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Sammanfattning 
Att lägga skuld på våldtäktsoffer är ett fenomen som förekommer världen över. Tidigare 
forskning har visat att olika faktorer som exempelvis offrets kön, beteende eller relationen 
mellan offer och gärningsman kan kopplas till respondenternas syn på våldtäkt och 
offerskuld. Det har även visat sig att bemötande från bland annat poliser och socialarbetare 
gentemot våldtäktsoffer är av stor vikt för att de ska våga söka hjälp. Dessa två yrkesgrupper 
kan komma att spela en central roll för våldtäktsoffer då dessa individer befinner sig i en 
utsatt situation. Syftet med denna studie är att belysa kvinnliga och manliga polis- och 
socionomstudenters syn på våldtäkt och tillskrivande av offerskuld vid våldtäkt utanför eller 
inom äktenskap. För att besvara syftet har det genomförts en kvantitativ undersökning i form 
av en vinjettstudie bestående av två olika våldtäktsscenarior. Resultat som framkommit visar 
att männen bedömde lindrigare straff och lade mer ansvar på offret än kvinnor gjorde samt att 
socionomstudenter dömde högre straff och mindre ansvar för offret än vad polisstudenter 
gjorde. I analysen diskuteras om skillnaden mellan kvinnor och män kan kopplas till att 
sympatisera med sitt eget kön. Vidare diskuteras vad skillnaden mellan polis- och 
socionomstudenters bedömning skulle kunna ha för verkan i deras framtida yrke. 
 
Nyckelord: Våldtäkt, äktenskapsvåldtäkt, offerskuld, kön, polisstudenter, socionomstudenter. 
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1. Inledning 
Förenta Nationerna höll år 1994 en internationell konferens i Kairo som handlade om 
befolkning och utveckling. Under konferensen fastställdes att alla människor har rätt att 
bestämma om, när och vem de vill ha sex med. Trots denna mänskliga rättighet är våldtäkt ett 
samhällsproblem som förekommer världen över. Våldtäkt är ett brott som inkräktar på en 
individs sexuella integritet och ofta beaktas som den mest förnedrande kränkningen en 
människa kan utsättas för. 
 
Enligt Brottsförebyggande rådets, BRÅ, nationella trygghetsundersökning (2016) uppgav 43 
procent ha stort förtroende för att rättsväsendet behandlar människor som blivit utsatta för 
brott bra. Adolfsson (2015, 11, november) skriver i Aftonbladet om advokaten Massi, Fritz 
som tröttnat på att våldtäktsoffer skuldbeläggs i rättegångar. Hon markerade detta genom att i 
en rättegång be den åtalade beskriva sina kalsonger med syfte att visa på att vilka kalsonger 
den åtalade hade på sig vid överfallet bör ha samma relevans som offrets trosor.  
 
För att belysa offers egen erfarenhet av sexuellt våld har Nationellt centrum för kvinnofrid, 
NCK, (2014) genomfört en befolkningsundersökning där 3,4 procent av kvinnorna uppgav att 
de blivit utsatta för sexuella övergrepp med inslag av våld eller hot om våld under det senaste 
året. Enligt BRÅ (2015) anmäldes 6700 våldtäkter år 2014 i Sverige. Av dessa våldtäkter 
ansågs 94 procent vara fullbordade fall samt att 85 procent av våldtäkterna skedde inomhus. 
Vidare framkommer även från BRÅ att det mest frekventa bland våldtäktsfall är att 
gärningsmannen är en nuvarande eller tidigare partner alternativt en ytlig bekant till offret. I 
NCK:s (2014) undersökning framgår att hälften av de kvinnor som blivit utsatta för sexuellt 
våld det senaste året uppgav att gärningsmannen var en aktuell eller tidigare partner. Enligt en 
rapport från WHO (2013) har en tredjedel av alla kvinnor som varit i en parrelation upplevt 
psykiskt och/eller sexuellt våld av deras intima partner. Vidare anses inte våldtäkt inom 
äktenskapet vara ett brott i ett antal länder idag, exempelvis förväntas det i Indien att kvinnan 
i ett äktenskap ska ha samlag med mannen när denne så önskar. Enligt Diesen, Diesen, Lovett 
och Kelly (2009) var Sverige ett av de första länderna att kriminalisera våldtäkt inom 
äktenskapet. Denna lagändring genomfördes 1965 och var enligt Wendt (2002) en av de mest 
omdiskuterade lagändringarna som skett i Sverige. I regeringens propositionen (1962:10) 
anfördes att trots invändningar ska våldtäktsbrott även innefatta våldtäkt inom äktenskap med 
hänsyn till kvinnans sexuella frihet. Dock ska enligt propositionen en våldtäkt inom 
äktenskapet bedömas mildare då den anses mindre grov i hänseende till kvinnan och mannens 
relation. 
 
Enligt BRÅ (2004) är våldtäktsbrott ett av det mest integritetskränkande brott en individ kan 
bli utsatt för. Det framkommer att den sociala relationen mellan offer och gärningsman 
påverkar huruvida våldtäktsbrott anmäls eller inte, ju närmare sociala band, desto lägre är 
benägenheten att anmäla. Enligt Justitiedepartementets promemoria (2004) behöver ett 
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våldtäktsoffer känna förtroende för att kunna berätta om brottet de blivit utsatt för. Keeling 
och van Wormers (2012) studie belyser hur viktigt det är med ett gott bemötande hos 
socialarbetare för att våldsutsatta kvinnor ska söka stöd och på så sätt minska sårbarheten hos 
den redan utsatta gruppen. Vidare framgår i Justitiedepartementets promemoria (2004) att alla 
universitetsutbildningar som kan komma i kontakt med sexualbrottsoffer bör ges 
grundläggande utbildning i viktimologi och genuskunskap. De värderingar och attityder som 
formas under utbildningen ligger till grund för hur studenten senare i sitt yrkesliv bemöter 
sexualbrottsoffer. För att fler offer ska polisanmäla och söka hjälp är det av stor vikt att offret 
får ett gott bemötande av de samhällsorgan de kommer i kontakt med. 
 
Den största delen forskning om våldtäkt och att skuldbelägga våldtäktsoffer är utförd 
internationellt. I Sverige är Strömwall, Alfredsson och Landström några av de forskare som 
fördjupat sig på området. Det saknas dock kunskap om huruvida en våldtäkt utanför eller 
inom ett äktenskap påverkar tillskrivningen av offerskuld i Sverige. Detta är intressant att 
vidare undersöka då våldtäkt inom äktenskapet inte var ett brott innan år 1965 samt att det vid 
lagändringen ansågs att äktenskapsvåldtäkt var mindre grov. Det saknas även kunskap om 
polis- och socionomstudenters syn på våldtäkt och våldtäktsoffers ansvar vilket är av intresse 
att undersöka då dessa studenter i sitt framtida yrke kan komma i kontakt med offer och 
gärningsmän. Detta är av stor vikt då dessa yrkesgruppers bemötande och attityder gentemot 
våldtäktsoffer kan vara avgörande för att offret ska ta steget till att söka hjälp från samhället.  
 

1.1 Syfte 
Denna studie syftar till att belysa kvinnliga och manliga polis- och socionomstudenters syn på 
våldtäkt och tillskrivande av offerskuld vid våldtäkt utanför eller inom äktenskap. 
 
För att besvara syftet ställs följande frågeställningar: 

1. Hur kan offrets och gärningsmannens relation påverka studenternas bedömning av en 
våldtäkt? 

2. Hur kan offrets och gärningsmannens relation påverka hur studenterna tillskriver 
offret skuld vid en våldtäkt? 

3. Hur kan eventuella skillnader i kvinnors respektive mäns syn på våldtäkt utifrån 
offrets och gärningsmannens relation förstås? 

4. Hur kan eventuella skillnader i polis- respektive socionomstudenternas syn på våldtäkt 
se ut utifrån offrets och gärningsmannens relation? 
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1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Att lägga skuld på brottsoffer 

Victim blaming är ett begrepp som används i engelskan som benämning för när ett offer för 
ett brott tillskrivs skuld. Det finns ingen direkt översättning i det svenska språket utan i denna 
studie kommer begreppen skuldbelägga offer och offerskuld att användas som beskrivning av 
fenomenet victim blaming.   

1.2.2 Våldtäkt 

Begreppet våldtäkt benämns i denna studie på samma vis som det görs i Svensk lag, 
Brottsbalken (SFS 1962:700) 6 kap. 1 §. Uppseendeväckande är att år 2013 ersattes begreppet 
hjälplöst tillstånd med det idag aktuella begreppet särskilt utsatt situation. 
 
“Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 
tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt. 
 
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, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, 
sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna 
befinner sig i en särskilt utsatt situation.” 
 
Våldtäkt kan begås av män respektive kvinnor samt att de båda könen kan bli offer för 
våldtäkt. I denna studie kommer offer refereras som kvinnor och gärningsmän som män då 
detta är det mest frekventa. Svensk statistik från BRÅ (2015) visar att år 2014 var 98 procent 
av antalet misstänkta för våldtäkt män samt att 96 procent av de anmälda våldtäkterna var 
riktade mot kvinnor. 
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2. Empirisk och teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel presenteras en bakgrund som berör våldtäkt och våldtäktsoffer, att skuldbelägga 
våldtäktsoffer, våldtäkt inom relationer och äktenskap samt polisers och socionomers arbete 
vid våldtäkt. Detta redovisas i form av tidigare forskning samt rapporter från statliga 
myndigheter.  Avslutningsvis presenteras ett perspektiv på genussystem i sexuella relationer.  
 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Våldtäkt och våldtäktsoffer 

NCK (2010) skriver om att våldtäktsbrott kan betraktas som ett folkhälsoproblem. På 
individnivå handlar detta om ett fysiskt och psykiskt lidande till följd av våldtäkten och det 
trauma som offret utsatts för. Bland våldtäktsoffer uppvisar 90 procent akuta stressymptom 
inom två veckor efter överfallet. Av dessa har 50 procent kvar sina symptom efter tre månader 
vilket tyder på en övergång till posttraumatiskt stressyndrom. PTSD är ett långvarigt 
ångesttillstånd som kan uppstå efter traumatiska upplevelser. I jämförelse med andra trauman, 
som exempelvis allvarlig misshandel, uppvisar kvinnor som blivit utsatt för våldtäkt symptom 
på PTSD i högre utsträckning. 
 
Vidare antyder NCK (2010) att våldtäkt även kan betraktas som ett samhällsekonomiskt 
problem. I en studie som syftade till att skatta kostnader vid fyra olika våldtäktsfall framkom 
det att den minst kostsamma våldtäkten översteg en miljon kronor i samhällsekonomiska 
kostnader. Våldtäkt är, efter mord, det dyraste brottet sett till direkta, indirekta och 
immateriella kostnader. 
 
