Studiens syfte var att undersöka studenters attityder gentemot myter kring våldtäkt i en 
heterosexuell kontext. Detta genom att studera om samband förelåg mellan studenternas kön och 
acceptans av dessa myter och utifrån teoretiska ramar analysera resultatet. Vi har genom vår 
undersökning och tolkning försökt att sätta oss in i problemområdet och haft som fokus att lyfta 
fram eventuella förklaringar av resultatet. I brist på tidigare forskning om varför det finns 
könsskillnader gällande acceptans av våldtäktsmyter, gjordes en analys utifrån tankar som ofta 
beskrivs vid forskning om våldtäkt generellt. Dessa baseras oftast på att våldtäkt är ett strukturellt 
problem, vilket även valdes i denna studie, eftersom vi anser att våldtäkt inte enbart handlar om 
offer och förövare, utan om hela samhället. Exempelvis blir de flesta kvinnor påverkade indirekt, 
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då deras rädsla för våldtäkt kommer till uttryck genom att de måste anpassa sina liv utifrån 
tanken att de kan bli utsatta för våldtäkt. Människors moraliska syn kan ses som den 
bakomliggande faktorn till att myter uppstår. Myterna är en gemensam moralisk syn som 
influerar samhället att tänka på ett visst sätt om gärningsmän och offer, samt handlingen i sig. 
 
6.2 Ämnesdiskussion 
Vi tänker oss att genussystemet med sina två grundprinciper ligger som en övergripande struktur, 
som både medvetet och omedvetet finns i människors tankar och handlingar. Systemet är 
generellt allmänt accepterat av båda könen och så inrotat att handlingar utifrån strukturen sker per 
automatik. Ett strukturellt faktum i ett samhälle med män som överordnade kvinnor, skapar olika 
intressegrupper mellan könen, där män vill försvara sin ställning och medan kvinnor vill förändra 
rådande förhållanden. I frågor rörande jämställdhet, ligger ofta kvinnors avvikande från mäns 
norm i fokus. Kvinnor blir uppmanade att bli mer som män och införskaffa sig mer makt, medan 
många män är ovilliga att ge bort de fördelar som kommer i och med den patriarkaliska 
utdelningen. Ett av de största maktmedlen för att upprätthålla sin dominans och makt, är våld mot 
kvinnor. Våldtäkt är ett av de yttersta maktmedlen, men sträcker sig även till ett kuvande av 
kvinnan genom sexuella trakasserier, förtryck och förnedrande kvinnosyn.  I och med 
pornografins utbreddhet hos speciellt det manliga könet, kunde vi inte undgå att se det som en 
viktig aspekt när det gällde acceptansen av myter. Vanligt förekommande i pornografin är våld 
och förnedringen av kvinnan, vilket kan påverka människors syn på sex, dvs. vilka beteenden 
som är normala för att attrahera och tillfredsställa det andra könet.  
 De lagändringar som gjorts, har gett en vidare definition av begreppet våldtäkt. Ändringarna 
kan på sikt göra att myterna kring våldtäkt suddas ut och blir allt mindre tydliga i samhället. 
Detta kan vi se genom de ändringar som gjorts. Idag kan både män och kvinnor utsättas och bli 
utsatta för våldtäkt och andra sexuella övergrepp, enligt lagen. De som faller offer för en våldtäkt 
kan idag också vara påverkade av alkohol eller dylikt, utan att omständigheterna förmildras. 
Detta kan ses som ett steg i rätt rikting för att eliminera myterna, eftersom lagen påverkar 
människors attityder. Dock är det lång väg dit, då förställningarna om våldtäkt är djupt rotade i 
vår kultur.  
 
