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Abstract 
 
The aim of this study was to explore attitudes and conceptions concering sex and sexual abuse 
among high school students. The collection of data was done trough a qualitative interview 
with a focus group consisting of seven high school students. The results of the study shows 
that the participants equals sexual abuse with rape which they furthermore define by a range 
of circumstances. The participants identified so called grey zonez consisting of incidents that 
they would not call sexual abuse nor "regular" or "good" sex. A repetitive theme trough out 
the study is that girls are belived to have a bigger responsability than boys regarding rape. The 
study also shows that the participants have divergent conceptions concerning perpetrators and 
divergent as well as opposing conceptions concering victims. 
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Kapitel 1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
	  
År 2014 anmäldes totalt 20 300 sexualbrott, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 
2013. Sexualbrott begås oftast av män mot kvinnor, bland de som misstänks för sexuellt våld 
är hela 98 procent män (BRÅ, 2014). Sexuellt våld förekommer bland människor i olika 
åldrar men ungdomar och i synnerhet kvinnor är särskilt utsatta (Häggström-Nordin, 2009). 
Inte sällan är de som utövar denna typ av våld mot ungdomar också ungdomar själva (BRÅ, 
2014). 
 
Författaren Grände (2005) skriver i sin bok “Jag kallade det aldrig för våldtäkt - att möta 
våldtagna kvinnor” att även om antalet anmälda sexualbrott mer än tredubblats under de 
senaste decennierna finns misstankar om att den dolda brottsligheten är mycket omfattande. 
Det är nämligen långt ifrån alla som blivit utsatta för sexualbrott som sedermera anmäler 
detta. I SOU 2001:14 har man tittat på brottsofferundersökningar som visar på ett mörkertal 
på 90-95 % vid sexualbrott (Grände, 2005). Orsakerna till detta mörkertal är många. Vanligt 
är att känslor av skuld och skam och rädsla inför att inte bli trodd leder till att man väljer att 
inte göra någon anmälan.  Andra faktorer som visat sig ha en inverkan på 
anmälningsbenägenheten är bland annat brottets grovhet, brottets synlighet och relationen 
mellan offer och gärningsmän, (Forsberg, 2005). 
 
Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2014) skriver att en vanlig föreställning om sexuella 
övergrepp och i synnerhet våldtäkter är att dessa främst är överfallsvåldtäkter som begås av en 
för offret okänd gärningsman. Denna föreställning sprids och bekräftas många gånger av 
media trots att den egentligen inte stämmer överens med verkligheten. Vid åtta av tio anmälda 
våldtäkter är nämligen förövare och offer bekanta med varandra sedan innan. Majoriteten av 
sexuella övergrepp sker dessutom inomhus och ofta i hemmet. Trots att offrets beteende innan 
övergreppet enligt lag inte ska påverka den slutgiltiga domen tas ofta offrets utseende, 
beteende, trovärdighet, sociala status och sexualitet upp i den rättsliga bedömningen. Vad 
gäller gärningsmän visar forskning på att risken för att åtalas och dömas för våldtäkt eller 
andra sexuella övergrepp är högre för personer som kan uppfattas som avvikande och/eller 
har låg social status. Dessa personer kan vara arbetslösa, kriminellt belastade, missbrukare 
eller invandrare. Det existerar således stereotypa bilder av sexuella övergrepp, offer och 
gärningsmän. Något som i sin tur kan bidra till att övergrepp inte polisanmäls om personer 
och händelser inte platsar inom de schablonmässiga ramarna (Nationellt Centrum för 
Kvinnofrid, 2014). 
 
Författaren Grände (2005) skriver att sex innehåller en skala med ömsesidiga sexuella 
handlingar på ena sidan och övergrepp och våldtäkt på andra sidan. Mellan dessa finns en 
mängd gråzonssituationer, det vill säga situationer som innehåller makt och förtryck men som 
många inte skulle kalla för våldtäkt. Dessa gråzoner hänger samman med normer kring 
manligt och kvinnligt beteende där män har ett större handlingsutrymme även vad gäller 
sexualitet. Det finns en stor problematik i att ordet våldtäkt ofta förknippas med våld trots det 
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faktum att det sällan behövs fysiskt våld för att våldta någon. Vidare menar Grände att 
ungdomar identifierar sex eller kanske snarare “bra sex” med en romantisk kontext där kärlek 
finns med i bilden. Då det finns ett stort glapp mellan vad som är våldtäkt och vad som är 
“bra sex” försöker ungdomar lösa detta med hjälp av olika omständigheter så som 
kärleksrelationer. 
 
Diskussionen om sexuella trakasserier i ungdomsmiljöer har de senaste åren varit ständigt 
återkommande i så väl media som i den offentliga diskussionen. Yrkesgrupper som arbetar 
nära ungdomar, så som lärare har vittnat om ett ökat sexualiserat språkbruk och trakasserier. 
Även ungdomar bekräftar denna bild. Av en omfattande enkätstudie framgick att merparten, 
nästan 65 procent av alla flickor i årskurs tre på gymnasiet hade erfarenhet av någon form av 
handling som de upplevt som sexuellt kränkande. Ungefär en femtedel av pojkarna i 
motsvarande ålder hade även dem sådana erfarenheter (Forsberg, 2005). 
 
Attityder till kvinnor är starkt sammanlänkat med våld och sexuella övergrepp. Många 
människor särskilt män, som har en mer negativ attityd till kvinnor anser många gånger att 
kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp har sig själva att skylla. Ofta påtalas det för 
kvinnor hur de bör agera för att undvika sexuella övergrepp snarare än det för män påtalas hur 
de bör agera för att inte utsätta någon för det (Eliasson, 2000). Författaren Wennstam (2002) 
skriver att ansvaret alltid är tjejens. Dels bär hon ansvaret för killens sexualitet på så vis att 
hon måste passa sig, dels bär hon ansvaret för sin egen sexualitet på så vis att hon måste hålla 
på sig för att inte få dåligt rykte. I diskussion om övergrepp talas ofta om “flickor på glid” 
vilket syftar till tjejer som man menar har svårt att säga nej. Tjejernas ord tas sällan på allvar, 
varken när de säger “nej” till pojkar eller berättar om vad de varit med om i rättssalen 
(Wennstam, 2002).   
 
Frågan om samtycke är idag, år 2016, högst aktuell och omdiskuterad. Detta sedan FATTA-
kampanjen startades år 2013 efter att tre killar som stod åtalade för att ha våldtagit en 15-årig 
tjej med en glasflaska friades av Umeå Tingsrätt. Kampanjen ämnar förändra synen på sex 
och våldtäkt på olika fronter, bland annat genom en samtyckeslag där brist på samtycke utgör 
definitionen av våldtäkt. (FATTA, 2016).  
 
FATTA-man lyfter mansforskning som visar att problemen är en del av en manlighetskultur 
och menar att även om män som individer inte gör sig skyldiga till lagbrott är alla en del av 
den manlighetskultur som skapar våld, varför de också bär ett ansvar för detta.  
 

 1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder och föreställningar som finns kring 
sex och sexuella övergrepp bland gymnasieungdomar. 

• Hur definierar gymnasieungdomar sexuella övergrepp? 
• Vilken uppfattning har gymnasieungdomar om vem som kan begå sexuella 

övergrepp? 
• Vilken uppfattning har gymnasieungdomar om vem som kan bli utsatt för sexuella 
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övergrepp? 
• Hur pratas det om sex och sexuella övergrepp generellt bland målgruppen?  

1.3 Sexuella övergrepp definition 
 
Den juridiska definitionen av våldtäkt är följande: Den som genom misshandel eller annars 
med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa 
eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 
samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 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. (6 Kap 1 § st 1-2. Brb 2005:90) 
 
I denna uppsats kommer vi att använda oss av begreppet sexuella övergrepp som en 
samlingsbeteckning för alla handlingar av sexuell art som sker mot någons vilja. Vi tänker oss 
alltså att begreppet inrymmer den juridiska definitionen av våldtäkt snarare än utgörs av 
denna. När vi skriver sexuella övergrepp använder vi oss av Priebes (2009) definition av 
begreppet som innefattar: övergrepp utan fysisk kontakt (sexuella kommentarer, att tvingas se 
på när någon gör något sexuellt mot ens vilja), övergrepp med fysisk kontakt men utan 
penetration (att någon rör ens kropp med händerna, munnen eller könet mot ens vilja) och 
penetrerande övergrepp (inkluderar vaginalt, analt och oralpenetration mot ens vilja).   

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har begränsat oss till att enbart problematisera mäns sexuella övergrepp mot kvinnor. 
Uppsatsen kommer därmed inte beröra kvinnors övergrepp mot män, mäns övergrepp mot 
män, kvinnors övergrepp mot kvinnor eller övergrepp mot eller mellan transpersoner. 
Definitionen av sexuella övergrepp utan fysisk kontakt innefattar ej sexuella trakasserier via 
internet eller mobiltelefon. 

Kapitel 2. Tidigare forskning 
	  
Stina Jeffner (1997) visar på att killar och tjejer har olika spelregler att förhålla sig till vad 
gäller sex och sexualitet. Även om majoriteten av deltagarna i studien ansåg att en våldtäkt är 
allt sexuellt som sker efter att en tjej sagt nej fanns samtidigt åsikter om att det finns 
omständigheter som, även om ett "nej" har uttalats, har betydelse för om en handling varit en 
våldtäkt eller ej. Sådana omständigheter ansågs bland annat vara huruvida "nej" sagts på rätt 
sätt och vid rätt tillfälle, huruvida den som anser sig blivit våldtagen var kär i förövaren och 
huruvida förövare och offer var ett par vid tidpunkten för våldtäkten. En ytterligare 
omständighet ansågs vara om tjejen i fråga hade ett så kallat tvivelaktigt rykte eller som 
deltagarna formulerade det, gick under benämningen hora. Typiskt för dessa tjejer var enligt 
deltagarna utmanande klädsel, mycket smink och "flirtigt" beteende. Dessa tjejer ansågs 
locka, reta och utmana killar genom sitt sätt att vara och fick därför skylla sig själva om det 
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hände dem något. Det samma gällde för tjejer som druckit alkohol och blivit fulla - de fick 
helt enkelt skylla sig själva (Jeffner, 1997).  Även ”fina flickor” som följer de kvinnliga 
koderna skuldbeläggs i vissa fall, till exempel om de varit passiva under våldtäkten och legat 
stilla utan att göra motstånd (Weiss, 2009). Dessa typer av omständigheter identifierar Jeffner 
som ett slags handlingsutrymme där diverse omständigheter gör det möjligt att förhandla med 
tolkningen av vad som är en våldtäkt och ej. Deltagarna talade mycket om "vilken typ av 
män" som våldtar och sökte många gånger förklaringar till detta i psykisk status, personlighet 
och/eller en svår barndom. Samtliga deltagare var överens om att det är en speciell typ av man 
som våldtar snarare än vilken man som helst. Mannen tillskrevs alltså, av deltagarna, ansvaret 
för våldtäkten men blev samtidigt försedd med en särskild uppsättning egenskaper. Något 
som Jeffner tolkar som omständigheter som kan minimera killens ansvar för våldtäkten. 

Även Fanny Ambjörnsson (2004) diskuterar i sin avhandling begreppet hora och beskriver en 
verklighet där kvinnor tvingas parera och balansera mellan två ytterligheter. Ytterligheterna 
består av "horan" och den "okvinnliga kvinnan" där idealet är att befinna sig någonstans mitt 
emellan. Ambjörnsson menar på att för en kvinna finns inget "botemedel" för misstankar om 
skamfylld sexualitet. Skammen är ständigt närvarande och utgör ett sorts redskap i 
åtskiljandet mellan bättre och sämre sorters kvinnor (Ambjörnsson, 2004). 
 

Randall (2010) beskriver hur myten om hur en kvinna som blivit utsatt för sexuella övergrepp 
ska vara eller bete sig underminerar trovärdigheten hos de kvinnor vars upplevelser av 
sexuella övergrepp inte överensstämmer med den stereotypa bilden. Allmänhetens bedömning 
av trovärdigheten hos kvinnorna är starkt påverkad av myter och stereotyper gällande 
"ideala", "äkta" och "genuina" offer (Randall, 2010). Weiss (2009) beskriver begreppet 
våldtäktsmyt ingående samt vilka de fyra vanligaste myterna är. Våldtäktsmyt är en term som 
betyder: stereotypa föreställningar om sexuella övergrepp och dess offer vilka ofta är falska 
men som utgör den ledande bilden av sexuella övergrepp i samhället. Fyra av de mest vanliga 
myterna om våldtäkt är: (a) ingenting hände eller kvinnor ljuger om våldtäkt, (b) ingen skada 
är gjord, eller påtvingat sex inom en parrelation är inte någon våldtäkt, (c) kvinnor vill i 
hemlighet bli tvingade till sex och kan förhindra våldtäkt om de verkligen ville det och (d) 
kvinnor som blir våldtagna förtjänar det på något sätt (Weiss, 2009). 

För kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp tycks det bästa sättet att undfly eller 
minimera den egna skulden för övergreppet vara att demonstrera hur man själv gjort kraftfullt 
motstånd. Motståndet i fråga förväntas ha varit verbalt och/eller fysiskt, där särskilt fysiskt 
motstånd för många tycks vara starkt sammankopplat med huruvida den som blivit utsatt för 
ett övergrepp bedöms vara ett "äkta" offer eller ej. De sociala och juridiska kraven på kvinnan 
att kunna visa på hur hon gjort motstånd vid tidpunkten för övergreppet är starkt 
sammankopplad med andras upplevelser av sanningshalten i hennes påståenden om att hon 
inte samtyckt till handlingen (Randall, 2010). 

Weiss (2009) studie visar på att en av fem kvinnor som berättar om en händelse av sexuella 
övergrepp ursäktar eller rättfärdigar mannens agerande genom att säga att manlig sexuell 
aggression är naturligt och normalt i en parrelation och att de själva också hade skuld i det 
hela. Tydligt är att våldtäktsmyter och könsnormer påverkar offrens uppfattningar om 
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övergreppen på så vis att de själva inte upplever att de varit med om något brottsligt, vilket i 
sin tur bidrar till att anmälningar av sexuella övergrepp minskar. Kombinationen av 
våldtäktsmyter och ideologier om manlig sexualitet bidrar sammantaget till en snedvriden bild 
av våldtäkter, så som teorin om att män inte kan kontrollera sin sexlust och är tvungna att ha 
sex för att kvinnan faktiskt “förförde” honom från början. Flera studier visar på att vissa män 
och kvinnor tycker det är acceptabelt för en man att genomföra ett samlag trots att inte 
kvinnan vill om hon från början agerat på ett sätt som gjort honom upphetsad. Flertalet 
teoretiker menar att sociala konstruktioner av kön likställer manlig sexualitet med erövring 
och konkurrens och länkar kvinnlig sexualitet med passivitet och återhållsamhet. Något som 
resulterar i otydliga gränsdragningar mellan sexuella övergrepp och normalt heterosexuellt 
beteende. I en sådan kontext är en man som på ett aggressivt sätt tar för sig sexuellt, fast än 
inte kvinnan vill, en vanlig man som helt enkelt följer de manliga koderna. I samma kontext 
är en kvinna som säger nej en kvinna som spelar svårfångad och som egentligen vill att 
mannen ska övertyga henne till sex (Weiss, 2009). 

Hlavka (2014) intervjuar unga tjejer som på olika sätt blivit utsatta för sexuella övergrepp. I 
studien påvisas att tjejerna i överlag ansåg att sexuella trakasserier och övergrepp var något 
normalt. Trakasserier och sexuella övergrepp konstruerades på så vis att de ansågs tillhöra 
kärlekslivet vilket berättigade killar att förgripa sig på tjejers kroppar. I detta konstruerades 
även gränser mellan vad man kallade för “riktiga våldtäkter” där man syftar till 
överfallsvåldtäkter och våldtäkter som innefattar fysiskt våld, och (little rapes) det vill säga 
“små våldtäkter” som alltså inte innefattat detta. Tjejer uttryckte att om man inte går med på 
att ha sex med en kille så riskerar man att bli våldtagen (Hlavka, 2014). De resonerade som så 
att oavsett vilket skulle killen tvinga till sig sex och då gick de hellre med på att “ställa upp” 
än att bli tagna med våld.   

Enligt Gottzén och Korkmaz (2013) så är kulturella normer av maskulinitet avgörande för att 
förstå vuxna och unga mäns våld mot kvinnor. Det finns normgivande föreställningar om kön 
som legitimerar mäns våld, speciellt i grupper där fysisk aggressivitet hyllas och förväntas. 
Män kan utöva våld mot kvinnor när deras manlighet hotas eller när deras maktposition och 
bestämmanderätt ifrågasätts. Våldet blir då ett sätt att återställa en instabil och utmanad 
maskulinitet. Våld ses således som en naturlig del av att vara en ung kille och sexuellt våld 
försvaras med att unga killar har en stark sexualdrift. (Gottzén & Korkmaz, 2013). Weiss 
(2009) skriver att när sexuell aggressivitet ses som en normal konsekvens av en man och 
kvinna i relation, där man förväntas genomföra sex oavsett vad och där en kvinnas nej ses 
som en del av ett spel blir själva idén av ”date rape” en oxymoron. Dessutom är 
normaliseringen av manlig sexuell aggressivitet, våldtäktsmyter och könsnormer en 
bidragande faktor till att offer av sexuella övergrepp skuldbeläggs. (Weiss, 2009) 

Kapitel 3. Teoretiska referensramar 

3.1 Könsmaktsordning 
 
Enligt Elvin-Nowak & Thomsson (2003) kan könsmaktsordning sammanfattningsvis 
beskrivas som att samhället är ett patriarkalt system som rangordnar människor efter vilket 
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kön de har. Män sätts högre upp än kvinnor och tilldelas därtill mer resurser och makt. Detta 
leder till att både män och kvinnor tar med sig bilden av att män är mer värda och utifrån detta 
beter sig på ett sätt som gör att de passar in i bilden. Män är alltid bättre, viktigare och har 
större chans att bli utvalda och tagna på allvar enkom för att de är män. Kvinnor förväntas 
vara ansvarsfulla men i övrigt oviktiga enkom för att de är kvinnor. Något som hos bägge kön 
ofta avspeglar sig i självförtroende och beteende. 
 
Könsmaktsordningen hänger samman med samhällets uppbyggnad där grundstenarna består i 
att män överordnas och kvinnor underordnas. Denna ordning bygger på att ingen ifrågasätter 
den och att de flesta anser att samhället fungerar bra som det är. Viktigt är att förstå att 
orättvisor mellan män och kvinnor har att göra med de strukturer som bygger upp vårt 
samhälle och att strukturerna i fråga bärs upp av oss människor, det är vi som tillåter dem och 
därigenom systemet att existera. En struktur är något som gör att saker, så som uppdelningar, 
hänger samman och blir begripliga. För de män och kvinnor som inte agerar på detta vis 
medföljer konsekvenser. Att gå emot strukturerna innebär att göra sig synlig och sårbar. Gör 
man det riskerar man att bli ansedd som så avvikande att man inte får ta del av de 
sammanhang där man tidigare deltagit (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 
 
Merparten av feministiska forskare är ense om förståelsen av genus som en kulturellt skapad 
maktordning relaterad till föreställningar om manligt och kvinnligt. En central utgångspunkt 
inom feministisk teoribildning är alltså att manligt och kvinnligt är socialt och kulturellt 
skapat snarare än biologiskt. Något som Simone de Beauvoir beskrev genom sin klassiska 
formulering: en kvinna är inte något man föds till utan något man blir (Ambjörnsson, 2004) 
Hirdman (1998) beskriver maktobalansen mellan män och kvinnor genom det som hon kallar 
för "den manliga normens primat." Vilket innebär att mannen står som norm för det vi 
upplever som mänskligt medan kvinnan istället uppfattas som det avvikande. 

3.2 Värderingar och attityder 
	  
Eliasson (2000) beskriver värderingar som grundläggande principer som vägleder hur vi ska 
agera och bete oss. Värderingar som rör sexuella övergrepp finns både på en samhällelig nivå 
och på en gruppnivå och grundar sig i historiska, kulturella och religiösa traditioner. Vi lär oss 
dessa värderingar under vår uppväxt i hemmet och i skolan och de kommer senare till uttryck 
när vi är vuxna. Med värderingar om sexuella övergrepp och våld finns även värderingar om 
kvinnor och män sammankopplade. Attityder karaktäriseras av att det är avgränsade gentemot 
en grupp människor eller ett socialt fenomen. Man brukar tala om tre olika komponenter av 
attityder som i sin tur har olika betydelse för en påverkan av attitydförändring: 
 
1. Den kognitiva komponenten som består av föreställningar och begrepp, i detta fall om 
sexuella övergrepp och bygger på erfarenhet och kunskap eller i avsaknad av detta – på myter 
och inte underbyggda uppfattningar. Begreppet sexuella övergrepp fordrar att vi kan skilja 
sexuella övergrepp från sexuella handlingar med samtycke. För att förstå fenomenet sexuella 
övergrepp så bildar människor en förståelse ram till företeelsen och människorna som berörs. 
Till exempel om vi tror att våldtäkt bara drabbar lösaktiga kvinnor som vill bli våldtagna men 
som spelar att de inte vill det för att reta män, så blir detta en utgångspunkt för hur vi ser på 
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företeelsen våldtäkt och hur man anser att problemet kan lösas. 
 
2. Den känslomässiga komponenten av en attityd innehåller våra känslor till gruppen berörda 
människor och begreppet i sig. Vi kan tycka synd om offren för sexuella övergrepp, särskilt 
om det drabbar en människa som liknar en själv i fråga om sociala värderingar och livsstil. De 
olika känslomässiga reaktionerna har betydelse för vilka handlingsalternativ vi förespråkar för 
samhället och oss själva. 
 
3. Den handlingsmässiga komponenten anger vilket beteende vi lutar åt i förhållande till 
företeelsen och bygger på de övriga komponenterna. Vi kan förespråka hårdare straff för 
våldtäkt eller terapi för våldtäktsmän, detta beroende på vår kunskap och förståelse av 
problemet och vår känslomässiga reaktion. Människor reagerar på olika saker i vår omgivning 
och dessa samspelar med de olika beståndsdelarna i våra attityder och vägleder oss i hur vi 
bör agera och handla. 
 
Medvetna attityder behöver inte vara en säker vägvisare för handlingsbenägenheten. 
Handlingar som begås har större grad sin grund i värderingar och situationsfaktorer. Detta är 
ett problem när vi försöker förändra värderingar och attityder i riktning mot mer demokratiska 
uppfattningar. Det handlar inte bara om att skaffa kunskap och information och påverka 
intellektet i formandet av attityder utan de känslomässiga beståndsdelarna spelar antagligen 
en större roll. Känslor och emotioner är kraftfulla och spontana och kan avgöra en inställning 
som går emot våra kunskaper. Oreflekterade ställningstagande utgår vanligast från de 
emotionella beståndsdelarna i en attityd. 
  
När det gäller attityder till sexuella övergrepp så samverkar denna med attityden till kvinnor. 
Människor som har en negativ attityd till kvinnor tycker mer ofta att kvinnor som blir utsatta 
för sexuella övergrepp har sig själv att skylla. Ansvaret för övergreppet läggs över på offret. 
Detta är en stark tendens i fråga om allt våld mot kvinnor, genom att skuldbelägga offret så 
blir fördelen för denna reaktion att inget behöver ändras. Skuldbeläggande av offren kan ses 
genom vilka åtgärder som förespråkas. Ofta föreslås åtgärder riktade mot tänkbara offer som 
förväntas lära sig att undvika situationer och platser där sexuella övergrepp kan uppträda. Om 
vi tänker att det är vissa kvinnor som råkar ut för övergrepp för att de har dåligt omdöme när 
det gäller män eller situationer och platser som är olämpliga, inriktas handlingsbenägenheten 
på att påverka kvinnor så att de ändrar sitt beteende (Eliasson, 2000). 

