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Inledning  
 

En tjej som blir våldtagen är oskyldig, det tycker alla. Men många människor ser henne inte som 
oskyldig. Hon får på något sätt skylla sig själv, hon blir skyldig. Oavsett var hon kommer ifrån 
eller vad hon tror på så blir hon ändå skyldig. Det kan vara att hon klär sig i kort-kort, eller att hon 
är för full eller för flörtig mot en kille. Hon blir som en fallen madonna.1 
 

Citatet ovan kom ifrån Nora, en av de tjejer som intervjuades med anledning av denna 
uppsats. Hennes uttryck att en kvinna blir som en fallen madonna är motivet till uppsatsens 
titel. Nora menar att en kvinna som får utstå något så fruktansvärt som en våldtäkt inte blir 
oskyldig genom själva handlingen. Hon har på något vis blivit skyldig. Genom sitt klädval, 
sina handlingar eller genom hur hon uppför sig.2  
 
Amnesty International gjorde i slutet av 2008 en rapport vid namn Fallet Nedlagt – våldtäkt 
och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna. Den beskriver hur det könsbaserade våldet, 
våldtäkt inkluderat, fortfarande är stort i västvärlden.3 
   Amnesty International Norge genomförde 2007 en rapport; Hvem bryr seg? En rapport om  
menns holdninger til vold mot kvinner, för att skapa tankar och debatt kring ämnet män, 
kvinnor och våld.4 Slutsatserna i rapporten blev att 3 av 10 norska män ansåg att kvinnor 
själva utsatte sig för större risk till sexuellt övergrepp om de var berusade eller klädde sig 
utmanande. Undersökningen kom även fram till att var femte norrman ansåg att en kvinna var 
helt eller delvis ansvarig för sexuella övergrepp om det var känt att hon hade haft flera 
partners tidigare.5 42% att männen i undersökningen var även bekanta eller släkt med en 
kvinna som hade utsatts för någon typ av våld utförd av en man.6  
 
Enhetschefen för Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) Erik Grevholm, författaren och utredaren 
Lotta Nilsson och kriminologen Malena Carlstedt skrev på uppdrag av BRÅ rapporten 
Våldtäkt – en kartläggning av polisanmälda våldtäkter. De kom fram till att våldtäktsoffer 
kan ha vilken ålder som helst, men att de fall som oftast kommer upp till diskussion i media 
och hos vanliga människor är de yngre. Unga kvinnor mellan 16-25 är de som syns och de 
som ifrågasätts.7 
 
Denna uppsats handlar om hur skolelever i Nässjö stad uppfattar innebörden av våldtäkt samt 
hur detta förhåller sig till tidigare forskning. Sociologen Stina Jeffner genomförde 1998 en 
undersökning i samband med sin avhandling som kommer att presenteras som tidigare 
forskning i denna uppsats.8 Anledningen till att tidigare forskning fått stor plats i 
undersökningen är att den begränsade undersökning som jag genomfört får mer substans om 
resultatet överensstämmer som har högre anspråk på generalitet som visar vilken typ av 
attityder som kan finnas hos unga människor, som Nora idag.  

                                                 
1 Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
2 Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
3 Amnesty International Sverige, 2008, passim 
4 Amnesty International Norge, 2007, sid. 4 
5 Amnesty International Norge, 2007, sid. 5 
6 Amnesty International Norge, 2007, sid. 11 
7 Grevholm m.fl., 2005, sid. 7 
8 Jeffner, 1998, Passim 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att studera hur skolelever i Nässjö stad uppfattar 
innebörden av våldtäkt samt hur detta förhåller sig till tidigare forskning. 
 
Frågeställningar: 

• Vilka uppfattningar har skolelever om innebörden av våldtäkt? 
• Vad säger tidigare forskning kring ungdomars uppfattning gällande våldtäkt? 

Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar ungdomars åsikter kring våldtäkt. Enligt samordnaren Berit 
Josefsson på Norråsaskolan har Nässjö Kommun fyra högstadieskolor; Centralskolan (Nässjö 
stad), Norråsaskolan (Nässjö stad), Parkskolan (Bodafors) och Rosenholmskolan 
(Forserum).9 Uppsatsen är avgränsad till två av dessa skolor; Centralskolan och 
Norråsaskolan. Anledningen till att dessa två skolor valdes var deras geografiska närhet till 
mig vilket gjorde att bekvämlighetsurval var den mest ultimata valet. I tabell 1 och 2 visas 
antalet elever i respektive skola i årskurs 7, 8 och 9. 
 
Tabell 1. Årskurs 7 och 8 på Centralskolan och Norråsaskolan läsåret 07/08. Källa: 
Centralskolan, Lena Mayertz, 2009-11-27; Norråsaskolan, Berit Josefsson, 2009-11-25. 
 Centralskolan Norråsaskolan 
Årskurs 7 75 elever 170 elever 
Årskurs 8 112 elever 160 elever 
Särskoleklass 16 elever --- 
Förberedelseklass --- 31 elever 
Totalt inklusive årskurs 9: 295 elever 526 elever 

 
Tabell 2. Årskurs 9 på Centralskolan och Norråsaskolan läsåret 07/08. Källa: Centralskolan, 
Lena Mayertz, 2009-11-27; Norråsaskolan, Berit Josefsson, 2009-11-25. 
 Centralskolan Norråsaskolan 
9A 23 elever 27 elever 
9B 21 elever 26 elever 
9C 24 elever 28 elever 
9D --- 28 elever 
9E 24 elever 30 elever 
9G --- 7 elever 
Totalt: 92 elever 146 elever 

 
Enkätundersökningen och intervjuundersökningen fokuserar på årskurs 9 där eleverna nått 
eller inom en snar framtid kommer att nå 15-års ålder. I samklang med sociologen Stina 
Jeffners tidigare forskning, som presenteras på nästkommande sidor, är det i den åldern frågor 
kring kön, sexualitet och kärlek börjat florera.10 
 
I avgränsningarna gällande tidigare forskning fann jag att Jeffner skrev sin doktorsavhandling 
om ungdomars syn på våldtäkt. Hon intervjuade, som jag, 15-åringar.11 Anledningen till att 
detta är den tidigare forskning som uppsatsen vilar på är att det är den enda jag funnit som är 
direkt jämförbar med min undersökning. Jag har dock även använt mig av journalisten och 

                                                 
9 Josefsson, Intervju, Norråsaskolan, 2008-01-03 
10 Jeffner, 1998, sid. 37 
11 Jeffner, 1998, sid. 39 
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författaren Katarina Wennstams undersökning gällande gärningsmannen och dennes närhet, 
eftersom den överensstämmer med några av elevernas uppfattningar i undersökningen.12 

Metod 
Undersökningens material bygger på två delar; en kvantitativ surveyundersökning genom 
enkäter (se bilaga 1) och en kvalitativ studie med intervjuer (se bilaga 2).   

Enkätundersökningen 
Den kvantitativa surveyundersökningen bestod i att enkäter skickades ut i datainsamlingens 
första fas. Anledningen till att en enkät gick ut till de båda skolorna innan några intervjuer 
genomfördes var att få en bild av vad samtliga elever ansåg. Enkätens olika frågor var 
uppbyggda med tre svarsalternativ; ja, nej och vet ej. För att verkligen få information kring 
vad eleverna ansåg i frågorna öppnades möjligheten för kommentarer efter varje fråga. 
Enkäten behandlade fem olika kategorier som relaterar till innebörden av våldtäkt; klädsel, 
alkohol, flörtigt beteende, olika typer av nej och våldtäkt inom äktenskapet.  
   Enkäten inleddes med ett antal bakgrundsfrågor där eleverna fick ringa in varifrån de kom 
och om de eller deras föräldrar hade någon annan kulturell bakgrund än den svenska. 
Anledningen till detta var att se om det kunde finnas några eventuella likheter eller skillnader 
mellan svenska elever och elever med invandrarbakgrund, men dessa valdes bort för det blev 
ingen särskillnad i undersökningen. 
  
Av totalt 295 elever på Centralskolan deltog 71 elever (92 elever totalt i årskurs 9), varav 35 
tjejer och 36 killar. Frånvaro kan förklaras med att sammanlagt 21 elever var och övade inför 
julkonserten när enkätundersökningen genomfördes. Från Norråsaskolan var det 103 elever 
(146 elever totalt i årskurs 9) som deltog i enkätundersökningen av skolans 526 elever, varav 
48 tjejer och 55 killar. Frånvaron kan även här förklaras med att sammanlagt 43 elever var 
och övade inför skolans julkonsert när enkätundersökningen genomfördes. Samtliga 
niondeklasser på båda skolorna var med och svarade på enkäten för att få ett så generellt 
perspektiv ifrån båda skolorna som möjligt. Enkäten delades även ut under olika 
lektionstillfällen där de även besvarades och samlades in av mig. 

Intervjuundersökningen 
Datainsamlingens andra fas bestod av en mindre intervjuundersökning där eleverna kunde 
kryssa i ruta om de var intresserade av att delta i kompletterande intervjuer efteråt. Valet att 
använda intervjuer, som komplement till enkäten, berodde på att det skulle vara lättare att få 
mer ingående svar på varför de svarat som de gjort i enkäten och vad de hade för ytterligare 
åsikter i ämnet. Ett urval gjordes därefter av samtliga som svarat ja på den frågan. Detta för 
att skilja ut fyra elever ifrån varje skola, två tjejer och två killar. Det gjordes för att få en 
bredare bild av båda könens åsikter. Då det var lågt gensvar på frågan om de ville bli 
intervjuade gjordes ett bekvämlighetsurval ifrån skolorna. Det innebär att ett urval gjordes 
baserat på tillgänglighet.13 Urvalet gjordes utifrån hur utförliga kommentarer eleverna hade 
skrivit till frågorna på grund av att jag förväntade mig att dessa elever hade mest att säga. 
   Intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev och tog ungefär trettio minuter vardera. De 
var strukturerade med färdiga frågor och eventuella följdfrågor. Områdena som 
intervjufrågorna behandlade var; vad en våldtäkt var för dem, om de kände någon som blivit 
våldtagen, omgivningens reaktioner, olika omständigheter kring en våldtäkt, som klädsel, 
alkohol och flörtigt beteende, media, vem som våldtar och vem som blir våldtagen och 

                                                 
12 Wennstam, 2002, passim 
13 Bryman, 2001, sid. 114 
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glåpords användning. Frågorna som riktades mot elevernas vardag och närmiljö var för att få 
en bredare bild av hur eleverna upplevde sin vardag. 
 
Några av de frågor som ställdes under intervjuerna, gällande områdena vem som våldtar och 
vem som blir våldtagen finns inte redovisade i undersökningen. Anledningen till detta är att 
dessa områden inte var viktiga för eleverna. De hade inga direkta åsikter gällande dem.14 
 
Problemen som har uppkommit under undersökningens gång är främst att det har varit svårt 
att få fram personer, som var villiga att ställa upp på enskilda intervjuer. Omkring tio elever 
ifrån Norråsaskolan och fem elever ifrån Centralskolan var villiga att ställa upp på intervjuer. 
Anledningen till det större antalet på Norråsaskolan kan vara att jag har gjort min VFU där 
två gånger. Det gör att många elever känner igen mig. Detta kan både ses som en fördel och 
en nackdel, då det fanns risk för att intervjutillfällena skulle hamna i gamla roller som lärare 
och elev. Norråsaskolan är även min egen gamla högstadieskola. 
 
Därefter valdes fyra elever ut; Cilla, Christian, Calle och Camilla för intervjuer. Christan, 
Calle och Camilla har svensk härkomst.15 Cilla har däremot nordisk bakgrund och kom till 
Sverige vid så låg ålder att hon endast har gått i det svenska skolsystemet.16 Därefter valdes 
fyra elever ut; Nora, Nicklas, Nadja och Nate. Nicklas har svensk härkomst.17 Nadja, som har 
arabisk härkomst, kom till Sverige vid mycket låg ålder och har endast gått i det svenska 
skolsystemet.18 Nora, som har nordisk härkomst, och Nate, som har slavisk härkomst kom till 
Sverige efter att de påbörjat sin skolgång i hemlandet.19 Anledningen till att elevernas 
hemland inte finns med är att vissa av dem har valt att vara helt anonyma i undersökningen. 
Detsamma gäller elevernas verkliga namn. Samtliga elevnamn i uppsatsen är därför 
uppdiktade. För att det ska bli så lätt som möjligt att identifiera rätt elev med rätt skola börjar 
elevernas namn på samma bokstav som skolornas namn. 

Analys 
För att försöka få någon form av klartext i varför eleverna svarat som den gjorde i 
enkätundersökningen togs deras kommentarer tillvara i analysen. Utöver detta kunde 
undersökningen förklaras med hjälp av de kompletterade intervjuerna. 
 
De databaser som använts när det gäller inledande kapitel, bakgrund och tidigare forskning 
existerar i sin form via Högskolebiblioteket vid Högskolan i Jönköping. De databaser som 
främst användes för informationssökningar var Libris och till viss del Högskolebibliotekets 
lokala databas JULIA. 
    

Material 
I bakgrunden har bland annat den svenska lagboken använts.20 Den har kompletterats med 
ovannämnda rapporten från BRÅ,21 de två rapporter som Amnesty International har 
genomfört för norsk22  och svensk23 räkning 2007 respektive 2008 och en artikel. Den senare 

                                                 
14 Intervjuresultat: Centralskolan, 2007-12-18; Norråsaskolan, 2007-12-17 
15 Intervjuer:  Calle, Christian, & Camilla, Centralskolan 2007-12-18 
16 Intervju: Cilla, Centralskolan 2007-12-18 
17 Intervju: Nicklas, Norråsaskolan, 2007-12-17 
18 Intervju: Nadja, Norråsaskolan, 2007-12-17 
19 Intervjuer: Nate & Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
20 Sveriges lagar, 2005, Brottsbalken 6:1 
21 Grevholm m.fl., 2005, passim 
22 Amnesty International Norge, 2007, passim 
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har varit till stor hjälp för att få kunskaper kring ungdomar och deras sexualitet och heter 
”Ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa i ett folkhälsoperspektiv”. Den är skriven av 
gynekologen Margareta Larsson och ger ett perspektiv på forskning kring ämnet, men även 
skildringar om vilken problematik dagens ungdomar möter, främst när de gör sin sexuella 
debut.24  
 
Det material jag har valt att använda mig av som tidigare forskning i undersökningen är 
sociologen Stina Jeffners avhandling, Liksom våldtäkt typ… – om ungdomars förståelse av 
våldtäkt, skriven 1998. Jag har även använt mig av författaren och journalisten Katarina 
Wennstam, som i sin bok Flickan och skulden – en bok om samhällets syn på våldtäkt har 
granskat ett trettiotal domar runt om i Sveriges olika domstolar.25 
   Det material som främst har använts i undersökningen är dock den insamlade datan ifrån 
enkät- och intervjuundersökningarna på Centralskolan och Norråsaskolan.  
   Rektorn på Centralskolan, Jan-Inge Frii, beskrev hur skolan innefattar Handskeryd, Åker, 
Centrum och Målen. Samtliga stadsdelar är relativt centrala stadsdelar i Nässjö. Handskeryd 
och Målen består till större del av villaområden, medan Åker är en blandning av villaområden 
och lägenhetsområden och den är även mer invandrartät. Centrum består endast av 
lägenheter.26 
   Josefsson förklarade Norråsaskolans upptagningsområde, som var Runneryd, Norrboda, 
Nyhem, Hultet, Solberga Anneberg, Ormaryd, Äng och Flisby. Runneryd är ett av de mer 
lägenhetstäta områdena och även den mest invandrartäta stadsdelen i Nässjö.27 Norrboda, 
Nyhem och Hultet är tre stadsdelar, som har större blandning av lägenheter och 
lägenhetsområden och de bebos till större del av småbarnsfamiljer. Solberga, Anneberg, 
Ormaryd, Äng och Flisby är mindre samhällen utanför Nässjö, där det mest förekommer 
villaområden.28  
 

Forskningsläge 
Det material som presenteras i forskningsläget visa på andra aspekter än attityder och 
ungdomar som finns inom ämnet våldtäkt. Mycket av det material som jag har kommit i 
kontakt med inom ämnet våldtäkt är olika typer av biografier skrivna av kvinnor, som själva 
har blivit våldtagna, eller personer vilka har arbetat nära kvinnor, som har blivit våldtagna. En 
av dessa böcker är Jag kallade det aldrig för våldtäkt – att möta våldtagna kvinnor, skriven 
av Josefin Grände, som har mött och pratat med kvinnor vilka har blivit utsatta för en 
våldtäkt. Grände arbetar som samordnare för en stödverksamhet, Team för våldtagna kvinnor. 
Hon har även vid ett flertal tillfällen i samband med denna verksamhet arbetat tillsammans 
med BRÅ. Boken tar inte upp attityder, vilket är ämnet för den här uppsatsen men den har 
varit intressant och är en bra grund för att förstå kvinnor, som har blivit våldtagna.29  
   En annan bok skriven av samma författare är Utsatt för våldtäkt? Den beskriver känslor och 
reaktioner, som kan uppstå för den som har utsatts för en våldtäkt. 30 Anledningen till att den 
inte användes i undersökningen var att den inte tar upp attityder till våldtäkt.  
 