O´Bryne, Hansen och Rapley (2008) har studerat hur unga män beskriver sin syn på 
samtycke, kommunikationsbrister och sexuellt våld utifrån psykologiska teorier. Utifrån en 
förklaringsmodell som beaktar våldtäkt som ett resultat av kommunikationsbrist fann 
forskarna att övergreppet kan förklaras med att gärningsmannen saknar kunskap om offrets 
intentioner. Enligt respondenterna måste kvinnan visa både verbalt och med sitt kroppsspråk 
att hon inte vill ha sex för att hennes nej ska framstå som legitimt. Det räcker inte med att hon 
bara säger ”nej” eller att avvisar sexuella inviter med sitt kroppsspråk. Kvinnor anses därmed 
som ansvariga för att tydligt kommunicera och försäkra sig om att män förstår. Vidare har 
Berg (2006)  i en studie intervjuat fyra unga män och kommit fram till att gränsen mellan 
fredligt ”sex” och våldtäkt är diffus. Respondenterna diskuterar kring ett scenario där en man 
och en kvinna träffas på krogen, följs åt hem och kvinnan somnar av berusning. De 
omständigheter som blir avgörande för hur respondenterna tänker sig fortsättningen är den 
gemensamma sexuella upphetsningen, svårtolkade kroppsliga reaktioner och alkoholens 
inverkan. Berg tolkar det som att alla respondenter vet att det vore fel att fortsätta men anser 
dock inte att det vore en brottslig handling eller ett övergrepp. Alkoholpåverkan gör att 
övergreppet blir möjligt att förminska och förklara bort. Respondenternas resonemang ger en 
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indikation på vad som är en riktig våldtäkt där överfallsvåldtäkten framstår som den mall som 
de jämför sina tolkningar med. 
 
Wennstam (2002) skriver om bilden av en riktig våldtäkt och det perfekta våldtäktsoffret. För 
att våldtäktsmål ska gå till fällande dom finns det enligt åklagare och advokater bra och dåliga 
offer. Viktiga faktorer hos det perfekta offret är att kvinnan har ett respekterat jobb, familj och 
lever ett vanligt liv. Våldtäkten ska vara en överfallsvåldtäkt av en för kvinnan okänd man 
som slår ner och förgriper sig på henne. Vidare skriver Wennstam att enligt polis och jurister 
är ett dåligt offer, när kvinnan blivit våldtagen i sitt eget hem eller hemma hos någon hon 
känner. Offret dröjer med att polisanmäla och gärningsmannen erkänner samlag men hävdar 
att det var frivilligt. Kvinnans trovärdighet ifrågasätts om hon vid tidigare tillfällen haft 
samlag med gärningsmannen. Ett dåligt offers redogörelse leder sällan till fällande dom. Hon 
är med andra ord ett perfekt offer för gärningsmän.   
 
Mann och Hollin (2007) undersökte i en studie hur gärningsmän förklarar anledningen till 
varför de begår våldtäkt. Det framkom att den mest frekventa anledningen var en känsla av att 
ha blivit kränkt och på så sätt begå våldtäkt för att stärka sig själv. Vidare var det många 
gärningsmän som förklarade orsaken till våldtäkten med okontrollerbar impulsivitet och 
sexuell tillfredställelse. Perilloux, Duntley och Buss (2014) har undersökt vad offer för 
antingen våldtäkt eller våldtäktsförsök samt bekanta till offer ansåg om gärningsmannens 
anledning till våldtäkt. Resultat visade att i samtliga respondentgrupper ansåg störst andel att 
gärningsmannens anledning var sexuell tillfredställelse följt av makt. Offer antog i högre 
utsträckning att gärningen var kopplad till sex än vad bekanta gjorde. 
 

2.1.2 Offerskuld vid våldtäktsbrott 

Perilloux, m.fl. (2014) har undersökt hur våldtäktsoffer, offer för våldtäktsförsök samt 
bekanta till offer ser på skuld vid våldtäkten. Resultatet visade att offer lade mindre skuld på 
gärningsmannen och mer på sig själva i jämförelse med de bekanta, som lade nära all skuld på 
gärningsmannen. Det var mer troligt för ett våldtäktsoffer att skuldbelägga sig själva om de 
ansåg att gärningsmannens anledning var kopplad till sexuell tillfredsställelse. Medan det var 
mer troligt för offer till våldtäktsförsök att klandra sig själva om de ansåg att 
gärningsmannens anledning till överfallet var kopplat till ett maktperspektiv. Vidare 
undersökte författarna varför offren tog på sig skuld för överfallen. Det fanns en signifikant 
skillnad i att de offer som blivit utsatt för en fullbordad våldtäkt i högre grad skyllde på sig 
själva på grund av att de inte gjort tillräckligt med motstånd i jämförelse med de som blivit 
utsatt för våldtäktsförsök. Offer för våldtäktsförsök anklagade däremot sig själva i större grad 
för att ha givit dubbla signaler.  
 
Witte, Schroeder och Lohr (2006) har fokuserat på hur offer skuldbeläggs och i en studie 
kommit fram till att manliga respondenter skyller mer på offret än kvinnliga, samt var mer 
benägna att minimera kvinnlig utsatthet. Även Bendixen, Henriksen och Nostdahl (2014) 
kommer i en studie fram till att manliga respondenter var mer benägna att lägga skuld på 
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offret. Studiens resultat visade även att respondenter med högre utbildning inte var lika 
benägen att skuldbelägga offret. Vidare kommer Ben-David och Shnider (2005) i en studie 
fram till att det finns en signifikant skillnad i att de som hade en traditionell syn på könsroller 
ansåg att våldtäkter var mindre allvarliga än de med en mer jämställd syn på könsroller. 
 
Vidare har Bendixen m.fl. (2014) i en studie funnit att offer tillskrivs mer ansvar om de var 
aktiva eller inbjudande jämfört med om offret gick igenom mörka parker eller var passiva. 
Detta stärks i Strömwall, Alfredsson och Landströms (2016) studie där det framkom att de 
offer som hade flörtat med gärningsmannen innan övergreppet ansågs vara mer skyldiga till 
gärningen. Även Andersson (2007) kom i sin kandidatuppsats fram till att offer som varit 
alkoholpåverkad, haft utmanande klädsel eller inte varit tillräckligt tydlig vid överfallet, 
tillskrivs mer ansvar samt att gärningsmannen tilldelas lindrigare straff.  Vidare har 
Strömwall, Alfredsson och Landström (2013) funnit att offers ålder och kön är avgörande när 
det gäller att tillskriva offerskuld. Det våldtäktsoffer som ansågs ha mest skuld var en ung 
man i jämförelse med en ung kvinna och medelålders man/kvinna.  
 

2.1.3 Våldtäkt inom relationer och äktenskap 

I Wendts (2002) avhandling framgår att det främst är inom hemmet som våld och sexuella 
övergrepp mot kvinnor sker, av män som kvinnorna har en nära relation med. I en analog 
studie av Langhinrichsen-Rohling, Shlien-Dellinge, Huss och Kramer (2004) framkom att en 
nära relation mellan offer och gärningsman påverkade respondenternas uppfattning så till vida 
att man inte såg lika allvarligt på situationen. Detta framkom även i Sleath och Bulls (2012) 
studie som visade att offer som tidigare var bekant med gärningsmannen skuldbelades mer än 
om det var en helt okänd man för offret. Detta står i strid med en svensk studie av Strömwall, 
Alfredsson och Landström (2013)  där det offer som ansågs ha mest skuld var när 
gärningsmannen var okänd för offret. Överlag skuldbelades gärningsmannen i högre grad än 
vad offret gjorde oberoende vilken relation de hade. Vad gäller polisanmälningar har Chons 
(2014) i en studie kommit fram till att offer för sexuellt ofredande i västländer som har en 
relation till gärningsmannen inte anmäler i lika stor utsträckning som när gärningsmannen är 
okänd för offret. I BRÅ:s rapport (2004) framkom att brottets grovhet samt den sociala 
relationen mellan offer och gärningsman var de två främsta faktorerna som påverkade hur stor 
andel av de faktiska brotten som anmäldes. Ju lindrigare brottet var och ju närmare sociala 
band som fanns mellan offer och gärningsman desto lägre var benägenheten att anmäla. 
 
Ytterligare forskning inom området är Ben-David och Shniders (2005) studie vars syfte var 
att undersöka samband mellan synen på våldtäkt och bekantskap mellan offer och 
gärningsman. Det framkom att ju starkare de sociala banden var mellan dem desto mindre 
allvarlig ansågs situationen vara. I och med att bekantskapen ökade från granne till före detta 
pojkvän till livskamrat medföljde att det i lägre grad ansågs vara en våldtäkt, bryta mot offrets 
rättigheter samt att offret inte ansågs psykiskt skadas lika allvarligt. För att verifiera att 
situationen ansågs vara mindre allvarlig ju närmare offer och gärningsman stod varandra var 
kopplat till en tidigare sexuell relation mellan dem undersöktes detta ytterligare. Ben-David 
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och Shnider fann en signifikant skillnad som indikerade att situationen inte ansågs lika 
allvarlig om gärningsmannen var offrets partner.  Detta stärks i Ferro, Cermel & Saltzmans 
(2008) studie som kom fram till att det inte ses som en lika allvarlig kränkning om kvinnan 
blir våldtagen i ett äktenskap, eftersom att hon tidigare samtyckt till samlag med sin make, 
samt att händelsen inte kommer påverka kvinnans psykiska mående på samma sätt som om 
offer och gärningsman inte stått varandra nära. Något som motsäger att offret tar mindre 
psykisk skada ju bättre hon känner gärningsmannen är Munge, Pomerantz, Pettibone och 
Falconers (2007) studie. Här ansåg respondenterna att ju längre kvinnan varit gift med 
mannen desto mer traumatisk upplevs våldtäkten. Detta stödjer Canpolat och Ucars (2005) 
kandidatuppsats där unga kvinnor ansåg våldtäkt begången av en partner eller bekant som mer 
allvarlig. Detta då gärningsmannen utnyttjar ett förtroende som riskerar att offret inte kan 
älska och känna tilltro till någon igen.       
                   
Munge, m.fl. (2007) har undersökt om offerskuld vid äktenskapsvåldtäkt. Det visade sig att 
om kvinnan hade varit otrogen mot sin man ansågs hon ha mer ansvar för våldtäkten. Detta 
ansvar ansågs vara ännu större om paret hade varit gift en lång tid. Kvinnans trogenhet eller 
äktenskapets längd hade ingen påverkan på gärningsmannens ansvar för våldtäkten. Vidare 
har Whatley (2005) i en studie undersökt hur attityder till äktenskap påverkar offerskuld vid 
äktenskapsvåldtäkt. Resultatet visade att deltagare som hade en mer traditionell syn på 
äktenskap lade mer skuld på offret än de som hade en mer jämställd syn. Whatley fann en 
signifikant skillnad att de med traditionella attityder till äktenskap ansåg att kvinnan är 
förpliktigad till samlag med sin make när denne så önskar. Detta överensstämmer med Ferro, 
m.fl. (2008) studie som visade att våldtäkt inom äktenskap var mer acceptabelt än om det var 
en bekantskapsvåldtäkt. Det ansågs inte som lika allvarligt och kriminellt då det förväntas 
intimitet mellan ett gift par. 
 

2.1.4 Polis och socialarbetares syn på och hantering vid våldtäktsbrott 

Sleath och Bull (2012) fann i en studie att manliga polisers bedömning för offerskuld vid 
våldtäkt påverkades av faktorer såsom offrets klädsel och alkoholberusning, samt offrets 
personlighet och agerande. Om kvinnan hade en mer manlig personlighet kopplades det till 
påstridig, dominant och aggressiv vilket reducerade gärningsmannens ansvar för våldtäkt, till 
skillnad från om kvinnan var mer tillgiven, medkännande och sympatisk. Areh, Mesko och 
Umek (2009) fann i en studie att poliser tillskrev offer som blivit våldtagen av sin make mer 
skuld i jämförelse med ett offer som blivit våldtagen av en okänd man. Däremot visade 
resultatet på att poliserna hade mer empati för offret som blivit våldtagen av maken. 
 