3.3 Accounts (moraliska redovisningar) 
	  
Enligt Weiss (2009) så bidrar myter och könsnormer till allmänhetens motvilja att erkänna 
specifika sexuella övergrepp som allvarliga brott. Det finns moraliska redovisningar 
(accounts) som är ett yttrande någon gör för att förklara ett olämpligt beteende. 
Framgångsrika accounts kan neutralisera förövarnas ansvar genom att påvisa förmildrande 
omständigheter, eller omdefiniera beteendet som normalt, inte så illa eller rättfärdiga 
beteendet genom att säga att offret provocerade fram händelsen. För att accounts ska vara 
effektiva och neutralisera ett beteende så måste de finnas i ett sammanhang där det är 
kulturellt och situationsmässigt lämpligt för den tilltänkta publiken. De mest framgångsrika 
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accountsen är de som finns i sammanhang där det finns en allmängiltig sanning och 
vedertagna myter kring fenomenet. Accountsen är en del av en gemensam kultur där de är 
invävda i samhället där människor åberopar och hedrar dessa. De accounts som offer av 
sexuella övergrepp använder sig av kan man se som en spegling av hur samhället ser på 
sexuella övergrepp (Weiss, 2009). 

3.4 Externalisering 
	  
Med externalisering menas enligt Isdal (2001), utifrån ett våldssammanhang, att sätt att 
förklara sina egna handlingar genom förhållanden som ofta ligger bortanför en själv. Den som 
utövat någon form av våld lägger många gånger över ansvaret för våldet på den som blivit 
utsatt för det och menar ofta att denne på något sätt provocerat fram det. Denna form av 
externalisering, det vill säga att förklara sina handlingar genom yttre förklaringar, är det 
vanligaste sättet för män att skapa en mening med sitt våld mot kvinnor.  Våldet förklaras 
genom någon annans provokation och därigenom som en handling som på ett naturligt sätt 
föranletts av en annan. Ur denna synvinkel tycks handlingarna stå i ett jämbördigt förhållande 
till varandra, vilket inte bara förklarar våldet utan även rättfärdigar det och befriar utövaren 
från skuld och skam. 

Externalisering kan också ske genom inre förklaringar där anledningen till våldet härleds till 
något inom en person så som känslor, behov och avsikter. Men vanligast är alltså, som ovan 
nämnt, yttre förklaringar där åsikten är av den art att det är andra som är problemet och 
därmed också är de andra som behöver förändra sig (Isdal, 2001). 

Kapitel 4. Metod 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
	  
För denna kandidatuppsats har en kvalitativ forskningsstrategi använts utifrån att den 
fokuserar på ord istället för att kvantifiera data samt att den syftar till att skapa en förståelse 
för ett socialt fenomen eller verklighet utifrån hur människorna tolkar den. Kvalitativ 
forskningsstrategi menar på att det är människorna och samspelet mellan dessa som skapar 
sociala egenskaper (Bryman, 2011). Detta anser vi överensstämmer med vårt syfte utifrån att 
vi valt att undersöka vilka attityder och föreställningar som finns kring sexuella övergrepp 
bland gymnasieungdomar. Vi vill med andra ord, skapa en förståelse för fenomenet sexuella 
övergrepp utifrån hur gymnasieungdomarna tolkar denna. 

Den kvantitativa forskningsstrategin kunde ha gett studien vissa fördelar.  Med en enkätstudie 
skulle vi kunna nå ut till fler ungdomar (respondenter) och därmed kunnat göra 
generaliseringar i en större utsträckning men det skulle bli svårt att besvara syftet och 
frågeställningarna med denna metod. Attityder och föreställningar kring sexuella övergrepp är 
komplext och kan bero på flera olika bakomliggande komponenter. Om en enkätstudie skulle 
använts hade vi inte haft chansen att ställa följdfrågor och få en djupare förståelse för 
ungdomar och deras attityder. Språket, det vill säga hur det pratas kring sexuella övergrepp, är 
det vi önskar att undersöka. Detta för att få en uppfattning kring vilka attityder som ligger 
bakom åsikterna (Bryman, 2011). Vi är intresserade av hur gymnasieungdomar i grupp 
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diskuterar kring sexuella övergrepp och har därför genomfört datainsamlingen i form av 
intervju i fokusgrupp. 

 

 

4.2 Fokusgrupp 

  
Det vi ansett vara en lämplig datainsamlingsmetod för vår studie är intervju i form av 
fokusgrupp. Detta är en intervjumetod som innefattar fler än en intervjuperson, ofta minst fyra 
personer och syftar till att diskutera eller fördjupa sig i ett specifikt tema, i vårt fall sexuella 
övergrepp. För forskare som genomför intervjuer i fokusgrupp ligger ofta intresset i att se hur 
människor samspelar och reagerar på varandras åsikter. Fokusgrupper är ofta utformade på ett 
relativt ostrukturerat sätt i syfte att låta deltagarnas åsikter komma till uttryck. Fördelen med 
fokusgrupper är att det är möjligt att kunna få en förståelse av varför människor tycker som de 
gör. Deltagarna kan svara på ett djupare och utvecklande sätt i och med att de kan förändra 
sina svar varefter de hör hur de andra i gruppen resonerar. Ytterligare kan fokusgrupper ge 
forskare möjlighet att undersöka hur människor skapar en gemensam betydelse för ett 
fenomen eller företeelse (Bryman, 2011). 
 
Det kan förstås även uppstå en del svårigheter i användningen av metoden. En stor fördel med 
fokusgrupper anses vara det ofta väldigt öppna samtalsklimatet. Detta samtalsklimat 
innefattar dock många gånger en slags balansgång för gruppledaren där denne å ena sidan 
riskerar att bli för styrande genom sina frågor, å andra sidan riskerar att gruppen glider iväg 
från de ursprungliga frågeställningarna om gruppdeltagarna helt tar över kontrollen för 
diskussionen.  Andra svårigheter kan bestå i att deltagarna pratar i munnen på varandra vilket 
till exempel kan försvåra transkribering, eller att någon eller somliga deltagare inte låter andra 
komma till tals, alternativt skapar en slags norm för vad som räknas som acceptabla åsikter 
och inte. (Bryman, 2011). 

4.3 Urval 
 
För att komma i kontakt med respondenterna till studien valde vi att maila till alla 
gymnasierektorer i Umeå där vi bifogade ett informationsbrev till rektorerna med 
uppmaningen att prata med lärarna och be dem att informera eleverna om studien. Ytterligare 
ett informationsbrev bifogades till gymnasieelever där det informerades om att de skulle 
kontakta oss om det var intresserade att delta i studien. I information förtydligade vi att syftet 
var att prata om vad som är sex och vad som är sexuella övergrepp och inte att prata om egna 
upplevelser av detta. Målgruppen gymnasieungdomar valdes i denna studie för att personer 
över 15 år själva kan samtycka till att delta i studier (Vetenskapsrådet, 2014). En ytterligare 
orsak till valet av målgrupp är att tidigare forskning visar att ungdomar är den åldersgrupp där 
sexuella övergrepp är mest vanligt förekommande jämfört med alla andra åldersgrupper. 

I denna studie har vi använt ett målinriktat urval som är ett icke-sannolikhetsurval. Målet med 
denna typ av urval är att välja deltagare på ett strategiskt sätt så att personerna är relevanta för 
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studiens syfte och frågeställningar. Vid målinriktat urval väljs deltagarna för att de är av 
betydelse för att förstå sociala företeelser eller fenomen (Bryman, 2011). 

Vi tog till en början kontakt med gymnasierektorer som i sin tur informerade lärare som i sin 
tur informerade eleverna som sedan kontaktade oss om medverkan. Detta är en typ av 
snöbollsurval utifrån att vi kontaktade människor som har en relevans för studien det vill säga 
rektorerna som i sin tur hjälpte oss att få kontakt med intervjupersoner, det vill säga eleverna 
(Bryman, 2011). 

Vi hade som mål att genomföra två till tre fokusgrupps intervjuer men då det endast var en 
skola som samtyckte till att medverka så genomfördes endast en fokusgrupp med sju 
ungdomar. 

4.4 Analysmetod 
	  
För att bearbeta och analysera det inhämtade intervjumaterialet valde vi att använda oss av en 
kvalitativ innehållsanalys. Metoden kan användas som ett redskap för att hitta "den röda 
tråden" i ett material och används därför ofta i sammanhang där fokus ligger på tolkning av 
olika former av texter så som observationer och intervjutexter. (Graneheim, 2003). Då studien 
har för avsikt att identifiera föreställningar och attityder ansågs metoden som lämplig 
eftersom den ämnar skapa förståelse inför ett fenomen. I vårt fall sexuella övergrepp. 

Kvalitativ innehållsanalys kan beskrivas som ett sätt att systematiskt och replikerbart 
kvantifiera ett materials innehåll utifrån förutbestämda kategorier (Bryman, 2011). 

Efter att ha kodat en text kan forskaren skapa kategorier utifrån koder med liknande innehåll. 
Dessa kategorier avspeglar det centrala budskapet i texten och utgör det manifesta innehållet i 
materialet. I slutfasen av analysen kan forskaren, baserat på kategorierna, formulera ett eller 
flera teman som utgör det latenta innehållet och den underliggande meningen i texten 
(Graneheim, 2003). (Se bilaga 4). 

4.5 Tillvägagångssätt 
	  
Vi skapade en vinjett (se bilaga 3) som underlag till diskussion i fokusgruppen. Syftet var att 
genom vinjetten beskriva en situation som beroende på hur man tolkar den går att uppfatta på 
olika sätt och därigenom bjuda in till diskussion kring vad som är sexuella övergrepp och ej. 

Vinjetten konstruerades utifrån omständigheter som har visats i forskning ha betydelse för 
huruvida personer bedömer något som ett sexuellt övergrepp eller inte. Omständigheter som 
att karaktärerna känner varandra sedan innan och eventuellt även har en romantisk relation, att 
de båda druckit alkohol och att den kvinnliga karaktären inte uttryckligen säger nej eller gör 
aktivt motstånd. Intervjufrågorna skrevs för att vidareutveckla resonemang kring vad som är 
sexuella övergrepp och vad som är en ömsesidig handling samt för att undersöka huruvida det 
finns några gråzoner och vilka dessa i så fall är. Genom intervjufrågorna ville vi förutom att 
undersöka fenomenet sexuella övergrepp även undersöka vilka föreställningar som finns 
kring de människor och utför och utsätts för sexuella övergrepp.   
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Respondenterna i studien bestod av en fokusgrupp med sju ungdomar av olika kön som alla 
gick årskurs två på gymnasiet. Intervjun tog plats under en och en halv timme i ett klassrum 
på gymnasieskolan där respondenterna studerar. Samtalet spelades in med diktafon. Under 
denna tid hann vi ställa samtliga frågor som vi planerat att ställa, på vilka respondenterna 
kunde ta god tid på sig att reflektera över innan de besvarade dem. Vi var noggranna med att 
inte gå vidare till nästkommande frågor förrän det att diskussionen kring den aktuella frågan 
ebbat ut. Vad gäller intervjufrågorna upplevde vi att respondenterna förstod dessa utan några 
problem men att de upplevde samtalsämnena som dessa tar upp som svåra att diskutera kring. 
Vi uppfattade det som att respondentgruppen tog intervjufrågorna på allvar och gav så tydliga 
och uttömmande svar som de kunde.  De visade stor respekt gentemot varandra och varandras 
meningsskiljaktigheter. Samtalet transkriberades direkt efter intervjun och efter noggrann 
genomläsning av den transkriberade intervjun markerades meningsbärande enheter som i sin 
tur omformulerades till koder. Vi gick därefter igenom koderna i syfte att upptäcka likheter 
emellan dem och sorterade sedan in likartade koder i kategorier som vi formulerade lämpliga 
beteckningar för (se bilaga 4). 

4.6 Ansvarsfördelning 
 
Skrivprocessen har präglats av samarbete. Vi har fört en konstant dialog genom arbetets gång 
och tagit ett lika stort ansvar i samtliga delar av studien.  
 

4.7 Etiska överväganden 
	  
Vi har med hjälp av de forskningsetiska principerna under studiens gång använt dessa som en 
vägvisare i vad som är etiskt eller oetiskt.  Sexuella övergrepp är något som kan vara känsligt 
att diskutera och därför har vi inte intervjuat respondenterna om upplevelser och egna 
erfarenheter av sexuella övergrepp utan istället diskuterat var gränserna går, vad som är 
sexuella övergrepp och om eventuella gråzoner mellan gränsdragningarna. Detta för att 
motverka den känsliga karaktären i detta ämne. Som forskare är det av stor vikt att göra etiska 
övervägande och att återkoppla till de fyra huvudkraven som beskrivs i de forskningsetiska 
principerna vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014). 
 
