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Hennes eget fel? 
Betydelsen av offrets alkoholpåverkan och klädsel vid bedömningen 

av en våldtäkt 
 

Maria Andersson 
 
 

Vid bedömningar som görs i rättsliga sammanhang kan människor 
påverkas av faktorer som är juridiskt irrelevanta. Dessa irrelevanta 
faktorer grundar sig ofta i negativa attityder och fördomar. Vid 
våldtäkter kan egenskaper hos offret påverka bedömningen av offrets 
och förövarens ansvar och offret ses som medansvarig till att ha blivit 
våldtagen. Syftet med denna studie var att undersöka hur människors 
bedömningar av en våldtäkt påverkas av ett våldtäktsoffers 
alkoholpåverkan och klädsel. Åttio beteendevetenskapliga studenter 
läste ett våldtäktsfall där offrets alkoholintag och klädsel vid 
brottstillfället varierades. Resultatet indikerar tendenser till 
skuldbeläggande av offret och förmildrande inställningar till förövaren 
om offret druckit alkohol och/ eller varit utmanande klädd. 
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Inledning 
 
Sveriges Rikes Lag, BrB, kap. 6, Om sexualbrott, 1 § definierar våldtäkt enligt följande: ”Den 
som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en 
person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till 
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt 
till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller den som med en person genomför 
ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom 
att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan 
drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 
omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd” (Gregow, 2007; 915). 
 
 

Attityder, fördomar och stereotyper  
 
Myers (2005) beskriver attityder som en värderande reaktion mot något eller någon, utryckt i 
åsikter, känslor eller avsiktligt beteende. Kognitiva tankar om en viss grupp, leder till känslor 
inför denna grupp, vilka avgör hur vi uppträder mot gruppen. Detta kallar Myers (2005) för 
attitydernas ABC. Fördomar är negativa attityder och förutfattade meningar om en grupp och 
gruppens individuella medlemmar (Lindholm, 2005; Myers, 2005). Stereotyper är 
generaliserande föreställningar om en grupp människor. Stereotyper kan ibland vara 
övergeneraliserade, felaktiga och resistenta mot ny information, men är huvudsakligen till för 
att förenkla miljön runt omkring oss och spara på våra kognitiva resurser (Lindholm, 2005; 
Myers, 2005). Denna förenkling sker genom att vi kategoriserar personer som har likheter 
med varandra in i grupper. Detta gör att vi med en ganska liten ansträngning får reda på hur vi 
ska bete oss mot personerna i den specifika situationen (Myers, 2005). Denna sociala 
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kategorisering sker automatiskt och rutinmässigt på bråkdelen av en sekund och är grunden 
för hur vi uppfattar och behandlar personer runt omkring oss. Om man inte lyckas 
kategorisera en person går nästan all uppmärksamhet till att hitta personens grupptillhörighet. 
En annan anledning till att vi kategoriserar människor är att grupper har en stark känslomässig 
betydelse för oss, vi särskiljer mellan ingruppen, som är gruppen som vi själva tillhör, och 
utgruppen, som är gruppen för dem som inte tillhör vår grupp. Lindholm (2005) menar att 
människan har en tendens att favorisera den egna ingruppen framför utgruppen och denna 
grupptillhörighet kan aktivera attityder och känslor hos oss som vi inte kan styra över. 
 
 

Faktorer som påverkar attityder till våldtäkt 
 

Våldtäktsmyter. Attityd är en viktig faktor vid bedömning av våldtäktsoffer. I rättsliga 
sammanhang kan detta innebära svårigheter att få förövare dömda, även om dem är skyldiga, 
på grund av att irrelevanta faktorer influerar bedömningen. Dessa irrelevanta faktorer grundar 
sig ofta i fördomar som gör att offret ses som medansvarig till att ha blivit våldtagen (Ståhl & 
Eek, 2006). Ur djupt rotade fördomar föds myter, som är uppdiktade historier eller 
vanföreställningar om något (Svenska Akademins Ordlista, 2006). Burt (1980) definierade 
myter om våldtäkt, eller ”våldtäktsmyter” (eng. ”rapemyths”), som fördomsfulla, 
stereotypifierade och falska trosuppfattningar om våldtäkt, våldtäktsoffer och förövare. 
Vanliga myter om våldtäkt är att en ”riktig våldtäkt” är en våldshandling, utförd av en helt 
okänd förövare under en attack på en allmän, mörk och tom plats. Det ”riktiga offret” 
kategoriseras som en moraliskt korrekt, vit kvinna som gör motstånd mot förövaren och sedan 
får svåra psykiska skador av händelsen. Myterna om den ”riktiga våldtäkten” och det ”riktiga 
offret” gör det svårt för offer av en annan karaktär som blivit utsatt för ett brott att få så kallad 
”offer-status”. Dessa myter medför förnekelse och berättigande av manligt våld mot kvinnor. 