I en studie av Keeling och van Wormer (2012) undersöktes hur våldsutsatta kvinnor upplevde 
bemötande från socialarbetare. Respondenterna uttryckte en stor ilska gentemot systemet och 
ville inte avslöja de sanna förhållandena de levde i. De var rädda för de åtgärder som kunde 
vidtas vilket Keeling och van Wormer tolkade som en indikation på en allvarlig brist på 
förtroende för socialarbetare. Även de kvinnor som hade positiva erfarenheter uttryckte att 
socialarbetare talade dem tillrätta istället för att motivera kvinnorna till förändring. Vidare 
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uttryckte respondenterna en press från socialarbetare vilket kan leda till ytterligare svårigheter 
för kvinnorna, exempelvis att kvinnan blir än mer avskräckt att söka stöd hos myndigheten 
vilket i sin tur leder till ökad sårbarhet.  
 
I Justitiedepartementets promemoria (2004) framkom att det bör ske en förändring i polisens 
arbetssätt för att fler ska anmäla sexualbrott och för att minska påfrestningar för brottsoffer. 
Polisen i Malmö nämner att det finns brister för hantering av anmälningar som gäller våldtäkt 
i en relation medan det finns rutiner för hantering vid en överfallsvåldtäkt. För att upptäcka 
fler sexualbrott behöver bland andra socialtjänst och polis kunskap om hur de ska ställa frågor 
om sexuellt våld och hur de ska hantera svaren. Vidare framgår i promemorian att 
organisationer som exempelvis kvinnojourer, organisationer för utsatta och sårbara grupper 
menar att det finns brister på bland annat socialt och kurativt stöd för sexualbrottsoffer vilket 
hindrar dem att göra en polisanmälan och söka hjälp. Samtidigt menar bland annat advokater 
från Umeå att polis vill höra offer innan socialtjänst kan gå in med stöd. Ofta väntar 
socialtjänsten med sina insatser vilket innebär att det kan dröja flera veckor innan 
våldtäktsoffer får det stöd de är i behov av. 
 

2.2 Genussystem i sexuella relationer 
Karlsson och Piuva (2012) skriver att kön kopplas till biologi och som ett naturligt fenomen 
medan genus är det ”sociala könet”. Genus skapas genom föreställningar, förväntningar och 
språket om vad som anses vara ”maskulint” och ”feminint”, med andra ord vad som anses 
vara ”manligt” och ”kvinnligt”. Inom feministisk teoribildning används begreppet 
genussystem där könen anses ha en relationell betydelse där männen är överordnade 
kvinnorna. Genom att språkligt och kulturellt upprätthålla skillnader mellan det ”manliga” 
och det ”kvinnliga” kvarstår den manliga dominansen. Connell och Pearse (2015) skriver att 
det inte är ett förbestämt tillstånd att vara man eller kvinna, utan det är något som är under 
ständig konstruktion. Det är människor som själva konstruerar sig som maskulina eller 
feminina genom sättet att uppträda i det dagliga livet och på så sätt intar män och kvinnor en 
plats i genussystemet, alternativt förhåller sig till den plats de blivit tilldelade. Connell och 
Pearse menar att de flesta genussystem i världen gynnar män och missgynnar kvinnor. 
MacKinnon (1995 refererad i Beckman 2009) menar att genussystem även finns inom 
sexuella relationer. Det “normala” sexuella spelet genomsyras av en erotiserad manlig 
överordning och kvinnlig underordning. Våld och övergrepp kan inte fullt ut ses som 
avvikelser från “den normala sexualiteten”.  Kvinnor förnedras inom bland annat pornografi 
och reklam vilket förstärker den manliga överordningen som det normala inom sexuella 
relationer. MacKinnon menar att mannens och kvinnans syn på sex och våldtäkt inte enbart 
handlar om att ord står mot ord utan att mannen och kvinnan har olika perspektiv på sex och 
våldtäkt. Messerschmidt (2000) skriver att sexuellt våld måste ses i kontext med 
maskulinitetsskapande. Män som underordnas i en maskulinitetshierarki på grund av att de 
exempelvis är kort till växten eller uppträder feminint försöker ta tillbaka sin 
maskulinitetsposition genom att agera som en “riktig man”. Att objektifiera och sexuellt 
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underordna kvinnor är ett handlingssätt för att få självkänsla och status som stämmer överens 
med ett dominerande maskulinitetsideal. 
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs först val av metod, litteratursökning och urval. Vidare beskrivs 
mätinstrument, genomförande samt bearbetning och analys av insamlad data. Avslutningsvis 
förs en diskussion angående, felkällor, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska 
överväganden. 

3.1 Val av metod 
När man genomför en undersökning finns det olika tillvägagångssätt att tillämpa. Två av 
dessa är kvalitativ forskning respektive kvantitativ forskning. Bryman (2011) skriver att inom 
kvalitativ forskningsstrategi ligger tonvikten på ord, sådan forskning har en kunskapsteoretisk 
ståndpunkt. Tyngden vid detta tillvägagångssätt ligger på att förstå den sociala verkligheten 
genom hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Vidare talas det om en induktiv 
syn på förhållandet mellan teori och praktik, med andra ord kan sägas att teorin är resultatet 
av en forskningsinsats. Denna process innebär att man drar slutsatser på grundval av 
observationer. Det andra tillvägagångssättet är kvantitativ forskningsstrategi, som Bryman 
menar influeras av en positivistisk kunskapssyn där kvantifiering och teoriprövning betonas. 
Forskningen är av ett deduktivt slag, vilket menas att utifrån det man vet inom ett visst 
område deducerar forskaren en eller flera hypoteser, samt att synen på verkligheten är 
objektivistisk. Kvantitativ metod är lämplig att använda för att kunna utläsa subtila skillnader 
och beräkna vilka samband som finns mellan olika begrepp. För denna studie valdes en 
kvantitativ forskningsansats utifrån intresset av att mäta och studera skillnader inom 
målgruppen. Datamaterialet samlades in i form av två olika vinjetter som beskrivs nedan. 

3.2 Tillvägagångssätt vid litteratursökning 
Litteratur till denna studie har hämtats från olika vetenskapliga artiklar, statliga myndigheter 
och böcker. Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna SocINDEX, 
SWEPUB, PsycINFO samt Zeteo. Artikelsökningen visade att det finns mycket forskning på 
området. Sökord som användes i olika kombinationer var victim, victim blaming, blame, rape, 
marital rape, police och social worker. Exempel på dessa kombinationer är sökorden police, 
victim blaming och rape som gav 18 träffar i databasen PsycINFO och av dessa valdes två 
artiklar ut. Kombinationen Marital rape och blame gav 15 träffas i PsycINFO varav en artikel 
valdes ut. Vidare har artiklar hittats genom att utifrån forskning, utredningar och böcker gå till 
ursprungskällan. Urvalet av artiklar gjordes utifrån vilken relevans de hade för denna studie. 
De vetenskapliga artiklar som presenteras i studien är undersökta i databasen Ulrichsweb för 
att garantera att artiklarna blivit granskade. Av de 20 artiklar som har använts i denna studie 
var den äldsta publicerad 2000, majoriteten av artiklarna är utgivna mellan år 2008-2016 och 
är internationella. Fakta har även inhämtats från statliga myndigheter som exempelvis BRÅ 
och Justitiedepartementet. 
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3.3 Urval och respondenter 
Denna undersökning genomfördes på 107 studenter vid Umeå universitet, varav 63 var 
polisstudenter vid termin 1 och 44 socionomstudenter vid termin 4. Bland respondenterna var 
det 58 kvinnor och 47 män och medelåldern låg på 24 år. Urvalet föll på polis- och 
socionomstudenter dels för att det är av intresse att de båda grupperna i sin framtida yrkesroll 
kan komma i kontakt med både våldtäktsoffer och gärningsmän, samt utifrån att deras schema 
överensstämde med den tidsram som ska hållas för denna studie. En ytterligare faktor som 
påverkade urvalet av respondenter var svårigheten att finna ansvariga föreläsare som hade 
möjlighet att avsätta tid av sin föreläsning för insamling av datamaterial till denna 
undersökning. Detta innebar att det inte var möjligt att genomföra ett slumpmässigt urval 
bland polis- och socionomstudenter, vilket resulterade i att urvalet för denna studie är ett 
bekvämlighetsurval, även kallat icke sannolikhetsurval. Bryman (2011) beskriver ett 
bekvämlighetsurval som ett urval av individer som för tillfället finns tillgängliga för 
forskaren, vilket leder till att det finns begränsade möjligheter att generalisera resultaten. Med 
anledning av det ovan nämnda, samt med ett kostnads-och tidsperspektiv i beaktande, ansågs 
bekvämlighetsurval som det mest lämpade. 
 

3.3.1 Bortfall 

När man genomför en undersökning kan det uppstå bortfallsfel vilket enligt Lantz (2014) 
innebär att individer från urvalsramen helt eller delvis inte kommer med i det slutliga 
genomförda urvalet. Vidare kan man skilja på två olika bortfall, objektsbortfall och partiellt 
bortfall. Objektsbortfall innebär att respondenter inte kommer med i den genomförda 
undersökningen. I denna studie var det 25 objektsbortfall, 4 polisstudenter och 21 
socionomstudenter, vilket berodde på att dessa individer inte var närvarande vid föreläsningen 
när vinjettstudien genomfördes. Anledningen att det var betydligt högre antal objektsbortfall 
bland socionomstudenter kan ha påverkats av att det var lovvecka vid det aktuella 
insamlingstillfället. Vidare skriver Lantz om partiellt bortfall som innebär att delar av 
vinjettstudiens frågor inte blir besvarade. I 4 av de 107 insamlade vinjetterna förkom partiellt 
bortfall. I tre fall rörde det sig om ålder/kön och i ett fall hade respondenten inte svarat på 
offrets respektive gärningsmannens ansvar. Samtliga partiella bortfall uppstod i vinjetter 
ifyllda av socionomstudenter. 

3.5 Undersökningsinstrument 
För att samla in datamaterial till denna studie har det utförts en vinjettstudie. Respondenterna 
får ta del av ett scenario och ska sedan besvara frågor kring hur de själva ställer sig till den 
beskrivna händelsen. En typisk vinjettstudie är att för halva undersökningsgruppen presentera 
ett scenario om exempelvis ett brott där gärningsmannen är en man. Den andra halvan av 
gruppen får samma scenario med enda skillnaden att gärningsmannen är en kvinna. Genom att 
jämföra svaren i de två scenarierna kan man utläsa huruvida respondenterna lägger vikt vid 
gärningsmannens kön. Bryman (2011) skriver i sin bok att vinjetteknik är något som ofta 
används i samband med undersökningar som rör människors normer och värderingar. Syftet 



	 16	

med denna studie är att belysa respondenternas syn på våldtäkt utifrån offrets och 
gärningsmannens relation, därav ansågs vinjetter vara ett lämpligt undersökningsinstrument. 
Vidare skriver Bryman att fördelen med att använda sig av en vinjett är att beslutet som 
respondenterna fattar förankras i en konkret situation, och därmed minskar risken för ett 
oreflekterat svar. Viktigt att ha i åtanke i samband med konstruktionen av en vinjettstudie, ett 
uppenbart krav, är att de scenarion som beskrivs ska vara trovärdiga. Ifall respondenternas 
svar och beslut överensstämmer med deras egna normer och värderingar kan vara svårt att 
avgöra, men vinjettekniken är ett bra tillvägagångssätt då forskningen inriktar sig på 
värderingar. 
 