                                                                                                                                                         
23 Amnesty International Sverige, 2008, passim 
24 Larsson, 2009, passim 
25 Wennstam, 2002, passim 
26 Frii, Intervju, Centralskolan, 2007-12-18 
27 Josefsson, Intervju, Norråsaskolan, 2008-01-03 
28 Josefsson, Intervju, Norråsaskolan, 2008-01-03 
29 Grände, 2005, passim 
30 Grände, 2007, passim 
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Något som har tagits upp på agendan inom forskningen kring våldtäkt är olika historiska 
perspektiv. Historikern och journalisten Iris Chang skrev The Rape of Nanking – The 
Forgotten Holocaust of World War II, som handlar om den psykologiska krigsföringen och 
tortyren, bland annat i form av våldtäkt, vilken den japanska armén använde sig av mot 
civilbefolkningen i staden Nanjing i Kina under andra världskriget.31 Boken var dock inte 
relevant för denna uppsats på grund av att den inte tar upp soldaternas attityder.  
 
Om droger och våldtäkt finns det en hel del material, men den bok som ständigt har 
återkommit i sökningar kring ämnet är Understanding street drugs a handbook of substance 
misuse for parents, teachers and other professionals, skriven av David Emmet och Graeme 
Nice. Emmet och Nice har under många år arbetat med ungdomar, som använt droger och 
därtill blivit utsatta för våldsbrott.32 Boken handlar dock inte om attityder till våldtäkt, vilket 
gör den irrelevant för denna uppsats.   

Teoretisk utgångspunkt 
Jeffner menar att den feministiska forskningen (genus- eller kvinnoforskning) går ut på att 
förstå vad det betyder att vara kvinna och vad det betyder att vara man. Forskningen 
definieras genom tolkningsperspektiv och försöker förklara kön och makt genom dåtid och 
nutid och hur dessa förknippas med varandra under kulturella, historiska och samhällsmässiga 
förhållanden.33  
 
Detta teoretiska perspektiv belyser underliggande utgångspunkt om att våldtäkt är ett uttryck 
för obalans i maktrelationen mellan man och kvinna. I likhet med Jeffner finner jag också att 
följande feministiska teori ger en sammanhängande och förklarande bild av hur ungdomarnas 
vardag hänger ihop med sexualitet och deras åsikter kring ämnet. 
 
Jag har använt mig av en feministisk forskare. Statsvetaren och juristen Catherine 
MacKinnon skrev 1989 boken Towards a feminist theory of state, där hon studerar 
förhållandena mellan kön, sexualitet och makt.34 Dessa tre ord är sammankopplade, för att 
förstå ett av dem måste vi förstå de andra två.35 MacKinnon skriver att mäns våld mot 
kvinnor är en sorts maktutövande. Hon går starkt emot den ickefeministiska forskningens 
definition av att våldtäkt inte har något med sexualitet att göra. För att förstå en våldtäkt 
måste kön och sexualitet tas i beaktande. I stället för att se till våldet i handlingen våldtäkt 
måste vi vända på scenariot och se icke-våldet i samlag. MacKinnon menar att vi lägger för 
stor vikt vid att en kvinna inte vill vid en våldtäkt, men att det i sin tur betyder att hon alltid 
vill ha samlag om hon inte säger nej.36 Hon beskriver sexualitet som en social konstruktion, 
vilken här blir baserad på mäns makt. MacKinnon beskriver hur makten är skapad av män för 
att tvingas på kvinnor och det blir en erotisering av makt. Den här erotiseringen faller ifall en 
kvinna inte låter sig påtvingas makten och därmed kommer våld in.37 
   Anledningen till att jag fann MacKinnon intressant, förutom kopplingen till Jeffners 
forskning, var att hon tar upp kön som en viktig del i relationen mellan sexualitet och makt. 
Detta var något jag fann intressant på grund av hur hon definierar maktmissbruket som kan 
uppstå och som härleds till våldtäkt i denna uppsats. 
  
                                                 
31 Chang, 1997, passim 
32 Emmet & Nice, 2005, passim 
33 MacKinnon, 1989, passim 
34 MacKinnon, 1989, sid. 128 
35 MacKinnon, 1989, sid. 131  
36 MacKinnon, 1989, sid. 128 
37 MacKinnon, 1989, sid. 129 
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Bakgrund 
I Brottsbalens finns numera lagstiftning rörande våldtäktsbrott. Följande kapitel börjar med 
en beskrivning av lagens framväxt, sedan beskrivs lagens innehåll utifrån dess definition av 
våldtäkt. Därefter följer redovisning av våldtäktsfall i Sverige och på höglandet för att ge 
fakta från elevernas närmiljö. 

Lagens framväxt 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anser att en av anledningarna till att svensk lagstiftning 
gällande våldtäkt har förändrats och blivit hårdare är att allmänhetens syn på den personliga 
sexualiteten och sexualbrott i allmänhet har förändrats.38 Före 1965 innefattade inte lagen 
våldtäkt inom äktenskap och efter 1984 förändrades även definitionen av kön. Lagen blev 
därmed könsneutral. Det möjliggjorde att en person även kunde dömas för våldtäkter mot 
män.39 BRÅ skriver att sedan 1998 har våldtäktsbrottet utvidgats ytterligare för att de svenska 
domstolarna ska få mer bedömningsmaterial att gå på främst när det gäller kränkningen 
snarare än typen av sexuell handling.40 Enligt Wennstam trädde den reviderade 
sexualbrottslagen i kraft den 1 april 2005. Hon berättar att den utgjorde grunden för att vidga 
begreppet våldtäkt till att även innefatta handlingar vilka tidigare juridiskt sågs som sexuellt 
utnyttjande.41  
   I juli 2008 tillsatte Justitiedepartementet rådmannen Nils Petter Ekdahl för att utreda 2005 
års lagändring. Han ska främst se över de rubriceringar som finns i lagstiftningen, men även 
se om flera situationer kan inkluderas under redan existerande rubriceringar. Utredningen 
beräknas vara färdig vid slutet av 2010.42 

Lagen 
I Brottsbalken finns tre rubriceringar av sexualbrott. Dessa är våldtäkt, sexuellt tvång och 
sexuellt utnyttjande. Det finns även olika grader av brotten; från mindre grovt till grovt. 
Dessa spelar stor roll när gärningsmannen ska få sin dom.43 
 

6 kap. Om sexualbrott 
 
1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar 
en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till 
kränkningens art och omständigheter i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse 
i lägst två och högst sex år. 
    Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt 
första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja personen på grund av 
medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 
störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. 
    Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att  
anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 
    Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 
fängelse i lägst fyra år och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, 
om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på 
annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller 
annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).44 

 

                                                 
38 Grevholm m.fl., 2005, sid. 15  
39 Grevholm m.fl., 2005, sid. 15 
40 Grevholm m.fl., 2005, sid. 16 
41 Wennstam, 2002, sid. 21 
42 Justitiedepartementet, 2008-07-17  
43 Sveriges rikes lag, 2005, Brottsbalken 6:1 
44 Sveriges rikes lag, 2005, Brottsbalken 6:1 
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Det som enligt lagen skiljer de olika graderna av våldtäkt åt är således själva handlingen. Om 
handlingen kan uppfattas som mindre grov blir straffet lindrigare. Detsamma gäller den 
grövre formen av våldtäkt då våldet eller hotet uppfattas som grovt eller om det har varit flera 
gärningsmän som medverkat i övergreppet. 
 

2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person att 
företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år. 
    Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket 
med en person under de förutsättningar i övrigt som anges. 
    Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till 
fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 
beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).45 

 
Sexuellt tvång har alltså en lägre strafftid än våldtäkt och innebär att en person har tvingat 
någon annan att utföra eller utstå en sexuell handling. Det innebär inte att det måste vara ett 
samlag som har genomförts. Det kan även röra sig om exempelvis oralsex. Grovt sexuellt 
tvång innefattar, precis som våldtäkt, flera gärningsmän och grovheten i brottet. 

 
3 § Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka 
att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms till fängelse i högst två år. 
    Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av personen i beroendeställning till fängelse i 
längst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om 
fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen 
annars visat särskild hänsynslöshet. Lag (2005:90).46 

 
Sexuellt utnyttjande tas därmed till som brottsrubricering, om förövaren innehar en 
maktposition över offret, som ålderskillnad där offret kan vara minderårigt. Precis som grovt 
sexuellt tvång och grov våldtäkt blir sexuellt utnyttjande grovt om det finns flera 
gärningsmän, eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet.47 

Våldtäkt i Sverige 
Enligt Amnesty International har Nordens samtliga länder under de senaste åren verkat för att 
öka debatten kring könsrelaterat våld. Länderna hävdar själva att våldtäkt är en mycket 
prioriterad fråga och att det arbetas aktivt utifrån den när det gäller bland annat lagstiftning. I 
Sverige finns konkreta bevis på detta genom att sexualbrottslagen reviderades och trädde i 
kraft den 1 april 2005. Den vidgade då begreppet våldtäkt.48  
   Enligt rapporten ökar även medvetenheten bland de nordiska länderna kring dessa frågor, 
men en kraftig ökning av antalet anmälda våldtäkter i förhållande till antal åtal och antal 
fällande domar har noterats.49 Det svenska rättsväsendets, sjukvårdens, socialtjänstens och 
skolväsendets institutioner bör, enligt organisationen, förändra och förbättra sitt arbete 
gällande sexualkunskap med den svenska regeringen som yttersta ansvarig.50   
   Sverige har enligt Amenesty även stora problem med konservativa och gamla 
föreställningar. Dessa måste bearbetas aktivt genom kunskap och dialog. Organisationen 
föreslår även att regering och riksdag tar fram någon form av handlingsplan för att arbeta 
förebyggande och attitydförändrande i framförallt skolorna.51 

                                                 
45 Sveriges rikes lag, 2005, Brottsbalken 6:2 
46 Sveriges rikes lag, 2005, Brottsbalken 6:3 
47 Sveriges rikes lag, 2005, Brottsbalken 6:3 
48 Amnesty International, 2008, sid. 15 
49 Amnesty International, 2008, sid. 12 
50 Amnesty International, 2008, sid. 16 
51 Amnesty International, 2008, sid. 52 
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Enligt Larsson har antalet anmälda våldtäkter i Sverige ökat kraftigt de senaste åren. På drygt 
trettio år har antalet anmälda våldtäkter mer än femdubblats, ifrån 750 anmälda våldtäkter 
(1975) till 4200 anmälda våldtäkter (2006). Hon ser en av anledningarna till ökningen i de 
nya lagrubriceringarna. Larsson menar att då de innefattar fler aspekter av våldtäkt har detta 
gjort att anmälningarna ökat på grund av att fler innefattas av brottet.52  

Våldtäkt i Jönköpings län 
Smålandstidningen, den lokala tidningen på det småländska höglandet, publicerade den 26 
januari 2008 journalisten Rebecca Sjöströms artikel ”Allt fler våldtäkter polisanmäls”. Enligt 
den har en markant ökning gällande antalet anmälda våldtäkter noterats av polisen. I 
Jönköpings län har de stigit från 34 anmälda våldtäkter (1998) till 133 anmälda (2007). Detta 
blir en nästintill fyrdubbel ökning under de senaste nio åren. Kriminalinspektör Lars-Erik 
Furuskog kom enligt artikeln fram till att detta kunde bero på att fler vågar anmäla att de 
utsatts för brott eller att fler anmälningar kommer in där offret känner gärningsmannen. Fyra 
domar har verkställts, där våldtäkten i sig skedde på höglandet, eller där en höglandsbo var 
inblandad.53  
   Furuskog kom även fram till att det främst är kvinnor som är våldtäktsoffren i Jönköpings 
län, men att det inte är något som är unikt för detta geografiska område utan att det är så 
genomgående över landet. Han menade att även höglandspolisen sett en ökning av 
inomhusvåldtäkter. Här anser Furuskog att det är på grund av att fler som anmält känner 
gärningsmannen och att det därför sker inomhus. Till sist ansåg han att det fortfarande finns 
ett stort mörkertal när det gäller våldtäkt, främst i fråga om de våldtäkter som sker i hemmet. 
Han trodde att det var på grund av att så få vågar anmäla sina respektive för våldtäkt.54 
 
 
  

                                                 
52 Larsson, 2009, sid. 308 
53 Sjöström, 2008-01-26 
54 Sjöström, 2008-01-26 
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Undersökning 
Den empiriska reodivsningen är disponerad så att tidigare forskning kommer först. Sedan,  
för att göra det enklare, följer kategorierna signaler och attityder där resultatet av enkät- och 
intervjuundersökningarna redovisas. Den sista kategorin, i närmiljön, kommer därefter och 
den bygger endast på intervjuerna.  