6.3 Metoddiskussion 
Vi har fokuserat på de myter som IRMA-skalan tagit fram, och tillfört en ny myt som vi inte fann 
representerad bland myterna. Den handlar om att inte se lika allvarligt på våldtäkt inom nära 
relationer som på överfallsvåldtäkt. Vi är medvetna om att det finns andra myter om våldtäkt, 
som skulle ha passat in i denna studie. Ett exempel på detta är myten om att det är invandrare 
som våldtar kvinnor i högre utsträckning än infödda svenskar. Att människor väljer att tro på 
denna myt har flera förklaringar, exempelvis att invandrare ses som en ideal förövare, det vill 
säga, en person som de flesta inte kan identifiera sig med kulturellt. Det är också lättare att 
misstänkliggöra en person som kan anses avvikande av den stora massan (BRÅ, 2008).  
 Påståendena och myterna kan också diskuteras, då skalan är från 1994 och kanske skulle 
behövas uppdateras, eftersom sexualitet och attityder förändras över tid. Även det faktum att vi 
själva översatt påståendena till svenska kan vara fokus för diskussion, då vi kan ha påverkat 
respondenterna i en riktning som det inte ursprungligen var tänkt. Kulturella faktorer spelar in, 
och vi lämnar det öppet att det kan ha blivit vissa missförstånd. Då respondenterna själva fick ge 
respons eller kommentarer i slutet av undersökningen (se bilaga I), såg vi att några få uttryckte 
svårigheter med att fylla i enkäten, på grund av att frågorna var så generaliserande eller så vaga. 
Andra hade skrivit om våldtäkt som ämne, där åsikter om att även män kan bli våldtagna eller 
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utsatta för annan typ av våld framkom. Vissa var upprörda över våldtäkt som brott och menade på 
att våldtäkt är en fruktansvärd kränkning. 
 I två av myterna fanns, som nämnts ovan, inga signifikanta samband mellan variablerna. Vi 
valde därför att ej analysera dessa, då slumpen kan ha avgjort huruvida acceptans av 
våldtäktsmyter påverkas av respondenternas kön. Det ansågs därför ej relevant att tolka de 
procentuella skillnaderna.   
 
6.4 Litteraturdiskussion  
En del av den litteratur som användes i studien, kan betraktas som aningen föråldrad. Ett exempel 
på detta är Jeffner, vars avhandling skrevs 1997. Den var dock relevant att använda, då det är den 
enda stora svenska studie som vi tagit del av, som tar upp det förhandlingsutrymme som finns när 
våldtäkt diskuteras. Jeffners studie handlar om ungdomar, som är yngre än de respondenter som 
användes i vår undersökning, men vi ansåg trots detta att det gick att koppla till våra resultat.  
Vi har stött på kritik av några teoretiska perspektiv, under studiens gång. Eva Lundgren har bl.a. 
granskats och kritiserats för sin forskning. Vi tyckte dock att vissa delar var användbara och 
valde att utesluta sådant som var alltför radikalt. Övriga källor som hänvisat till Lundgren, har 
valt ungefär samma delar som vi. Det har också genom Connell (2003) framkommit kritik mot 
könsrollsteorin. Han menar att teorin i sig utgår från att teorin bygger på skillnader mellan könen, 
även om forskning har visat att kvinnor och män är mer lika än olika. Modellen är även 
generaliserande, i och med att pojkar och flickor endast förväntas ha en roll var, när forskning har 
visat på att det finns flera. Barn och ungdomar är inte passiva i uppväxten, utan kan motsätta sig 
samhällets eller familjens normer. Vi tänker oss dock att teorin om socialisering in i olika 
könsroller, är applicerbar ihop med andra teorier för att förstå och förklara genus. 
 