Innan respondenterna för denna studie fick ta del av vinjetterna gjordes en pilotstudie på sju 
personer. Det framkom mindre anmärkningar, i egenskap av exempelvis stavfel, som 
korrigerades. Med vinjetten följde ett informationsbrev som presenterade studien, oss forskare 
samt undersökningens syfte (se bilaga 1). Vinjetterna består av ett scenario där Hanna 
tillsammans med sina vänner är ute på krogen där hon sedan går hem med en för henne okänd 
man (vinjett 1) alternativt hennes make (vinjett 2). Vidare beskrivs hur Hanna somnar av 
berusning och sedan vaknar morgonen efter utan kläder. Hon får kännedom om att mannen 
haft samlag med henne under natten och gör en polisanmälan för våldtäkt (se bilaga 2 och 3). 
Vinjettundersökningen inleddes med frågor om respondentens ålder och kön som sedan 
följdes av  antingen vinjett 1 eller vinjett 2. Därefter följde tre frågor angående respondentens 
uppfattning om det beskrivna scenariot ansågs vara en våldtäkt och i sådana fall vilken påföljd 
som anses lämplig, följt av vilket ansvar offret respektive gärningsmannen hade i situationen. 
Typen av en frågas variabel utgörs ifrån svarsalternativens karaktär. Gällande de tre sista 
frågorna i denna studie ligger variablerna på en ordinalskala vilket Bryman (2011) förklarar 
som variabler där kategorierna kan rangordnas men att avståndet mellan dessa inte är lika 
stort genom hela skalan. De två övriga frågorna för denna undersökning som rör kön och 
ålder utgör dikotom respektive kvot variabel. 
 

3.6 Genomförande 
Vinjettstudien tog cirka 15 minuter vid respektive insamlingstillfälle och genomfördes i 
samband med en föreläsning för polisstudenter vid termin 1 respektive socionomstudenter vid 
termin 4. De båda tillfällena inleddes med att respondenterna gavs muntlig information och 
instruktioner angående undersökningen, utan att tala om att vinjetterna skiljer sig åt. 
Respondenterna uppmanades att utifrån den kännedom de får från vinjetten enskilt besvara 
efterföljande frågor och de två vinjetterna fördelades sedan ut till respondenterna. Vid det 
första insamlingstillfället, polisstudenternas föreläsning, var det 31 respondenter som erhöll 
vinjett 1 som berörde händelsen med en okänd gärningsman och resterande 32 respondenter 
fick besvara vinjett 2 där det var offrets make som var gärningsman. Vid andra 
insamlingstillfället, i samband med socionomstudenternas föreläsning, erhöll 20 respondenter 
vinjett 1 och 24 respondenter vinjett 2. När alla respondenter var klara vid respektive tillfälle 
samlades vinjetterna in och respondenterna tackades för sitt deltagande. 
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3.7 Bearbetning och analys 
De insamlade materialet fördes in manuellt i dataprogrammet Microsoft Excel version 14.5.1. 
Data sammanställdes i en tabell där svarsalternativen för frågorna betecknades med en siffra. 
Utifrån tabellen med de sammanställda data skapades pivotabeller för att kunna jämföra olika 
mätvariabler. Vidare skapades stapeldiagram som användes i presentationen av resultatet. 
Data som inte omfattades av diagrammen presenterades i tabeller och i skrift. För att kunna 
generalisera resultaten som framkommit ur en studie skriver Lantz (2014) att det krävs en 
statistisk analys av de insamlade data. Detta innebär att resultaten kontrolleras och är 
tillräckligt säkra för att hävda att verkligheten faktiskt ser ut på det sättet och att de inte är ett 
resultat av slumpen. Bryman (2011) skriver om chi-två test som används vid prövning av 
statistisk signifikans för att avgöra hur pass säkert och generaliserbart det resultat är som 
framgår av en korrelationstabell. Lantz (2014) skriver om att innan man genomför en 
statistisk test ska bestämma sig för en signifikansnivå som avgör hur risk man är beredd att ta 
för att bli lurad av slumpen. I denna studie bestämdes signifikansnivån 0,05 och sedan 
genomfördes tre chi-två tester för att finna signifikanta skillnader i offrets respektive 
gärningsmannens ansvar kopplat till relation, kön samt program (se bilaga 2, 3 och 4). Vidare 
analyserades hur våldtäkt kan bedömas beroende av relationen mellan offer och 
gärningsmannen samt vilken ansvar offer och gärningsmannen ansågs ha i situationen. 
Avslutningsvis har resultatet av denna studie analyserats med studiens empiriska och 
teoretiska utgångspunkt för att sedan utmynna i slutsatser. 
	

3.8 Felkällor 
Lantz (2014) skriver om olika felkällor som kan uppstå i en undersökning. Slumpfel uppstår 
om slumpen påverkar resultatet så att det inte överensstämmer med verkligheten, vilket är 
något som forskaren inte kan påverka. En annan felkälla är systematiska fel som kan uppstå 
på grund av att forskaren har tänkt fel, planerat fel eller valt fel metod, alternativt gjort något 
annat fel i processen vid genomförandet av undersökningen. Systematiska fel kan undvikas 
genom noggrannhet vilket har beaktats i denna studie dels genom noggrann 
vinjettkonstruktion samt att en pilotstudie utförts. Vidare skriver Lantz om täckningsfel som 
innebär att urvalsramen inte överensstämmer med populationen, vilket leder till att alla 
individer i populationen inte har samma chans att komma med i urvalet. Det finns två typer av 
täckningsfel, det första är undertäckning som berör om individer från urvalsramen saknas. 
Den andra typen av täckningsfel är övertäckning och det uppstår om individer som inte ingår i 
populationen finns med i urvalsramen. Inför denna studie begärdes programlistor ut för att 
kontrollera populationen och på så sätt minska risken för under- respektive övertäckning. En 
annan felkälla är urvalsfel och med det avses fel som uppstår när urvalet är gjort så att det inte 
är representativt för den population som undersökningen gäller. Alla former av icke-
sannolikhetsurval innebär en risk för att detta fel uppstår. En annan felkälla som Lantz skriver 
om är mätfel vilket innebär att mätinstrumentet är felaktigt, exempelvis genom att en fråga 
inte är ställd på ett sätt som överensstämmer med det som variabeln är tänkt att mäta eller 
genom att svarsalternativen inte är heltäckande och ömsesidigt uteslutande. I denna studie var 
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svarsalternativen detsamma gällande offrets och gärningsmannens ansvar vilket inte är 
ömsesidigt uteslutande, dock övervägdes att detta utformande ansågs som lämpligt för denna 
studie. Den sista felkällan som nämns i Lantz bok är bearbetningsfel som avser den fysiska 
hanteringen av datamaterialet. Här brukar man skilja på kodningsfel som kan uppkomma då 
man granskar och kodar insamlat material, respektive då materialet matas in i dataprogram. 
Genom att noggrannhet tillämpats vid inmatning av data har bearbetningsfel undvikits i 
största möjliga mån. 
 

3.9 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Lantz (2014) skriver om begreppet reliabilitet som berör tillförlitligheten i en studie. 
Reliabiliteten påverkas om slumpen kan ha haft någon inverkan på resultatet så att det inte 
överensstämmer med verkligheten samt om resultatet är stabilt över tid. Vid genomförandet 
av denna studie har enbart den nödvändigaste informationen delgetts för att inte nämna 
olikheterna i vinjetterna och på så sätt påverka respondenterna. Reliabiliteten kan det 
diskuteras om det exempelvis hade påverkat om det varit manliga forskare som genomfört 
studien.  
	
Vidare nämner Lantz (2014) validitet som berör studiens giltighet, och denna påverkas av om 
det uppstått något systematiskt fel i studien, exempelvis mätt på fel sätt. För att validiteten i 
en studie ska vara hög krävs att forskaren lyckats mäta det han avsåg mäta. Konstruktionen av 
denna vinjettstudie är noggrant bearbetad genom att tydligt redogöra relationen mellan offer 
och gärningsman, okänd respektive make. Detta leder i sin tur till att respondenterna inte lika 
lätt kan misstolka situationen vilket stärker validiteten. Det kan diskuteras om respondenterna 
har svarat efter social önskvärdhet. Detta är dock faktorer som forskare inte direkt kan 
påverka vid genomförandet av en studie. Sett till bortfall fanns enbart ett partiellt bortfall 
gällande ansvaret i det beskrivna scenariot vilket visar på en tydlighet i 
vinjettundersökningen. Åtgärder har vidtagits för att i största möjliga mån säkra god 
reliabilitet och validitet för denna studie. 
 
Bryman (2011) skriver om generaliserbarhet då forskare i kvantitativa studier vanligtvis är 
intresserade av att kunna generalisera resultaten till andra grupper eller situationer än till just 
de som deltagit i studien. Vad gäller denna studie har det gjorts ett bekvämlighetsurval, ett så 
kallat icke-sannolikhetsurval. För att man ska kunna generalisera resultaten skriver Patel och 
Davidson (2003) att man ska ha genomfört ett slumpmässigt urval. Detta så att 
respondenterna för undersökningen i alla väsentliga avseenden är en miniatyr av 
populationen, som vidare leder till att resultaten från stickprovet är representativa för 
populationen. Eftersom denna studie är genomförd med ett icke-sannolikhetsurval innebär det 
att resultatet enbart kan generaliseras till polis- och socionomstudenter i Umeå, termin 1 
respektive termin 4 vårterminen år 2016. 
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3.10 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra etiska principer som man ska tillämpa vid svensk 
forskning. Informationskravet innebär att forskaren ska underrätta respondenterna om 
undersökningens syfte samt att deltagande är frivilligt och att deltagarna har rätt att hoppa av 
om de önskar. Vid tillfället för genomförandet av vinjettstudien blev respondenterna 
informerade om undersökningens syfte samt vad det innebar att delta. Utöver den muntliga 
informationen följde även ett informationsbrev med vinjetten för att ge respondenterna 
möjlighet att ta till sig informationen i skriftlig form. Samtyckeskravet innebär att 
respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. I denna studie lämnades 
samtycke genom deltagande i vinjettstudien, detta förtydligades i informationsbrevet samt att 
respondenterna blev informerade om att det var frivilligt att delta. Konfidentialitetskravet 
handlar om att uppgifter om deltagarna behandlas med konfidentialitet. Denna studie är 
anonym och det går inte av resultatet att utläsa några separata svar. De frågor som är kopplade 
till respondentens identitet är kön och ålder, resterande frågor handlar om respondentens 
uppfattningar och värderingar kring den vinjett de tilldelats. Allt material förvaras så att ingen 
obehörig får tillgång till det. Den fjärde principen är nyttjandekravet vilket innebär att det 
material som samlas in om enskilda individer endast får användas till forskningsändamål. 
Respondenterna i denna undersökning delgavs informationen att materialet endast kommer 
användas i forskningsändamål och att bortsett från oss kommer enbart vår handledare att ta 
del av det insamlade materialet. Vidare informerades respondenterna att studien kommer 
publiceras i form av en kandidatuppsats vid Umeå universitet. 
	
I denna undersökning har ovan nämnda åtaganden beaktats i hänseende till de fyra etiska 
principerna. Att denna undersökning ska orsaka skada för respondenterna anses inte som 
någon risk då det inte finns något som bryter mot de etiska principerna. Undersökningen 
anses inte inkräkta på respondenternas privatliv då frågorna är riktade som uppfattningar 
kring ett scenario och inte till individen som person. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av de insamlade data för denna studie. Här redogörs hur 
relationen mellan offer och gärningsman kan kopplas till respondenternas syn på våldtäkt och 
offerskuld. Det presenteras även en jämförelse mellan kvinnors och mäns samt polis- och 
socionomstudenters syn på våldtäkt och offerskuld i förhållande till offrets och 
gärningsmannens relation. Resultatet i denna studie baseras på en vinjettundersökning 
gällande en våldtäkt där respondenterna bestod av 107 polis- och socionomstudenter vid 
Umeå universitet. Medelåldern var 24 år. 
	