Tidigare forskning 
Wennstam har granskat ett trettiotal domar runt om i Sveriges olika domstolar. Hon har pratat 
med offer, som har blivit utsatta för våldtäkter, och även studerat processen med 
domstolsförhandlingar, vittnesmål och domar. Wennstam har också undersökt hur 
allmänhetens syn har förändrats då offret har återgått till sin vardag.55 Hon visar historier, där 
offren har utsatts för förnedrande förhör av gärningsmännens advokater, och hur allmänheten 
ser på brottet. Under sina observationer synliggör författaren även hur svårt det många gånger 
är för personerna i gärningsmannens närhet att tro att denne kan begå ett sådant brott. Det är 
lättare att smutskasta en okänd tjej, än att tro att någon i ens närhet har begått ett sådant 
brott.56 
 

Om din kompis är våldtäktsman så kan ju vem som helst vara det och det är inte vad vi har lärt oss. 
Men våldtäktsmännen är ofta precis, som din eller min kille, bästa kompis eller pappa. Åtminstone 
på ytan. 
    Men att tänka sig att en tämligen obekant tjej som brukar flirta mycket, som alltid brukar hamna i 
någon soffa och hångla, att hon skulle vara en hora och inte ett offer, det är egentligen inte så svårt. 
Där är våra spärrar betydligt lättare att rucka på. Det är lättare att leva med och det är inte en sådan 
svår anklagelse. Det är lättare att förlåta en tjej för att hon låg med ett helt gäng än att förlåta eller 
ens acceptera att någon är en våldtäktsman, en brottsling.57 
 
 

Ovanstående citat är hämtat ur Wennstams sammanfattning av de intervjuer och 
observationer hon har gjort bland offer, gärningsmän och familjemedlemmar till dessa. Hon 
menar att det är svårt för många i samhället, främst ungdomar, att se en person de känner som 
gärningsman.58 
 
Jeffner går i sin avhandling djupare in på ungdomars syn på våldtäktsoffrets heder.  Hennes 
syfte var att söka kunskap kring ungdomars definitioner på normalt och extremt runt 
våldtäkter. Ungdomarnas förståelse av ämnet är något som står i fokus och med förståelse 
menar hon olika innebörder av våldtäkt. Det kan vara både utifrån ett kulturellt, ett 
föreställnings- eller ett erfarenhetsbaserat perspektiv.59  
   I sin undersökning valde Jeffner 15-åringar som sina informanter. Första steget i hennes 
urvalsprocess var att skicka ut en enkät till ett antal närliggande skolor i Sverige. Efter att hon 
tagit upp vissa frågor gällande de enkätsvarande ungdomarnas sociala bakgrund, som 
familjesammansättning, föräldrars arbete och tidigare förhållanden gick hon in på frågorna de 
skulle besvara.60 Enkäten behandlade åtta frågor inom ämnena; sexuella erfarenheter, om de 
kände någon som utsatts för sexuellt våld, hur vanligt våldtäkt är i Sverige och vad en 
våldtäkt var för dem. Hon fick tillträde till fyra högstadieskolor, men nämner inte namnen på 
dessa skolor utan refererar endast till att de ligger någonstans i Mellansverige och har olika 
upptagningsområde vad gäller landsort-stad, invandratäthet och social klass. Anledningen till 
                                                 
55 Wennstam, 2002, sid. 125 
56 Wennstam, 2002, sid. 72 
57 Wennstam, 2002, sid. 70 
58 Wennstam, 2002, sid. 71 
59 Jeffner, 1998, sid. 15 
60 Jeffner, 1998, sid. 261-263 
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anonymiteten var att så många redan kände till vilka hennes ungdomar var.61 Sammanlagt 
svarade 331 elever på hennes enkätundersökning, 169 killar och 162 tjejer.62 Jeffners urval av 
ungdomar som skulle intervjuas berodde bland annat på skolornas geografiska närhet till 
henne och om ungdomarna hade kryssat för ifall de ville bli intervjuade eller ej. Därefter 
valdes 16 ungdomar ut, men hur många som valdes ifrån vilken skola eller om alla fyra 
skolorna användes framkom inte av undersökningen.63 De intervjuer som Jeffner genomförde 
var semistrukturerade, det vill säga att hon inte har utgått från något skapat frågeformulär. De 
frågor hon ställde under intervjuerna rörde ämnen som könets betydelse, sex och kärlek och 
vad ungdomarnas definition av våldtäkt var.64  
 
Ungdomarna i Jeffners undersökning har kommit fram till att våldtäkten kan omdefinieras 
eller omtolkas utifrån en rad olika omständigheter. Dessa omständigheter finns i 
ungdomarnas vardag ständigt och har en stor påverkan på deras sätt att tänka och se.65 
Våldtäkten är en våldtäkt, enligt de 15-åriga ungdomar som Jeffner har intervjuat, om; 

� Ingen av dem som är inblandade har haft någon typ av romantiska känslor för 
varandra. Detta faktum gör att ungdomarna enligt Jeffner kopplar kärlek och 
förälskelse till romantik. Detta innebär att om det har funnits sådana känslor mellan de 
inblandade ses handlingen av ungdomar utanför situationen som ett samlag i stället för 
våldtäkt.66 

� Ingen av parterna har varit för berusade. Impulser som ungdomarna får när de dricker 
alkohol har stor påverkan. Enligt Jeffners ungdomar har killar en stark sexuell drift 
som tjejer ska ta hänsyn till när de dricker alkohol. Ungdomarna ansåg att tjejen blev 
medansvarig för våldtäkten om hon hade druckit för mycket alkohol.67 

� våldtäktsoffret har sagt nej på rätt vis. Enligt ungdomarna ska en tjej som inte vill ha 
sex med en kille ge ett tydligt nej. Hon bör även försöka lämna platsen för att det ska 
ha varit en våldtäkt. En tjej som skickar ut fel signaler får skylla sig själv.68 

� Gärningsmannen inte kan tolkas som ”normal”. Det är en speciell typ av killar som 
våldtar, enligt de ungdomar som Jeffner har intervjuat.  Dessa killar har någon form 
av psykiska problem eller en dålig barndom. De kan även vara blyga och ensamma, 
vilket gör att ungdomarnas sympati för dessa killar ökar. På grund av dessa 
”störningar” har dessa killar inget ansvar.69 Detta stämmer med Wennstams olika 
förklaringar till att det kan vara svårt för personerna i en våldtäktsmans omgivning att 
se det personen i fråga verkligen har gjort. Hon menar att det blir lättare för dem att 
antingen smutskasta tjejen eller förklara killen som onormal.70 

� Offrets sexliv inte kan ifrågasättas Om tjejen klär sig eller beter sig på ett visst sätt 
som gör att hon kan uppfattas som provocerande. Hon får sedan tidigare inte ha haft 
något aktivt sexliv och hon får inte ha uppfattats som en ”hora”. Killar kan inte få 
denna stämpel. Genom dessa scenarion förmildras omständigheterna kring våldtäkten 
till killens favör.71 

                                                 
61 Jeffner, 1998, sid. 39 
62 Jeffner, 1998, sid. 40 
63 Jeffner, 1998, sid. 41 
64 Jeffner, 1998, Passim 
65 Jeffner, 1998, sid. 190 
66 Jeffner, 1998, sid. 163 
67 Jeffner, 1998, sid. 165  
68 Jeffner, 1998, sid. 150 
69 Jeffner, 1998, sid. 181,  
70 Wennstam, 2002, sid. 72 
71 Jeffner, 1998, sid. 177 
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� Offret har mått dåligt efter brottets genomförande. Ungdomarna menar även, att tjejen 
måste må på ett speciellt sätt efter våldtäkten. Hon ska vara öppet traumatiserad av det 
som skett och ska inte bete sig som hon gjorde innan våldtäkten. Om tjejens 
reaktioner är annorlunda som att hon går till skolan som vanligt, kan andra uppfatta 
det som att hon ljög.72 

Jeffners ungdomar lägger stor vikt vid offrets handlingar innan brottet har genomförts. De 
tjejer som ifrågasätts är de som inte uppför sig som ”fina flickor”. De klär sig utmanande, har 
haft många sexuella relationer och flörtar mycket.73 Kring dessa tjejer sprids det alltid rykten. 
Det finns åtminstone en på varje högstadium. De kallas för lössläppta och horor. Killar som 
gör detsamma, har många sexuella relationer och flörtar mycket, får inte samma stämpel. De 
anses vara coola. Det är upp till tjejen själv att inte få ett sådant rykte. Det är tjejens ansvar att 
inte uppträda utmanande, så att hennes signaler kan misstolkas.74  
   Jeffners resultat kan delas in i två olika modeller. Den första visar ungdomarnas principiella 
förståelse. Det går en gräns mellan bra sex och våldtäkt.75 De var överens om att våldtäkt var 
allt sexuellt som skedde efter att en tjej sagt nej. Modellen visar förenklat sambandet mellan 
ungdomarnas principiella förståelse av vad som är våldtäkt och vad som är bra sex. 
 
Modell 1. Jeffners modell över principiell förståelse av våldtäkt. Källa: Jeffner, 1998, 
sid.189. 
 
 
 
 
 
 
Jeffners andra modellen visar vad hon kallar förhandlingsutrymme. Hon kommer fram till att 
gränsen flyttas på olika vis efter ungdomarnas konkreta förståelse för gränsen mellan bra sex 
och våldtäkt.76 Jeffner menar att det inte blir möjligt att se någon klar linje mellan vad som 
kan tolkas som våldtäkt och vad som kan tolkas som bra sex. Det innebär i sin tur att det finns 
ett förhandlingsutrymme mellan vad de ser som bra sex och vad de egentligen tycker är 
våldtäkt med dessa kriterier som tolkningsbas.77  

Modell 2. Jeffners modell över förhandlingsutrymmet. Källa: Jeffner, 1998, sid. 190. 

 

 

 

  

                                                 
72 Jeffner, 1998, sid. 186 
73 Jeffner, 1998, sid. 177 
74 Jeffner, 1998, sid. 188 
75 Jeffner, 1998, sid. 189 
76 Jeffner, 1998, sid. 190 
77 Jeffner, 1998, sid. 191 
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- föreställningar om ”horan” 
- ”avvikande” killer 
- konsekvenser för tjejen 



 

Enkät- och intervjuundersökningen
Undersökningen behandlar skolelevers uppfattning om vad som är våldtäkt och hur det 
förhåller sig till tidigare forskning. 
efter tre kategorier; Signaler, Attityder och I närmiljön. I kategorier
enkätundersökningens frågor faller under samma 
över de frågor som ställts i enkätundersökningen. Det finns två diagram till varje fråga. Det 
första diagrammet visar hur samtliga ungdomar på varje skola har svarat
dessa diagramrubriker innehar ojämn siffra
hur tjejerna och killarna på varje skola har svarat
innehar jämn siffra; 2, 4, 6, 8, 10 och 12
de fyra elever/skola som deltog i den delen av undersökningen. 
intervjuundersökningen i området

Signaler 
Signaler handlar om elevernas åsikter om offrets roll vid klassificering av 
tecken hon ger genom klädsel och språk. Under denna rubrik ryms således svaren på enkätens 
frågor om offret måste säga nej för att de ska handla om ett brott samt klädselns betydelse 
Gällande intervjufrågornas områden finns elevernas defi
betydelse.  
 
Diagram 1. ”Frivillig” våldtäkt, respektive skola
12-04; Norråsaskolan, 2007-12

 
En stor del av eleverna på både Centralskolan, 80
kan betraktas som våldtäkt även om offret inte säger nej.
är något som kan tas i beaktande. 
dem att det är en våldtäkt så fort motviljan finns
finns några förmildrande omständigheter i frågan. Hon menar på att det är en våldtäkt så fort 
offret inte vill.78 

                                                 
78 Enkät: Tjej i årskurs 9, Centralskolan, 2007
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Kan det vara våldtäkt om offret inte säger nej? T.ex. om offret 

och intervjuundersökningen 
Undersökningen behandlar skolelevers uppfattning om vad som är våldtäkt och hur det 
förhåller sig till tidigare forskning. Enkät- och intervjuundersökningens kapitel är indelade 
efter tre kategorier; Signaler, Attityder och I närmiljön. I kategorier
enkätundersökningens frågor faller under samma område som intervjufrågorna

de frågor som ställts i enkätundersökningen. Det finns två diagram till varje fråga. Det 
hur samtliga ungdomar på varje skola har svarat

innehar ojämn siffra; 1, 3, 5, 7, 9 och 11. Det andra diagrammet visar 
på varje skola har svarat på samma enkätfråga, dessa diagram 

innehar jämn siffra; 2, 4, 6, 8, 10 och 12. Därefter följer intervjuerna som genomfördes med 
de fyra elever/skola som deltog i den delen av undersökningen. Sedan följer materialet ifrån 

området närmiljön. 

Signaler handlar om elevernas åsikter om offrets roll vid klassificering av 
tecken hon ger genom klädsel och språk. Under denna rubrik ryms således svaren på enkätens 
frågor om offret måste säga nej för att de ska handla om ett brott samt klädselns betydelse 
Gällande intervjufrågornas områden finns elevernas definition av våldtäkt och klädselns 

Frivillig” våldtäkt, respektive skola. Källa: Enkätresultat: Centralskolan,
12-11. 

verna på både Centralskolan, 80%, och Norråsaskolan, 
även om offret inte säger nej. Att det är så lika ja

got som kan tas i beaktande. Dessa elever vet vad de anser i frågan och det är 
dem att det är en våldtäkt så fort motviljan finns. En tjej skriver i kommentarerna
finns några förmildrande omständigheter i frågan. Hon menar på att det är en våldtäkt så fort 

 
Enkät: Tjej i årskurs 9, Centralskolan, 2007-12-04 

83%

2%

15%

Norråsaskolan                                                                         

(86, 2 resp. 15 elever)

Kan det vara våldtäkt om offret inte säger nej? T.ex. om offret 
blir hotat.

Ja Nej Vet ej
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Undersökningen behandlar skolelevers uppfattning om vad som är våldtäkt och hur det 
ndersökningens kapitel är indelade 

efter tre kategorier; Signaler, Attityder och I närmiljön. I kategorierna, där 
som intervjufrågorna, finns diagram 

de frågor som ställts i enkätundersökningen. Det finns två diagram till varje fråga. Det 
hur samtliga ungdomar på varje skola har svarat på enkätfrågan, 

Det andra diagrammet visar 
på samma enkätfråga, dessa diagram 

intervjuerna som genomfördes med 
Sedan följer materialet ifrån 

Signaler handlar om elevernas åsikter om offrets roll vid klassificering av våldtäkt genom de 
tecken hon ger genom klädsel och språk. Under denna rubrik ryms således svaren på enkätens 
frågor om offret måste säga nej för att de ska handla om ett brott samt klädselns betydelse 

nition av våldtäkt och klädselns 

Centralskolan, 2007-

 

 83%, ansåg att det 
Att det är så lika ja-svar på skolorna 

lever vet vad de anser i frågan och det är klart för 
i kommentarerna att det inte 

finns några förmildrande omständigheter i frågan. Hon menar på att det är en våldtäkt så fort 

Kan det vara våldtäkt om offret inte säger nej? T.ex. om offret 



 

   Så många som 25 elever sammanlagt på båda skolorna har svarat vet ej
förklaring som Cilla tar upp. 
 

Jag vet inte riktigt vart gränsen går, om det är att någon tafsar
ha sex. Det är svårt att dra gränsen och jag blir själv lite småförvirrad av vad en våldtäkt är. Men om 
jag själv eller någon jag känner skulle sättas i den situationen
när jag säger nej vad det än gäller.

 
Cilla hade svårt att själv säga var gränsen gick 
andelen vet ej kan vara att det b
om vad en våldtäkt är. Därför b
uppriktigt svarar de vet ej. 
 
Diagram 2. ”Frivillig” våldtäkt, kön
04; Norråsaskolan, 2007-12-11.