Du Mont, Miller och Myhrs (2003) undersökning av den ”riktiga våldtäktens” och det 
”riktiga offrets” roll vad gäller anmälningsbenägenheten hos sexuellt utnyttjade kvinnor 
visade på ett samband mellan anmälningsbenägenheten och mängden psykisk och fysisk 
misshandel vid våldtäktssituationen. Människors tendenser att skuldbelägga offer och 
reducera ansvaret från förövaren beror på negativa attityder mot kvinnor och uppenbaras 
genom accepterandet av våldtäktsmyter (Lonsway & Fitzgerald, 1994). I Belma Gölge, 
Yavuz, Muuderrisoglu och Yavuz (2003) undersökning fick deltagarna läsa tre fiktiva 
våldtäktsscenarion. Ett med en så kallad ”dejt-våldtäkt”, och ett med en så kallad ”riktig 
våldtäkt”. Fallet som byggts upp som en ”riktig våldtäkt” bedömdes direkt som våldtäkt, 
medan fallet då övergreppet skedde på en dejt gjorde deltagarna osäkra i sin bedömning. 

Blumberg och Lesters (1991) undersökning om relationen mellan tron på våldtäktsmyter 
och tendens att skuldbelägga offret i våldtäktssammanhang visar att sambandet är stort. 
Manliga gymnasieelever visade sig tro mer på våldtäktsmyterna och skuldbelade 
våldtäktsoffret i större utsträckning än kvinnliga gymnasieelever. Det fanns ingen skillnad 
mellan de kvinnliga gymnasieeleverna och de kvinnliga högskolestudenterna, det fanns det 
däremot mellan de manliga gymnasieeleverna och de manliga högskolestuderande. De 
manliga gymnasieeleverna trodde på våldtäktsmyter och skuldbelade offer i större 
utsträckning än de manliga högskolestudenterna. Detta kan bero på att högre utbildning och 
mer livserfarenhet minskar tron på våldtäktsmyter och skuldbeläggande av offer, alternativt 
att män med hårdare attityd inte vidareutbildar sig. 
 

Relationen mellan offer och förövare. Burts (1980) undersökning visade att många myter 
om våldtäkt lever vidare. Attityder till våldtäkt samvarierade ofta med andra djupt rotade 
attityder till accepterande av våld, misstro till det andra könet och könsrollsattityder. 
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Könsrollsattityder bidrar till hur man ser på människans roller i olika relationer. Flera 
undersökningar har visat att könsrollsattityder har bidragit till åsikter om offer och förövare i 
våldtäktssituationer. Människor som uppgett sig ha traditionella könsrollsattityder tenderar att 
se offret som medansvarig och mer förtjänt av en våldtäktsattack jämfört med personer med 
mer jämlik inställning till män och kvinnor. En traditionell könsrollsattityd innebär att man 
ser på mannens och kvinnans roller ur ett traditionellt könsrollsperspektiv. Kvinnans roll är att 
ta hand om hemmet och barnen, och mannens roll är att försörja familjen och ha den främsta 
åsikten. Män håller fast vid de traditionella könsrollsattityderna i samhället i större 
utsträckning än vad kvinnor gör (Ben-Davids & Schneiders, 2005; Simonson & Mezydlo 
Subichs, 1999; Whatleys, 2005). Undersökningar visar att ju närmare relation mellan offer 
och förövare i en våldtäktssituation desto mer ansvar tillskrivs offret, lindrigare straff 
rekommenderas till förövaren och allvaret av situationen minimeras. Situationen 
karaktäriseras i mindre utsträckning som våldtäkt, anses i mindre utsträckning kränka offrets 
rättigheter och orsaka mindre psykologisk skada om våldtäkten ägt rum i en nära relation 
(Ben-Davids & Schneiders 2005; Simonson & Mezydlo Subichs, 1999).  

Få undersökningar har studerat våldtäkt inom äktenskapet eftersom detta inte brukar tas på 
lika stort allvar som våldtäkt under andra omständigheter (Simonson & Mezydlo Subichs, 
1999). Simonson och Mezydlo Subichs (1999) undersökning syftade till att undersöka om 
allvaret av en våldtäkt minskar ju närmre relation offret har till förövaren och om detta har 
något samband med könsrollsattityder. I fallet då våldtäkten skedde inom äktenskap 
minimerades situationens allvar. Våldtäkten ansågs vara mindre våldsam, mindre kränkande 
av offrets rättigheter och ha orsakat mindre psykisk skada än för offren i de andra fallen. I de 
andra fallen fanns inga signifikanta skillnader, alla rankades som lika allvarliga. Men i 
Whatleys (2005) undersökning om effekterna av deltagarnas kön, offrets klädsel och 
traditionella könsrollsattityder vid bedömning av äktenskaplig våldtäkt visade att både män 
och kvinnor karaktäriserade alla fallen som våldtäkt. Samma karaktäristika som påverkade 
tillskrivande av ansvar till ”riktiga” våldtäktsoffer påverkade även tillskrivande ansvar för 
offer av äktenskapsvåldtäkter. 