4.1 Relation mellan gärningsman och offer 
Av	de	107	studenter	som	deltog	i	vinjettundersökningen	blev	51	tilldelade	vinjett	1	som	
handlade	 om	 en	 för	 offret	 okänd	 gärningsman	 och	 56	 blev	 tilldelade	 vinjett	 2	 som	
beskrev	 gärningsmannen	 som	offrets	make.	 Gärningsmannens	 och	 offrets	 relation	 var	
det	enda	som	skiljde	de	två	vinjetterna	åt.	
	

4.1.1 Offret samt gärningsmannens ansvar  

I Tabell 1 framgår vilket ansvar respondenterna ansåg att offret hade i situationen med den 
okända gärningsmannen respektive maken som gärningsman.  
 
 

	
Inget	ansvar	 Lite	ansvar	

Lika	mycket	
ansvar	som	
gärningsmannen	 Totalsumma	

Okänd	 65%	 29%	 6%	 100%	
Make	 78%	 16%	 5%	 100%	
Totalsumma	 72%	 23%	 6%	 100%	

 
	
	
Svarsalternativen	 låg	 mellan	 inget	 ansvar	 och	 allt	 ansvar.	 	 Ingen	 av	 respondenterna	
ansåg	offret	ha	mycket	ansvar	eller	allt	ansvar	i	situationen.	I	både	fallet	med	den	okända	
mannen	och	maken	ansåg	majoriteten	att	offret	hade	inget	ansvar,	65	procent	respektive	
78	procent.	Det	var	en	större	andel	som	ansåg	att	offret	inte	hade	något	ansvar	när	hon	
blev	 våldtagen	 av	 sin	make	 i	 jämförelse	med	 när	 hon	 blev	 våldtagen	 av	 en	 för	 henne	
okänd	man.	Detta	innebär	att	offret	ansågs	i	större	utsträckning	haft	lite	ansvar	när	hon	
blev	våldtagen	av	den	okända	mannen,	29	procent	i	jämförelse	med	maken,	16	procent.	
Ungefär	 lika	stor	andel	ansåg	att	offret	hade	 lika	mycket	ansvar	som	gärningsmannen,	6	
procent	 respektive	 5	 procent.	 Det	 finns	 en	 tendens	 att	 offrets	 tillskrivs	 mer	 ansvar	 i	
situationen	med	den	okända	gärningsmannen	till	skillnad	från	situationen	med	maken.	
Dock	 är	 denna	 skillnad	 inte	 signifikant	 då	 chi-två	 test	 gav	 P-värde	 0,26	 (se	 bilaga	 2).	

Tabell	1.	Vad	respondenterna	ansåg	offret	haft	för	ansvar	i	situationen	med	en	okänd	
gärningsman	respektive	offrets	make	som	gärningsman	(n=106).	
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Respondenterna	tillfrågades	bedöma	gärningsmannens	ansvar	i	situationen.	Oberoende	
om	 det	 var	 den	 okända	 mannen	 eller	 maken	 som	 utförde	 våldtäkten	 ansåg	 ingen	 av	
respondenterna	att	han	haft	inget	ansvar	eller	lite	ansvar.	För	både	den	okända	mannen	
samt	 maken	 ansåg	 majoriteten	 att	 de	 hade	 allt	 ansvar	 i	 situationen,	 53	 procent	
respektive	 75	 procent.	 Dock	 ansåg	 en	 större	 andel	 att	 maken	 hade	 allt	 ansvar	 i	
jämförelse	med	den	okände	mannen.	Dryga	dubbelt	så	stor	andel	ansåg	att	den	okända	
mannen	hade	mycket	ansvar	i	jämförelse	med	maken,	41	procent	respektive	20	procent.		
Ungefär	 lika	 stor	 andel	 ansåg	 att	 gärningsmannen	 hade	 lika	mycket	ansvar	som	offret,	
Respondenterna	 bedömde	mer	 ansvar	 för	maken	 som	 gärningsman	 i	 jämförelse	med	
den	okända	mannen,	denna	skillnad	är	inte	signifikant	då	chi-två	test	gav	P-värdet	0,053	
(se	bilaga	2).	
	

4.1.2 Vad gärningsmannen bör dömas till för straff 

Figur 1 visar vad respondenterna ansåg att gärningsmannen bör få för straff som okänd för 
offret respektive som offrets make. 
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
För både den okända mannen samt maken ansåg majoriteten av respondenterna att straffet bör 
vara fängelse till och med 3 år, 59 procent respektive 50 procent. Nära dubbelt så stor andel 
ansåg att den okände mannen bör få 4 eller fler års fängelse, 12 procent i jämförelse med 
maken, 7 procent. Det var en större andel som ansåg att maken bör få ej frihetsberövad dom, 
39 procent, i jämförelse med den okända mannen, 29 procent. När respondenterna skulle 
bedöma straff för gärningsmannen tog de ställning till om scenariot i vinjetten bedömdes som 
en våldtäkt. Det var 4 procent som ansåg att situationen med maken inte var en våldtäkt 
medan ingen ansåg att så var fallet med okända mannen. Figur 1 visar att gärningsmannens 
och offrets relation överlag inte samvarierar med respondenternas bedömning av 

Figur	1	Hur	respondenterna	bedömer	vad	den	okända	respektive	offrets	make	bör	få	för	
straff	(n=107)	
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gärningsmannens straff. Dock finns små skillnader som antyder att offrets make bedöms 
lindrigare än den okända mannen.  
 

4.2 Män och kvinnors syn på situationen 
Vidare jämfördes hur kvinnor och män ser på våldtäkt begången av en för offret okänd man 
respektive offrets make. Av respondenterna som deltog i denna undersökning var 58 kvinnor 
och 47 män, två respondenter uppgav inte sitt kön. Av de kvinnliga deltagarna svarade 57 
procent på vinjett 1, om den okända mannen och 43 procent på vinjett 2 om offrets make som 
gärningsman. Av männen svarade 55 procent på vinjett 1 och 45 procent på vinjett 2.  
 

4.2.1 Kvinnors och mäns syn på offret och gärningsmannens ansvar  

I Tabell 2 framgår hur kvinnor och män bedömde offrets ansvar i förhållande till 
gärningsmannen som okänd man respektive som make. 
 

	
Inget	ansvar	 Lite	ansvar	

Lika	mycket	
ansvar	som	
gärningsmannen	 Totalsumma	

Okänd	
	 	 	 	Kvinna	 72%	 24%	 4%	 100%	

Man	 58%	 35%	 8%	 100%	
Make	

	 	 	 	Kvinna	 88%	 6%	 6%	 100%	
Man	 67%	 29%	 5%	 100%	

Totalsumma	 72%	 22%	 6%	 100%	
 
 
	
Det var ingen av respondenterna som ansåg att offret hade mycket ansvar eller allt ansvar i 
situationen. Majoriteten bland både kvinnor och män ansåg att offret hade inget ansvar 
oberoende av hennes relation till gärningsmannen.  Dock var det en större andel kvinnor i 
båda fallen som ansåg att offret hade inget ansvar i jämförelse med männen. Denna skillnad 
visade sig främst i fallet med maken där 88 procent av kvinnorna ansåg att offret hade inget 
ansvar i jämförelse med männen, 67 procent. När gärningsmannen var offrets make ansåg 
mer än fyra gånger så stor andel av männen, 29 procent, att offret hade lite ansvar i 
jämförelse med kvinnorna, 6 procent. Både kvinnor och män ansåg offret ha mindre ansvar 
när det var hennes make som var gärningsman i jämförelse med när gärningsmannen var för 
henne okänd.  
 
Resultatet ser liknande ut vad gäller kvinnor och mäns syn på gärningsmannens ansvar som 
okänd man för offret respektive offrets make. Ingen av respondenterna ansåg att 
gärningsmannen hade inget ansvar eller lite ansvar. Majoriteten bland kvinnor och män 

Tabell	2.	Vad	kvinnor	och	män	ansåg	offret	haft	för	ansvar	i	situationen	med	den	okända	
respektive	maken	som	gärningsman	(n=104)	
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bedömde att gärningsmannen hade allt ansvar oberoende på vilken relation han hade till 
offret.  Både kvinnor och män ansåg att gärningsmannen hade mer ansvar ifall han var make 
till offret i jämförelse om han var en för henne okänd man. När maken var gärningsman fanns 
markanta skillnader där 91 procent av kvinnorna ansåg att gärningsmannen hade allt ansvar i 
jämförelse med männen där 52 procent ansåg det.  Därmed ansåg 43 procent av männen att 
maken hade mycket ansvar vilket är mer än 14 gånger så stor andel i jämförelse med kvinnor, 
3 procent. Kvinnor ansåg även att den okända gärningsmannen hade mer ansvar i jämförelse 
med männen. Dessa skillnader är dock inte lika markanta som när gärningsmannen var offrets 
make.  
 
Av ovanstående resultat framgår att kvinnor överlag tillskriver mindre ansvar till offret och 
mer ansvar till gärningsmannen oberoende av deras relation i jämförelse med män. För att 
kunna säkerställa detta samband genomfördes ett chi-två test för både offrets ansvar samt 
gärningsmannens ansvar (se bilaga 3). Det visade sig att sambandet mellan kvinnor och mäns 
syn på offrets ansvar inte var signifikant då chi-två testet gav P-värde 0,07. Däremot fanns en 
signifikant skillnad i kvinnors och mäns syn på gärningsmannens ansvar då chi-två testet 
visade på p-värde 0,002. Med andra ord är det statistiskt säkerställt att män tillskriver mindre 
ansvar till gärningsmannen än vad kvinnor gör. 
 

4.2.2 Vilket straff kvinnor och män anser att gärningsmannen bör dömas till 

I	 Figur	 2	 och	 Figur	 3	 presenteras	 vilket	 straff	 kvinnor	 och	 män	 ansåg	 att	
gärningsmannen	bör	få	som	okänd	för	offret	respektive	som	offrets	make.		

I	 Figur	 2	 kan	 utläsas	 att	 både	 majoriteten	 kvinnor	 och	 män	 ansåg	 att	 den	 okända	
mannen	bör	få	straffet	 fängelse	till	och	med	3	år,	68	procent	respektive	50	procent.	Det	
var	nära	dubbelt	så	stor	andel	män	som	ansåg	att	straffet	bör	vara	ej	frihetsberövad	dom,	
38	procent	i	jämförelse	med	kvinnor,	20	procent.	Lika	stora	andel	kvinnor	och	män,	12	
procent,	ansåg	att	den	okända	mannen	bör	dömas	till	4	eller	fler	års	fängelse.	
	

Figur	2.	Vad	kvinnor	och	män	bedömer	den	okända	
mannen	bör	få	för	straff	(n=51)	

Figur	3	Vad	kvinnor	och	män	bedömer	offrets	make	bör	
få	för	straff	(n=54)	

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Ej	
frihetsberövad	

dom

Fängelse	till	
och	med	3	år

4	eller	fler	års	
fängelse

Make
Kvinna

Man

0%
20%
40%
60%
80%

Ej	
frihetsberövad	

dom

Fängelse	till	
och	med	3	år

4	eller	fler	års	
fängelse

Okänd
Kvinna

Man



	 24	

I	Figur	 3	 framgår	att	majoriteten	kvinnor,	55	procent,	 ansåg	att	maken	bör	dömas	 till	
fängelse	till	och	med	3	år,	medan	majoriteten	män,	52	procent,	ansåg	att	domen	bör	vara	
ej	frihetsberövad	dom.	Det	var	 lika	stor	andel	som	 i	 fallet	med	den	okända	mannen,	12	
procent,	av	kvinnorna	som	ansåg	att	även	maken	bör	dömas	till	4	eller	fler	års	fängelse	
medan	 ingen	av	männen	ansåg	det	vara	ett	 lämpligt	 straff.	Något	 som	 inte	 framgår	av	
diagrammet	är	att	3	procent	av	kvinnorna	och	5	procent	av	männen	bedömde	fallet	med	
maken	som	ej	våldtäkt.	
	