 
De som svarat att det kan vara våldtäkt om 
grupper. Det finns ingen större skillnad mellan tjejerna och killarna när det gäller denna fråga. 
   Något nämnvärt i frågan är 
två i varje grupp förutom Norråsaskolans tjejer
alternativet.  
   Frågan ger ett scenario där offret blir hotat. En möjlig förklaring till den låga andelen nej 
kan vara att eleverna tänker sig in i detta specifika scenario. 
eleverna endast ställning i utifall offret skulle ha blivit hotat
på ett annorlunda sätt som; Kan det vara våldtäkt om
möjligheten att eleverna skulle svarat annorlu
utan deras svar hade varit specificerade utifrån den generella frågan.
problematik i att eleverna kanske 
kommer efter. Då kan det bli ganska självklart att
inte var någon större skillnad mellan vare sig 

                                                 
79 Intervju: Cilla, Centralskolan, 2007
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Centralskolan tjejer 

(27, 2 resp. 6 elever)

Centralskolan killar                              

(30, 2 resp. 4 elever)

Kan det vara våldtäkt om offret inte säger nej? T.ex. om offret 

25 elever sammanlagt på båda skolorna har svarat vet ej

Jag vet inte riktigt vart gränsen går, om det är att någon tafsar, eller att en kille tvingar en tjej till att 
ha sex. Det är svårt att dra gränsen och jag blir själv lite småförvirrad av vad en våldtäkt är. Men om 
jag själv eller någon jag känner skulle sättas i den situationen, så skulle jag nog vilja at

vad det än gäller.79 

Cilla hade svårt att själv säga var gränsen gick för våldtäkt. En förklaring till den höga 
et blir svårt för dem att svara då de inte har någon uppfattning i 

en våldtäkt är. Därför blir frågan förvirrande för dem och för att kunna svara 

”Frivillig” våldtäkt, könsfördelat. Källa: Enkätresultat: Centralskolan, 2007
11. 

De som svarat att det kan vara våldtäkt om offret inte säger nej dominerar
. Det finns ingen större skillnad mellan tjejerna och killarna när det gäller denna fråga. 

är den låga andelen nej hos alla fyra grupperna
grupp förutom Norråsaskolans tjejer, som inte har någon som svarat det 

Frågan ger ett scenario där offret blir hotat. En möjlig förklaring till den låga andelen nej 
kan vara att eleverna tänker sig in i detta specifika scenario. Är detta

utifall offret skulle ha blivit hotat. Om frågan hade varit formu
som; Kan det vara våldtäkt om offret inte uttrycker ett nej?

möjligheten att eleverna skulle svarat annorlunda. Då skulle de inte haft scenariot att gå på 
utan deras svar hade varit specificerade utifrån den generella frågan. Nu kan det ha uppstått en 

kanske inte ser frågan i sin helhet utan endast
n det bli ganska självklart att de flesta hade ett högt ja

inte var någon större skillnad mellan vare sig killar och tjejer eller skola.  

 
Intervju: Cilla, Centralskolan, 2007-12-18 

83% 85%
82%

6%
0%

11%
15%

Centralskolan killar                              

(30, 2 resp. 4 elever)

Norråsaskolan tjejer 

(41, 0 resp. 7 elever)

Norråsaskolan killar 

(45, 2 resp. 8 elever)

Kan det vara våldtäkt om offret inte säger nej? T.ex. om offret 
blir hotat?

Ja Nej Vet ej

14 

25 elever sammanlagt på båda skolorna har svarat vet ej, vilket kan ha en 

eller att en kille tvingar en tjej till att 
ha sex. Det är svårt att dra gränsen och jag blir själv lite småförvirrad av vad en våldtäkt är. Men om 

så skulle jag nog vilja att gränsen går 

En förklaring till den höga 
då de inte har någon uppfattning i 

lir frågan förvirrande för dem och för att kunna svara 

Centralskolan, 2007-12-

 

offret inte säger nej dominerar hos samtliga fyra 
. Det finns ingen större skillnad mellan tjejerna och killarna när det gäller denna fråga.  

na. Det är i reella tal 
som inte har någon som svarat det 

Frågan ger ett scenario där offret blir hotat. En möjlig förklaring till den låga andelen nej 
detta är en realitet, tar 

Om frågan hade varit formulerad 
offret inte uttrycker ett nej? finns 

nda. Då skulle de inte haft scenariot att gå på 
Nu kan det ha uppstått en 

gan i sin helhet utan endast det scenario som 
de flesta hade ett högt ja-svar och att det 

4%

14%

Norråsaskolan killar 

(45, 2 resp. 8 elever)

Kan det vara våldtäkt om offret inte säger nej? T.ex. om offret 



 

   Jeffner menar att ett av kriterierna för förhandlingsutrymmet är att våldtäktsoffret inte har 
sagt nej på rätt vis. De ungdomar hon intervjuade menade att om inte tjejen sa ett definitivt 
och bestämt nej, eller till och med lämnade platsen då killen ville, kunde det inte vara 
våldtäkt. De menade att om en tjej inte visar att hon inte vill på ett sådant
misstolkas får hon skylla sig själv.
tjejens ansvar att visa för killen at
i situationen. De elever som svarat ja i en
stödjer inte Jeffners förhandlingsutrymme i denna delen av undersökningen. 
 
Diagram 3. Att säga nej, respektive skola
Norråsaskolan, 2007-12-11. 

 
De som svarat att en kvinna kan säga nej även under saml
Även eleverna på Norråsaskolan anser att en kvinna kan säga nej under samlaget
dominerar vet ej. Calles citat nedan förklarar hur problematisk och svår frågan angåen
under samlaget är. 
 

Hur ska en kille veta vad som betyder vad. Vad händer om hon säger nej och man vet att hon menar 
ja och hon blir förbannad sedan på en och anklagar en för våldtäkt. Ett nej kan faktiskt betyda ett 
ja.81  

 
Med detta som grund och de höga andelarna på samtliga svarsalternativ 
är svårtolkad. 
   Antalet nej-svarande på båda skolorna är ganska högt och det kan belysas 
kommentar från en av Centralskolans killar
att sedan avsluta allt helt abrupt utan att fullfölja. 
problematiskt för killen om en kvinna påbörjar akten för att sedan avsluta innan 
fulländning.82 Även Calle tog i citatet 
att det blir förvirrande och svårt för en kille att förstå vad som betyder vad. 

                                                 
80 Jeffner, 1998. sid. 160 
81 Intervju: Calle, Centralskolan, 2007
82 Enkät: Kille i årskurs 9, Centralskolan, 2007
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Centralskolan                                                            

(37, 9 resp. 25 elever)

Kan en kvinna säga nej när som helst, även under samlaget, om 
mannen fortsätter, ska detta ses som våldtäkt?

Jeffner menar att ett av kriterierna för förhandlingsutrymmet är att våldtäktsoffret inte har 
nej på rätt vis. De ungdomar hon intervjuade menade att om inte tjejen sa ett definitivt 

och bestämt nej, eller till och med lämnade platsen då killen ville, kunde det inte vara 
våldtäkt. De menade att om en tjej inte visar att hon inte vill på ett sådant 
misstolkas får hon skylla sig själv.80 Jeffners intervjuade ungdomar menar att det ligger i 
tjejens ansvar att visa för killen att hon inte vill, de nämner inget om killens eventuella ansvar 
i situationen. De elever som svarat ja i enkätundersökningen, vilket var en klar majoritet
stödjer inte Jeffners förhandlingsutrymme i denna delen av undersökningen. 

respektive skola. Källa: Enkätresultat: Centralskolan,

svarat att en kvinna kan säga nej även under samlaget dominerar på Centralskolan.
Även eleverna på Norråsaskolan anser att en kvinna kan säga nej under samlaget

Calles citat nedan förklarar hur problematisk och svår frågan angåen

Hur ska en kille veta vad som betyder vad. Vad händer om hon säger nej och man vet att hon menar 
ja och hon blir förbannad sedan på en och anklagar en för våldtäkt. Ett nej kan faktiskt betyda ett 

e höga andelarna på samtliga svarsalternativ framgår

svarande på båda skolorna är ganska högt och det kan belysas 
en av Centralskolans killar. Han menade att en tjej inte kan locka en kille

att sedan avsluta allt helt abrupt utan att fullfölja. Killen ansåg även 
en kvinna påbörjar akten för att sedan avsluta innan 

tog i citatet ovan upp aspekten av den här problematiken. Han anser 
att det blir förvirrande och svårt för en kille att förstå vad som betyder vad. 

 

Intervju: Calle, Centralskolan, 2007-12-18 
Enkät: Kille i årskurs 9, Centralskolan, 2007-12-04 

41%

17%

42%

Norråsaskolan                                                        

(42, 18 resp. 43 elever)

Kan en kvinna säga nej när som helst, även under samlaget, om 
mannen fortsätter, ska detta ses som våldtäkt?

Ja Nej Vet ej
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Jeffner menar att ett av kriterierna för förhandlingsutrymmet är att våldtäktsoffret inte har 
nej på rätt vis. De ungdomar hon intervjuade menade att om inte tjejen sa ett definitivt 

och bestämt nej, eller till och med lämnade platsen då killen ville, kunde det inte vara 
 sätt att det inte kan 

menar att det ligger i 
om killens eventuella ansvar 

, vilket var en klar majoritet, 
stödjer inte Jeffners förhandlingsutrymme i denna delen av undersökningen.  

Centralskolan, 2007-12-04; 

 

aget dominerar på Centralskolan. 
Även eleverna på Norråsaskolan anser att en kvinna kan säga nej under samlaget, men där 

Calles citat nedan förklarar hur problematisk och svår frågan angående nej 

Hur ska en kille veta vad som betyder vad. Vad händer om hon säger nej och man vet att hon menar 
ja och hon blir förbannad sedan på en och anklagar en för våldtäkt. Ett nej kan faktiskt betyda ett 

framgår det att frågan 

svarande på båda skolorna är ganska högt och det kan belysas med en 
. Han menade att en tjej inte kan locka en kille för 

även att det kan bli 
en kvinna påbörjar akten för att sedan avsluta innan den nått sin 

problematiken. Han anser 
att det blir förvirrande och svårt för en kille att förstå vad som betyder vad.  

Kan en kvinna säga nej när som helst, även under samlaget, om 



 

   Cilla förklarar eventuellt hur de som svarat ja
gränsen för våldtäkt bör vara när en tjej säger nej, oavs
intressant iakttagelse i frågan är att skillnaderna mellan ja
Centralskolan. Det förstärks i och för sig av att av andelen ja är högre och andelen nej är lägre 
än på Norråsaskolan samtidigt som andelen vet ej är höga där
   Den höga andelen ja på båda skolorna kan ha sin förklaring i 
Christian ansåg att det ligger inom ramen för killens ansvar att förstå att ett nej är ett nej. 
 

Att en kille är så otroligt korkad att han inte fattar att ett nej är ett nej. Hur trög får man vara? Det är 
väl inte så svårt att fatta när en tjej inte vill. Hon är väl inte så kåt att hon säger nej även om hon vill. 
Då kan man säga ja!84 

 
Denna fråga innehåller egentligen två fråg
nej, även under ett samlag. Den andra ställer frågan om mannen fortsätter 
så fall ska ses som våldtäkt. Det som blev den sista frågan var från början tänkt som en 
konkretisering och skulle i så fall skrivits så här
under samlaget? T.ex. om kvinnan sagt nej och mannen fortsätter. Om eleverna verkligen 
tänker i det scenario som frågan föreslår kan denna fråga ha blivit förvirrande för dem. Detta 
förklarar i så fall den höga andelen vet ej på båda skolorna. Frågan ger en typ av scenario där 
ett samlag har påbörjats, men då denna fråga egentligen var två frågor kan det i sig ha uppstått 
en oklarhet bland eleverna som gör att de inte vet vad de ska svara utan kryssar i vet ej.
 
Diagram 4. Att säga nej, könsfördelat.
Norråsaskolan, 2007-12-11. 

 
När det gällde frågan om en kvinnas rätt att säga nej, även under samlag hade samtliga 
grupper hög andel ja, även om det endast är bland Ce
majoritet men Norråsaskolans killar har en lägre andel ja och en högre and
ingen förklaring till detta i denna undersökning. 

                                                 
83 Intervju: Cilla, Centralskolan, 2007
84 Intervju: Christian, Centralskolan, 2007
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Centralskolan tjejer       

(17, 4 resp. 14 elever)

Centralskolan killar       

(20, 5 resp. 11 elever)

Kan en kvinna säga nej när som helst, även under samlaget, om 
mannen fortsätter, ska detta ses som våldtäkt?

eventuellt hur de som svarat ja på båda skolorna har tänkt
gränsen för våldtäkt bör vara när en tjej säger nej, oavsett tillfälle, plats eller situation.

frågan är att skillnaderna mellan ja- och nej-staplarna är 
Centralskolan. Det förstärks i och för sig av att av andelen ja är högre och andelen nej är lägre 

samtidigt som andelen vet ej är höga där. 
Den höga andelen ja på båda skolorna kan ha sin förklaring i Christians 

Christian ansåg att det ligger inom ramen för killens ansvar att förstå att ett nej är ett nej. 

korkad att han inte fattar att ett nej är ett nej. Hur trög får man vara? Det är 
väl inte så svårt att fatta när en tjej inte vill. Hon är väl inte så kåt att hon säger nej även om hon vill. 

nnehåller egentligen två frågor. Den första ställer frågan om en kvinna kan säga 
nej, även under ett samlag. Den andra ställer frågan om mannen fortsätter 

fall ska ses som våldtäkt. Det som blev den sista frågan var från början tänkt som en 
ulle i så fall skrivits så här: Kan en kvinna säga nej när som helst, även 

under samlaget? T.ex. om kvinnan sagt nej och mannen fortsätter. Om eleverna verkligen 
tänker i det scenario som frågan föreslår kan denna fråga ha blivit förvirrande för dem. Detta 

ndelen vet ej på båda skolorna. Frågan ger en typ av scenario där 
men då denna fråga egentligen var två frågor kan det i sig ha uppstått 

en oklarhet bland eleverna som gör att de inte vet vad de ska svara utan kryssar i vet ej.

Att säga nej, könsfördelat. Källa: Enkätresultat: Centralskolan, 2007

När det gällde frågan om en kvinnas rätt att säga nej, även under samlag hade samtliga 
grupper hög andel ja, även om det endast är bland Centralskolans killar som andelen ja får 

Norråsaskolans killar har en lägre andel ja och en högre and
ingen förklaring till detta i denna undersökning.   

 
Intervju: Cilla, Centralskolan, 2007-12-18 
Intervju: Christian, Centralskolan, 2007-12-18 
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(20, 5 resp. 11 elever)
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(22, 8 resp. 18 elever)
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Kan en kvinna säga nej när som helst, även under samlaget, om 
mannen fortsätter, ska detta ses som våldtäkt?

Ja Nej Vet ej
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har tänkt. Hon ansåg att 
ett tillfälle, plats eller situation.83 En 

staplarna är större på 
Centralskolan. Det förstärks i och för sig av att av andelen ja är högre och andelen nej är lägre 

Christians citat nedan. 
Christian ansåg att det ligger inom ramen för killens ansvar att förstå att ett nej är ett nej.  

korkad att han inte fattar att ett nej är ett nej. Hur trög får man vara? Det är 
väl inte så svårt att fatta när en tjej inte vill. Hon är väl inte så kåt att hon säger nej även om hon vill. 

en första ställer frågan om en kvinna kan säga 
nej, även under ett samlag. Den andra ställer frågan om mannen fortsätter samlaget, ska det i 

fall ska ses som våldtäkt. Det som blev den sista frågan var från början tänkt som en 
Kan en kvinna säga nej när som helst, även 

under samlaget? T.ex. om kvinnan sagt nej och mannen fortsätter. Om eleverna verkligen 
tänker i det scenario som frågan föreslår kan denna fråga ha blivit förvirrande för dem. Detta 

ndelen vet ej på båda skolorna. Frågan ger en typ av scenario där 
men då denna fråga egentligen var två frågor kan det i sig ha uppstått 

en oklarhet bland eleverna som gör att de inte vet vad de ska svara utan kryssar i vet ej. 