Vi, som författare av studien, upplevde en svårighet i att komma i kontakt med tillräckligt 
många deltagare för intervjuformen i fråga.  För att komma i kontakt med målgruppen för vår 
studie, det vill säga gymnasieungdomar, krävdes att kontakten med dessa att skedde i flera 
led. Vi behövde först och främst komma i kontakt med gymnasierektorer som i sin tur kunde 
kontakta gymnasielärare som slutligen kunde höra sig för gällande intresse hos eleverna. På 
grund av målgruppens unga ålder kunde vi helt enkelt inte vända oss till denna på en gång 
utan blev alltså tvungna att först och främst etablera en kontakt med ledningen på skolorna.  
 
Innan intervjuerna meddelades intervjupersonerna om vilket område vi kommer att ställa 
frågor och diskutera kring vilket ger en möjlighet för respondenterna att förbereda sig och ta 
ställning till huruvida det är ett ämne som de känner sig bekväma att tala om. I enlighet med 
informationskravet skickades informationsbrev ut som förklarade syftet med studien och hur 
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intervjun var upplagd, alltså att intervjun skulle ske i fokusgrupper och att den skulle spelas in 
via ljudupptagning (se bilaga 1 & 2). Samtyckeskravet uppfylldes i och med att 
gymnasieeleverna själva fick anmäla om det var intresserade av att delta i studien. I enlighet 
med konfidentialitetskravet så informerade vi i informationsbreven om att inga namn kommer 
att redovisas i studien samt att vid vilken skola de studerar vid kommer att utelämnas. Vi 
informerade om att ljudinspelningarna kommer raderas efter transkriberingen.  På plats innan 
intervjun startade informerades intervjupersonerna om frivilligheten och att de när som helst 
under och efter intervjun hade rätt att avbryta sitt deltagande. Vi meddelade även att 
informationen vi fått i intervjun endast kommer att användas till studien och dess syfte. 

4.8 Validitet och metodologiska reflektioner 
	  
När det gäller den kvalitativa studiens kvalitet så bedöms den utifrån tillförlitlighet och 
äkthet. För att uppnå tillförlitlighet i en kvalitativ studie måste fyra del-kriterier uppnås, vilket 
är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 
 
Trovärdigheten (validitet) syftar till hur forskaren speglar den sociala verklighet som 
studerats. För att skapa trovärdighet bör resultatet visas för respondenterna för att de ska 
kunna bekräfta att forskaren tolkat deras verklighet rätt, detta kallas för respondentvalidering 
(Bryman, 2011). Vi har i studien inte genomfört respondentvalidering utifrån att intervjun 
genomfördes i fokusgrupp och att det finns svårigheter att hålla isär deltagarna från varandra 
samt att syftet inte var att studera ungdomarnas individuella verklighet av sexuella övergrepp 
utan att studera hela gruppens syn på fenomenet. 

Överförbarheten syftar till hur resultatet av studien kan överföras till en annan miljö eller 
situation. För att skapa en överförbarhet kan forskarna skapa fylliga eller täta beskrivningar 
om forskningen och alla delar i processen.  Pålitligheten innefattar ett kritiskt synsätt vilket 
betyder att forskaren skriver en tillgänglig och fullständig redogörelse av alla skeden av 
forskningsprocessen (Bryman, 2011). För att förstärka studiens överförbarhet och pålitlighet 
har alla delar i studien beskrivits utförligt och redovisats, inklusive informationsbrev, 
intervjuguide, vinjett och kodningsmall. Detta för att läsaren själv ska kunna bedöma studiens 
kvalitet. 

Konfirmering syftar till forskaren har insikt om att det inte går att få en fullständig objektivitet 
i samhällelig forskning, samt kunnat styrka att denne har agerat i god tro. Forskaren ska inte 
medvetet låtit teoretiska inriktningar och personliga värderingar påverka forskningen och dess 
slutsatser (Bryman, 2011). Vi har förbisett våra egna värderingar och åsikter under 
forskningsprocessen för att uppbära ett så objektivt och rättvist resultat som möjligt. 
Slutligen, äkthet i en kvalitativstudie handlar om undersökningen ger en rättvis bild av de 
åsikter och uppfattningar som finns i respondent gruppen (Bryman, 2011). 

I reflektion över vår valda datainsamlingsmetod tänker vi att det hade varit intressant att ha 
fler än en fokusgrupp för att se om åsikterna skulle skilja sig åt från grupp till grupp och om 
resultatet av vår studie hade sett annorlunda ut. En av dessa sju ungdomar satt tyst under 
intervjun och vi vet inte huruvida denna person hade en inverkan på de andra ungdomarna 
och intervjun i sig vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. Bryman (2011) beskriver 
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att en svårighet med fokusgrupp kan vara tystlåtna deltagare och menar att som samtalsledare 
ska man uppmuntra de tystlåtna att säga något. Vi som samtalsledare försökte inkludera den 
tystlåtne i diskussionen genom att fråga vad den personen tänkte, men trots detta fick vi inget 
svar. En annan av respondenterna pratade mycket och Bryman (2011) menar då att som 
samtalsledare kan man säga “Det är en intressant synpunkt. Är det någon annan som tycker så 
eller som har en avvikande mening?”. I detta fall så försökte vi på liknande sätt inkludera de 
andra deltagarna och resultatet blev att alla utom den tyste efter en stund vågade svara och 
uttrycka sina åsikter. Att genomföra enskilda intervjuer hade kunnat ha en viss fördel då 
deltagare i fokusgrupper kan vara mer benägna att ge uttryck för kulturellt accepterade 
åsikter. I en undersökning jämfördes gruppintervjuer och enskilda intervjuer med samma 
tema och deltagare. Det visade sig att i de enskilda intervjuerna så vågade deltagarna framföra 
mer sensitiva åsikter än i gruppintervjuerna, vilket kan tyda på att deltagarna i gruppintervjun 
påverkades av gruppens normer och inte vågade uttrycka sin egentliga åsikt. Men detta i sin 
tur gör inte data från gruppintervjuer mindre trovärdiga, för det kan vara skillnaden mellan 
sina egna privata uppfattningar och de offentligt uttrycka åsikter som just är av intresse 
(Bryman, 2011). 

Kapitel 5. Resultat och analys 

5.1 Sexuella övergrepp likställs med våldtäkt 
	  
Samtliga deltagare i fokusgruppen upplever att det är svårt att sätta ord på vad som är eller 
räknas som sexuella övergrepp. Gruppen är överens om att ett övergrepp är att göra någonting 
mot en person mot dennes vilja men menar samtidigt på att bedömningen av huruvida 
någonting är ett övergrepp eller ej hänger samman med en mängd olika omständigheter. 
Bedömningen kan därför se olika ut beroende på vilken person och situation det gäller. Att 
våldtäkt är ett sexuellt övergrepp tycks det dock inte finnas några tvivelaktigheter om i 
gruppen utan påtalas i bland annat nedanstående citat. 

"Alltså det första som kommer upp är våldtäkt. Det är den första tanken." 

Att det första de tänker på när de hör begreppet "sexuella övergrepp" är våldtäkt menar de på 
att det har att göra med att det, för dem, är den tydligaste formen av att göra någonting 
sexuellt mot någon annans vilja. Det finns situationer som är svårbedömda, en deltagare 
beskriver ett scenario där ett gift par har samlag fastän den ena partnern egentligen inte vill 
eller har lust som just ett sådant. 

"Men sen så finns det ju också såhär om ett gift par.. hon kanske inte vill eller han kanske inte 
vill eller känner sig på humör.. är det ju också sexuella övergrepp. och därför tänker man 
våldtäkt för det är det mest tydliga exemplet." 

Våldtäkt är den enda företeelsen som gruppen nämner efter att ha ombetts beskriva sexuella 
övergrepp.  På fråga om sexuella övergrepp kan vara någonting annat än våldtäkt - om det 
exempelvis kan vara något i psykisk snarare än fysisk form - förklarar en av deltagarna att hen 
inte uppfattar icke-fysiska företeelser som övergrepp. Hen skulle hellre använda begreppet 
"sexuella trakasserier" för att beskriva exempelvis ordväxlingar och kommentarer av sexuell 
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karaktär. Detta sätt att beskriva och förklara företeelser går att koppla till vad Eliasson (2000) 
skriver om att människor många gånger skapar en föreståelseram för att förstå fenomen så 
som sexuella övergrepp. Då deltagarna upplever sexuella övergrepp som ett svårtolkat 
fenomen använder de sig av en företeelse som de har lättare att definiera, i detta fall våldtäkt, 
som en slags förståelseram för begreppet i sig. Inom denna förståelseram faller således 
exempelvis kommentarer av sexuell karaktär bort i och med att de inte tolkas som detsamma 
som våldtäkt (Eliasson, 2000).  I deltagarnas skapande av denna förståelseram likställs 
sexuella övergrepp, såsom vi tolkar det, med våldtäkt. Gränsen för vad som betraktas som ett 
sexuellt övergrepp går således vid gränsen för vad som betraktas som en våldtäkt. 

5.2 Våldtäkt först om kvinnan gjort motstånd 
	  
Även om samtliga deltagare är överens om att våldtäkt är ett sexuellt övergrepp finns 
sedermera svårigheter i att beskriva vad som är en våldtäkt. Tydliga indikationer på att 
någonting faktiskt varit en våldtäkt hänger enligt merparten av deltagare samman med att 
offret på något sätt gjort motstånd vid den aktuella tidpunkten för händelsen.  I diskussion 
kring vad som menas med att göra motstånd säger en av deltagarna att i det bästa av världar 
borde det räcka med att en person säger "nej" eller "jag vill inte." En annan deltagare menar 
på att en person genom sitt kroppsspråk kan visa på att den inte vill. Denna person kopplar sitt 
resonemang till vinjetten (se bilaga 3) och menar på att om vinjettens karaktär Emelie flyttat 
karaktären Ivars hand från sin egen så hade detta varit en tillräcklig indikation på att hon inte 
ville. Andra deltagare förklarar att om en tjej slagit till sin förövare eller försökt ta sig i från 
platsen där händelsen ägt rum, så är detta tydliga tecken på någonting varit en våldtäkt. Denna 
diskussion går att koppla till vad Randall (2010) skriver om gällande personer som utsatts för 
övergrepp och deras, åtminstone i andras tycke, egna skuld i det hela. Det bästa sättet för en 
person att minimera skulden är att visa på hur man själv gjort kraftfullt motstånd (Randall, 
2010). 

För att beskriva vad som är våldtäkt diskuterar deltagarna omständigheter som istället tyder 
på det motsatta, det vill säga att någonting inte är en våldtäkt. Ett sätt som en kvinna inte 
agerar på kan alltså härleda bedömningen att händelsen ifråga inte varit en våldtäkt. Detta 
hänger samman med föreställningen om att en kvinna kan förhindra en våldtäkt om hon 
verkligen vill det, något som enligt Weiss (2010) är en vanligt förekommande våldtäkts myt. 
Myten undergräver trovärdigheten hos de kvinnor som varit med om sexuella övergrepp som 
inte överensstämmer med den stereotypa bilden av hur dessa kan se ut (Weiss, 2010). 

"Du kan ju inte vara helt tyst. Det är ju svårt att veta då liksom." 

"Säger du inte nej så är det ju inte en våldtäkt. Eller om man inte visar det." 

Fokusgruppen är alltså enig om att en tjej bör och kan göra motstånd för att förhindra eller 
avbryta en sexuell handling som hon inte vill vara med om. De uppger dock vissa 
undantagsfall där en tjej som inte gjort motstånd ändå kan bedömas som att hon blivit 
våldtagen. I dessa fall förklaras tjejens passivitet med att hon reagerar så kraftigt på händelsen 
hon är med om att hon helt enkelt inte är kapabel att röra sig eller säga något. 
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"Det är troligtvis att du blivit chockad eller nånting så att du inte riktigt kan." 

"Men om man är typ helt förlamad så är det ju som också ett tecken på att man inte vill." 

5.3 Våldtäkt först om mannen betett sig våldsamt 
	  
Deltagarna diskuterar även förövare och hur deras agerande kan vara indikationer på att en 
handling varit en våldtäkt. 

"Är du medveten som förövaren att den andre inte vill men du vill ändå så bör det kunna 
tolkas som en våldtäkt. Om du tar och pressar på den till exempel, tar nån bakifrån och håller 
för munnen hela tiden." 

"Det är ju också en sak om man låser in, då har man ju fattat att hon inte vill, om man liksom 
måste låsa dörren." 