6.5 Fortsatt forskning 
I de internationella studierna som gjorts rörande acceptans av myterna, framkom att studenter var 
de som var mest jämställda i resultatet. Utifrån detta skapade vi oss en bild av att de svenska 
studenterna skulle vara än mer likatänkande. De signifikanta sambanden mellan kön och 
acceptansen av myterna gav oss istället en annan bild av verkligheten. Om unga studenter påvisar 
skillnader mellan könen, ställer vi oss frågande till hur läget ser ut i den resterande populationen. 
Det finns anledning att tro att dessa skillnader även kan påvisas hos andra grupper i samhället och 
sannolikt även hos högre auktoriteter. Kanhända att en större kartläggning och synliggörande av 
myter som influerar människors moraliska syn på våldtäkt, skulle kunna vara ett steg närmre ett 
samhälle där antalet våldtäkter sjunker istället för att öka.   
 I och med att resultatet pekar på att det är män som accepterar myterna i högre grad än 
kvinnorna, ifrågasätter vi om en koppling finns till att det är män som är förövare. Det är män 
som går över gränsen från sex till våldtäkt, samtidigt som de ser våldtäkt som en mindre allvarlig 
händelse och oftare beskyller offret. Kanske är det här som den fortsatta forskningen bör utöka 
kunskapsområdet och det sociala arbetet lägga mer resurser. Det är viktigt att se män som grupp 
och i förebyggande syfte arbeta med frågor rörande sexualitet, medvetandegöra genusordningar 
och påvisa pornografins och medias snedvridning av verkligheten, samt allvarligheten i en 
våldtäkt. Både våldtäktsoffer och förövare får stor uppmärksamhet inom forskning och av media, 
vilket skapar en attityd till att det är en avvikelse hos just dessa individer. Mindre utrymme får 
människors generella tankar och åsikter, vilka präglas av den moraliska synen på våldtäkt som 
bildar en grogrund för myter.  
 Våra lagar är ett resultat av människors attityder och vice versa, men trots detta lever myterna 
kvar. För att arbeta för att få ett samhälle där våldtäktsbrottsligheten sjunker, behövs människors 
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attityder tas på större allvar. För att detta ska kunna ske måste information de myter som finns 
komma fram och då måste skola och andra instanser ta ett större ansvar. Särskilt viktigt kan det 
vara att fokusera på pojkar. Fokus har länge legat på att flickor ska lära sig hur pojkar fungerar, 
att akta sig för dem och kunna försvara sig om något händer. Att lära tjejer självförsvar och tips 
om att inte gå ensamma hem, kan vara bra, men att inte prata med pojkar om hur de ska behandla 
tjejer kan få konsekvenser. Att hela tiden spela på hur farliga pojkar kan vara, är att indirekt säga 
att vem som helst, när som helst, kan attackera en flicka. Därför behövs mer kunskap och ett 
bredare forskningsfält för våldtäktsproblematiken. Att lära en flicka att säga nej, är inget värt om 
pojkar inte kan ta ett nej. 
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Bilaga I 
 
 
 
 
 

 
Sverige ses idag som ett av världens mest jämställda länder. Flickor och pojkar har samma 
möjligheter att gå i skolan och de flesta kvinnor förvärvsarbetar. Pappor stannar även hemma 
med sina barn i allt högre grad än förut. Jämställdhet rör även mer känsliga områden, som 
sexualitet och våld i nära relationer. Det finns få studier som gjorts i Sverige gällande attityder 
kring sexualiserat våld och när sex går över gränsen till våldtäkt.  

 
Denna studie syftar därför till att få en uppfattning om svenska universitetsstudenters 
tankar och åsikter kring våldtäkt. Vart går gränsen mellan sex och våldtäkt? Vem blir 
utsatt och vem är förövare? Frågorna/påståendena i studien handlar om situationer i en 
heterosexuell kontext, där män kan tolkas vara förövare och kvinnor offer. Liknande 
studier har testats i bl.a. USA och Australien.  

 
Studiens material kommer att behandlas konfidentiellt och inga uppgifter kan knytas till Dig som 
person. Resultatet kommer att analyseras på gruppnivå. 
 
Om Du känner Dig illa till mods av någon fråga eller inte vill avsluta studien av något skäl är detta 
okej. Vi ser dock gärna att Du fyller i alla frågor, då bortfall gör vår analys svårare. Vår 
förhoppning är att Du svarar så sanningsenligt som du kan. Vissa påståenden kan kännas 
främmande för Dig men försök tänka Dig in i de olika situationerna. Begreppet våldtäkt kan 
betyda olika för olika personer. Det är Dina tankar och åsikter som ska komma fram.  

 
Enkätundersökningen kommer att resultera i en C-uppsats som är vårt examensarbete på 
socionomutbildningen vid Örebro Universitet.  

 
 

Tack för Din medverkan! 
 
 

Om Du har några frågor eller vill ta del av denna studie i sitt färdiga skick kan Du skicka ett 
mejl till: 

 
Elin Persson   Lisa Carlsson 
elin_p_86@hotmail.com  lisencc@hotmail.com  

  
 
 

Hej! 



 
Sätt ett kryss för det svarsalternativ som passar bäst 
in på dina tankar och åsikter. 