Centralskolan, 2007-12-04; 

 

När det gällde frågan om en kvinnas rätt att säga nej, även under samlag hade samtliga 
ntralskolans killar som andelen ja får 

Norråsaskolans killar har en lägre andel ja och en högre andel vet ej. Det finns 

18%

46%

Norråsaskolan killar       

(20, 10 resp. 25 elever)

Kan en kvinna säga nej när som helst, även under samlaget, om 



17 
 

   Andelen vet ej är hög hos samtliga fyra grupper och det tyder på att frågan är svår. Utöver 
detta finns det inga större skillnader varken mellan killar och tjejer eller mellan Centralskolan 
och Norråsaskolan utan ja är större än nej i alla grupperna. 
  



 

Diagram 5. Klädsel, respektive skola
Norråsaskolan, 2007-12-11. 

 
Majoriteten på båda skolorna ansåg att en tjej löper större risk för att bli våldtagen på grund 
av sin klädsel. Förklaringen till detta kan finnas i följande tjejers kommentarer. 
Centralskolan skrev i kommenterarna att d
bli våldtagen på grund av sin klädsel
sett många tjejer som klär sig utmanande och därför får mer uppmärksamhet
inte klär sig utmanande. Hon tror
också kan dra till sig fel typ av uppmärksamhet.
Hon svarade att killar, som ska våldta, väljer tjejer som
 

Ja tyvärr spelar det roll. En tjej
normalt. Det ska inte ha någon betydelse, man ska kunna springa naken framför killar utan att de ens 
ska tänka på att våldta en. Men så tänker inte killar, om en kille skulle våldta en tjej skulle han nog 
välja henne med slampigast klädsel.

 
Jeffners ungdomar menar att en speciell typ av tjejer 
sådana är de som går klädda på 
undersökning har en liknande uppfattning. 
ungdomar i samma ålder anser 
 
  

                                                 
85 Enkät: Tjej i årskurs 9, Centralskolan, 2007
86 Enkät: Tjej i årskurs 9, Norråsaskolan, 2007
87 Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007
88 Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007
89 Jeffner, 1998, sid. 171 
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Centralskolan                                                         

(53, 9 resp. 9 elever)

Tycker du att en tjej löper större risk att bli våldtagen på grund 

respektive skola. Källa: Enkätresultat: Centralskolan, 2007

Majoriteten på båda skolorna ansåg att en tjej löper större risk för att bli våldtagen på grund 
Förklaringen till detta kan finnas i följande tjejers kommentarer. 

kommenterarna att det är en självklarhet att en tjej löper större risk att 
sin klädsel.85 En av eleverna ifrån Norråsaskolan menar att hon har 

sett många tjejer som klär sig utmanande och därför får mer uppmärksamhet
e klär sig utmanande. Hon tror själv att det brukar vara dessa tjejers avsikt

också kan dra till sig fel typ av uppmärksamhet.86 Även Nora tar upp betydelsen av kläder. 
svarade att killar, som ska våldta, väljer tjejer som klär sig i urringat och i kort kjol.

Ja tyvärr spelar det roll. En tjej, som har korta kläder, är nog mer i farozonen än en tjej
normalt. Det ska inte ha någon betydelse, man ska kunna springa naken framför killar utan att de ens 

på att våldta en. Men så tänker inte killar, om en kille skulle våldta en tjej skulle han nog 
välja henne med slampigast klädsel.88 

menar att en speciell typ av tjejer oftare blir våldtagna, ett exempel på 
är de som går klädda på ett utmanande sätt.89 Majoriteten av eleverna i min 

undersökning har en liknande uppfattning. Detta kan innebära att en stor del av Sverige
ungdomar i samma ålder anser det.   

 

 
Enkät: Tjej i årskurs 9, Centralskolan, 2007-12-04 

ej i årskurs 9, Norråsaskolan, 2007-12-11 
Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 

83%

7%
10%

Norråsaskolan                                                                       

(86, 7 resp. 10 elever)

Tycker du att en tjej löper större risk att bli våldtagen på grund 
av hur hon klär sig?

Ja Nej Vet ej
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, 2007-12-04; 

 

Majoriteten på båda skolorna ansåg att en tjej löper större risk för att bli våldtagen på grund 
Förklaringen till detta kan finnas i följande tjejers kommentarer. En tjej från 

självklarhet att en tjej löper större risk att 
En av eleverna ifrån Norråsaskolan menar att hon har 

sett många tjejer som klär sig utmanande och därför får mer uppmärksamhet än tjejer som 
själv att det brukar vara dessa tjejers avsikt, men att det 

Även Nora tar upp betydelsen av kläder. 
klär sig i urringat och i kort kjol.87 

är nog mer i farozonen än en tjej, som klär sig 
normalt. Det ska inte ha någon betydelse, man ska kunna springa naken framför killar utan att de ens 

på att våldta en. Men så tänker inte killar, om en kille skulle våldta en tjej skulle han nog 

våldtagna, ett exempel på 
Majoriteten av eleverna i min 

Detta kan innebära att en stor del av Sveriges 

Tycker du att en tjej löper större risk att bli våldtagen på grund 



 

Diagram 6. Klädsel, könsfördelat.
Norråsaskolan, 2007-12-11. 

 
Samtliga fyra grupper har svarat att de anser att en tjej löper större risk att bli våldtagen på 
grund av sin klädsel. Killarna på 
grupperna och anser därför i större utsträckning att en tjejs klädsel spelar roll för en våldtäkt
Det finns inga förklaringar till 
undersökning.  
   Genom de svar eleverna gett i enkätundersökningen
vid en våldtäkt, kan de sägas stödja
våldtäkt suddas ut och in kommer de förmildrande omständigheterna som
förhandlingsutrymme tar upp. En av dessa förmildrande omständigh
ha stämpeln hora. Stämpeln hora innefattade att hennes klädsel inte fick ses som översexuell 
eller för uppseendeväckande.90

 
  

                                                 
90 Jeffner, 1998, sid. 177 
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Centralskolan tjejer       

(26, 5 resp. 4 elever) (27, 4 resp. 5 elever)

Tycker du att en tjej löper större risk att bli våldtagen på grund 

Klädsel, könsfördelat. Källa: Enkätresultat: Centralskolan, 2007

Samtliga fyra grupper har svarat att de anser att en tjej löper större risk att bli våldtagen på 
illarna på Norråsaskolan har högre andel ja-svarande

därför i större utsträckning att en tjejs klädsel spelar roll för en våldtäkt
Det finns inga förklaringar till vare sig tjejernas eller killarnas höga 

Genom de svar eleverna gett i enkätundersökningen, där många anser att klädseln spelar roll 
de sägas stödja Jeffners undersökning där gränserna mellan bra sex och 

våldtäkt suddas ut och in kommer de förmildrande omständigheterna som
. En av dessa förmildrande omständigheter var att tjejen inte fick 

ha stämpeln hora. Stämpeln hora innefattade att hennes klädsel inte fick ses som översexuell 
90  

 

 

75% 77%

89%

11% 8%
14% 15%

Centralskolan killar         

(27, 4 resp. 5 elever)

Norråsaskolan tjejer       

(37, 4 resp. 7 elever)

Norråsaskolan killar       

(49, 3 resp. 3 elever)

Tycker du att en tjej löper större risk att bli våldtagen på grund 
av hur hon klär sig?

Ja Nej Vet ej
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2007-12-04; 

 

Samtliga fyra grupper har svarat att de anser att en tjej löper större risk att bli våldtagen på 
svarande än de andra tre 

därför i större utsträckning att en tjejs klädsel spelar roll för en våldtäkt. 
 andel ja i denna 

t klädseln spelar roll 
där gränserna mellan bra sex och 

våldtäkt suddas ut och in kommer de förmildrande omständigheterna som hennes 
eter var att tjejen inte fick 

ha stämpeln hora. Stämpeln hora innefattade att hennes klädsel inte fick ses som översexuell 

6% 6%

Norråsaskolan killar       

(49, 3 resp. 3 elever)

Tycker du att en tjej löper större risk att bli våldtagen på grund 



 

Attityder 
Under denna rubrik faller resultatet av enkät
alkoholpåverkan och flörtigt beteende
tjejs beteende och alkohol med.
våldtäkt är inblandat som eleverna tagit ställning till.
 
Diagram 7. Våldtäkt inom äktenskapet
2007-12-04; Norråsaskolan, 2007

 
Andelen ja dominerar starkt i frågan om våldtäkt är möjligt inom äktenskapet. 
förklaring till detta kan vara som 
tydligt för Christian att ett nej är ett nej, 
 

Att en kille är så otroligt korkad att han inte fattar att ett nej är ett nej. Hur trög får man vara?
väl inte så svårt att fatta när en tjej inte vill. Hon är väl inte så kåt att hon säger nej även om hon vill. 
Då kan man säga ja!91 

 
Även Cilla ger en förklaring till den höga andelen som svarat ja. Hon ansåg att det inte finns 
några förmildrande omständigheter, ett nej är ett nej 
   Calle ger en förklaring till varför eleverna svarat nej och vet ej. Han ansåg att det finns en 
problematik med vad som är våldtäkt och att det därför blir svårt med att förstå olika type
gränser.93  
   Något som är intressant med denna fråga
svarat nej, att våldtäkt inte är möjligt inom äktenskapet
högre andel som svarat ja, 
förklaring i denna undersökning
   Andelen vet ej är hög på båda skolorna. 
förklaring till detta. Han menar att han själv

                                                 
91 Intervju: Christian, Centralskolan, 2007
92 Intervju: Cilla, Centralskolan, 2007
93 Intervju: Calle, Centralskolan, 2007
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Centralskolan                                                              

(49, 8 resp. 14 elever)

Om en man och en kvinna är gifta, kan det vara våldtäkt om 

faller resultatet av enkätens kategorier; våldtäkt inom äktenskapet
påverkan och flörtigt beteende. Gällande intervjufrågorna finns områdena

tjejs beteende och alkohol med. Kapitlet attityder behandlar olika typer av situationer där 
våldtäkt är inblandat som eleverna tagit ställning till.  

Våldtäkt inom äktenskapet, respektive skola. Källa: Enkätresultat:
2007-12-11. 

Andelen ja dominerar starkt i frågan om våldtäkt är möjligt inom äktenskapet. 
förklaring till detta kan vara som det tidigare visade citatet från Christian
tydligt för Christian att ett nej är ett nej, vilket således borde gälla även inom äktenskapet.

Att en kille är så otroligt korkad att han inte fattar att ett nej är ett nej. Hur trög får man vara?
väl inte så svårt att fatta när en tjej inte vill. Hon är väl inte så kåt att hon säger nej även om hon vill. 

Även Cilla ger en förklaring till den höga andelen som svarat ja. Hon ansåg att det inte finns 
ständigheter, ett nej är ett nej således även inom ett äktenskap.

varför eleverna svarat nej och vet ej. Han ansåg att det finns en 
problematik med vad som är våldtäkt och att det därför blir svårt med att förstå olika type

m är intressant med denna fråga är att Centralskolan har en klart högre andel som 
svarat nej, att våldtäkt inte är möjligt inom äktenskapet, och att Norråsaskolan har en klart 

 att det är möjligt inom äktenskapet. Det finns dock ingen 
undersökning till varför denna skillnad finns mellan skolorna

Andelen vet ej är hög på båda skolorna. En av killarna ifrån Centralskolan kan ge en
förklaring till detta. Han menar att han själv aldrig hört eller upplevt något kring 

 
Intervju: Christian, Centralskolan, 2007-12-18 

Centralskolan, 2007-12-18 
Intervju: Calle, Centralskolan, 2007-12-18 

79%

4%

17%

Norråsaskolan                                                                                             

(81, 4 resp. 18 elever)

Om en man och en kvinna är gifta, kan det vara våldtäkt om 
kvinnan inte vill?

Ja Nej Vet ej

20 

; våldtäkt inom äktenskapet, offrets 
områdena glåpord, en 

Kapitlet attityder behandlar olika typer av situationer där 

Enkätresultat: Centralskolan, 

 

Andelen ja dominerar starkt i frågan om våldtäkt är möjligt inom äktenskapet. En eventuell 
Christian säger. Det var 

även inom äktenskapet. 

Att en kille är så otroligt korkad att han inte fattar att ett nej är ett nej. Hur trög får man vara? Det är 
väl inte så svårt att fatta när en tjej inte vill. Hon är väl inte så kåt att hon säger nej även om hon vill. 

Även Cilla ger en förklaring till den höga andelen som svarat ja. Hon ansåg att det inte finns 
även inom ett äktenskap.92 

varför eleverna svarat nej och vet ej. Han ansåg att det finns en 
problematik med vad som är våldtäkt och att det därför blir svårt med att förstå olika typer av 

är att Centralskolan har en klart högre andel som 
skolan har en klart 

. Det finns dock ingen 
denna skillnad finns mellan skolorna.  
En av killarna ifrån Centralskolan kan ge en möjlig 

aldrig hört eller upplevt något kring detta ämne 

Om en man och en kvinna är gifta, kan det vara våldtäkt om 



 

så han vet inte.94 Förklaringen blir i så fall att elever
situationen och misslyckats på grund av att de har
upplevt; äktenskap.  
 
Diagram 8. Våldtäkt inom äktenskapet,
2007-12-04; Norråsaskolan, 2007

Grupperna tycks vara eniga om att våldtäkt är möjligt inom äktenskapet. 
förklaring till gruppernas uppfattningar
   Andelen vet ej är hög hos samtliga fyra grupper
killarna. En möjlig förklaring till 
förhandlingsutrymme där kärlek blir en förmildr
menade att gränsen för en våldtäkt blir svagare, suddas ut eller försvinner allt mer ifall 
personerna har en romantisk historia ihop, om de är ihop eller om de är gifta.
ligger i så fall i att eleverna som
kan vara en våldtäkt. Blandas 
gärningsmannen bli förvirrad. 
   Eleverna i min undersökning stödjer 
anser inte att kärlek är en förmildrande omständighet för våldtäkt. 
  

                                                 
94 Enkät: Kille i årskurs 9, Centralskolan, 2007
95 Jeffner, 1998, sid. 161 
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Centralskolan tjejer       

(23, 3 resp. 9 elever)

Centralskolan killar       

(26, 5 resp. 5 elever)

Om en man och en kvinna är gifta, kan det vara våldtäkt om 

Förklaringen blir i så fall att eleverna kan ha försökt tänka
misslyckats på grund av att de har svårt att relatera till något de sjä

Våldtäkt inom äktenskapet, könsfördelat. Källa: Enkätresultat: 
2007-12-11.

eniga om att våldtäkt är möjligt inom äktenskapet. 
uppfattningar i denna undersökning.  

hög hos samtliga fyra grupper även om tjejerna har en högre andel än 
förklaring till de höga andelarna vet ej kan ligga i Jeffners 

förhandlingsutrymme där kärlek blir en förmildrande omständighet. Jeffners 
menade att gränsen för en våldtäkt blir svagare, suddas ut eller försvinner allt mer ifall 
personerna har en romantisk historia ihop, om de är ihop eller om de är gifta.
ligger i så fall i att eleverna som svarat vet ej har insett att kärlek förvirrar bilden av vad som 
kan vara en våldtäkt. Blandas kärleken in i bilden kan situationen mellan offret och 

 
Eleverna i min undersökning stödjer i huvudsak inte Jeffners förhandlings

en förmildrande omständighet för våldtäkt.  
 