Geiger, Fischer och Eshet (2004) undersökte omfattningen av traditionella 
könsrollsattityder vid ”dejt-våldtäkt” och hur detta påverkar skuldbeläggande av offer. Det 
fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller traditionella 
könsrollsattityder till sexuellt tvång (14 % av männen och 1 % av kvinnorna). Hur allvarligt 
studenterna såg på en ”dejt-våldtäkt” berodde mycket på hur dejtens omständigheter såg ut. 
Manliga studenter hade värderingar som berättigar sexuellt tvång under vissa omständigheter. 
Fler män än kvinnor ansåg tvång berättigat om killen och tjejen har känt varandra under en 
längre period, om dejten äger rum sent på kvällen på stranden, om dejten bjudits hem när 
föräldrarna är bortresta, om det förekommer mycket flirt på dejten och om tjejen är klädd på 
ett utmanande sätt. Hälften av alla studenter ansåg att tjejer kan skydda sig mot att bli 
våldtagna och att tjejer ofta anklagar killar utan anledning. Fler män än kvinnor tyckte att 
sexuellt tvång var berättigat om tjejen inte varit tillräcklig tydlig eller för att hon påstods vara 
sexuellt aktiv. En tredjedel av studenterna ansåg att sexuellt tvång kunde vara berättigat 
utifrån antagandet alla tjejer är intresserade av sex, och de som säger nej inte riktigt menar 
det. En fjärdedel berättigade våldtäkt eftersom de antog att alla killar skulle våldta om de kom 
undan med det och att förövaren inte har någon kontroll över vad han gör. Inte lika många av 
studenterna tyckte sexuellt tvång var berättigat på grund av tjejens karaktär, hennes beteende i 
vanliga fall eller förövarens motiv. Studien visar att kön och ålder är de viktigaste faktorerna 
vad gäller tolerans för ”dejt-våldtäkt” och attityder som skuldbelägger offer. Kön, eller 
könsroller, förklarade 25 % av skillnaderna i synen på sexuellt tvång. Dessa resultat visar att 
barn fortfarande fostras till sexistiska värderingar och dubbelmoral angående kvinnligt och 
manligt beteende på en dejt. Enligt dessa resultat ska kvinnan visa sig ointresserad av sex och 
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utrycka motstånd. Män ska å andra sidan ignorera detta motstånd och övervinna det. Det bör 
dock tilläggas att denna undersökning är genomförd bland gymnasieelever i Israel, och att 
resultatet kan ha präglats av bland annat religiösa och kulturella influenser som skiljer sig från 
svenska sådana (Geiger et al., 2004). 

Både män och kvinnor har stereotypa uppfattningar om våldtäkt. En ”dejt-våldtäkt” anses 
vara mindre kriminell, mindre allvarlig och offret tillskrivs mer ansvar än vid en våldtäkt med 
okänd förövare. I Belma Gölges et al., (2003) undersökning såg kvinnorna en ”dejt-våldtäkt” 
mer som ett brott och föreslog hårdare straff till förövaren än vad män gjorde. Män visade 
större tendens än kvinnor att inte ta ”dejt-våldtäkter” på allvar, och lade mer ansvar på offrets 
beteende än på förövaren. Kvinnor lade mer ansvar på förövaren än på offret, och de trodde 
mer att offret skulle rapportera en ”dejt-våldtäkt” till polisen (Belma Gölge et al., 2003; 
Simonson & Mezydlo Subichs, 1999). I Geiger et al., (2004) undersökning av omfattningen 
av attityder till ”dejt-våldtäkt” som skuldbelägger offer uppgav 41 % av männen minimerande 
av allvaret kring sexuellt tvång på en dejt, och 13 % av kvinnorna. Siffrorna var höga bland 
båda könen men skiljde sig avsevärt mellan kvinnor och män. 

I Belma Gölges et al., (2003) undersökning var våldtäktsmyter om ”dejt-våldtäkter” mer 
signifikanta än andra våldtäktsmyter som alkoholpåverkan, utmanande klädsel eller att vara 
ute ensam när det är mörkt. Även Geigers et al., (2004) undersökning av omfattningen av 
stereotypa könsrollsattityder vid ”dejt-våldtäkt” och hur detta påverkar skuldbeläggande av 
offer, visade att deltagarna inte tyckte att beteenden som att vara sexuellt aktiv, lifta eller 
dricka alkohol skulle vara inbjudan till sex. I Whatleys (2005) studie om attityder till våldtäkt 
inom äktenskapet däremot karaktäriserades övergreppet som våldtäkt, men fruns klädsel 
påverkade deltagarnas bedömning av hennes ansvarsdel i situationen. Både män och kvinnor 
ansåg att kvinnan var medansvarig till situationen som helhet, men kvinnan i utmanande 
klädsel tillskrevs större delansvar än kvinnan i ”respektabel” klädsel. Män ansåg offret mer 
förtjänt av attacken än kvinnor, och mest förtjänt av attacken ansågs den utmanande klädda 
kvinnan vara. 
 