Fokusgruppens samtal om våld och inlåsning går i samma linje med vad Hvlaka (2014) 
identifierar som gränser för så kallade för "riktiga våldtäkter" där gränsdragningarna syftar till 
överfallsvåldtäkter och våldtäkter som innefattar fysiskt våld (Hvlaka, 2014). Om den 
sexuella handlingen inte innefattat detta ligger ansvaret sedermera på kvinnan och hennes 
handlande. Detta kan ses ur ljuset av könsmaktsordningen där mannen är norm och det 
därmed är kvinnans och inte mannens handlande som ifrågasätts (Elvin-Nowak & Thomsson, 
2003). Skulden kan ligga på mannen i de fall där han överfallit henne eller på annat sätt 
brukat fysiskt våld gentemot henne. I undantagsfall kan den ligga på honom om kvinnan varit 
helt förlamad eller så pass chockad av händelsen att hon inte kunnat göra motstånd, varvid det 
förväntas att reaktionen är så pass påtaglig att mannen inte kan undgå att lägga märke till den. 
I alla de fall som inte överensstämmer med de ovan nämnda ligger ansvaret och skulden på 
kvinnan och hennes agerande. Har hon inte sagt nej eller gjort motstånd är det heller ingen 
våldtäkt. 

5.4 Gråzoner - när en person inte vill ha sex men har det i alla fall 
	  
När deltagarna resonerar kring vad som är sexuella övergrepp och inte så pratar de även om 
händelser som de upplever vara svårdefinierade, händelser som varken kan ses som sexuella 
övergrepp eller ömsesidiga sexuella handlingar.  Dessa har vi som författare av studien valt 
att kalla för gråzoner. I diskussion kring dessa gråzoner påtalas bland annat att olika 
människor har olika gränsdragningar och att det någon upplever som ett sexuellt övergrepp 
behöver inte upplevas som det samma av någon annan. Detta uttrycks genom nedanstående 
citat. 

”Det kan också vara olika från person till person. Om jag går och daskar någon på rumpan 
kan vissa som ta det som en komplimang. Och sen finns det vissa som blir väldigt väldigt 
kränkta.” 

”Alla har ju som en egen gräns. Fast jag kände att jag inte ville men visade det inte så är det 
som ändå en våldtäkt för mig själv. Men om man inte visar det så..” 

Att det finns svårigheter för ungdomarna att definiera gränsdragningarna för sexuella 
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övergrepp är tydligt. I deras försök att dra gränser för dessa blir det tydligt att bedömningen 
görs i ljuset av offret och att det är dennes upplevelse av händelsen som definierar om det var 
ett övergrepp eller inte. Som citatet ovan visar speglar detta deras syn på att det inte är 
handlingen i sig som är ett övergrepp utan snarare upplevelsen av den. Något som uttrycks 
vara den utsattes uppgift att ta ansvaret för att definiera. Att ta någon på rumpan talades det 
om bland deltagarna som något som sker rätt ofta och som en företeelse som inte är ovanlig 
att tjejer att bli utsatta för. Att ungdomarna resonerar på detta sätt och har svårt att definiera 
begreppen kan ha sin förklaring i att det finns otydliga gränsdragningar -  i allmänhet - mellan 
sexuella övergrepp och normalt heterosexuellt beteende. Detta är ett resultat av att det finns 
sociala konstruktioner av kön som likställer manlig sexualitet med erövring och konkurrens 
och länkar kvinnlig sexualitet passivitet och återhållsamhet (Weiss, 2009). Att deltagarna i vår 
studie ser det som något normalt att tjejer blir tafsade på är därför inte konstigt med tanke på 
samhällets syn på vad som är manligt och kvinnligt. Weiss (2009) menar på att en kille som 
tar för sig sexuellt fast än tjejen kanske inte vill, är en vanlig kille som följer de manliga 
koderna. 

Centralt i ungdomarnas diskussioner kring gråzoner är att de definierar gråzoner i förhållande 
till händelser där en person inte vill ha sex men har det i alla fall.  Dessa gråzoner beskriver 
ungdomarna utifrån fyra olika situationer: 

Relationen till den andre påverkar om man vågar säga nej  

”Gränsen blir lite högre vad som är okej eller inte för man har som en relation och vill inte 
tappa den.” 

När personen uttryckt att den inte vill ha sex har den inte gjort det tillräckligt tydligt  

“Men om det är ett rum och det är mörkt så är det där inte världens största signal till att jag 
vill inte.. alltså att vända bort huvudet. Det är ju egentligen inte en jättestor handling.” 

Personen har från början sagt nej till sex för att sedan efter den andres påtryckningar gått med 
på att ha sex 

”Saken är ju den att det också kan vara så att ena parten säger nej inledningsvis men sen 
under den andra partens konstanta försök faktiskt går med på det, ”nu vill jag”. Rent så där 
har den ju sagt nej och då borde den andra ha lagt av men den vill ju sen, då är det ju också 
som så.. är det ett övergrepp eller vill båda?” 

Alkohol kan leda till osäkerhet inför om man verkligen ville ha sex eller inte  

”Ofta att det kommer i efterhand speciellt om man druckit att det kommer dagen efter alltså 
vad har jag gjort för nånting.. Det här ville jag ju egentligen inte. Och så har man inte riktigt 
koll på om man ville det eller inte när det hände just den stunden.” 

Ungdomarna menar att det finns situationer och omständigheter som gör det svårt att definiera 
en händelse som antingen övergrepp eller en ömsesidig sexuell handling. Att även i de fall där 
en person visat med handlingar eller ord att den inte vill ha sex så är inte alltid dessa uttryck 
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tillräckligt tydliga för att det ska räknas som ett sexuellt övergrepp enligt ungdomarna - trots 
att de tidigare uttryckt att sexuella övergrepp är alla handlingar som sker mot ens vilja. Stina 
Jeffner (1997) skriver i sin studie om att det finns åsikter om att det finns omständigheter 
som, även om ett nej har uttalats, har betydelse för om en handling varit våldtäkt eller inte. 
Sådana omständigheter ansågs bland annat vara huruvida nej sagts på rätt sätt och vid rätt 
tillfälle och huruvida om den utsatte var kär i förövaren (Jeffner, 1997). Ungdomarna anser att 
offret måste visa att om den inte vill genom att göra motstånd på något sätt, och man måste 
göra det på ett tillräckligt tydligt sätt för att det ska räknas som ett sexuellt övergrepp. Enligt 
Weiss (2009) så bidrar myter och könsnormer till allmänhetens motvilja att erkänna specifika 
sexuella övergrepp som allvarliga brott. Det finns accounts (moraliska redovisningar) som är 
ett yttrande någon gör för att förklara ett olämpligt beteende. Framgångsrika accounts kan 
neutralisera förövarens ansvar genom att bland annat påvisa förmildrande omständigheter 
eller omdefiniera beteendet som inte så illa (Weiss, 2009). 

I ungdomarnas diskussion så förmildrar de förövarens ansvar genom att påvisa att offren inte 
har visat tillräckligt tydligt att de inte ville. Men ungdomarna lägger inte hela ansvaret på 
offren utan de talar även om ansvaret personer har att sluta när ett nej uttrycks. Deltagarna har 
skapat en definition för sexuella övergrepp för att förstå fenomenet, och deras definition är: 
när något görs mot ens vilja och när tjejen på ett tillräckligt tydligt sätt uttryckt eller gjort 
motstånd för att visa att hon inte ville, så är det ett övergrepp. Om inte dessa kriterier uppfylls 
så är det inte ett riktigt sexuellt övergrepp. 

5.5 Divergerande föreställningar om förövare och deras motiv 
	  
När ungdomarna diskuterar kring förövare så pratar de om egenskaper hos förövare och det 
är särskilt två föreställningar som framkommer, en gubbe med huva och en dum tonåring 
eller tonåringsgäng. Vissa anser även att det inte finns någon särskild föreställning om hur 
en våldtäktsman ser ut. Detta visas nedan i citaten: 
 

”Det är två personer som dyker upp, en gammal gubbe och sen en dum tonåring. Eller ett 
dumt tonårings gäng.” 

”Precis om det är så att man går ensam på kvällen så tänker jag på en gubbe som går med 
huva på typ. Men är man på fest eller så då känns det som att det kan vara vem som helst 
som kan ja..  Typ någon i ens egen ålder för det är sånna man umgås med.” 

”Men de gånger man får se en våldtäktsman på bild alltså i tidning, alltså det är inte så att 
man ba han ser ut som en våldtäktsman” 

Det finns föreställningar om vilka som begår våldtäkt, att det är en gubbe med huva som 
utför överfallsvåldtäkter och att vilken kille som helst på en fest kan våldta en jämnårig. 
Eller att man inte vet, att det kan vara vem som helst var som helst. Att deltagarna pratar om 
olika typer av våldtäktsmän och förklarade dessa är något som Jeffner (1997) även fann i sin 
studie.  Genom att tillskriva våldtäktsmannen en uppsättning av egenskaper så minimerar 
dessa omständigheter mannens ansvar för våldtäkten (Jeffner, 1997). Men det var även 
deltagare som menade på att våldtäktsmän inte har några speciella egenskaper eller 
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beteenden vilket visas ovan i sista citatet. Ungdomarna diskuterade även om sexuella 
övergrepp inom en parrelation och menade på att det är lättare att bli våldtagen av en partner 
än en okänd man. Deltagarna särskilde på män som våldtar en partner och män som begår 
överfallsvåldtäkter, detta visas i citaten nedan: 
 
”I ett förhållande kanske du är den som begår våldtäkterna särskilt om det händer lite 
oftare än bara en gång så kanske den är… inte känslokall men lite obrydd, lite ignorant, 
inte så uppmärksam på sin partner. Däremot om det är någon som tar någon direkt från 
gatan så är den antingen psykiskt sjuk..” 

 

”Det beror väl lite på hur det utförs. Är det en väldigt brutal hemskt, fastbunden mycket våld 
då känns det som att det är någon som troligtvis tar ut sin frustration för något annat eller 
visa upp att jag har kontroll. Medan om det är ett gift par och mannen inte riktigt tänker sig 
för.. Det kan ju vara att han vill visa makt över henne också.” 

En person som våldtar sin partner är ignorant och inte så uppmärksam på sin partner medan 
en person som överfaller någon och våldtar är psykiskt sjuk. Deltagarna särskiljer även på 
motivet bakom våldtäkter, att om det är en brutal våldtäkt så är det någon som tar ut 
frustration eller vill visa makt men om det är en partnervåldtäkt så tänker sig inte mannen 
riktigt för eller vill visa makt. Hlavka (2014) skriver att trakasserier och sexuella övergrepp 
konstrueras på så vis att det ansågs tillhöra kärlekslivet vilket berättigade killar att förgripa sig 
på tjejers kroppar. I detta konstrueras gränser mellan ”riktiga våldtäkter” som syftar till 
överfallsvåldtäkter och våldtäkter som innefattar fysiskt våld, och (little rapes) det vill säga 
”små våldtäkter” som alltså inte innefattar detta (Hlavka, 2014). Vi uppfattar det som så att 
deltagarna anser att det är mer allvarligt att genomföra en överfallsvåldtäkt eller en våldtäkt 
med våld än att begå en våldtäkt inom en parrelation. 

Deltagarna pratade ytterligare om anledningar till varför någon begår sexuella övergrepp. 
Vilket visas i nedanstående citat: 

”Som regel borde ju huvudmotivet vara att man vill ha sex”. 

”Eller för att bevisa att man har makt.” 

”Eller boosta sitt ego”. 

”Jamen just tonårsvåldtäkter alltså tonårskillar som ger sig på tjejer känns som att de vill 
bevisa nånting. Bevisa för sitt kompisgäng eller bara kunna säga att jag har haft sex även om 
det var.. du kanske inte tänker tanken att jag ska våldta den här tjejen. 

Alkohol är ju en orsak men ingen ursäkt liksom. Det blir ju inte okej bara för att du var för 
full. Även om det är anledningen till att du gör det. 