 
Enkät: Kille i årskurs 9, Centralskolan, 2007-12-04 

72%
77%

80%

14%

2%

14%
21%

Centralskolan killar       

(26, 5 resp. 5 elever)

Norråsaskolan tjejer       

(37, 1 resp. 10 elever)

Norråsaskolan killar       

(44, 3 resp. 8 elever)

Om en man och en kvinna är gifta, kan det vara våldtäkt om 
kvinnan inte vill?

Ja Nej Vet ej

21 

försökt tänka sig in i 
något de själva aldrig 

Enkätresultat: Centralskolan, 

 

eniga om att våldtäkt är möjligt inom äktenskapet. Det finns ingen 

även om tjejerna har en högre andel än 
kan ligga i Jeffners 

ande omständighet. Jeffners ungdomar 
menade att gränsen för en våldtäkt blir svagare, suddas ut eller försvinner allt mer ifall 
personerna har en romantisk historia ihop, om de är ihop eller om de är gifta.95 Förklaringen 

svarat vet ej har insett att kärlek förvirrar bilden av vad som 
en in i bilden kan situationen mellan offret och 

inte Jeffners förhandlingsutrymme och de 

5%

15%

Norråsaskolan killar       

(44, 3 resp. 8 elever)

Om en man och en kvinna är gifta, kan det vara våldtäkt om 



 

Diagram 9. Betydelsen av alkoholintag
2007-12-04; Norråsaskolan, 2007

 
Åsikterna bland eleverna är relativt lika både när det gäller ja och nej i frågan om offrets 
alkoholintag har betydelse vid en våldtäkt.
alkoholintag har betydelse. Även om många elever bestämt sig i frågan finns det många som 
svarat vet ej och det tyder på att frågan är komplex.
   Svarsbilden av frågan är komplex och svår
nej, men eleverna har varit tydliga med vad de anser när de bestämt sig
Norråsaskolan visar det när hon säger
annan tjej ifrån samma skola 
alkoholkonsumtion kan dra till sig o
En tredje tjej ifrån den skolan 
de flesta har upplevt i olika grader och att det 
de funderat mer över det.98 Detta kan vara en förklaring till att eleverna vet var de står i 
frågan, oavsett om de svarat ja eller om de svarat nej. 
 

  

                                                 
96 Enkät: Tjej i årskurs 9, Norråsaskolan, 2007
97 Enkät: Tjej i årskurs 9, Norråsaskolan, 2007
98 Enkät: Tjej i årskurs 9, Norråsaskolan, 2007

46%

38%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Centralskolan                                                                  

(33, 27 resp. 11 elever)

Spelar det någon roll om tjejen som blir våldtagen har druckit 

Betydelsen av alkoholintag, respektive skola. Källa: Enkätresultat: 
2007-12-11. 

relativt lika både när det gäller ja och nej i frågan om offrets 
alkoholintag har betydelse vid en våldtäkt. De flesta på båda skolorna 

Även om många elever bestämt sig i frågan finns det många som 
det tyder på att frågan är komplex. 

är komplex och svårtolkad på grund av att många har svarat ja och 
men eleverna har varit tydliga med vad de anser när de bestämt sig

när hon säger att alkoholen har stor betydelse för en våldtäkt
ifrån samma skola beskriver samma fenomen, men lägger till 

kan dra till sig oönskad uppmärksamhet ifrån potentiella våldtäktsmän.
skolan säger att alkoholkonsumtion och alkoholpåverkan 

de flesta har upplevt i olika grader och att det ligger närmare elevernas vardag och därför har 
Detta kan vara en förklaring till att eleverna vet var de står i 

om de svarat ja eller om de svarat nej.  

 

 
Enkät: Tjej i årskurs 9, Norråsaskolan, 2007-12-11 
Enkät: Tjej i årskurs 9, Norråsaskolan, 2007-12-11 
Enkät: Tjej i årskurs 9, Norråsaskolan, 2007-12-11 

50%

38%

12%

Centralskolan                                                                  Norråsaskolan                                                                        

(52, 39 resp. 12 elever)

Spelar det någon roll om tjejen som blir våldtagen har druckit 
alkohol?

Ja Nej Vet ej
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Enkätresultat: Centralskolan, 

 

relativt lika både när det gäller ja och nej i frågan om offrets 
flesta på båda skolorna anser att offrets 

Även om många elever bestämt sig i frågan finns det många som 

på grund av att många har svarat ja och 
men eleverna har varit tydliga med vad de anser när de bestämt sig. En tjej från 

för en våldtäkt.96 En 
lägger till att en tjejs 

uppmärksamhet ifrån potentiella våldtäktsmän.97 
alkoholkonsumtion och alkoholpåverkan är något som 

ligger närmare elevernas vardag och därför har 
Detta kan vara en förklaring till att eleverna vet var de står i 

Spelar det någon roll om tjejen som blir våldtagen har druckit 



 

Diagram 10. Betydelsen av alkoholintag
2007-12-04; Norråsaskolan, 2007

 
Killarna har svarat att offrets alkoholintag spelar roll vid en
tjejerna. Centralskolans tjejer har svarat lika när det gäller att det spelar eller inte spelar någon 
roll medan Norråsaskolans tjejer har svarat övervägande nej. Det finns ingen förklaring till 
varför killarna har högre andel ja än tjejerna i denna undersöknings material.
   Noras citat nedan förklarar hur svår och komplicerad bilden kan bli.
 

Alkohol komplicerar allting, både för den som blir våldtagen och den person som våldtar. Det är inte 
alltid som en kille våldtar för att han ska våldta, han kanske helt enkelt inte förstod att hon sa nej. 
Detta gäller ofta när båda är fulla. Det gör det också svårare för tjejen att säga nej, gränserna 
försvinner.99  

 
Noras citat förklarar inte bara k
på att det finns gråzoner i frågan, allt är inte svart eller vitt utan gränserna suddas ut när 
alkohol involveras.100 Hon förklarar därmed den höga andelen vet ej hos grupperna. 
ansåg även att det kan bli missförstånd mellan tje
ger även en möjlig förklaring till hur de som svarat ja tänkt.
   Enligt MacKinnons teori finns en maktbalans mellan kvinnor och män
för männen. Denna fördel faller i fall en kvinna inte låter sig påtvingas 
beskriver att våld blir ett slags utövande för att män ska kunna ta tillbaka makt
skildrar fall med alkoholpåverkade offer där
killen ett övertag gentemot tjejen och hennes trovärdighet 
Detta stärker killarnas bild av att alkohol har betydelse
kvinna dricker alkohol förlorar h
hans makt, som genom våldtäkt

                                                 
99 Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007
100 Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007
101 Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007
102 MacKinnon, 1989, sid. 129 
103 MacKinnon, 1989, sid. 129 
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(15, 15 resp. 5 elever)

Centralskolan killar       

(18, 12 resp. 6 elever)

Spelar det någon roll om tjejen som blir våldtagen har druckit 

Betydelsen av alkoholintag, könsfördelat. Källa: Enkätresultat: 
2007-12-11. 

Killarna har svarat att offrets alkoholintag spelar roll vid en våldtäkt i större utsträckning än 
tjejerna. Centralskolans tjejer har svarat lika när det gäller att det spelar eller inte spelar någon 
roll medan Norråsaskolans tjejer har svarat övervägande nej. Det finns ingen förklaring till 

andel ja än tjejerna i denna undersöknings material.
Noras citat nedan förklarar hur svår och komplicerad bilden kan bli. 

Alkohol komplicerar allting, både för den som blir våldtagen och den person som våldtar. Det är inte 
ör att han ska våldta, han kanske helt enkelt inte förstod att hon sa nej. 

Detta gäller ofta när båda är fulla. Det gör det också svårare för tjejen att säga nej, gränserna 

Noras citat förklarar inte bara komplexiteten utan även frågan som helhet. Henne
på att det finns gråzoner i frågan, allt är inte svart eller vitt utan gränserna suddas ut när 

Hon förklarar därmed den höga andelen vet ej hos grupperna. 
ansåg även att det kan bli missförstånd mellan tjejen och killen om alkohol är inblandat. Detta 
ger även en möjlig förklaring till hur de som svarat ja tänkt.101  

finns en maktbalans mellan kvinnor och män, vilken är
för männen. Denna fördel faller i fall en kvinna inte låter sig påtvingas balans
beskriver att våld blir ett slags utövande för att män ska kunna ta tillbaka makt

fall med alkoholpåverkade offer där alkoholen blir en maktfaktor, en faktor som ger 
killen ett övertag gentemot tjejen och hennes trovärdighet på grund av att hon är onykter

ld av att alkohol har betydelse. Några exempel på detta blir 
kvinna dricker alkohol förlorar hon sin makt gentemot mannen och hon kan därmed påtvingas 

täkt. Ett annat exempel på den skiftande maktbalansen blir ifall 

 
Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
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(17, 22 resp. 9 elever)
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Spelar det någon roll om tjejen som blir våldtagen har druckit 
alkohol?

Ja Nej Vet ej
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Enkätresultat: Centralskolan, 

 

våldtäkt i större utsträckning än 
tjejerna. Centralskolans tjejer har svarat lika när det gäller att det spelar eller inte spelar någon 
roll medan Norråsaskolans tjejer har svarat övervägande nej. Det finns ingen förklaring till 

andel ja än tjejerna i denna undersöknings material. 

Alkohol komplicerar allting, både för den som blir våldtagen och den person som våldtar. Det är inte 
ör att han ska våldta, han kanske helt enkelt inte förstod att hon sa nej. 

Detta gäller ofta när båda är fulla. Det gör det också svårare för tjejen att säga nej, gränserna 

elhet. Hennes svar tyder 
på att det finns gråzoner i frågan, allt är inte svart eller vitt utan gränserna suddas ut när 

Hon förklarar därmed den höga andelen vet ej hos grupperna. Nora 
jen och killen om alkohol är inblandat. Detta 

, vilken är till fördel 
balansen. MacKinnon 

beskriver att våld blir ett slags utövande för att män ska kunna ta tillbaka makten.102 Hon 
en maktfaktor, en faktor som ger 

på grund av att hon är onykter.103 
. Några exempel på detta blir att om en 

on sin makt gentemot mannen och hon kan därmed påtvingas 
annat exempel på den skiftande maktbalansen blir ifall 

31%

5%

Norråsaskolan killar       

(35, 17 resp. 3 elever)

Spelar det någon roll om tjejen som blir våldtagen har druckit 



 

båda personerna dricker. Då förstärks mannens makt 
försvinner.104  
 
Enligt Jeffners elever har tjejen ett ansvar när hon dricker
kan förstärkas av alkohol. Dricker hon alkohol kan 
minska.105  
   Killarna i min undersökning stödjer Jeffners 
alkoholkonsumtion spelar roll vid en våldtäkt. Tjejerna stödjer 
ungdomar och anser att offrets alkoholkonsumtion 
 
Diagram 11. Flörtigt beteende, respektive skola
12-04; Norråsaskolan, 2007-12

 
En stor del av eleverna på Centralskolan anser 
våldtäkt, medan eleverna på Norråsaskolan snarare anser att flörtigheten har betydelse, även 
om skillnaden mellan ja- och nej
undersökningens material till skolornas olika svar.
   Andelen vet ej är hög på båda sko
kan ha tänkt finns möjligen i Christians svar.
 

Jag tror inte att det finns något särskilt sätt för en tjejs beteende. Hon kan uppträda på vilket sätt som 
helst. Jag tror att det ligger mer i hennes 
fest och hånglar med mycket folk så kan det väl spela roll.

 
Även om inte Christian direkt ansåg att det spelade någon roll kom han fram 
flörtade och betedde sig på ett 
en förklaring till hur de som svarat ja 
komma fram till sitt svar. Han 

                                                 
104 MacKinnon, 1989, sid. 130 
105 Jeffner, 1998, sid. 166 
106 Intervju: Christian, Centralskolan, 2007
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(18, 35 resp. 18 elever)

Om en tjej är flörtig, spelar detta någon roll vid en våldtäkt?

båda personerna dricker. Då förstärks mannens makt istället genom att spärrarna

har tjejen ett ansvar när hon dricker. Hon vet att killen har drifter
ricker hon alkohol kan också hennes trovärdighet i andras ögon 

Killarna i min undersökning stödjer Jeffners ungdomar när de anser att offrets 
alkoholkonsumtion spelar roll vid en våldtäkt. Tjejerna stödjer däremot 

att offrets alkoholkonsumtion inte spelar roll vid en våldtäkt. 

Flörtigt beteende, respektive skola. Källa: Enkätresultat: Centralskolan, 2007
12-11. 

En stor del av eleverna på Centralskolan anser att en tjejs flörtighet inte har betydelse för en 
eleverna på Norråsaskolan snarare anser att flörtigheten har betydelse, även 

och nej-svaren inte är lika tydlig. Det finns ingen förklaring i 
undersökningens material till skolornas olika svar. 

Andelen vet ej är hög på båda skolorna och en förklaring till hur eleverna 
Christians svar. 

Jag tror inte att det finns något särskilt sätt för en tjejs beteende. Hon kan uppträda på vilket sätt som 
helst. Jag tror att det ligger mer i hennes utseende. Men visst, om hon flörtar med alla killar på en 
fest och hånglar med mycket folk så kan det väl spela roll.106 

direkt ansåg att det spelade någon roll kom han fram 
flörtade och betedde sig på ett sexuellt utmanande sätt spelade det roll. Han
en förklaring till hur de som svarat ja kan ha tänkt i frågan. Det tog Christian en stund att 

. Han behövde, likt många andra, lite extra tid för att fundera och 

 

Intervju: Christian, Centralskolan, 2007-12-18 
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(43, 37 resp. 23 elever)

Om en tjej är flörtig, spelar detta någon roll vid en våldtäkt?

Ja Nej Vet ej
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genom att spärrarna hos båda 

on vet att killen har drifter, som 
hennes trovärdighet i andras ögon 

när de anser att offrets 
däremot inte Jeffners 

spelar roll vid en våldtäkt.  

Centralskolan, 2007-

 

har betydelse för en 
eleverna på Norråsaskolan snarare anser att flörtigheten har betydelse, även 

Det finns ingen förklaring i 

hur eleverna som svarat det 

Jag tror inte att det finns något särskilt sätt för en tjejs beteende. Hon kan uppträda på vilket sätt som 
utseende. Men visst, om hon flörtar med alla killar på en 

direkt ansåg att det spelade någon roll kom han fram till att om en tjej 
Han ger därmed även 

Det tog Christian en stund att 
lite extra tid för att fundera och 

Om en tjej är flörtig, spelar detta någon roll vid en våldtäkt?



 

begrunda frågan innan han svarar.
Christian ändrade sig.107 
   I undersökningen, som Jeffner genomförde
föreställningar om horan, som förmildrande omständighet. 
sätt; flörtar, är tillsammans med andras pojkvänner och ”gör lite väl mycket” är sådana som 
de kallar för horor.108 Jeffners undersökning stämmer 
däremot inte med Centralskolans
   Med stöd av eleverna i Jeffners 
del av Sveriges ungdomar i den åldern att en tjejs flörtighet har betydelse för en våldtäkt
 
Diagram 12. Flörtigt beteende, könsfördelat.
04; Norråsaskolan, 2007-12-11.