Psykologiska försvarsmekanismer. En anledning till att människor skuldbelägger offer kan 
vara människans behov av en rättvis, kontrollerbar och förutsägbar värld. Oskyldiga offer 
hotar den bilden på grund av trosuppfattningen om att man får vad man förtjänar, och får 
därav stå sitt kast genom att skuldbeläggas. Negativa stereotyper och attityder leder till 
skuldbeläggande av offer (Lerner, 1991). 
 
 

Syfte och frågeställning 
 
Tidigare forskning har visat att faktorer som olika egenskaper hos offer och förövare, 
relationen mellan offer och förövare och andra irrelevanta faktorer påverkar människors 
bedömning av en våldtäktssituation (Ben-Davids & Schneiders 2005; Simonson & Mezydlo 
Subichs, 1999; Geiger et al., 2004; Whatleys, 2005). Syftet med denna undersökning är att 
undersöka om variablerna alkohol och klädsel påverkar människors bedömning av 
våldtäktsfall. Frågeställningen är: Bedömer beteendevetenskapliga studenter ett våldtäktsfall 
olika beroende på om offret är alkoholpåverkad och utmanande klädd än om hon inte har 
druckit någon alkohol och varit ”respektabelt” klädd? Hypoteserna i studien är (a) om offret 
varit alkoholpåverkad bedöms hon hårdare än om hon inte varit påverkad, och (b) om offret 
varit utmanande klädd bedöms hon hårdare än om hon inte varit det. Förväntat resultat utifrån 
tidigare forskning med andra deltagare, är att variablerna alkohol och klädsel bidrar till 
skuldbeläggande av offer och förmildrande inställning till förövare och situation. 
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Metod 

 

Deltagare 
 
I undersökningen deltog åttio studenter från en Högskola i Mellansverige. Deltagare med 
beteendevetenskapliga ämnen valdes ut på grund av tillgänglighetsskäl. Dessutom ansågs det 
särskilt intressant att undersöka attityder bland personer som studerar ämnen som berör 
människors beteende.  Eftersom det är en överrepresentation av kvinnor inom de 
beteendevetenskapliga ämnena, är könsfördelningen i undersökningen sned. Åtta av 
studenterna var män och 72 var kvinnor. Deltagarna i undersökningen var mellan 19 och 51 år 
och medelåldern var 27,38 (SD = 8,73).  Undersökningen var frivillig och ingen ersättning 
utgick till deltagarna. Bortfallet ansågs inte vara signifikant för uträkningarna. På frågorna 1 
till 5 var bortfallet 4, på fråga 6 var bortfallet 7, på fråga 7 var det 8, på fråga 8 och 9 var det 7 
och på fråga 10 var bortfallet 8. 
 
 

Material 

 
I undersökningen användes enkäter med en brottfallsbeskrivning av en våldtäkt som 
manipulerades på två olika sätt (se bifogad Appendix A). I alla fallen beskrevs först Sveriges 
Rikes Lag angående våldtäkt. Därefter följde en grundlig beskrivning av situationen; hur A-P 
och H-P träffades (de fiktiva profilerna i fallen, A-P = offer och H-G = förövare), vad A-P 
hade på sig och hur våldtäkten utfördes. Brottsfallsbeskrivningen baserades på olika 
brottsfallsbeskrivningar från Högsta Domstolens hemsida (www.dom.se). I de olika 
versionerna av brottsfallet manipulerades kvinnans alkoholpåverkan (ingen påverkan= två 
Ramlösa, ingen alkohol/ alkoholpåverkan = fyra stora glas starköl á 50 cl och lite av en 
spritdrink) och klädsel (”respektabel” klädsel = långbyxor, en blå skjorta och svarta skor/ 
”utmanande” klädsel = kort, svart klänning, en röd genomskinlig topp, behå, trosor och skor). 
I fall 1 bar kvinnan ”respektabel” klädsel och drack ingen alkohol, i fall 2 bar hon utmanande 
kläder och drack ingen alkohol, i fall 3 bar hon inte utmanande kläder men drack alkohol, i 
fall 4 bar hon utmanande kläder och drack alkohol. Skattningsskalorna som användes var 
identiska för alla fyra fallen och bestod av frågor gällande områden om offrets och förövarens 
roll i fallet, orsakande faktorer till våldtäkten och bedömning av förövaren. Först tillfrågades 
deltagarna att fylla i kön och ålder. Därefter följde skattningar gällande offret: 1) I vilken 
utsträckning uppfattar Du att A-P uppträtt utmanande mot H-G innan dådet?, 2) I vilken 
utsträckning anser Du att A-P var tydlig mot H-G angående vad hon ville?, 3) I vilken 
utsträckning uppfattar Du A-P som ansvarig för händelseutvecklingen? Därefter följde 
skattningar av förövaren: 4) I vilken utsträckning uppfattar Du att H-G handlade impulsivt?, 
5) I vilken utsträckning uppfattar Du att H-G hade för avsikt att skada A-P?, 6) I vilken 
utsträckning uppfattar Du H-G som ansvarig för händelseutvecklingen? Två frågor angående 
förövaren var placerade sist i skattningsskalan: 9) I vilken utsträckning bedömer Du att det 
finns risk för att H-G kommer att begå ett liknande brott igen?, 10) I vilken utsträckning anser 
Du att H-G bör straffas? Innan detta var påståenden om möjliga orsaker till våldtäkten 
placerade: 7) H-G: s och A-P: s sammankomst tidigare under kvällen var det som utlöste 
handlingen, 8) Den upptrappade sexualiseringen i samhället visar att våld mot kvinnor är ett 
acceptabelt beteende utan tydliga negativa konsekvenser. Frågorna besvarades med en 
sjugradig skattningsskala (1= Inte alls utmanande, Inte alls tydlig, Inte alls ansvarig, Inte alls 
impulsiv, Inte alls, Inte alls ansvarig, Inte alls orsaken, inte alls orsaken, Ingen risk alls, Inget 
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straff alls till 7= Mycket utmanande, Mycket tydlig, Helt och hållet ansvarig, Helt och hållet 
impulsivt, I mycket hög utsträckning, Helt och hållet ansvarig, Den viktigaste orsaken, 
Mycket stor risk, Mycket hårt straff). 
 