	Av	Figur	2	och	Figur	3	 kan	utläsas	att	kvinnor	överlag	bedömer	högre	straff	 i	de	båda	
fallen	än	män	gör,	 framförallt	 för	offrets	make.	Det	går	även	utläsa	små	skillnader	i	att	
respondenterna	ansåg	att	maken	bör	bedömas	lindrigare,	denna	skillnad	syns	tydligare	
hos	männen.	
	

4.3 Polis- och socionomstudenters syn på situationen 
Vidare jämfördes hur polis- och socionomstudenter bedömde en våldtäkt beroende av offrets 
och gärningsmannens relation. Av	 de	 107	 studenter	 som	 deltog	 i	 undersökningen	 var	 63 
polisstudenter och 44 socionomstudenter. Bland polisstudenterna var det 24 kvinnor och 39 
män och hos socionomstudenterna var det 34 kvinnor och 8 män, 2 socionomstudenter 
uppgav inte sitt kön. Hälften av polisstudenterna tilldelades vinjett 1, den okända mannen, och 
hälften vinjett 2, offrets make. Bland socionomstudenterna erhöll 47 procent vinjett 1 och 53 
procent vinjett 2.  
 

4.3.1 Polis- och socionomstudenters syn på offret och gärningsmannens ansvar 

I Tabell 3 presenteras vad polis- och socionomstudenter tillskrev för ansvar till offret i 
förhållande till offret och gärningsmannens relation.		
	

	
Inget	ansvar	 Lite	ansvar	

Lika	mycket	
ansvar	som	
gärningsmannen	 Totalsumma	

Okänd	
	 	 	 	Polis	 55%	 39%	 6%	 100%	

Socionom	 80%	 15%	 5%	 100%	
Make	

	 	 	 	Polis	 75%	 22%	 3%	 100%	
Socionom	 83%	 9%	 9%	 100%	

Totalsumma	 72%	 23%	 6%	 100%	
	
	
 
 

Tabell	3.	Vad	polis-	och	socionomstudenter	ansåg	offret	hade	för	ansvar	i	situationen	med	den	
okända	mannen	respektive	maken	som	gärningsman	(n=106).	
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Det var ingen av respondenterna som ansåg att offret hade mycket ansvar eller allt ansvar i 
situationen. I Tabell 3 framgår att störst andel polis- och socionomstudenter ansåg att offret 
hade inget ansvar oberoende om gärningsmannen var för offret en okänd man eller hennes 
make. När gärningsmannen var offrets make var denna andel ungefär lika stor mellan polis- 
och socionomstudenter, 75 procent respektive 83 procent.  Dock överensstämmer detta inte 
med fallet med den okända mannen där det finns en skillnad i att 80 procent av 
socionomstudenterna ansåg att offret hade inget ansvar i jämförelse med polisstudenterna, 55 
procent. I de båda fallen, okänd man respektive make, bedömer mer än dubbelt så stor andel 
polisstudenter att offret hade lite ansvar i jämförelse med socionomstudenter. Både bland 
polis- och socionomstudenter var det en liten andel som i de båda vinjetterna ansåg offret ha 
lika stort ansvar som gärningsmannen. En liten andel polis- och socionomstudenter ansåg 
offret ha lika stort ansvar som gärningsmannen. 
 
Vad gäller gärningsmannens ansvar i situationen bedömde majoriteten polisstudenterna att 
den okända mannen hade mycket ansvar, 52 procent medan majoriteten socionomstudenter 
ansåg att den okända gärningsmannen hade allt ansvar 70 procent. När det var maken som var 
gärningsman ansåg majoriteten polis- och socionomstudenter att han hade allt ansvar, 66 
procent respektive 87 procent. Det var en markant skillnad i att 31 procent av polisstudenterna 
ansåg maken ha mycket ansvar medan endast 4 procent av socionomstudenterna ansåg det. 
 
Av ovanstående resultat går att utläsa att polisstudenter tillskriver mer ansvar till offret och 
mindre ansvar till gärningsmannen i jämförelse med socionomstudenter. För att säkerställa 
detta samband genomfördes chi-två test angående studenternas syn på offrets respektive 
gärningsmannens ansvar (se bilaga 4). Skillnaden att polisstudenter tillskriver offer mer 
ansvar än socionomstudenter visade sig inte vara signifikant då chi-två gav P-värde 0,08. 
Däremot visade chi-två på en signifikant skillnad i att polisstudenter tillskriver mindre ansvar 
för gärningsmannen än socionomstudenter, P-värde 0,01. 
 

4.3.2 Vilket straff polis- och socionomstudenter ansåg gärningsmannen bör 
dömas till 

I Figur 4 och Figur 5 presenteras vad polis- och socionomstudenter ansåg gärningsmannen 
bör få för straff som okänd för offret respektive som hennes make.  
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Av Figur 4 kan utläsas att majoriteten polis- och socionomstudenter ansåg att den okända 
gärningsmannen bör få straffet fängelse till och med 3 år, 48 procent respektive 75 procent. 
Det var mer än dubbels så stor andel av polisstudenterna, 39 procent, som ansåg att ej 
frihetsberövad dom var ett lämpligt straff i jämförelse med socionomstudenterna, 15 procent. 
Ungefär lika stor andel polis- och socionomstudenter ansåg att den okända mannen bör dömas 
till 4 eller fler års fängelse.  
 
I Figur 5 framgår att det var lika stor andel polis- och socionomstudenter som ansåg att 
maken bör få straffet fängelse till och med 3 år, vilket även representerar majoriteten för de 
båda grupperna, 50 procent. Det var en större andel polisstudenter, 47 procent, som ansåg att 
maken bör dömas till ej frihetsberövad dom i jämförelse med socionomstudenterna 29 
procent. Att maken bör dömas till 4 eller fler års fängelse ansåg 17 procent av 
socionomstudenterna medan ingen av polisstudenterna ansåg det vara ett lämpligt straff. 
Något som inte framgår i diagrammet är att en liten andel polis- och socionomstudenter, 3 
procent respektive 4 procent, ansåg att maken inte begick en våldtäkt medan ingen av 
respondenterna ansåg att den okända mannen inte begick våldtäkt. 
 
Av figur 4 och 5 framgår att det finns en liten skillnad i att socionomstudenter bedömde högre 
straff än vad polisstudenter gjorde oberoende av offrets och gärningsmannens relation. Det 
framgår även att de båda respondentgrupperna bedömde lindrigare straff för maken, denna 
tendens syntes tydligare hos polisstudenterna. Eftersom majoriteten av polisstudenterna var 
män och majoriteten av socionomstudenterna kvinnor finns en möjlighet att det kan ha verkan 
på resultatet för de olika studentgrupperna. Som presenterades i avsnitt 4.2.2 så bedömer 
kvinnor högre straff än män vilket i sin tur kan leda till att socionomstudenter bedömer högre 
straff än polisstudenter. För att utesluta att polis- och socionomstudenters bedömning inte var 
kopplat till kön skapades en korstabell för manliga polis- och socionomstudenters bedömning 
av straff respektive en för kvinnliga polis- och socionomstudenters bedömning (se bilaga 5). 
Av denna tabell kan utläsas att det finns en tendens i att polisstudenter bedömer högre straff 
än socionomstudenter oberoende av variabeln kön. 

Figur	4.	Vad	polis-	och	socionomstudenter	bedömer	den	
okända	gärningsmannen	bör	få	för	straff	(n=51)	

Figur	5.	Vad	polis	och	socionomstudenter	bedömer	att	offrets	
make	bör	få	för	straff	(n=56)	
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som framkommit i denna studie 
tillsammans med tidigare forskning och perspektiv på genussystem i sexuella relationer. Till 
att börja med analyseras hur synen på våldtäkt och offerskuld kan kopplas till offrets och 
gärningsmannens relation. Vidare analyseras detta utifrån kvinnors och mäns syn samt polis 
och socionomstudenters syn. Avslutningsvis berörs studiens kvalitet samt förslag på vidare 
forskning. 
 

5.1 Offer och gärningsmannens relation 
Syftet med denna studie var att belysa hur offer vid våldtäktsbrott kan tillskrivas ansvar 
beroende på vilken relation hon har till gärningsmannen. Resultatet visade att offret ansågs ha 
mer ansvar när gärningsmannen var för henne okänd i jämförelse med om det var hennes 
make. Detta stärks i Strömwall, Alfredsson och Landströms (2012) studie där offret ansågs ha 
mest skuld när gärningsmannen var okänd i jämförelse med när de kände varandra. Något 
som står i strid med detta är Sleath och Bulls (2012) undersökning där offer som var bekant 
med gärningsmannen skuldbelades mer än de som var helt okända för offret. Varför utfallet 
av denna studie visade på större skuld hos offret när gärningsmannen var för henne okänd tros 
kunna bero på att respondenterna ansåg offret sätta sig i en riskabel situation då hon väljer att 
gå hem med en okänd man. Bendixen, Henriksen och Nostdahl (2014) kom i en studie fram 
till att offer tillskrivs mer ansvar om de varit aktiva eller inbjudande, och detta är även något 
som framkommer i Strömvall, Alfredsson och Landströms (2016) studie. Offrets beteende i 
denna studie kan upplevas vara mer flörtigt och inbjudande gentemot den okända mannen i 
jämförelse med hennes make då det sedan innan finns en intimitet mellan dem. Vilket i sin tur 
leder till att offret med den okända gärningsmannen tillskrivs mer ansvar. 
 
Att gärningsmannen ansågs ha mer ansvar när han var offrets make i jämförelse med när han 
var okänd för offret var ett oväntat resultat. Ferro, Cermele och Saltzmans (2008) studie 
visade att våldtäkt inom äktenskap inte ansågs vara lika allvarligt och kriminellt eftersom det 
förväntas intimitet mellan makar. Med tanke på detta förväntades att maken i vår studie skulle 
tillskrivas mindre ansvar än den okända gärningsmannen eftersom makarna förväntats haft 
samlag tidigare. Dock blev resultatet att den okända mannen ansågs ha mindre ansvar än 
maken vilket kan kopplas till Bergs (2006) studie där de framgår att en individ som väljer att 
följa med någon hem från krogen ansågs samtycka till samlag. Detta samtycke gäller 
fortsättningsvis även om individen somnar av berusning. Whatley (2005) fann i en studie att 
respondenter med traditionella attityder till äktenskap ansåg att kvinnan är förpliktad till 
samlag med sin make när denne så önskar. Detta kan vidare tolkas som ett stående samtycke 
till samlag mellan makar. Det finns med andra ord olika syn på vad som är ett samtycke till 
samlag och hur detta påverkar gärningsmannens ansvar vid en våldtäkt. Det är problematiskt 
att dra slutsatser om gärningsmännens ansvar i denna studie påverkats av offrets samtycke till 
samlag då detta inte var något som tydligt beskrevs i vinjetterna. Det faktum att maken 
tillskrevs mer ansvar än den okända gärningsmannen tros kunna vara kopplat till att maken 
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våldtar offret i hennes eget hem. Offret befinner sig på en plats där hon ska vara trygg med en 
person som hon förväntas kunna lita på vilket kan ses som att maken utnyttjar offrets tillit. 
 