  
Tjejerna på Centralskolan dominerar med sina 54
flörtiga beteende spelar roll vid en våldtäkt. 
där 44% anser att en våldtäkt kan påverkas av en tjejs flörtighet.
en jämförelse mellan killarna, 
Norråsaskolans killar anser att flörtigheten har 
mellan ja- och nej-svar på Norråsaskolan är lika tydliga som på Centralskolan
  Svarsbilden ifråga om en tjejs flörtighet spelar roll vid en våldtäkt var 
bekräftas av de höga staplarna 
Han trodde inte att en tjejs beteende spelade roll
kom han fram till att det kunde ha betydelse, även om det var i liten grad.
   Enligt Jeffners förhandlingsutrymme ska inte o
heller inte ha fått stämpeln hora för att en tjej ska kunna bli våldtagen. 
sig på ett visst sätt synliggör hon sig själv för oönskad uppmärksamhet
uppmärksamhet kan leda till negativa effekter s

                                                 
107 Enkätresultat: Centralskolan, 2007
108 Jeffner, 1998, sid. 171 
109 Intervju: Christian, Centralskolan, 2007
110 Jeffner, 1998, sid. 178 
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Om en tjej är flörtigt, spelar detta någon roll vid en våldtäkt?

innan han svarar. Svaret kan te sig annorlunda efter begrundande, liksom 

som Jeffner genomförde, hamnade flörtigt beteende under kategorin 
föreställningar om horan, som förmildrande omständighet. Tjejer som beter sig på ett speciellt 
sätt; flörtar, är tillsammans med andras pojkvänner och ”gör lite väl mycket” är sådana som 

Jeffners undersökning stämmer överens med Norråsaskolans bild, men 
Centralskolans som dock är mer entydig.  

Jeffners undersökning och eleverna på Norråsaskolan 
i den åldern att en tjejs flörtighet har betydelse för en våldtäkt

Flörtigt beteende, könsfördelat. Källor: Enkätresultat: Centralskolan, 2007
11. 

ralskolan dominerar med sina 54% som svarat att de inte anser att en tjejs 
flörtiga beteende spelar roll vid en våldtäkt. Detta till skillnad från tjejerna på Norråsa

att en våldtäkt kan påverkas av en tjejs flörtighet. Liknande tendenser kan ses i 
 där Centralskolans killar svarat att det inte har betydelse 
att flörtigheten har betydelse, även om inte heller skillnaden 

svar på Norråsaskolan är lika tydliga som på Centralskolan
om en tjejs flörtighet spelar roll vid en våldtäkt var 

bekräftas av de höga staplarna inom alla svarskategorierna. Christians svar kan förklara 
Han trodde inte att en tjejs beteende spelade roll, men efter viss överläggning med sig själv 
kom han fram till att det kunde ha betydelse, även om det var i liten grad.109

sutrymme ska inte offrets sexliv kunna ifrågasättas och hon ska 
heller inte ha fått stämpeln hora för att en tjej ska kunna bli våldtagen. Genom att 

gör hon sig själv för oönskad uppmärksamhet
an leda till negativa effekter som våldtäkt.110 En uppfattning som delades av 

 
Enkätresultat: Centralskolan, 2007-12-04; Norråsaskolan, 2007-12-11 

Intervju: Christian, Centralskolan, 2007-12-18 
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annorlunda efter begrundande, liksom 

hamnade flörtigt beteende under kategorin 
er sig på ett speciellt 

sätt; flörtar, är tillsammans med andras pojkvänner och ”gör lite väl mycket” är sådana som 
överens med Norråsaskolans bild, men 

Norråsaskolan anser en stor 
i den åldern att en tjejs flörtighet har betydelse för en våldtäkt. 

Centralskolan, 2007-12-

 

% som svarat att de inte anser att en tjejs 
tjejerna på Norråsaskolan, 

Liknande tendenser kan ses i 
där Centralskolans killar svarat att det inte har betydelse medan 

, även om inte heller skillnaden 
svar på Norråsaskolan är lika tydliga som på Centralskolan. 

om en tjejs flörtighet spelar roll vid en våldtäkt var komplex. Det kan 
. Christians svar kan förklara detta. 

men efter viss överläggning med sig själv 
109 

ffrets sexliv kunna ifrågasättas och hon ska 
Genom att en tjej beter 

gör hon sig själv för oönskad uppmärksamhet. Denna typ av 
En uppfattning som delades av 

35%

25%

Norråsaskolan killar       

(22, 19 resp. 14 elever)

Om en tjej är flörtigt, spelar detta någon roll vid en våldtäkt?
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de största grupperna tjejer och killar på Norråsaskolan, men som avvisades av majoriteten av 
tjejerna och de flesta av killarna på Centralskolan.  

I närmiljön 
Under denna kategori finns endast intervjuundersökningens områden då enkätundersökningen 
inte täckte detta. Dessa områden är; våldtäkt i omgivningen, uppmärksamhet och reaktioner 
på våldtäkt i Nässjö och föräldrars reaktioner. För att få ett bredare perspektiv av 
ungdomarnas vardag ställdes en rad olika frågor om våldtäkt, människors reaktioner och 
Nässjö som småstad. Dessa intervjufrågor återfinns inte i enkätundersökningens frågor utan 
kom till med hjälp av Jeffners undersökning om hur ungdomarnas vardag och detta område 
hör ihop.111  
 
En av dessa frågor rörde hur vanligt det var med våldtäkt i Nässjö. Nicklas, en av eleverna, 
kopplade frågan till Smålandstidningen och relevansen av nyheter. Han menade att om 
våldtäkt skulle vara vanligt i Nässjö, vilket många enligt honom tror att det är, skulle det 
förekomma oftare i Smålandstidningen än vad det gör idag. Det är sällan ett våldtäktsfall tas 
upp i tidningen utan att någon pratar om det, känner våldtäktsoffret eller gärningsmannen.112 
Nicklas tyckte sig se vidden av medias påverkan i en liten stad, som Nässjö med en 
lokaltidning, och därför endast ett medium som rapporterar ingående om närliggande 
händelser. Vid vidare diskussion kom han till insikten att de våldtäktsfall som rapporteras 
eller anmäls till polisen är de som hamnar i tidningen. Han tror att mörkertalet är större än 
många tror.113   
   Christian är inne på samma linje. Det är inte många tjejer som vågar anmäla en våldtäkt och 
framförallt inte i Nässjö. På frågan om varför säger han att Nässjö är en relativt liten stad där 
många vet vem som är vem, framförallt i deras ålder. Det är lätt att känna igen varandra från 
fester och sedan går ryktet om en. Det är ingen som vill genomlida något sådant. Om någon 
blir våldtagen i exempelvis Stockholm vet kanske denna persons närmaste detta, och de som 
går på dennes skola, men hela staden vet inte vem en person är.114 Cillas citat nedan ger en 
inblick i problematiken, som kan finnas i en småstad, där rykten florerar kring ett 
våldtäktsoffer. 
 

Det är himla fel. Att man inte kan ha så mycket förståelse för en person som har fått genomgå något 
så hemskt är fruktansvärt. Skulle jag utsättas för något sådant skulle jag bli jätteledsen. Som om en 
tjej som har blivit våldtagen inte redan mår tillräckligt dåligt.115 

 
Nate ansåg att de flesta vet när det förekommer, även om det inte anmäls. Våldtäkt var något 
som förekom ofta, främst på nätter eller under helgerna. Många blundar främst äldre. Han 
tyckte att de som var i hans egen ålder såg verkligheten och de vet hur det egentligen är. Nate 
anser att han har en mer öppen syn än de flesta. Han ser det andra inte vill se trots att de vet 
om det. Han säger att det beror på att han har sett ett annat lands rättssystem. Hans hemland, 
ett slaviskt land, har inte samma typ av lagstiftning som Sverige har och där är det ytterst 
vanligt att denna typ av brott förekommer utan påföljder. Polisen och lagen blundar och 
skyddar inte brottsoffer på samma sätt som i Sverige. Han säger själv att han ser vardagen 
med andra ögon än vad svenskar gör.116 
 

                                                 
111 Jeffner, 1998, sid. 38 
112 Intervju: Nicklas, Norråsaskolan, 2007-12-17 
113 Intervju: Nicklas, Norråsaskolan, 2007-12-17 
114 Intervju: Christian, Centralskolan, 2007-12-18 
115 Intervju: Cilla, Centralskolan, 2007-12-18 
116 Intervju: Nate, Norråsaskolan, 2007-12-17 
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För att få ett större och mer regionalt perspektiv på ungdomarnas tankar ställdes frågan om de 
ansåg att ett våldtäktsfall blir mer uppmärksammat i en mindre stad, som Nässjö, än i en 
större stad, som Jönköping. Eleverna var överens om att våldtäkter väcker mer 
uppmärksamhet i Nässjö än i Jönköping. En förklaring till det kan finnas i Nates ord om att 
alla känner alla i Nässjö. Sker det då en våldtäkt på någon/några i deras egen ålder vet de ofta 
vem det är. På grund av stadens storlek vet de flesta vet vem en person är i Nässjö och skulle 
det då ske ett brott som våldtäkt skulle det uppmärksammas mer i Nässjö än i Jönköping.117 
 
Cilla, Christian, Camilla ifrån Centralskolan och Nora, Nate och Nicklas ifrån Norråsaskolan 
ansåg att folk blir mer upprörda över brott i Nässjö, än i en storstad som Jönköping.118 Cilla, 
Calle och Nora berättade även hur deras egna föräldrar skulle reagera på en våldtäkt i deras 
närhet.119 En av tjejerna, Cilla, beskrev en situation för några år sedan när hon var yngre. 
Hennes äldre syster var i samma ålder som tjejen som blivit våldtagen.120 
 

Jag minns den där våldtäkten för några år sedan, ingen pratade om något annat. Alla var rädda om 
oss barn och det hölls krismöten hit och dit. Syrran fick inte gå hem själv från discon eller kompisar 
utan pappa hämtade henne alltid, om hon inte gick hem med andra tjejer, men hon fick aldrig gå eller 
cykla själv.121 
 

Calle beskrev hur han trodde att hans föräldrar skulle reagera om en tjej blev våldtagen i hans 
skola. 
 

Jag tror att de skulle reagera negativt, men som de lata bonnar de är skulle de knappast lyfta ett 
finger, dels för att jag är kille. Det är felet med dagens samhälle /…/ Men ingen bryr sig, alla väljer 
att blunda för all skit som händer dagligen.122  

 
Det syns en tydlig skillnad mellan killar och tjejer i denna fråga. Tjejerna, Camilla, Cilla och 
Nora tror att deras föräldrar skulle reagera mycket av rädsla och hålla mer uppsikt över sina 
döttrar än vad de gjorde tidigare. De tror även att de skulle skjutsas överallt och att det ibland 
kunde gå så långt att de kollade vilka de umgicks med.123 En möjlig förklaring till detta kan 
vara att de flesta fall med våldtäkter enligt Grevholm m.fl. har ett kvinnligt offer.124 Det kan 
göra att föräldrarna blir mer oroliga för sina döttrar än för sina söner.125 Calle och Christian 
trodde att deras föräldrar skulle reagera, men att det inte skulle innebära några drastiska 
förändringar i deras vardag.126 Nora trodde att hennes föräldrar skulle ha mycket kontakt med 
och ställa mycket krav på skolan.127 
   Majoriteten av eleverna från Centralskolan, Camilla, Christian och Cilla, och tjejerna ifrån 
Norråsaskolan, Nadja och Nora, säger att de känner någon som har blivit våldtagen.128 Enligt 
Christian är offret oftast en tjejkompis, som har blivit våldtagen av en pojkvän, där hon inte 
ville men han fortsatte.129 Calle, Nicklas och Nate kände inte någon som blivit våldtagen.130  

                                                 
117 Intervjuresultat: Centralskolan, 2007-12-18; Norråsaskolan, 2007-12-17 
118 Intervjuer: Camilla, Christian & Cilla, Centralskolan, 2007-12-18; Nate, Nicklas & Nora, Norråsaskolan, 
2007-12-17 
119 Intervjuer: Calle & Cilla, Centralskolan, 2007-12-18; Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
120 Intervju, Cilla: Centralskolan, 2007-12-18 
121 Intervju, Cilla: Centralskolan, 2007-12-18 
122 Intervju, Calle: Centralskolan, 2007-12-18 
123 Intervjuer: Camilla & Cilla, Centralskolan, 2007-12-18; Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
124 Grevholm m.fl., 2005, sid. 7 
125 Intervjuer: Camilla & Cilla, Centralskolan, 2007-12-18; Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
126 Intervjuer: Calle& Christian, Centralskolan, 2007-12-18; Nicklas, Norråsaskolan, 2007-12-17 
127 Intervju: Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
128 Intervjuer: Camilla, Christian & Cilla Centralskolan, 2007-12-18;  Nadja & Nora, Norråsaskolan, 2007-12-17 
129 Intervju: Christian, Centralskolan, 2007-12-18 
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Camilla och Nadja var de enda bland de intervjuande eleverna vilka hade någon i sin 
omgivning som hade polisanmält händelsen.131 Camilla trodde att domen hade blivit 
fängelse.132 Nadja berättade att hon hade en kvinnlig bekant som i 13 årsåldern blev 
våldtagen. Offret i fråga trodde att förövaren var en äldre kille i hennes brors umgängeskrets 
och händelsen polisanmäldes, men brott kunde aldrig styrkas och undersökningen lades 
ner.133 Calle är en av eleverna som själv inte känner någon som blivit våldtagen. Han säger att 
han känner en tjej som sagt att hon blivit våldtagen, men att hon ljög.  
 

Nej, jag känner ingen tjej som har blivit våldtagen. Däremot vet jag en tjej som säger att 
hon blev våldtagen men alla vet att hon ljuger. Hon är en sådan tjej som ligger med alla 
killar som finns runtikring henne.134 

 
Calle själv säger att han inte var den ende som inte trodde på tjejen. Större delen av hans 
umgängeskrets hade samma uppfattning. Våldtäkten polisanmäldes aldrig och tjejen tog 
senare tillbaka anklagelsen om att hon blivit våldtagen. Han berättade även att den påstådda 
våldtäktsmannen var en av hans närmaste vänner.135 Calle blir partisk i denna fråga i och med 
att han kände den påstådda våldtäktsmannen. Wennstam förklarar problematiken kring detta. 
 

Om din kompis är våldtäktsman så kan ju vem som helst vara det och det är inte vad vi har lärt oss. 
Men våldtäktsmännen är ofta precis, som din eller min kille, bästa kompis eller pappa. Åtminstone 
på ytan.136 

 
Hon menar att det blir svårt för en persons omgivning att se en våldtäktsman och dennes dåd, 
vi väljer att blunda för detta och koncentrerar oss på att offret ljuger i stället för att vi inte vill 
se sanningen i vitögat.137 Calle beskriver inte den tjej han känner som offer utan berättar mer 
om hennes sexuella bakgrund och han säger även att han valt att inte tro på henne med detta 
som grund. 
 
  

                                                                                                                                                         
130 Intervjuer: Calle, Centralskolan, 2007-12-18;  Nate & Nicklas, Norråsaskolan, 2007-12-17 
131 Intervjuer: Camilla, Centralskolan, 2007-12-18;  Nadja, Norråsaskolan, 2007-12-17 
132 Intervju: Camilla, Centralskolan, 2007-12-18 
133 Intervju: Nadja, Norråsaskolan, 2007-12-17 
134 Intervju: Calle, Centralskolan, 2007-12-18 
135 Intervju: Calle, Centralskolan, 2007-12-18 
136 Wennstam, 2002, sid. 70 
137 Wennstam, 2002, sid. 70 
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Avslutning   
I detta avsnitt visas hur studien skapat underlag för uppfyllandet av uppsatsens syfte om att 
öka kunskapen om hur skolelever i Nässjö stad uppfattar innebörden av våldtäkt samt hur 
detta förhåller sig till tidigare forskning.  
 