 
Procedur 
 
Innan undersökningen pilottestades skattningsskalan på 13 försökspersoner. Mindre 
anmärkningar, som stavfel, registrerades. Enkäterna delades sedan ut vid två olika tillfällen, 
dels på en föreläsning då ansvarig föreläsare kontaktades genom ett missivbrev och deltagarna 
rekryterades till undersökningen genom att tillfrågas på plats och på en rast mellan två 
föreläsningar. I enlighet med det Humanistisk- och Samhällsvetenskapliga forskningsrådets 
etiska regler informerades deltagarna om undersökningens syfte att undersöka attityder till 
våldtäkt, att deltagandet var helt frivilligt och konfidentiellt och att datan inte avsågs användas 
i något annat syfte än till denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). En kort instruktion 
gavs till deltagarna om att fallet skulle läsas först, och att skattningsskalorna sedan skulle 
fyllas i utifrån fallet. Eftersom att varje deltagare endast läste en av de fyra versionerna 
delades enkäterna ut slumpvis på ett sätt så att alla fyra fallen blev jämnt representerade. När 
alla deltagarna var klara samlades enkäterna in och deltagarna tackades för sin medverkan. 
 
 

Resultat 
 

Först räknades korrelationer ut mellan skattningsskalorna. Korrelationerna redovisas i Tabell 
1. Som framgår av tabellen var skattningarna om offret (Utmanande, Tydlig och Ansvarig) 
starkt positivt korrelerade med varandra. Även skattningarna om förövarens Avsikt att skada, 
Återförbryta och Straff var starkt positivt korrelerade med varandra. Tabellen visar även 
starka samband mellan skattningarna om orsaken till händelsen (Orsak tidigare och Orsak 
samhället).  
 
Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan beroendevariabler 
 
 1 2 3 5 9 10 7 8 
1. A-P Utmanande 1        
2. A-P Tydlig -.43** 1       
3. A-P Ansvarig .60**     .40**     1      
5. H-G Avsikt -.13 .21 -.26* 1     
9.H-G Återförbryta -.10 .26* -.27* .24*       1    
10. H-G Straff -.22 .23* -.35** .47**      .52**     1   
7. Orsak Tidigare .48** -.20 .35** .04 -.09 -.10 1  
8. Orsak Samhälle .09 -.04 .15 .12 .10 .09 .25*       1 
**p <  0.01, *p <  0.05 
 
De skattningar som hade höga korrelationer analyserades i tre separata Multivariate Analysis 
of Variance (MANOVA). Skattningarna om förövarens Impulsivitet och Ansvarighet var inte 
starkt positivt korrelerade och analyserades därför med Univariate Analysis of Variance  
(ANOVA). Oberoende variabler i samtliga analyser var Alkohol (offret påverkad/ej påverkad 
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av alkohol) och Klädsel (offret utmanande/ej utmanande klädd). Medelvärden och 
standardavvikelser för samtliga skattningar presenteras i Tabell 2, 3 och 4.                                                      
 
   
Skattningar av offret  
 
MANOVan med skattningarna av offret indikerar att det inte finns någon signifikant 
multivariat effekt av Alkohol på skattningarna om offret (Utmanande, Tydlig och Ansvarig), 
Wilks Λ = .92, F(1, 76) = 1. 87, p = .14. Det finns inte heller någon signifikant multivariat 
effekt av Klädsel, Wilks Λ = .93, F(1, 76) = 1.77, p = .16. Vidare visar resultaten ingen 
signifikant interaktionseffekt av Alkohol* Klädsel, Wilks Λ = .99, F(1, 76)  = .26, p = .86. 