Deltagarna pratade om inre anledningar till varför man begår sexuella övergrepp så som att 
man vill ha sex, visa att man har makt eller ”boosta” sitt ego. Det talade även om andra 
anledningar så som att bevisa för sina kompisar att man har haft sex, även fast det egentligen 
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var en våldtäkt. Alkohol kan även vara en anledning till att man begår våldtäkter enligt 
ungdomarna, men ingen ursäkt. Att alkohol är anledning men ingen ursäkt till att begå 
våldtäkt är för oss svårt att förstå, vi tolkar det som att alkohol inte är en ursäkt men att det 
kan vara en förmildrande omständighet, då personen kanske inte skulle begått övergreppet om 
den inte var nykter. Isdal (2001) förklarar externalisering som ett sätt att förklara handlingar 
genom förhållanden som ofta ligger bortanför en själv. Externalisering kan ske genom inre 
förklaringar där anledningen till våldet härleds till något inom personen så som känslor, 
behov och avsikter. Detta befriar förövaren till viss del från skuld (Isdal, 2001). Deltagarna 
försöker förklara anledningar till våldtäkt genom att påvisa inre anledningar hos förövaren 
som gör att den våldtar, t.ex. att tonårskillen ville bevisa för sina kompisar att den fick ha sex 
med en tjej, den hade inte som avsikt att våldta men det blev så för att pressen på att visa för 
sina kompisar att den kunde var större. 

5.6 Motstridiga föreställningar om offer och deras potentiella skuld 
	  
När vi ställer ungdomarna frågan om huruvida någon som blivit utsatt för sexuella övergrepp 
kan få "skylla sig själv" är gruppen till en början enhällig; Nej. Det kan aldrig vara offrets fel 
att denne utsätts för övergrepp. En av deltagarna ändrar sig dock och menar på att det kan 
vara offrets fel i det hen identifierar som "extrema fall." 

" I vissa extrema fall kan det vara offrets fel tycker jag. Men då ska det vara så här riktigt 
extrema.. den blir full ,klär av sig naken, hoppar omkring eller väldigt extrema fall.. Och 
skickar konstant inviter och sen typ två minuter innan nånting faktiskt händer så ändrar den 
sig.. men visar inte att den ändrat sig. Om du inte visar någonting och kommer i efterhand 
och säger att det var en våldtäkt då får du ju ändå till viss del skylla dig själv." 

Synen på att tjejer som lockar, retar eller utmanar killar genom sitt sätt att agera har sig själva 
att skylla, bekräftar Jeffner (1997) som vanligt förekommande. 

Deltagarna menar på att det finns omständigheter som kan göra att en person löper högre eller 
lägre risk att utsättas för övergrepp men att dessa omständigheter inte är detsamma som att 
personerna i fråga kan få skylla sig själva. Deltagarna lyfter dels omständigheter i form av 
miljöer; 

"Miljöer kan nog ha ganska stor betydelse. Om man typ är på en femstjärnig restaurang med 
någon och sitter och pratar i baren och så då tror jag inte att det går i gång samma." 

"Även efterfesten när man har varit ute och så går man hem och alla ligger däckade så känns 
det som att man kan vara ganska utsatt. Om man är med fel umgänge." 

" Jag tänker mig typ en mörk park och påväg hem från festen." 

“Hemmet.” 

De kan också identifiera omständigheter rörande en persons sätt att vara eller leva på; 

"Det finns ju dom som gillar att flörta.. det är ju klart man ser ju mer den här personen som 
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lättare. Men det betyder inte att den personen vill mer än den andra." 

"Jamen alltså sånna som inte svaga men dem som inte är självsäkra och inte säker på sig 
själv kanske går med på det till ett annat stadie också. Men om man är självsäker och säger 
jamen jag vill inte, då ger kanske killen upp tidigare. Men om du är lite svag och du följer 
med men sen vill du inte.. då..ja." 

"..de här som blir uppraggade och sen inte klarar av att dra sig ut." 

En av deltagarna beskriver ett scenario som handlar om ett gift par där den kvinnliga partnern 
inte ställt upp på sex under en längre tid. Hen menar på att scenariot skulle kunna vara en 
potentiell anledning till varför en person, i det här fallet en kvinna, blir våldtagen. 

"..att hon inte släppt till på ett år vafan..." 

När Eliasson (2000) beskriver värderingar och principer som vägleder vårt sätt att agera och 
bete oss nämner hon bland annat det hon kallar för den känslomässiga komponenten av en 
attityd. Denna innefattar våra känslor gentemot ett begrepp eller en viss grupp av människor. I 
de fall där gruppen i fråga består av människor som blivit utsatta för övergrepp kan vi tycka 
synd om dessa om de liknar oss själva i fråga om exempelvis sociala värderingar och livsstil. 
Beroende på vilken reaktion vi upplever inför en människa resonerar vi olika kring 
exempelvis dennes utsago om sexuella övergrepp (Eliasson, 2000).  Detta resonemang kan 
knytas an till fokusgruppens framhållande av offrets oskuld inför det övergrepp som denne 
varit med om. Men, också till det "extrema fall" som en av deltagarna identifierar som ett 
undantagsfall där offret kan ha sig själv att skylla. Detta kan tolkas som att deltagaren i fråga 
upplever ett agerande, så som hen beskriver det, som så pass anmärkningsvärt att hen helt inte 
kan relatera till det. Vilket således kan vara en förklaring till varför deltagaren anser det vara 
ett exempel på när en person kan ha sig själv att skylla. 

En deltagare påtalar att hen upplever attityden att "hon var så jäkla full och därför får hon 
skylla sig själv" som vanligt förekommande och får stort medhåll från resten av gruppen. På 
fråga om huruvida de håller med denna attityd är åsikterna något splittrade. Några tar avstånd 
från attityden, bland annat genom nedanstående citat: 

"Jag ska kunna dricka så mycket som jag vill utan att oroa mig över att någon ska röra mig. 
Jag ska typ kunna ligga omedveten på golvet utan att någon rör mig.” 

Andra är av åsikten att risken att utsättas för sexuella övergrepp är större i sammanhang där 
alkohol förekommer, vilket varje person bör ta med i beaktning. 

"Om man väljer att dricka sig så full att man inte fattar vad man gör då får man ju ta ansvar 
för det." 

5.7 Skam kopplas till kvinnlig sexualitet 
	  
Merparten av fokusgruppen tror att våldtäktsoffer många gånger känner skam, skuld och 
känslor av pinsamhet efter att övergreppet skett. Upplevelser av skam och skuld kopplas även 
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samman med sexuella handlingar som inte bedöms vara övergrepp. 

"Men då blir det väl mer som en skyddsmekanism för att man inte vill erkänna att man gjorde 
det frivilligt. För att man skäms över det eller nånting." 

Deltagaren som uttalade ovan citerade mening syftade på att tjejer som i efterhand ångrar en 
sexuell handling kan ljuga om att det varit en våldtäkt på grund av att de känner skam. Att 
tjejer som säger att de blivit våldtagna i själva verket ljuger tror samtliga i gruppen är vanligt. 

"Det kan ju vara tvärtom att offret ljuger ihop en historia så att den andre blir offret istället." 

"Jamen om man inte visar nånting och sen liksom säger att det är en våldtäkt då känns det 
som att.. men då är det som typ att man ljuger och vänder på det för att man vill framstå som 
ett offer fast man inte var det egentligen." 

Ambjörnsson (2004) skriver att för kvinnor existerar inget botemedel för misstankar om en 
skamfylld sexualitet. Skammen är ständigt närvarande och utgör därtill ett redskap i 
åtskiljandet mellan bättre och sämre sorters kvinnor (Ambjörnsson, 2004).  Fokusgruppens 
deltagare talar om skam som ett vanligt inslag i både handlingar som bedöms som övergrepp 
och handlingar som inte bedöms vara det. Sexuella handlingar är för en kvinna således alltid 
skamfyllda - oavsett om hon blir våldtagen eller samtycker till dessa.  Att en kvinna ljuger om 
att hon blivit våldtagen eftersom att hon skäms över att hon deltagit i en sexuell handling är 
därför för deltagarna en rimlig förklaring. Även könsmaktsordningen går att, apropå skam, 
dra paralleller till. Den utgångspunkt som Ambjörnsson (2004) beskriver gällande att 
"manligt" och "kvinnligt" är socialt och kulturellt skapat kan även den förklara påståenden om 
att det finns tjejer som ljuger om att de blivit våldtagna. I skapandet av "kvinnligt" ingår att 
skämmas för sin sexualitet. I de fall en kvinna inte skäms, vare sig över övergrepp eller 
sexuella handlingar hon samtyckt till, skapar vi skammen och därigenom också kvinnligheten 
åt henne. 

5.8 Sex som ömsesidig handling - både det verbala och icke-verbala har betydelse 
	  
När fokusgruppen tillfrågas om hur man vet att bägge parter vill delta i en sexuell handling 
blir det tyst i rummet. Efter en stunds betänketid svarar några av deltagarna att det är svårt att 
veta men att det samtidigt är någonting som man helt enkelt märker. 

"Det händer väl bara.. Inte fan vet jag." 

"Det är det som är svårt att veta, man frågar ju inte direkt." 

"Men oftast är det ju inte så att man bara träffas och tio minuter senare.. Utan oftast om man 
är typ på en fest eller nåt så märker man under kvällen ändå." 

"Man kan aldrig vara säker om man inte pratar om det.  Men man borde ändå som märka 
om.." 

Sex talas det generellt sett om som någonting som "bara händer." Även om merparten av 
deltagarna menar på att man, på ett sätt som är svårt att beskriva, lägger märke till tecken som 
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visar på att någon annan vill, upplever några av dem att man samtidigt aldrig kan vara helt 
säker så länge man inte talar om det. Trots denna upplevelse tycks fokusgruppen enig kring 
att samtal om huruvida bägge parter faktiskt vill ha sex inte är en naturlig del av sexakten. 

"Man kan ju inte fråga liksom. (Skratt)" 

När gruppen ombeds ge mer konkreta exempel på signaler som tyder på att "man vill" talar de 
om människors kroppsspråk som en slags indikator på detta. 

"Om någon vill borde man märka det på kroppsspråket." 

"Om man skulle ta det här som exempel (syftar på vinjetten) att hon vänder bort blicken 
..alltså att hon inte vill. Men om hon hade knäppt upp byxorna själv då är det ju ett tydligt 
tecken på att hon vill." 

“Som i ett förhållande då känner man personen och känner av nej hon vill inte och då. Men 
det kanske man inte gör om man inte känner varandra” 

När Stina Jeffner (1997) diskuterar omständigheter som visat sig ha betydelse för huruvida 
någonting bedöms vara våldtäkt eller inte, tar hon bland annat upp omständigheter som 
kroppsspråk; om en kvinna gjort fysiskt motstånd talar det för att det varit våldtäkt - om hon 
inte gjort fysiskt motstånd talar för att det inte varit det (Jeffner, 1997). Då kroppsspråket 
anses kunna indikera att en person inte vill ha sex anses det alltså även kunna indikera det 
motsatta; det vill säga att en person vill ha sex. Något som ungdomarna menar på att personer 
som är i ett förhållande märker av desto tydligare.   

Kapitel 6. Resultatdiskussion 

6.1 “Riktig” eller “oäkta” våldtäkt 
	  
Studiens resultat visar att ungdomars definition av sexuella övergrepp är snäv i bemärkelsen 
att gränsen för ett sexuellt övergrepp dras vid gränsen för en våldtäkt, vilket det i sin tur dras 
ytterligare gränser för. Ungdomarnas bedömning av vad som räknas vara våldtäkt är 
förankrad i omständigheter som har att göra med hur en kvinna agerat eller inte agerat. Att 
bedömningen görs utifrån frågor som: sa hon nej? gjorde hon motstånd? och: gjorde hon 
tillräckligt tydligt motstånd? skapar ett stort tolkningsutrymme vari det finns möjlighet att 
förhandla med huruvida en händelse varit en våldtäkt eller ej. Just detta utrymme för tolkning 
och förhandling beskriver Jeffner (1997) som, precis som ungdomarna i denna studie, 
omnämner "flirtigt beteende" som en potentiell riskfaktor i diskussion om sexuella övergrepp 
och tjejers utsatthet. Att bete sig på ett sätt som tyder på att man inte är självsäker kan även 
det vara en slags riskfaktor enligt deltagarna som menar på att detta kan leda till att en tjej inte 
"klarar av att dra sig ur" efter att hon blivit uppraggad av en kille. 