Sociologen Stina Jeffners avhandling Liksom våldtäkt typ… – om ungdomars förståelse av 
våldtäkt, som hon skrev 1998, har legat till grund för den tidigare forskning jag använt mig av 
i denna uppsats. Hon valde liksom jag, att intervjua ungdomar i 15-årsåldern. Den 
undersökning som genomfördes i denna uppsats innehöll två delar. Den första delen var en 
kvantitativ surveyundersökning i form av enkäter, som delades ut bland niondeklassarna på 
två högstadieskolor, Centralskolan och Norråsaskolan i Nässjö. Den andra delen var en 
kvalitativ undersökning i form av intervjuer som genomfördes med åtta elever från skolorna. 
Det var två tjejer och två killar ifrån varje skola. De hade valts ut genom ett 
bekvämlighetsurval utifrån enkäterna.   
   Jeffner gjorde i sin avhandling två modeller över ungdomarnas förståelse av bra sex och 
våldtäkt. Den första modellen över ungdomarnas principiella uppfattning visade en tydlig 
gräns mellan vad de ansåg vara bra sex, att sex hör ihop med kärlek, och våldtäkt, det som 
sker efter att tjejen har sagt nej. Efter sin undersökning kom hon fram till att en annan modell 
var mer passande för ungdomarnas konkreta uppfattning över gränsen mellan bra sex och 
våldtäkt. Mittemellan grundförståelsen av bra sex och våldtäkt har ett förhandlingsutrymme 
skapats. Detta förhandlingsutrymme representerade elevernas konkreta uppfattning över 
gränsen och innehöll olika kriterier som känslor, alkohol, att säga nej, om gärningsmannen är 
”normal”, uppfattningen om ”horan” och konsekvenser för offret. Skulle något av dessa 
kriterier uppfyllas flyttas ungdomarnas principiella bild av vad som är en våldtäkt.  
   Den undersökning som jag genomfört stämmer till viss del med Jeffners. Att det finns ett så 
kallat förhandlingsutrymmet vid vardagliga klassificeringar av våldtäkt, stöddes av 
undersökningarna i båda skolorna. Offrets klädsel fanns med i Jeffners undersökning under 
föreställningar om ”horan”. Nässjöeleverna stödjer Jeffners undersökning genom att 74% från 
Centralskolan respektive 83% från Norråsaskolan ansåg att klädseln har betydelse. Det fanns 
dock en skillnad mellan skolorna när det gällde föreställningar om ”horan”, alltså hur en tjej 
ska se ut och bete sig för att verka oanständig. I min undersökning tog det form i frågan om 
flörtigt beteende spelade roll vid en våldtäkt. Här stöds Jeffner av Norråsaskolan, där 42% 
ansåg att det spelar roll medan Centralskolan inte stödjer henne på grund av att 50% har 
svarat att det inte spelar roll.  
   När det gällde om offrets alkoholintag spelade roll vid klassificering av våldtäkt visade 
skolorna en likartad bild, eftersom 46% respektive 50% ansåg att det hade betydelse medan 
38% på båda skolorna ansåg att det inte hade någon betydelse. Däremot skilde sig åsikterna åt 
mellan tjejer och killar på båda skolorna. Killarna på både Centralskolan och Norråsaskolan 
ansåg att offrets alkoholintag har betydelse, eftersom 50% respektive 64% svarade det. 
Tjejerna visade däremot en annan bild, där Centralskolans tjejer till lika stor andel ansåg att 
det spelade roll som att det inte spelade roll, 43% i båda fallen. På Norråsaskolan visade 
tjejerna dock en motsatt bild, i förhållande till killarna, och en större del ansåg att det inte 
hade betydelse än att det hade det, 46% respektive 35%. Därmed ger den bild som 
Nässjökillarnas svar visar stöd till Jeffners förhandlingsutrymme om alkoholens påverkan 
medan Nässjötjejerna, i synnerhet på Norråsaskolan, inte ger detta stöd. Skillnaden mellan 
tjejerna och killarnas olika uppfattningar kan dock förklaras av statsvetaren och juristen 
Catherine MacKinnons feministiska maktteori, där hon menar att det finns en maktbalans 
mellan könen. Maktbalansen är uppfunnen av män för att legitimera ett övertag gentemot 
kvinnor. Det blir dock problem för mannen om kvinnan inte accepterar underordningen. 
Lösningen kan vara våld och tar sig uttryck som våldtäkt, men om kvinnan är 
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alkoholpåverkad tar det bort hennes spärrar och underordningen kan därmed återställas. 
Därmed kan skillnaden mellan tjejernas och killarnas svar på frågan om det har betydelse om 
tjejen är alkoholpåverkad då hon utsätts för våldtäkt nyanseras.  
   Nässjöeleverna ansåg att det kan vara våldtäkt även om offret inte säger nej, eftersom 80% 
av Centralskolans elever och 83% av Norråsaskolans svarade detta. Det stödjer därmed inte 
Jeffners tanke angående förhandlingsutrymmet i det fallet. På samma sätt var det med tjejens 
möjlighet att säga nej under pågående akt där större delen av eleverna på båda skolorna, 52% 
respektive 41%, menade det. Samtidigt var en stor andel av eleverna på båda skolorna osäkra, 
eftersom 35% respektive 42% svarat vet ej. Frågans problematik framgår av Calles svar. 
 

Hur ska en kille veta vad som betyder vad. Vad händer om hon säger nej och man vet att hon menar 
ja och hon blir förbannad sedan på en och anklagar en för våldtäkt. Ett nej kan faktiskt betyda ett 
ja.138  

 
Bilden blir dock att Nässjöeleverna avvisar Jeffners förhandlingsutrymme även i denna fråga.  
   Jeffners elever hade också ett förhandlingsutrymme när det gällde huruvida kärlek blir en 
förmildrande omständighet. Detta hade Nässjöeleverna möjlighet att svara på utifrån om det 
kunde vara våldtäkt även inom ett äktenskap. En stor del av eleverna på båda skolorna 
menade att det kan vara våldtäkt om kvinnan inte vill även om de är gifta, vilket 69% 
respektive 79% svarade. Detta gällde både tjejer och killar. Därmed tycks eleverna i Nässjö 
inte se kärlek som en förmildrande omständighet vilket framgår av Cilla från Centralskolans 
citat ”…om jag själv eller någon jag känner skulle sättas i den situationen, så skulle jag nog 
vilja att gränsen går när jag säger nej vad det än gäller.”139 Hon menar alltså att det inte spelar 
någon roll om människor är kära, det kan vara våldtäkt när som helst om inte tjejen vill.  
   Gränserna tycks alltså tydligare för de elever som ingick i min undersökning än vad det var 
för eleverna i Jeffners. De gråzoner hon såg mellan bra sex och våldtäkt tycks inte finnas i 
lika stor utsträckning bland Nässjöeleverna. Därmed blir ett brott som våldtäkt inte lika 
svårtolkat för Nässjöeleverna, frånsett när det rör tjejens klädsel och till viss del när det gäller 
den ena skolan, Norråsaskolan, ifråga om att en tjej är flörtig. På samma sätt gav 
Nässjöeleverna även en splittrad bild när handlar om alkoholens betydelse där killarna stödjer 
Jeffner, medan tjejerna inte gör det. 
 
En förklaring till att det skiljer sig mellan Jeffners undersökning och min kan vara tiden. När 
denna undersökning genomfördes, 2007, var det nästintill tio år sedan Jeffner genomförde 
sin, 1998. Även om det kan tyckas att tiderna inte har förändrats i någon större utsträckning 
så kan denna undersökning tyda på att de har gjort det. Elever som var födda på 1980-talet 
ingick i Jeffners undersökning medan min undersökning innehöll elever som var födda på 
1990-talet.  
   En annan förklaring till att undersökningarna skiljer sig kan vara att min undersökning är 
gjord i mindre omfattning än Jeffners. Det jag har suttit och skrivit är en C-uppsats med 174 
elever, som svarande på enkäterna, och åtta intervjuade elever och det hon skrev var en 
avhandling med 331 ungdomar, som svarande på enkäterna, och 16 intervjuade ungdomar. 
Jeffners undersökning är nästintill dubbelt så stor, både när det gäller de som deltog i 
enkätundersökningen och de som deltog i intervjuundersökningen, vilket kan ha inverkan på 
resultatet.  
 
Nässjöeleverna redogjorde också för sin syn på våldtäkt i närmiljön. De menade att våldtäkt i 
ett mindre samhälle som Nässjö blir känsligare för offret, eftersom det uppmärksammas mer 

                                                 
138 Intervju: Calle, Centralskolan, 2007-12-18 
139 Intervju: Cilla, Centralskolan, 2007-12-18 
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än i en större stad. Calle ger ett exempel och berättar att han inte känner någon tjej som har 
blivit våldtagen. Däremot visste han en tjej som sa att hon blivit våldtagen av en person i hans 
omgivning, ”…men alla vet att hon ljuger. Hon är en sådan tjej som ligger med alla killar 
som finns runtikring henne.”140 Calle menade att han inte var den enda som misstrodde tjejen 
utan att större delen av hans vänner delade den uppfattningen. Den påstådda våldtäktsmannen 
var en av Calles närmaste vänner. Därmed blir Calle partisk vilket journalisten Katarina 
Wennstam förklarar.  
 

Om din kompis är våldtäktsman så kan ju vem som helst vara det och det är inte vad vi har lärt oss. 
Men våldtäktsmännen är ofta precis, som din eller min kille, bästa kompis eller pappa. Åtminstone 
på ytan.141 

 
Problematiken som Calle och Wennstam visar tycks spegla bilden av våldtäkt i ett litet 
samhälle, som Nässjö.  
 
Något som jag själv fann mycket överraskande i denna undersökning var hur få gånger skolan 
kommer in i bilden. Den enda gång skolan förekom var när en tjej ifrån Norråsaskolan, Nora 
trodde att hennes föräldrar skulle ha kontakt med skolan ifall någon hade blivit våldtagen. 
  Amnesty International menar att skolan bör arbeta långsiktigt och förebyggande när det 
gäller ämnet sex, värderingar och attityd och att dess resurser ska vara riktade mot eleverna 
både på och utanför skoltid. De tycker också att sex och samlevnadsämnet är mycket 
konservativt och förlegat. Det är ett ämne som måste vara i ständig förändring för att kunna 
vara uppdaterat mot dagens värderingar och kunskap. Organisationen har funnit att 
jämställdhetsombudsmannen (JämO), Lärarnas Riksförbund och Riksförbundet för sexuell 
upplysning (RFSU) är några av de myndigheter och organisationer som krävt, att sex och 
samlevnadsämnet uppdateras i svenska skolor. De anser att skolan bör sammanföras med 
skolhälsovård och ungdomsmottagningar för att fortbilda pedagoger och få dem att motverka 
förlegade och traditionella könsroller, är ett av sätten. 
   Pedagogerna Maria Rosén och Håkan Larsson skrev i Pedagogiska Magasinet (2009:4) om 
sexualundervisningen inom olika skolämnen. De beskrev hur ämnen som historia och 
samhällskunskap vinklar sex mot våld och många gånger även mot övergrepp. Författarna 
förklarar även problematiken som finns med dagens läromedel inom ämnet.142 Vad Rosén 
och Larsson skriver tyder på att det finns brister i dagens undervisning i fråga om ämnet 
våldtäkt och attityder.  
   Den vinkling inom ämnet sex, attityder och våldtäkt jag skulle finna för vidare forskning är 
sex och samlevnadsämnet. En eventuell studie av hur sex och samlevnadsämnet ser ut i 
dagens skolor och hur undervisningen kring det sker är något jag skulle finna högst intressant. 
Det är även något som jag anser är behövligt, om inte annat för att ämnet ska aktualiseras.  

  

                                                 
140 Intervju: Calle, Centralskolan, 2007-12-18 
141 Wennstam, 2002, sid. 70 
142 Rosén & Larsson, 2009:4, sid. 39 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Enkät angående våldtäkt 
 
Ringa in ett alternativ på varje fråga. 
 
 
Kön:   Kille   Tjej 
 
Vilken stadsdel kommer du ifrån? 
 
Runneryd  Norrboda  Solberga  Anneberg 
 
Flisby  Nyhem  Hultet    Äng       
(för Norråsaskolan) 
 
Handskeryd  Åker  Målen  Centrum 
 
Fredriksdal  
(för Centralskolan) 
 
Är du villig att prata om detta ämne med mig vid ett senare tillfälle? 
 

Ja    Nej  Vet ej 
 
I så fall, mailadress:____________________________________________________ 
Namn:______________________________ Klass:___________________________ 
 
Är du född i Sverige? 
 
 Ja   Nej  
 
Om inte, i vilket land:____________________________________________________ 
 
Är dina föräldrar födda i Sverige? 
 

Ja    Nej  
 
Om inte, i vilket land:____________________________________________________ 



 
 

 
1. Tycker du att en tjej löper större risk att bli vål dtagen på grund av hur 

hon klär sig? 
 

Ja    Nej  Vet ej 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. Om en tjej är flörtig, spelar detta någon roll vid en våldtäkt? 
 

Ja    Nej  Vet ej 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

3. Spelar det någon roll om tjejen som blir våldtagen har druckit alkohol? 
 

Ja    Nej  Vet ej 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4. Kan det vara våldtäkt om offret inte säger nej? T.ex. om offret blir hotat. 
 

Ja    Nej  Vet ej 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

5. Om en man och en kvinna är gifta, kan det vara våldtäkt om kvinnan inte 
vill? 

 
Ja    Nej  Vet ej 

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

6. Kan en kvinna säga nej när som helst, även under samlaget, om mannen 
fortsätter, ska detta ses som våldtäkt? 

 
Ja    Nej  Vet ej 

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

� Vad anser du är en våldtäkt? 

� Känner du någon som har blivit våldtagen i din omgivning?  
� I så fall, har våldtäkten polisanmälts och gått till domstol? 

� På vilket sätt ska en tjej klä sig för att öka risken för våldtäkt? 

� På vilket sätt ska en tjej bete sig för att öka risken för våldtäkt? 

� Har alkohol någon roll i en våldtäkt?  

� Och i så fall på vilket sätt? 

� Många tjejer blir kallade saker efter en våldtäkt.  

� Vilka ord tror du används?  

� Vad tycker du om detta? 

� Vilka tror du är det som blir våldtagna? Kön och åldersgrupp. 

� Vilka tror du det är som utför en våldtäkt? Kön och åldersgrupp. 

� Tror du att ett våldtäktsfall uppmärksammas mer i Nässjö än i exempelvis 
Jönköping? 

� Varför? 

� Hur vanligt tycker du det är med våldtäkt i Nässjö? 

� Hur vanligt tycker du det är att våldtäktsfall tas upp i media? 

� På vilket sätt tror du människor i Nässjö reagerar på ett våldtäktsfall? 

� Varför? 

� Om en tjej skulle bli våldtagen på din skola, eller i din omgivning, hur 
tror du att dina föräldrar reagerar då? 

� Varför? 

 
 