Det finns tendenser till skillnader för både alkohol och kläder. De univariata analyserna 
visade en signifikant huvudeffekt av Alkohol angående A-P Utmanande, F(1,76) = 4.63, p = 
.035. Offret ansågs vara mindre utmanande då hon inte hade druckit alkohol (M = 1.93, SD = 
1.26) än då hon druckit alkohol (M = 2.54, SD = 1.48) Samma analys visade även att det fanns 
en signifikant huvudeffekt av Klädsel F(1,76) = 5.23, p = .03. Offret ansågs vara mindre 
utmanande då hon inte haft utmanande klädsel (M = 1.87, SD = 1.24) än då hon haft 
utmanande klädsel (M = 2.54, SD = 1.47). Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt 
mellan Alkohol och Klädsel F(1,76)  = .15, p = .70. Det fanns ingen signifikant univariat 
huvudeffekt av varken Alkohol F(1,76) = .24, p = .63, eller Klädsel F(1,76) = .48, p = .49 
angående A-P Tydlig, d.v.s. det fanns ingen skillnad mellan hur grupperna bedömt 
tydligheten hos A-P. Den univariata analysen visade ingen signifikant huvudeffekt av varken 
Alkohol F(1,76)  = .21, p = .65 eller Klädsel F(1,76)  = 1.06, p = .31 angående A-P Ansvar, 
d.v.s. det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller bedömningen av fallen. 
 
Tabell 2 
Medelvärden (och standardavvikelser) av skattningar av offret för deltagare som läst ett fall 

där offret varit/ inte varit alkoholpåverkad samt varit/ inte varit utmanande klädd. 

 ”Utmanande” klädsel  ”Respektabel” klädsel 
Skattning Alkohol Ingen alkohol Alkohol Ingen alkohol 
A-P Utmanande 2.83 (1.47) 2.30 (1.46) 2.26 (1.48) 1.50 ( .83) 
A-P Tydlig 4.61 (1.61) 4.61 (1.56) 4.68 (1.80) 5.05 (1.67) 
A-P Ansvarig 2.05 (1.30) 2.17 (1.75) 2.00 (1.29) 1.60 ( .88) 

 
 
Skattningar av förövaren 
 

Det finns inte någon signifikant multivariat effekt av Alkohol på skattningarna (H-G 
Avsikt att skada, H-G Återförbryta och H-G Straff), Wilks Λ = .98, F(1, 76) = .43, p = .73. En 
tendens till multivariat effekt av Klädsel nådde inte signifikans, Wilks Λ = .92, F(1, 76) = 
1.95, p = .13. Vidare visar resultaten ingen signifikant interaktionseffekt av Alkohol* Klädsel, 
Wilks Λ = .96, F(1, 76) = .88, p = .45.  

En univariat analys (ANOVA) visade tendens till huvudeffekt av Alkohol på H-G 
Impulsiv, dock inte signifikant F(1,76)  = 3.08, p = .08. Förövaren ansågs ha handlat mindre 
impulsivt då offret inte hade druckit alkohol (M = 2.79, SD = 1.92) som då hon druckit 
alkohol (M = 3.51, SD = 1.91). Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av Klädsel F(1,76)  = 
2.67, p = .11 angående H-G Impulsiv. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan 
Alkohol och Klädsel F (1,76) = .34, p = .56. Den univariata analysen visade ingen signifikant 
huvudeffekt av Alkohol på förövarens avsikt att skada offret F(1,76)  = .01, p = .93. Däremot 
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fanns tendens till huvudeffekt av Klädsel, F(1,76)  = 3.41, p = .08. Förövaren ansågs ha mer 
avsikt att skada offret då offret inte haft utmanande klädsel (M = 5.03, SD = 1.78) som då hon 
haft utmanande klädsel (M = 4.32, SD = 1.75). Univariata analysen (ANOVA) visade ingen 
signifikant huvudeffekt av Alkohol på H-G Ansvar F(1,73) = 1.04, p = .31, och ingen 
signifikant huvudeffekt av Klädsel på H-G Ansvar F(1,73) = 1.34, p = .25. Det fanns ingen 
signifikant interaktionseffekt mellan Alkohol och Klädsel F(1,73) = .65, p = .42. Den 
uppföljande analysen visade ingen signifikant huvudeffekt av Alkohol på H-G Återförbrytare 
F(1,73) = .12, p = .73, eller av Klädsel på H-G Återförbrytare F(1,73) = 1.89, p = .17. Det 
fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan Alkohol och Klädsel F(1,73) = 1.01, p = .32. 
Analysen visade ingen signifikant huvudeffekt på H-G Straff av Alkohol F(1,72) = .90, p = 
.35, av Klädsel på H-G Straff F(1,72)  = .16, p = .69, eller någon interaktion dem emellan, 
F(1,72)  = .16, p = .69. 
 