Det tycks svårt, för att inte säga omöjligt, att som tjej uppfylla kriterierna för "rätt" sorts 
beteende och agerande i bedömningen av "riktig" eller "oäkta" våldtäkt. Sträckan mellan att 
säga "jag blev våldtagen" och att bli betrodd av andra tycks vara en hinderbana av kriterier att 
parera emellan. Argumenten som talar för killars fördel och tjejers nackdel tycks aldrig sina. 
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En tjej kan ha varit kär i eller tillsammans med den kille som utpekas som förövare, vilket 
innebär att det en händelse inte varit en våldtäkt. Har hon varken varit kär i eller tillsammans 
med honom kan hon ha varit alkoholpåverkad, flirtig eller osäker, vilket också är 
omständigheter som kan tumma på “äktheten.” I de fall där ovan nämnda exempel inte går att 
argumentera för kan man helt enkelt yrka på att hon ljuger. I de fall där förövaren är kille och 
offret är tjej tycks förövaren alltjämt vara den part som blir betrodd, enkom för att han är kille 
och hon är tjej.  

 

6.2 Otydliga gränsdragningar 
	  
Ungdomarnas diskussion kring gråzoner påvisade att huruvida något är ett sexuellt övergrepp 
eller en ömsesidig sexuell handling är något relativt som varierar från person till person och 
från situation till situation. Detta leder till att det är den utsattes (tjejens) ansvar att göra 
bedömning huruvida handlingen var ett övergrepp eller inte. Det är inte handlingen i sig som 
är ett övergrepp utan snarare upplevelsen av den. Wennstam (2002) beskriver just detta ansvar 
tjejer har både för sin sexualitet och för killens. Om tjejen skulle göra bedömningen att 
handlingen mot henne var ett övergrepp vad skulle då hända? Enligt Jeffner (1997) så anses 
våldtäkt vara allt sexuellt som sker efter att en tjej sagt nej. Men det finns omständigheter som 
även om ett nej har uttalats har betydelse för om en handling var våldtäkt eller ej. Sådana 
omständigheter som att nej sagts på rätt sätt vid rätt tillfälle samt huruvida den som blev 
våldtagen var kär i förövaren (Jeffner, 1997). Om tjejen hade haft omständigheterna på sin 
sida hade kanske hennes upplevelser av övergrepp setts som sanning. Om hon istället hade 
sagt nej vid fel tillfälle eller varit kär i personen som utsatte henne hade hennes upplevelse 
sannolikt inte setts som ett övergrepp. Varför ser det ut på detta sätt?  En förklaring kan vara 
att vi lever i ett samhälle där en kille som tar för sig aggressivt av en tjejs kropp är en vanlig 
man som följer de manliga normerna. Tjejer ska vara återhållsamma och passiva vad gäller 
sex så om hon säger nej så spelar hon svårfångad och vill att mannen ska övertyga henne. 
Dessa sociala konstruktioner av kön resulterar i otydliga gränsdragningar mellan sexuella 
övergrepp och vanligt heterosexuellt beteende (Weiss, 2009). Så länge vi har normer som 
länkar kvinnlig sexualitet till passivitet och manlig sexualitet till aggression och erövrande så 
kommer det vara svårt att kunna definiera vad som är ett övergrepp eller inte. Denna svårighet 
att definiera vad som är vad visas både i tidigare forskning och i vår intervju med deltagarna. 
Tydligt blir för oss att diskussioner kring genus och sexualitet i skolan är av vikt för att 
gränsdragningarna ska bli tydligare samt för att skuldbeläggandet av tjejer ska motverkas. 

6.3 Ansvaret läggs alltjämt på kvinnan 
	  
En genomgående röd tråd genom studien är det stora ansvaret som alltjämt läggs på kvinnan. 
Författaren Wennstam (2002) skriver att ansvaret alltid är tjejens, hon bär ansvar för både sin 
egen och killens sexualitet. Förutom de kriterier som rör hur en tjej bör agerat och betett sig 
före och innan en så kallad "riktig" våldtäkt" finns hos fokusgruppen även föreställningar om 
hur en kvinna som blivit våldtagen mår efteråt. Hon förväntas känna skuld och skam vilket får 
oss att ställa oss frågan om vad som händer i de fall där en kvinna som blivit våldtagen inte 
gör det - påverkas hennes trovärdighet av detta? Kan föreställningar om att kvinnor känner 
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skam efter våldtäkt placeras in under samma fack av myter som det som Randall (2010) 
menar på att allmänheten ofta använder sig av för att skilja "riktiga" och "oäkta" offer åt? 

Ungdomarnas diskussion kring att en kvinna som inte ställer upp på att sex med sin man 
under en längre period kan komma att bli våldtagen av honom, kan kopplas ihop med vad 
Gottzén och Korkmaz (2013) skriver om normgivande föreställningar som legitimerar mäns 
våld mot kvinnor. Då sexuell aggressivitet ses som normalt beteende av män mot kvinnor och 
en kvinnas nej som en del av ett spel, ses sällan våldtäkter som sker inom heterosexuella 
förhållanden som "riktiga" våldtäkter (Gottzen, Korkmaz, 2013). Merparten av deltagarna 
understryker kvinnans ansvar av att säga "nej" då de är av åsikten att något inte kan vara en 
våldtäkt så länge ett "nej" inte uttalats. Detta nej tycks dock verkningslöst om våldtäkten skett 
inom ramarna för den heterosexuella relationen. 

Att ha sex och att överhuvudtaget känna lust till att ha sex, ses som skamfyllt för en kvinna 
(Ambjörnsson, 2004). Att det finns kvinnor som ljuger om att de blivit våldtagna för att de i 
efterhand skäms över att frivilligt gått med på att ha sex, är ungdomarna i vår studie överens 
om. Påståendet om att kvinnor ljuger om våldtäkt identifierar Randall (2010) som ytterligare 
en våldtäktsmyt genom vilken kvinnan skuldbeläggs, mannen frias från misstankar och 
samhället i stort kan fortsätta existera som vanligt och utan att behöva förändras. 

6.4 Den tabubelagda frågan om samtycke 
	  
Ungdomarna i studien upplever att det är svårt att veta huruvida den andre vill ha sex så länge 
man inte ordagrant talar om detta, samtidigt som de är eniga om att det inte är en fråga man 
ställer då den i deras mening inte är naturlig. Motstridigheten i dessa åsikter belyser ett tabu 
kring att tala om samtycke och att ställa varandra frågan: "vill du ha sex?" 

Diskussionen om samtycke eller ej, eller kanske snarare diskussionen kring hur man vet att 
den andre samtycker, utgår från att kroppsspråket indikerar detta. Diskussionen 
om kroppsspråk utgår i sin tur från tjejens kroppsspråk och på huruvida detta visar på att hon 
vill eller inte. Något som lägger ansvar på tjejen och hennes förmåga att genom sin kropp 
signalera att hon vill eller inte i de fall där hon inte uttryckligen säger "nej."  Denna indikator 
visar sig dock ha väldiga brister i och med att de stora gråzonerna mellan sex och sexuella 
övergrepp som ungdomarna påtalar, vilket även Grände (2005) påvisar.   
 
Frågan om samtycke är idag, år 2016, högst aktuell och omdiskuterad. Detta sedan FATTA-
kampanjen startades år 2013 efter att tre killar som stod åtalade för att ha våldtagit en 15-årig 
tjej med en glasflaska friades av Umeå tingsrätt. Kampanjen ämnar förändra synen på sex och 
våldtäkt på olika fronter (FATTA, 2016).  

Samhället i stort problematiserar samtycke och menar att det är komplext och att man kan 
aldrig vet om någon vill eller inte. Det påvisas konstant hur en tjej ska agera om hon inte vill 
ha sex medan mannen och hans agerande hamnar i skymundan. Sällan påtalas, enligt Eliasson 
(2000) hur en man bör agera för att inte utsätta någon för övergrepp. 

Könsmaktsordningens grundstenar består i att män överordnas, kvinnor underordnas och att 
ingen ifrågasätter denna ordning (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Den upplevda 
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komplexiteten i frågan om samtycke kan ha sin grund i just detta, i en motvillighet att 
ifrågasätta mannens stora handlingsutrymme, i detta fall vad gäller sex och sexualitet. Så 
länge mannens handlingsutrymme inte ifrågasätts kan de destruktiva normerna kring kön och 
sex kvarstå vilket i sin tur låter ansvaret och därigenom problemet i sig vara enbart kvinnans.  

6.5 Maskulinitetsnormen legitimerar övergrepp 
	  
För att åstadkomma förändring krävs, enligt vår mening, att vi ser denna problematik i ljuset 
av könsmaktsordningen där tjejer värderas lägre än killar (Hirdman, 1998). Resultatet av vår 
studie samt tidigare forskning visar på att problematiken bottnar i just detta. För att komma 
till bukt med problemen kring sexuella övergrepp i relation till maktobalansen mellan män 
och kvinnor menar vi att det krävs att man börjar prata om killarnas ansvar och slutar prata 
om tjejernas potentiella skuld, något som även FATTA-man argumenterar för. De lyfter 
mansforskning som visar på att problemen är en del av en manlighetskultur och menar att 
även om män som individer inte gör sig skyldiga till lagbrott är alla en del av den 
manlighetskultur som skapar våld, varför de också bär ett ansvar för detta. (Fatta-man, 2016).  
 
Att enbart säga “sluta våldta” till män verkar vara en verkningslös åtgärd då 
gränsdragningarna för vad som anses vara våldtäkt tycks otydliga i samhällets mening och 
därtill orättvisa i bemärkelsen att de alltjämt dras till männens fördel.  Att dessa 
gränsdragningar tycks otydliga menar Grände (2005) hänger samman med normer kring 
manligt och kvinnligt beteende där män ges ett större handlingsutrymme även vad gäller 
sexualitet. Att föreslå åtgärder för hur män inte ska förgripa sig på kvinnor tycks vara svårt så 
länge de rådande normerna kvarstår. Med bakgrund i könsmaktsordningen anser vi därför att 
arbetet måste ta start i grundproblematiken, det vill säga i maktobalansen mellan män och 
kvinnor och därigenom de rådande maskulinitetsnormerna.  

 
 



	  

26	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  
 
 

Referenser 
	  
Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 
Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen. 
 
Berg, L. (2009). Hur blir unga sexuella aktörer? I: C. Magnusson & E. Häggström-Nordin 
(red.). Ungdomar, sexualitet och relationer. (s. 33-51). Lund: Studentlitteratur. 
 
Brottsförebyggande rådet. (2014). Våldtäkt och sexualbrott. Hämtad 3 mars, 2016, från 
Brottsförebyggande rådet, https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-
sexualbrott.html. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2 uppl.) Stockholm: Liber AB. 
 
Eliasson, M. (2000). Mäns våld mot kvinnor: en kunskapsöversikt om kvinnomisshandel och 
våldtäkt, dominans och kontroll. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Elvin-Nowak, Y., & Thomsson, H. (2003). Att göra kön: Om vårt våldsamma behov av att 
vara kvinnor och män. Stockholm: Bonnier. 



	  

27	  
	  

 
FATTA. (2016). Om FATTA. Hämtad 8 april, 2016, från FATTA, http://fatta.nu/om-fatta/   
 
FATTA. (2016). FATTA-man. Hämtad 8 april, 2016, från FATTA,  http://fatta.nu/fatta-man/  
 
Forsberg, M. (2005). Ungdomar och sexualitet : en forskningsöversikt år 2005. Hämtad 26 
februari, 2016, från Folkhälsomyndigheten, 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21519/r200618Undomarochsex0605.pdf  
 
Gottzén, L., & Korkmaz, S. (2013). Killars våld mot tjejer i nära relationer. 
(Ungdomsstyrelsen nr 2013). Stockholm: Ungdomsstyrelsen. Från 
http://www.mucf.se/sites/default/files/gottzen_-
_killars_vald_mot_tjejer_i_nara_relationer.pdf   
  
Grände, J. (2005). " Jag kallade det aldrig för våldtäkt": att möta våldtagna kvinnor. 
Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). 
 
Hlavka, H. R. (2014). Normalizing Sexual Violence: Young Women Account for Harassment 
and Abuse. Gender & Society, 28(3), 337-358. doi: 10.1177/0891243214526468 
 
Isdal, P. (2001). Meningen med våld. Göteborg: Gothia. 
 
Jeffner, S. (1997). Liksom våldtäkt, typ. Om betydelsen av kön och heterosexualitet för 
ungdomars förståelse av våldtäkt. (Doktorsavhandling, Uppsala universitet, Sociologiska 
institutionen). 
 