Vidare syftade denna studie att belysa hur synen på våldtäkt kan påverkas av offrets och 
gärningsmannens relation. Resultatet visade på att det inte fanns någon större skillnad i hur 
respondenterna bedömde en våldtäkt begången av en för offret okänd man i jämförelse med 
offrets make. Detta var ett överraskande resultat då det förväntades att våldtäkten begången av 
maken skulle bedömas lindrigare och på så sätt överensstämma med tidigare forskning. 
Langhinrichsen-Rohling, Shlien-Dellinge, Huss, och Kramers (2004) undersökning visade att 
när offer och gärningsman hade en nära relation ansågs inte våldtäkten lika allvarlig. Även 
Ben-David och Shnider (2005) fann i en studie att ju mer bekantskapsnivån ökade mellan 
offret och gärningsmannen desto mindre allvarlig ansågs våldtäkten vara. I denna studie 
bedömer respondenterna överlag lika straff för både den okända gärningsmannen samt offrets 
make. Med andra ord anses våldtäkt vara lika allvarligt oberoende vilken relation offret och 
gärningsmannen har. I propositionen (1962) som kom i samband med att våldtäkt inom 
äktenskap kriminaliserades, år 1965, uttalades att våldtäkt inom äktenskap skulle bedömas 
mildare eftersom det ansågs vara mindre grovt.  Detta är inte något som framkom i denna 
studie vilket delvis kan bero på att den generation som deltog i studien är uppväxta med att 
våldtäkt inom äktenskap är ett våldtäktsbrott. Något som hade kunnat påverka utfallet av 
resultatet är om respondenterna för denna undersökning varit äldre och med det eventuellt 
haft en annan syn på våldtäkt inom äktenskap. 
 

5.2 Män och kvinnors syn våldtäkt 
Vid undersökningstillfället kontrollerades inte att vinjetterna blev jämt fördelade mellan de 
manliga och kvinnliga respondenterna, men trots detta blev fördelningen relativt jämn. Denna 
studie syftade till att jämföra och förstå kvinnors och mäns syn på våldtäkt beroende på 
relationen mellan offer och gärningsman. Av resultaten framgick att de manliga 
respondenterna ansåg att offret hade mer ansvar i situationen i jämförelse med de kvinnliga 
respondenterna. Skillnaden i kvinnors och mäns bedömning av offrets ansvar speglar även 
bedömningen av gärningsmannens ansvar. Resultatet visade att det är statistiskt säkerställt att 
kvinnor lägger mer ansvar på gärningsmannen än vad män gör. När männen tillskriver 
gärningsmannen mindre ansvar kan det tolkas som att offret anses ha mer ansvar och tillskrivs 
mer skuld. Detta överensstämmer med tidigare forskning som Witte, Schroeder och Lohr 
(2006) har gjort. De kom i en studie fram till att manliga respondenter skyller mer på offret än 
kvinnliga respondenter. En annan forskartrio, Bendixen, Henriksen och Nostdahl (2014) har 
även de funnit att manliga respondenter är mer benägna att lägga skuld på offret. Liknande 
tendens för kvinnors och mäns bedömning visade sig även när respondenterna för denna 
studie ombads bedöma ett lämpligt straff för gärningsmannen. Kvinnor bedömde högre straff 
för gärningsmannen än vad män gjorde, framförallt om gärningsmannen var offrets 
make.  Det fanns en liten skillnad i att män ansåg i större grad än kvinnor att maken bör 
bedömas till lindrigare straff än den okända gärningsmannen.  
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Skillnaden mellan mäns och kvinnors svar i denna studie kan kopplas till Bergs (2006) och 
O´Bryne, Hansen och Rapleys (2008) studier som visar på att unga män upplever en diffus 
gräns mellan gemensamt samtycke till samlag och våldtäkt. Kvinnan anses ha ett ansvar att 
visa både verbalt och genom kroppsspråk att hon inte vill ha sex på ett sådant sätt att mannen 
förstår. Det kan reflekteras kring hur de manliga respondenterna för denna studie ansåg att 
offrets ansvar var kopplat till ett otydligt samtycke till samlag. Det finns en möjlighet att de 
manliga respondenternas svar kunnat se annorlunda ut om vinjetten för denna studie beskrivit 
att offret tydligt sa nej till samlag. Detta är dock enbart spekulationer som inte går att dra 
några slutsatser ifrån.  
 
Att de manliga respondenterna ansåg våldtäkten vara mindre allvarlig och lade mer skuld på 
offret än kvinnliga respondenter gjorde var ett väntat resultat eftersom tidigare forskning fått 
liknande utfall. Vidare kan det reflekteras hur skillnaden mellan män och kvinnor kan förstås 
utifrån genussystem. MacKinnon (1995 refererad i Beckman 2009) menar att våld och 
övergrepp inte fullt ut kan ses som avvikelser från “den normala sexualiteten”.  Kvinnor 
förnedras inom bland annat pornografi vilket förstärker den manliga överordningen som det 
normala inom sexuella relationer. Mannens och kvinnans delade syn på sex och våldtäkt 
handlar om deras olika upplevelser. Att de manliga respondenternas svar i denna studie 
skiljde sig från kvinnornas kan med detta perspektiv förstås genom mäns och kvinnors olika 
syn på samlag.  Att våld och förnedring av kvinnor normaliseras inom erotiken kan leda till 
att manliga respondenter ser lindrigare på våldtäkt än vad kvinnliga respondenter gör, detta då 
män och kvinnor inte delar samma upplevelse av det sexuella spelet.  Detta kan kopplas till 
Witte, Schroeder och Lohrs (2006) studie som visade att manliga respondenter var mer 
benägna att minimera kvinnlig utsatthet. Hade vinjetten för denna studie beskrivit 
gärningsmannen som en kvinna och offret som en man kan det haft påverkan på resultatet. 
Kvinnor föreställs inte ha en överordning inom sexuella relationer vilket gör att en sådan 
våldtäkt kan anses som mer allvarlig då den i högre grad avviker från ”den normala 
sexualiteten”. Messerschmidt (2000) skriver att objektifiera och sexuellt underordna kvinnor 
kan vara ett handlingssätt för att få självkänsla och status som stämmer överens med ett 
dominerande maskulinitetsideal. Det kan reflekteras om hur de manliga respondenternas svar 
för denna studie kan kopplas till Messerschmidts mening om maskulinitetsidealet. Det kan 
finnas en möjlighet att manliga respondenter ser lindrigare på våldtäkten och tillskriver 
mindre ansvar till gärningsmannen än de kvinnliga respondenterna på grund av att en sexuell 
underordning av kvinnor kan ses som ”manligt”.  
 
Vidare diskuteras om respondenterna för denna studie sympatiserar med sitt eget kön och 
därefter gör sin bedömning. Det skulle i detta fall innebära att män bedömer lindrigare straff 
och mer ansvar till offret på grund av att gärningsmannen är en man. Medan kvinnliga 
respondenter i sin tur bedömer hårdare straff för gärningsmannen och mindre ansvar till offret 
då hon är en kvinna. Det är troligen enklare för de kvinnliga respondenterna i denna studie att 
sätta sig in i offrets situation i jämförelse med de manliga. Kvinnorna kan lättare relatera till 
offret vilket kan leda till att de känner mer sympati för offret och då tillskriver mer ansvar till 
gärningsmannen än vad männen gör.  
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5.3 Polis- och socionomstudenters syn på våldtäkt 
Vidare syftade denna studie till att jämföra hur polis- och socionomstudenters syn på våldtäkt 
kan se ut beroende av vilken relation offret och gärningsmannen hade. Resultatet visade att 
polisstudenter ansåg att offret hade mer ansvar i situationen i jämförelse med 
socionomstudenterna. Båda respondentgrupperna ansåg offret ha mer ansvar vid överfallet av 
den okända mannen i jämförelse med överfallet av maken. Denna skillnad syntes tydligare 
hos polisstudenterna. Detta speglar även gärningsmannens ansvar då det var en signifikant 
skillnad i att polisstudenterna tillskrev honom mindre ansvar än vad socionomstudenterna 
gjorde. Båda studentgrupperna ansåg maken ha mer ansvar över våldtäkten än den okända 
mannen. Vidare visade resultatet att polisstudenterna överlag bedömde lindrigare straff för 
våldtäkten än vad socionomstudenterna gjorde oberoende av offrets och gärningsmannens 
relation. För både polis-och socionomstudenter fanns en liten skillnad i att bedöma hårdare 
straff för den okända gärningsmannen i jämförelse med offrets make som gärningsman. Detta 
resultat står i strid med Areh, Mesko och Umeks (2009) studie där poliser tillskrev mer skuld 
till ett offer som blir våldtagen av sin make i jämförelse med ett offer som blir våldtagen av en 
för henne okänd man. Dock visade Areh, m.fl. studie på att poliser hade mer empati för offret 
som blev våldtagen av maken vilket är mer i enighet med resultatet i denna studie.  
 
Resultatet visade att det fanns en liten skillnad i att polisstudenter bedömde högre straff än 
socionomstudenters som var oberoende av variabeln kön. En annan faktor som kan ha haft 
viss påverkan på resultatet är att polisstudenterna gick termin 1 medan socionomstudenterna 
gick termin 4. Bendixen, m.fl. (2014) har i en studie kommit fram till att utbildningsnivån är 
något som visar sig påverka skuldbeläggande på våldtäktsoffer. Socionomstudenterna som 
deltog i denna studie har kommit längre in på sin utbildning och fått kunskap som eventuellt 
kan ha påverkat deras svar. Det är dock inga större skillnader på utbildningsnivån i denna 
studie då alla respondenter går på universitet. Med detta i åtanke går det inte att dra några 
slutsatser kring att utbildningsnivån påverkat respondenternas svar. 
 
Ifall resultatet för denna studie framkommit i en större undersökning där utfallet varit möjligt 
att generalisera till polis- och socionomstudenter hade fler slutsatser kunnat dras. Det hade då 
varit intressant att analysera hur dessa framtida yrkesgruppers syn på våldtäkt och offerskuld 
kunnat kopplas till samhällets våldtäktsoffer. Ifall poliser ser lindrigare på våldtäkt samt 
tillskriver offret mer ansvar kan detta kopplas till det stora mörkertal av våldtäktsbrott som 
aldrig polisanmäls. Våldtäktsoffer kan uppleva oro för sekundär viktimisering genom att 
anmäla det brott de blivit utsatta för. På liknande sätt kan det finnas en tvekan hos offer att 
söka stöd från socialarbetare då denna yrkesgrupp bedömer högre straff och mer ansvar till 
gärningsmän. Detta skulle exempelvis kunna uppstå om en kvinna blivit våldtagen av sin 
make och hon inte vill kontakta socialarbetare för att skydda sin partner. Det är av stor 
betydelse att våldtäktsoffer känner ett förtroende för de samhällsorgan de kan komma i 
kontakt med. Sett till de två yrkesgrupperna, polis och socialarbetare, är det viktigt med ett 
tydligt samarbete och att synen på våldtäkt är överensstämmande. Deras arbete kompletterar 
varandra och det ena yrkesgruppen kan aldrig ersätta det andra, vilket gör det viktigt att det 
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finns ett fungerande samarbete och att våldtäktsoffer känner en tilltro och får ett gott 
bemötande utan att känna sig skuldbelagda.  
 