Tabell 3  
Medelvärden (och standardavvikelser) av skattningar av förövaren för deltagare som läst ett 

fall där offret varit/ inte varit alkoholpåverkad samt varit/ inte varit utmanande klädd. 

 ”Utmanande” klädsel  ”Respektabel” klädsel 
Skattning Alkohol Ingen alkohol Alkohol Ingen alkohol 
H-G Impulsiv 4.00 (1.85) 3.00 (2.04) 3.05 (1.90) 2.55 (1.79) 
H-G Avsikt 4.22 (1.86) 4.39 (1.70) 5.21 (1.75) 4.85 (1.84) 
H-G Ansvar 6.05 (1.26) 6.43 ( .68) 6.67 ( .59) 9.85 (14.89) 
H-G Återförbryta 5.89 (1.28) 6.19 ( .93) 6.44 ( .70) 6.25 (1.29) 
H-G Straff 6.11 (1.08) 6.24 ( .89) 6.11 ( 1.18) 6.42 ( .84) 

 
 

Skattningar av orsaker 

  
Ingen signifikant multivariat effekt av Alkohol på skattningarna 7 och 8 (Orsak Tidigare 

och Orsak Samhälle, d.v.s. om händelsen orsakats av offret och förövarens sammankomst  
tidigare under kvällen, eller om den upptrappade sexualiseringen i samhället varit orsak till 
händelsen), Wilks Λ = .97, F(1,76) = 1.14, p = .33, det finns inte heller någon signifikant 
multivariat effekt av Klädsel, Wilks Λ = .99, F(1,76) = .43, p = .66. Vidare visar resultaten 
ingen signifikant interaktionseffekt av Alkohol och Klädsel, Wilks Λ = .96, F(1,76) = 1.69, p 
= .19.  

Analysen visade ingen signifikant huvudeffekt på skattningen av betydelsen av den 
tidigare situationen av Alkohol F(1,72) = 2.29, p = .13, eller av Klädsel, F(1,72) = .68, p = 
.41. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt på skattningarna om betydelsen av 
samhällssituationen av Alkohol, F(1,73) = .26, p = .61, eller av Klädsel,  F(1,73) = .04, p = 
.84. Här fanns dock tendens till interaktionseffekt mellan Alkohol och Klädsel, F(1,73) = 
3.24, p = .08. Om offret varit utmanande klädd ansågs samhällssituationen ha mindre 
betydelse när hon hade druckit alkohol (M = 4.17, SD = 1.54) än är hon inte druckit (M = 

4.67, SD = 1.20), medan samhällssituationen ansågs ha mer betydelse när offret druckit (M = 
4.94, SD = 1.70) än när hon inte gjort det (M = 4.05, SD = 2.11) om offret inte varit 
utmanande klädd. 
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Tabell 4  
Medelvärden (och standardavvikelser) av skattningar av orsaker för deltagare som läst ett 

fall där offret varit/ inte varit alkoholpåverkad samt varit/ inte varit utmanande klädd. 

 ”Utmanande” klädsel  ”Respektabel” klädsel 
Skattning Alkohol Ingen alkohol Alkohol Ingen alkohol 
Orsak Tidigare 4.17 (1.62) 3.52 (1.97) 3.82 (2.19) 3.15 (1.76) 
Orsak Samhälle 4.17 (1.54) 4.67 (1.20) 4.94 (1.70) 4.05 (2.11) 

 
 

 Diskussion 
 
Syftet med den här studien var att undersöka hur variabler som alkohol och klädsel hos ett 
våldtäktsoffer påverkar människors bedömning av fallet. Resultatet indikerar att det finns 
tendenser till att offer som i en våldtäktssituation varit alkoholpåverkad eller haft utmanande 
klädsel döms hårdare än ett offer som varken druckit alkohol eller haft utmanande klädsel. 
Detta stämmer överens med tidigare forskning som visat att myter om våldtäkt  fortfarande 
förekommer (Burts, 1980). Människor tillskriver våldtäktsoffer mer ansvar, tilldelar förövaren 
lindrigare straff och minimaliserar allvaret av situationen om offret och förövaren haft en nära 
relation (Ben-Davids & Schneiders 2005; Simonson & Mezydlo Subichs, 1999), om offret 
varit utmanande klädd (Whatleys, 2005) eller om offret inte varit tillräckligt tydlig (Geiger et 
al., 2004). Genomgående mönster i tidigare forskning visar att det finns övergripande 
våldtäktsmyter om hur en ”riktig” våldtäkt ser ut och vilken karaktär ett ”riktigt” offer ska 
inneha. Skuldbeläggande av offret är vanligt, och är beroende av hur situationen sett ut och 
vilka variabler som förekommit. Detta kan bero på att människan är i behov av att 
omgivningen är trygg och fri från faror, vilket gör det svårt att acceptera att oskyldiga 
människor ibland drabbas av brott som begås utan anledning. 
 