Häggström-Nordin, E. (2009). Ungdomars sexualvanor. I Magnusson, C. & Häggström-
Nordin, E. (red.). (s. 51-67). Ungdomar, sexualitet och relationer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nationellt centrum för kvinnofrid. (u.å.) Sexuellt våld. Hämtad 10 mars, 2016, från Nationellt 
centrum för 
kvinnofrid,  http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Sexuellt_vald/S
exuellt_vald/ 
 
Priebe, G. (2009). Adolescents’ experiences of sexual abuse: Prevalence, abuse 
characteristics, disclosure, health and ethical aspects. (Doktorsavhandling, Lunds 
Universitet, Institutionen för psykologi). Från: 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1389603&fileOId=13896
05 
 
Randall, M. (2010). Sexual assault law, credibility, and “ideal victims”: Consent, resistance, 
and victim blaming. Canadian Journal of Women and the Law, 22(2), 397-433. 
 
Vetenskapsrådet (2014). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad 5 mars, 2016, från Codex, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 



	  

28	  
	  

 
Weiss, K. G. (2009). “Boys Will Be Boys” and Other Gendered Accounts: An Exploration of 
Victims' Excuses and Justifications for Unwanted Sexual Contact and Coercion. Violence 
Against Women, 15(7), 810-834. 
 
Wennstam, K. (2002). Flickan och skulden: En bok om samhällets syn på våldtäkt. 
Stockholm: Bonnier. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bilaga 1 

Informationsbrev rektorer och lärare 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Linn Fahlström och Jenny Lee Lantto och studerar vid termin 6 på 
Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Denna termin skriver vi vår kandidatuppsats 
under handledning av Anneli Kero, institutionsrektor vid institutionen för socialt arbete. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka föreställningar och attityder som finns kring sex 
och sexuella övergrepp bland gymnasieungdomar. Sexuella övergrepp förekommer bland 
människor i olika åldrar men ungdomar och i synnerhet kvinnor är särskilt utsatta. Inte 
sällan är de som utövar denna typ av övergrepp mot ungdomar också ungdomar själva. Mot 
detta som bakgrund tänker vi oss att det skulle vara värdefullt att ställa gymnasieungdomar 
frågor som: Vad är sexuella övergrepp? Hur ser “bra” ömsesidigt sex ut? Finns 
det några gråzoner däremellan och vilka är i så fall dessa? 
 
Vår tanke är att dessa intervjuer ska äga rum i  s.k fokusgrupper (kring vecka 11 & 12) där 
gymnasieungdomar tillsammans får diskutera kring ovan nämnda frågeställningar. Samtalen 
kommer att spelas in via ljudupptagning och naturligtvis användas enbart för studiens 
ändamål. Samtliga deltagare och deltagande skolor kommer att vara helt anonyma. 
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Vi hoppas att du som rektor tycker att detta låter intressant. 
Vi vore tacksamma om du vidarebefordrade denna förfrågan till klassföreståndare som i sin 
tur kan vidarebefordra informationen till elever (se bifogat dokument information elever). 
Elever kan därefter anmäla sitt intresse och/eller kontakta oss för vidare information på 
följande mailadress och telefonnummer: 
 
jennylee.lantto@gmail.com                                             fahlstroem_@hotmail.com 
0768356846                                                                      0738098926 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bilaga 2 

Informationsbrev gymnasieelever 
 

Hej!  

Vi heter Linn Fahlström och Jenny Lee Lantto, läser termin 6 på socionomprogrammet vid 
Umeå Universitet och skriver just nu vår kandidatuppsats. Genom vår uppsats vill vi 
undersöka vilka föreställningar och attityder som finns kring sex och sexuella övergrepp 
bland gymnasieungdomar.  

Vi skulle därför vilja komma i kontakt med er gymnasieungdomar för att tillsammans i 
smågrupper prata kring sex och sexuella övergrepp. Vad är vad? och var går gränsen? Vi tror 
att ni har intressanta tankar att bidra med och hoppas därför att ni vill delta. Antingen 
tillsammans med en grupp klasskamrater eller tillsammans med vänner utanför klassen. Det 
enda kravet är att alla som deltar ska gå i gymnasiet. 

Samtalen kommer att äga rum under vecka 11 eller 12 (exakt datum och tid kommer vi 
överens om tillsammans) och spelas in via ljudupptagning för att vi sedan ska kunna skriva 
ner vad vi pratat om. Tiden för samtalen är satt till ungefär en och en halv timme. Alla ni 
ungdomar som deltar kommer att vara anonyma i vår uppsats vilket betyder att era namn inte 
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kommer att redovisas.  

Vi bjuder förstås på fika. 

Är du och/eller några kompisar intresserade av att delta? Maila eller ring oss för mer 
information. 

jennylee.lantto@gmail.com                                                fahlstroem_@hotmail.com 
0768356846                                                                         0738098926 
 
 
 
	  
	  

 

 

 

 
 
 

Bilaga 3 

Vinjett och intervjufrågor 
 
Det är lördag kväll. Ivar och Emelie har smsat med varandra under dagen och planerat att ses 
på en fest hos gemensamma klasskompisar. Det är trevlig stämning på festen. Ivar och Emelie 
sitter i en soffa och dricker alkohol. De skrattar mycket och allt efter som tiden går flyttar de 
närmre varandra. Ivar lägger armen om Emelie och de kysser varandra. Emelie föreslår att de 
ska sova hemma hos henne inatt eftersom hennes föräldrar är bortresta. Ivar försvinner ut på 
balkongen för att röka tillsammans med sina kompisar och blir kvar där ute balkongen under 
en lång stund. Under tiden börjar Emelie känna sig trött och yr. Hon mår illa och kompisen 
som bor i huset där festen håller till, föreslår att Emelie ska lägga sig och vila i hennes rum. 
Emelie lägger sig i kompisens säng och strax därefter knackar Ivar på dörren och frågar hur 
hon mår. Han sätter sig på sängkanten och stryker Emelie över pannan. Sedan lägger han sig 
intill henne i sängen och lägger armen om henne. Emelie stryker honom över armen och 
viskar att hon mår illa och trött, att hon vill sova. 
- Kan vi inte mysa en stund? Frågar Ivar och kysser henne. 
- Jag mår så illa, svarar Emelie och vänder ansiktet från Ivar. 
- Vi kan ta det lungt, säger Ivar. Han stryker Emelie över benen, upp under hennes kjol och in 
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under hennes trosor. 
- Är det skönt? Frågar Ivar. Emelie svarar inte. Ivar knäpper upp sin gylf och för Emelies 
hand mot den. Emelie rör inte på sin hand, hon ligger stilla. Med sin hand över Emelies 
smeker Ivar sin penis. 

Samtalsfrågor om vinjett 
Har ni några tankar eller reflektioner efter att ha läst caset? 
Hur uppfattar ni Emelie/Ivar? Vad händer i vinjetten? 
 
Intervjuguide 
Vad räknas som sexuella övergrepp? Vad tänker ni rent spontant? 
 
Vad är motsatsen till sexuella övergrepp, dvs “en ömsesidig handling?” vad tänker ni rent 
spontant? 
 
Hur vet man att båda vill? 
 
Finns det något däremellan, en gråzon? Var går gränsen? Finns det tillfällen då det är svårt att 
skilja på vad som är vad? 
 
Det finns åsikter om att den som blivit utsatt kan få skylla sig själv av olika anledningar - vad 
tänker ni kring det? (känner ni igen detta? vad kan det handla om? vad tycker ni?) 
 
Finns det personer som riskerar att bli utsatta för sexuella övergrepp i större utsträckning 
andra? Vilka är dessa? Vad beror detta på? (miljöer? beteenden?) 

När ni tänker er en person som begår sexuella övergrepp av något slag, vad för en person 
tänker ni er då? Varför tror ni någon begår sexuella övergrepp? 
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Bilaga 4 

Kodningsschema 
 
Kod !                                                                                                   Kategori 
 

Avvisa via kroppsspråk 
Avvisa genom språk 
Våldtäkt = sexuella övergrepp 
Våldtäkt första tanken 
Våldtäkt det mest tydliga 
Omdefiniera psykiska sexuella övergrepp till  
trakasseri 
Definition av våldtäkt 
Våldtäkt är att tvinga sig på 
Våld  
Utpressning 
Härskarteknik  
Hålla fast 
Ligga still om våldtagen är konstigt 
Sexuella övergrepp är relativt 
Reagera med chock 
Förklaring till stillaliggande 
Reaktion om våldtagen 
Märker om personen inte vill ha sex 
Göra motstånd med våld 
Säga ja eller nej till sex 
Gå därifrån 
Visa med kroppsspråk att inte vill 
Måste visa att man inte vill 
Svårt för den andre att veta om man inte visar 
Överfall inte offrets fel 
Skuld om man inte visar att man inte vill 
Något är fel om apatisk 
Visa genom förlamning att inte vill 
Säger inte nej ingen våldtäkt 
Låser in då förstår man att hon inte vill 
Våldtäkt om någon ej är vid medvetande 

Sexuella övergrepp definitioner och      
kriterier 
 

 
Svårtolkat om tjejen ligger still 
Olika från person till person 
Vissa ser en smäll på rumpan som komplimang 
Vissa blir kränkta 
Mer en kränkning än ett övergrepp 
Alla sätter olika gränser 

       Gråzoner 



	  

34	  
	  

Otillräckliga signaler 
Ingen stor gest som visar på att man inte vill 
Den andre kan missa gest 
Vågar inte säga ifrån på grund av kärlek 
Gör inget för hon är illamående 
Vill inte men gör det ändå 
Vill först inte men pga tjat ändrar sig 
Övergrepp eller inte 
Alkohol påverkar vet inte om man ville eller inte 
Kändes bra för stunden men ej efter 
Dålig koll när man dricker 
Tolka själv  
Olika för alla 
Kan kännas som en våldtäkt  
Gränsen för vad som är okej blir högre i 
förhållanden 
Inget nej ingen riktig våldtäkt 
 
Eget ansvar, kan ej skylla ifrån sig 
Störd om inte kan kontrollera sig 
Våldtäktsman partner 
Fina restauranger mindre risk 
Många människor mindre risk 
Full och ensam större risk 
Mörk park större risk 
Hemmet en trolig plats 
Fest en trolig plats 
Fel umgänge större risk 
Efterfest stor risk 
Våldtäktsman = gammal gubbe 
Våldtäktsman = dum tonåring 
Person med huva misstänkt gärningsman 
Överfallsvåldtäkter konstig gubbe 
Våldtäkt på fest  = vem som helst 
Inget speciellt utseende på våldtäktsman 
Relationsvåldtäkt personen ignorant, obrydd och 
ouppmärksam 
Överfallsvåldtagare personen psykiskt sjuk 
Alla är inte psykiskt sjuka 
Våldtar med motiv att vilja ha sex 
Våldtar för att visa makt 
Våldtar för att boosta ego 
Våldtar för att bevisa något 
Tonåringar inte tänkt att våldta men blir det ändå 
Brutala våldtäkter för att ta ut frustration, kontroll 

 
Bild av förövare och riskmiljöer 
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Relations våldtäkter för inte tänkte sig för eller makt 
Hålla koll på sin alkoholgräns 
Alkohol en orsak och anledning till våldtäkt men 
ingen ursäkt 

 
Om inte tjejen släppt till på länge då kan den bli 
våldtagen av partnern 
Offer känner skuld 
Offer känner skam 
Lättare offer om den är full 
Beteende kan locka till sex 
Ska kunna klä sig hur som helst utan att bli 
våldtagen 
Att dansa betyder inte att man vill ha sex 
Kan ljuga om att blivit våldtagen 
Vill framstå som offer 
Ljuger för att man skäms att man hade sex frivilligt  
Flörtiga personer lättare offer 
Ej självsäkra personer lättare offer 
Folk som blir uppraggade och inte klarar av att dra 
sig ur 
Om dansar naken och två minuter innan man ska ha 
sex ångrar sig men inte visar då offrets fel 
En vanlig myt skylla sig själv då hon var full 
Inte skuldbelägga offer pga alkohol 
Hålla koll på sin alkoholgräns 

        
Bild av offer 

 
Sex händer bara 
Kan inte fråga om samtycke 
Märker under kvällen om den andre vill 
Om tjej knäpper upp killes gylf så vill hon 
I ett förhållande vet man om den andre vill 
Svårare att veta om man inte känner personen 
Kroppsspråk visar om man vill 
 

        
Sex som ömsesidig handling 