 
Håller 
inte alls 
med 

 
Håller 
inte med 

 
Ingen 
uppfatt- 
ning 

 
Håller  
delvis 
med 

 
Håller helt 
och hållet 
med 

”Hon bad om det” 
1. Om en kvinna blir våldtagen när hon är full, så är 
hon någorlunda ansvarig för om situationen blir 
ohanterlig. 

     

”Hon ville” 
2. Även om de flesta kvinnor inte vill erkänna det, så 
tycker de generellt sett att det är ”tändande” att bli 
fysiskt tvingade till att ha sex. 

     

”Han menade det inte” 
3. När män våldtar, beror det på deras starka sexuella 
begär.  

     

”Våldtäkt är en obetydlig händelse” 
4. Om en kvinna är villig att kyssas med en man, är 
det ingen stor grej om han går lite längre och har sex 
med henne också. 

     

”Hon ljuger” 
5. Kvinnor som har en otrohetsaffär hävdar ibland att 
det var våldtäkt. 

     

”Kontrollfråga” 
6. Massmedia borde inte publicera namnen på 
våldtäktsoffer. 

     

”Hon ville” 
7. Många så kallade våldtäktsoffer, är kvinnor som 
haft sex och som ångrar sig efteråt. 

     

”Hon ville” 
8. Många kvinnor har en hemlig önskan att bli 
våldtagna. 

     

”Våldtäkt är en avvikande händelse” 
9. Våldtäkter händer mestadels i “dåliga” områden av 
stan. 

     

”Våldtäkt är en avvikande händelse” 
10. Vanligtvis, är det bara kvinnor som ofta går ut på 
krogar och ofta har sexuellt umgänge med olika män 
som blir våldtagna.  

     

”Kontrollfråga” 
11. De flesta våldtäktsmän blir inte tagna av polisen. 

     

”Det var ingen riktigt våldtäkt” 
12. Om kvinnan inte fysiskt försöker slå tillbaka, kan 
man inte säga att det var våldtäkt. 

     

”Våldtäkt är en avvikande händelse” 
13. Vanliga ”Svenssons” våldtar nästan aldrig. 

     

”Våldtäkt är en obetydlig händelse” 
14. Våldtäkt är inte ett så stort problem som en del 
feminister vill få människor att tro. 
 

     

  OBS! Denna enkät gavs ut till respondenterna. Har i dock i denna bilaga lagt till vilka påståenden som hör till de olika myterna. 

 
Attitydundersökning 



 
Sätt ett kryss för det svarsalternativ som passar bäst 
in på dina tankar och åsikter. 

 
Håller 
inte alls 
med 

 
Håller 
inte med 
 

 
Ingen 
uppfatt- 
ning 

 
Håller  
delvis 
med 

 
Håller helt 
och hållet 
med 
 

”Hon bad om det” 
15. Om en kvinna går klädd i kort kjol och urringad 
överdel, betyder det att hon utmanar ödet. 

     

”Hon ljuger” 
16. Våldtäktsanklagelser är ofta ett sätt för en kvinna 
att hämnas på en man. 

     

”Det var ingen riktigt våldtäkt” 
17. En våldtäkt skedde troligtvis inte om kvinnan inte 
fick blåmärken eller märken. 

     

”Hon ville” 
18. Många kvinnor tycker det är upphetsande att bli 
tvingad till sex. 

     

”Hon bad om det” 
19. Om en kvinna går hem med en okänd man, är det 
hennes eget fel om hon blir våldtagen. 

     

”Han menade det inte” 
20. Våldtäktsmän är vanligtvis sexuellt frustrerade 
personer. 

     

”Kontrollfråga” 
21.  Alla kvinnor borde ha tillgång till 
självförsvarskurser. 

     

”Våldtäkt är en avvikande händelse” 
22. Det är vanligtvis bara de kvinnor som klär sig 
vågat som blir våldtagna. 

     

”Hon ville” 
23. Vissa kvinnor föredrar att bli pressade till att ha 
sex, så att de slipper känna skuld över det. 

     

”Det var ingen riktigt våldtäkt” 
24. Om våldtäktsmannen inte har ett vapen kan man 
egentligen inte kalla det för våldtäkt. 

     

”Hon bad om det” 
25. Om en kvinna flörtar på ett retsamt vis,  
kommer hon så småningom att råka utför problem. 