5.4 Studiens kvalité och förslag på vidare forskning 
Genom att resultaten från denna studie baseras på ett icke slumpmässigt urval finns det 
svårigheter att generalisera resultatet till andra grupper än polisstudenter termin 1 och 
socionomstudenter termin 4 vid Umeå Universitet vårterminen år 2016. Vidare bedöms denna 
studie vara av god kvalitet då undersökning och bearbetning har genomförts med noggrannhet 
för att undvika eventuella felkällor. I efterhand har upptäckts att det finns en skillnad i 
vinjetterna angående att våldtäkten utspelar sig på två olika platser, i förövarens hem 
respektive i offrets hem. Hade våldtäkten istället ägt rum i offrets eget hem i båda 
situationerna kan utfallet av offrets ansvar möjligtvis sett annorlunda ut. Detta då offret i fallet 
med den okända gärningsmannen kan anses i större utsträckning ha satt sig själv i en farlig 
situation då hon somnar i en okänd mans hem. Denna skillnad bedöms inte vara av sådan 
karaktär att det haft en stor inverkan på resultatet.  
 
Vidare kan diskuteras hur social önskvärdhet har påverkat respondenternas svar. Det finns en 
risk att respondenterna ger de svar de förväntas ge istället för ett svar som representerar deras 
egna värderingar/uppfattningar. Detta är framförallt viktigt att ha i åtanke då de polis- och 
socionomstudenter som deltog i denna studie i framtiden kan komma i kontakt med 
våldtäktsoffer och våldtäktsmän. Respondenterna för denna undersökning representerar en 
framtida polis eller socialarbetare vilket kan ha påverkat deras svar då dessa yrkesgrupper 
förväntas ha ett ansvar för samhällets medborgare. 
 
Våldtäkt är ett stort samhällsproblem och det bedrivs mycket forskning på området. Tidigare 
forskning har visat på hur viktigt det är med utbildning och beredskap när det kommer till att 
hantera våldtäktsbrott. Enligt Justitiedepartementets promemoria (2004) framgår att det 
saknas beredskap vad gäller polisers hantering av våldtäkt inom relationer och det 
framkommer i Keeling och van Wormers (2012) studie att det finns brister i hur socialarbetare 
bemöter våldsutsatta kvinnor. I och med att tidigare forskning visar att det behövs en 
förbättring i praktikens hantering av våldtäktsbrott är det av intresse att vidare undersöka 
yrkesgrupper som kan komma i kontakt med våldtäktsoffer respektive gärningsmän. Det är 
även av intresse att undersöka hur dessa yrkesgrupper hanterar våldtäkt inom relationer då 
detta enligt BRÅ (2015) är de mest frekventa våldtäktsbrotten.  
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Bilaga 1 
 
Vinjettstudie 
 
Ålder:____ 
 
Kön 

o Kvinna 
o Man 

 
Berättelse 
Det är lördagskväll, Hanna och hennes tre väninnor sitter hemma hos Hanna och dricker vin. De 
bestämmer sig för att gå på krogen för att fortsätta festen där. På dansgolvet får Hanna syn på en kille 
som hon aldrig sett förut (alternativt hennes make), hon går fram och börjar dansa med honom. De 
dansar tätt mot varandra och börjar kyssas. Killen (alternativt maken) som heter Erik frågar om Hanna 
vill följa med honom hem, vilket Hanna vill. De tar en taxi och väl hemma delar de på en flaska vin. 
De flyttar sig in till sovrummet där de börjar kyssas och smeka varandra. Eriks telefon ringer och han 
går ut för att svara. När han kommer tillbaka till sovrummet sover Hanna i sängen. Erik lägger sig 
bredvid Hanna och börja smeka henne men hon vaknar inte. Han fortsätter att smeka Hanna, tar av 
henne kläderna och har samlag med henne. 
   När Hanna vaknar morgonen därpå utan kläder med smärta i underlivet anar hon vad som skett 
under natten. Hon konfronterar Erik som säger att han antog att hon var med på att ha samlag. Hanna 
går till polisen och anmäler Erik för våldtäkt. Erik är ej tidigare dömd för något brott.  
 
Vad är din uppfattning av situationen? 

o Erik begick inte våldtäkt. 
 
     Erik begick våldtäkt och bör få straffet: 

o Böter, Villkorlig dom, Samhällstjänst, Skyddstillsyn 
o Mindre än 2 års fängelse  
o 2 års fängelse 
o 3 års fängelse 
o 4 års fängelse 
o 5 års fängelse 
o 6 eller fler års fängelse.                                

 
Vad har Hanna för ansvar i denna situation? 

o Inget ansvar 
o Lite ansvar 
o Lika mycket ansvar som Erik 
o Mycket ansvar 
o Allt ansvar 

 
Vad har Erik för ansvar i denna situation? 

o Inget ansvar 
o Lite ansvar 
o Lika mycket ansvar som Hanna 
o Mycket ansvar 
o Allt ansvar  
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Bilaga 2 
Chi-två test – Gärningsmannen som okänd respektive make 
	
	
											Observerad	tabell	över	offrets	ansvar	
	
										

 
	
          
 
          Förväntad tabell över offrets ansvar  
 
 
 
 
 
         
 
 
P-värde: 0,263336366 
 
 
      Observerad tabell över gärningsmannens ansvar 

	

Lika	mycket	
ansvar	som	
offret	 Mycket	ansvar	 Allt	ansvar	 Totalsumma	

Okänd	 3	 21	 27	 51	
Make	 3	 11	 41	 55	
Totalsumma	 6	 32	 68	 106	

 
     
    Förväntad tabell över gärningsmannens ansvar 

	

Lika	mycket	ansvar	
som	offret	 Mycket	ansvar	 Allt	ansvar	 Totalsumma	

Okänd	 2,886792453	 15,39622642	 32,71698113	 51	
Make	 3,113207547	 16,60377358	 35,28301887	 55	
Totalsumma	 6	 32	 68	 106	

 
   P-värde: 0,05327008 

 

	
Inget	ansvar	 Lite	ansvar	

Lika	mycket	
ansvar	som	
gärningsmannen	 Totalsumma	

Okänd	 33	 15	 3	 51	
Make	 43	 9	 3	 55	
Totalsumma	 76	 24	 6	 106	

	
Inget	ansvar	 Lite	ansvar	

Lika	mycket	
ansvar	som	
gärningsmannen	 Totalsumma	

Okänd	 36,56603774	 11,54716981	 2,886792453	 51	
Make	 39,43396226	 12,45283019	 3,113207547	 55	
Totalsumma	 76	 24	 6	 106	
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Bilaga 3 
	
Chi-två test – Kvinnor och män 
	
												
												Observerad tabell över offrets ansvar	
	
	
	
	
	
	
	
      
 
         Förväntad tabell över offrets ansvar 

	
Inget	ansvar	 Lite	ansvar	

Lika	mycket	
ansvar	som	
gärningsmannen	 Totalsumma	

Kvinnor	 41,10576923	 12,60576923	 3,288461538	 57	
Män	 33,89423077	 10,39423077	 2,711538462	 47	
Totalsumma	 75	 23	 6	 104	

	
   Pvärde: 0,079297542 
	
	
													Observerad	tabell	över	gärningsmannens	ansvar	

	

Lika	mycket	
ansvar	som	
offret	 Mycket	ansvar	 Allt	ansvar	 Totalsumma	

Kvinnor	 3	 9	 45	 57	
Män	 3	 22	 22	 47	
Totalsumma	 6	 31	 67	 104	

	
	
												Förväntad tabell över gärningsmannens ansvar 

	

Lika	mycket	
ansvar	som	
offret	 Mycket	ansvar	 Allt	ansvar	 Totalsumma	

Kvinnor	 3,288461538	 16,99038462	 36,72115385	 57	
Män	 2,711538462	 14,00961538	 30,27884615	 47	
Totalsumma	 6	 31	 67	 104	

	
			Pvärde: 0,001929318 
	
	

	
Inget	ansvar	 Lite	ansvar	

Lika	mycket	
ansvar	som	
gärningsmannen	 Totalsumma	

Kvinnor	 46	 8	 3	 57	
Män	 29	 15	 3	 47	
Totalsumma	 75	 23	 6	 104	
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Bilaga 4 
	
				Chi-två test – Polis- och socionomstudenter				
	
													Observerad tabell över offrets ansvar 
												
	
	
	
	
	
	
																						
														
													Förväntad tabell över offrets ansvar 

	
Inget	ansvar	 Lite	ansvar	

Lika	mycket	
ansvar	som	
gärningsmannen	 Totalsumma	

Polis	 45,16981132	 14,26415094	 3,566037736	 63	
Socionom	 30,83018868	 9,735849057	 2,433962264	 43	
Totalsumma	 76	 24	 6	 106	

		
Pvärde: 0,080201837 
	
	
	
													Observerad tabell över gärningsmannens ansvar 

	

Lika	mycket	
ansvar	som	
offret	 Mycket	ansvar	 Allt	ansvar	 Totalsumma	

Polis	 3	 26	 34	 63	
Socionom	 3	 6	 34	 43	
Totalsumma	 6	 32	 68	 106	

		
	
            Förväntad tabell över gärningsmannens ansvar 

	

Lika	mycket	
ansvar	som	
offret	 Mycket	ansvar	 Allt	ansvar	 Totalsumma	

Polis	 3,566037736	 19,01886792	 40,41509434	 63	
Socionom	 2,433962264	 12,98113208	 27,58490566	 43	
Totalsumma	 6	 32	 68	 106	

	
Pvärde: 0,010842616 

	  

	
	 Inget	ansvar	 Lite	ansvar	

Lika	mycket	
ansvar	som	
gärningsmannen	 Totalsumma	

Polis	 41	 19	 3	 63	
Socionom	 35	 5	 3	 43	
Totalsumma	 76	 24	 6	 106	
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Bilaga 5  
	

				Tabell	7.	Vad	manliga	polis-	och	socionomstudenter	ansåg	gärningsmannen	bör	få	för	straff	

	

	
	

Tabell	8.	Vad	kvinnliga	polis-	och	socionomstudenter	ansåg	gärningsmannen	bör	få	för	straff	 	

	

Ej	frihetsberövad	
dom	

Fängelse	till	och	
med	3	år	

4	eller	fler	års	
fängelse	 Totalsumma	

Okänd	
	 	 	 	Polis	 36%	 55%	 9%	 100%	

Socionom	 7%	 79%	 14%	 100%	
Make	

	 	 	 	Polis	 38%	 62%	 0%	 100%	
Socionom	 26%	 53%	 21%	 100%	

Totalsumma	 26%	 61%	 12%	 100%	

	

Ej	
frihetsberövad	
dom	

Fängelse	till	och	
med	3	år	

4	eller	fler	års	
fängelse	 Totalsumma	

Okänd	
	 	 	 	Polis	 40%	 45%	 15%	 100%	

Socionom	 33%	 67%	 0%	 100%	
Make	

	 	 	 	Polis	 56%	 44%	 0%	 100%	
Socionom	 50%	 50%	 0%	 100%	

Totalsumma	 46%	 48%	 7%	 100%	
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Arbetsfördelning 
Båda författarna har varit delaktiga och skrivit inledning och metod. Johanna har skrivit mer i 
inledning medan Emma har skrivit mer i metoden. Litteratursökning och författande av 
tidigare forskning har genomförs tillsammans.  De insamlade data har Johanna bearbetat i 
Microsoft Excel samt skrivit resultatdelen på egen hand. Författarna har tillsammans 
analyserat och skrivit kapitlet analys och diskussion.	
	