     

”Våldtäkt är en obetydlig händelse” 
26. Att bli våldtagen är inte lika illa som att bli rånad 
och slagen. 

     

”Våldtäkt är en avvikande händelse” 
27. Våldtäkt sker sällan i kvinnans eget välbekanta 
kvarter. 

     

”Våldtäkt är en avvikande händelse” 
28. I verkligheten blir kvinnor nästan aldrig våldtagna 
av sina pojkvänner. 

     

”Våldtäkt är en obetydlig händelse” 
29. Kvinnor tenderar att överdriva hur mycket en 
våldtäkt påverkar dem. 

     

”Han menade det inte” 
30. När en man är mycket sexuellt upphetsad kanske 
han inte märker att kvinnan gör motstånd. 
 

     



 
 

 
Sätt ett kryss för det svarsalternativ som passar bäst 
in på dina tankar och åsikter. 

 
Håller 
inte alls 
med 

 
Håller 
inte med 

 
Ingen  
uppfatt- 
ning 

 
Håller  
delvis 
med 

 
Håller helt 
och hållet 
med 

”Hon ljuger” 
31. Många kvinnor lockar en man och säger efteråt 
att han våldtog henne. 

     

”Kontrollfråga” 
32. Det är att föredra att en kvinnlig polis tar hand om 
förhören med kvinnan när hon anmäler en våldtäkt. 

     

”Hon ljuger” 
33. Många kvinnor som hävdar att de blivit våldtagna 
lider egentligen bara av emotionella problem. 

     

”Det var ingen riktigt våldtäkt” 
34. Om en kvinna inte gör motstånd fysiskt, utan 
endast verbalt, kan det inte ses som en våldtäkt. 

     

”Våldtäkt är en avvikande händelse” 
35. Våldtäkt sker nästan aldrig i kvinnans egna hem. 

     

”Hon bad om det” 
36. En kvinna som flörtar på ett retsamt sätt förtjänar 
vad som än händer. 

     

”Hon bad om det” 
37. När kvinnor blir våldtagna beror det ofta på 
hennes “nej” var oklart. 

     

”Våldtäkt är en obetydlig händelse” 
38. Om en kvinna inte är oskuld så bör det inte vara 
så märkvärdigt om hennes partner tvingar henne till 
sex. 

     

”Han menade det inte” 
39. Män har oftast inte planerat att tvinga en kvinna 
till att ha sex, men blir ibland så upphetsade att de 
inte kan hejda sig själva. 

     

”Kontrollfråga” 
40. Vårt samhälle borde lägga mer krut på att 
förebygga att våldtäkter sker. 

     

”Hon bad om det” 
41. En kvinna som klär sig i tighta (snäva) kläder bör 
inte bli förvånad om en man försöker tvinga henne till 
sex. 

     

”Han menade det inte” 
42. Våldtäkt sker då en mans sexualdrift blir 
okontrollerbar. 

     

”Hon bad om det” 
43. När en kvinna går hem till en man på första träffen 
(daten), tyder det på att hon vill ha sex. 

     

”Hon ville” 
44. Många kvinnor njuter faktiskt av sex efter att 
mannen använt lite kraft. 

     

”Det var ingen riktigt våldtäkt” 
45. Om en kvinna hävdar att hon blivit våldtagen, 
men inte har några blåmärken eller skrapsår bör hon 
inte tas på för stort allvar. 

     



 
Sätt ett kryss för det svarsalternativ som passar 
bäst in på dina tankar och åsikter. 

 
Håller 
inte alls 
med 

 
Håller 
inte med 

 
Ingen 
uppfatt- 
ning 

 
Håller  
delvis 
med 

 
Håller helt 
och hållet 
med 

”Våldtäkt är inte lika allvarligt i nära relationer”  
46. Om en man överfaller en kvinna och våldtar 
henne har han mer ansvar för det som händer än 
om våldtäkten sker i en nära relation. 

     

”Våldtäkt är inte lika allvarligt i nära relationer”  
47. Att en man har sex med sin partner mot 
hennes vilja, är mindre allvarligt än om han tvingar 
en för honom okänd kvinna till sex. 

     

 

Personliga uppgifter 
Jag är _______ år gammal. 
 

Kön:   Kvinna  □    Man  □ 

 

Nuvarande civilstånd: Gift, sambo eller partner  □  Ensamstående  □ 

Separerad/änka/änkling  □      

 

Jag är förälder och har: Dotter/döttrar □ och/eller Son/söner  □ 

 

Jag läser följande på Örebro Universitet: 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
:  
 

Övriga kommentarer om enkäten eller ämnet i allmänhet (frivilligt). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



Bilaga II 
 
Ursprungliga IRMA Scale, utformad av Lonsway & Fitzgerald. 
 
(* = Utfyllnads/kontrollfrågor) 
 
1. If a woman is raped while she is drunk, she is at least somewhat responsible for letting 
things get out of control. 
 
2. Although most women wouldn’t admit it, they generally find being physically forced 
into sex a real ‘‘turn-on.’’ 
 
3. When men rape, it is because of their strong desire for sex. 
 
4. If a woman is willing to ‘‘make out’’ with a guy, then it’s no big deal if he goes a little 
further and has sex. 
 
5. Women who are caught having an illicit affair sometimes claim that it was rape. 
 
6. Newspapers should not release the name of a rape victim to the public. 
 
7. Many so-called rape victims are actually women who had sex and ‘‘changed their 
minds’’ afterwards. 
 
8. Many women secretly desire to be raped. 
 
9. Rape mainly occurs on the ‘‘bad’’ side of town. 
 
10. Usually, it is only women who do things like hang out in bars and sleep around that 
are raped. 
 
11. Most rapists are not caught by the police.* 
 
12. If a woman doesn’t physically fight back, you can’t really say that it was rape. 
 
13. Men from nice middle-class homes almost never rape. 
 
14. Rape isn’t as big a problem as some feminists would like people to think. 
 
15. When women go around wearing low-cut tops or short skirts, they’re just asking for 
trouble. 
 
16. Rape accusations are often used as a way of getting back at men. 
 
17. A rape probably didn’t happen if the woman has no bruises or marks. 
 



18. Many women find being forced to have sex very arousing. 
 
19. If a woman goes home with a man she doesn’t know, it is her own fault if she is 
raped. 
 
20. Rapists are usually sexually frustrated individuals. 
 
21. All women should have access to self-defence classes.* 
 
22. It is usually only women who dress suggestively that are raped. 
 
23. Some women prefer to have sex forced on them so they don’t have to feel guilty 
about it. 
 
24. If the rapist doesn’t have a weapon, you really can’t call it a rape. 
 
25. When a woman is a sexual tease, eventually she is going to get into trouble. 
 
26. Being raped isn’t as bad as being mugged and beaten. 
 
27. Rape is unlikely to happen in the woman’s own familiar neighbourhood. 
 
28. In reality, women are almost never raped by their boyfriends. 
 
29. Women tend to exaggerate how much rape affects them. 
 
30. When a man is very sexually aroused, he may not even realize that the woman is 
resisting. 
 
31. A lot of women lead a man on and then they cry rape. 
 
32. It is preferable that a female police officer conduct the questioning when a woman 
reports a rape.* 
 
33. A lot of times, women who claim they were raped just have emotional problems. 
 
34. If a woman doesn’t physically resist sex – even when protesting verbally – it really 
can’t be considered rape. 
 
35. Rape almost never happens in the woman’s own home. 
 
36. A woman who ‘‘teases’’ men deserves anything that might happen. 
 
37. When women are raped, it’s often because the way they said ‘‘no’’ was ambiguous. 
 



38. If a woman isn’t a virgin, then it shouldn’t be a big deal if her date forces her to have 
sex. 
 
39. Men don’t usually intend to force sex on a woman, but sometimes they get too 
sexually carried away. 
 
40. This society should devote more effort to preventing rape.* 
 
41. A woman who dresses in skimpy clothes should not be surprised if a man tries to 
force her to have sex. 
 
42. Rape happens when a man’s sex drive gets out of control. 
 
43. A woman who goes to the home or apartment of a man on the first date is implying 
that she wants to have sex. 
 
44. Many women actually enjoy sex after the guy uses a little force. 
 
45. If a woman claims to have been raped but has no bruises or scrapes she probably 
shouldn’t be taken too seriously. 
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