 
Betydelsen av offrets alkoholpåverkan och klädsel vid bedömning av 

våldtäktsfall 
 

Bedömning av offret. Då offret inte druckit alkohol och inte haft utmanande klädsel ansågs 
hon ha varit mindre utmanande, än då hon både druckit alkohol och haft utmanande klädsel. 
Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar att offret ses som delansvarig och 
mer förtjänt av en attack om hon varit utmanande klädd (Whatleys, 2005). Föregående 
undersökning visade därimot ingen skillnad i hur grupperna bedömt tydligheten hos A-P vare 
sig hon druckit alkohol eller inte, eller haft utmanande klädsel eller inte. Detta stämmer inte 
överens med tidigare forskning som visat på att attacken anses vara mer berättigad om 
kvinnan inte varit tillräcklig tydlig (Geiger et al., 2004). Grupperna ansåg heller inte att A-P 
var medansvarig till situationen för att hon druckit alkohol eller varit utmanande klädd. Inte 
heller detta stämmer överens med tidigare forskning som har visat på inställningar om att 
kvinnor i normalt tillstånd borde kunna skydda sig ifrån att bli våldtagna, och att tjejer som 
säger nej inte alltid riktigt menar det och därav blir tillskrivna en del av ansvaret till 
övergreppet (Geiger et al., 2004). Denna tvetydighet kan tänkas bero på att annan forskning 
främst gjorts i andra länder, vissa med annan kultur och religion än i Sverige. En annan aspekt 
är att deltagarna i denna studie var beteendevetenskapliga studenter och därav har en annan 
syn på mänskliga beteenden och fenomen. 
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Bedömning av förövaren. Förövaren ansågs ha handlat mindre impulsivt då offret varken 

druckit alkohol eller haft utmanande klädsel, än när hon både druckit alkohol och haft 
utmanande klädsel. Deltagarna ansåg att förövaren hade större avsikt att skada offret och vara 
mer ansvarig för händelsen då offret varken druckit alkohol och eller varit utmanande klädd, 
än när hon druckit alkohol och varit utmanande klädd. Denna förmildrande inställning till 
förövaren då offret druckit alkohol och varit utmanande klädd stämmer överens med Geigers 
et al. (2004) undersökning som visar att en fjärdedel av deltagarna berättigade sexuellt tvång 
på grund av antaganden om att alla killar skulle våldta om de kunde komma undan med det, 
och att förövaren inte har någon kontroll över vad han gör. Förövarens ansvarsdel då offret 
varken druckit alkohol eller varit utmanande klädd var den högsta skattningen i 
undersökningen men var inte signifikant.  

Resultaten för hur deltagarna bedömde risken för att förövaren kommer att begå ett 
liknande brott igen och hur högt straff som borde tilldelas honom var inte signifikanta. 
Tidigare forskning har visat att relationen mellan offer och förövare i en våldtäktssituation är 
en inverkande faktor vid människors bedömning av straff till förövaren (Ben-Davids och 
Schneiders, 2005), vilket kan vara anledningen till att dessa resultat inte blev signifikanta, 
eftersom relationen mellan offer och förövare inte utmärktes eller förklarades i de fallen som 
deltagarna fick läsa i denna studie. 

 
 

Bedömning av orsaker. Resultaten visar inga signifikanta skillnader i hur grupperna 
bedömt huruvida tidigare händelser under kvällen ansågs ha orsakat händelsen. Geigers et al. 
(2004) undersökning visar att allvaret kring våldtäkten bedöms ofta efter hur dejtens 
omständigheter sett ut. Tidigare forskning visar att mer ansvar tillskrivs offret, lindrigare 
straff rekommenderades till förövaren och att allvaret av situationen minimaliseras om 
våldtäkten ägt rum i en nära relation eller om de inblandade känt varandra under en längre 
period. Dessutom anses våldtäkten orsaka mindre kränkning av offrets rättigheter och orsaka 
mindre psykologisk skada (Ben-Davids & Schneiders 2005; Simonson & Mezydlo Subichs, 
1999; Geiger et al., 2004). Att resultaten i denna studien inte stämmer överens med detta kan, 
som tidigare nämnts, bland annat bero på att relationen mellan offer och förövare inte 
utmärktes eller förklarades. 

När det gäller om händelsen orsakats av den ökade sexualiseringen i samhället fanns 
tendens till interaktionseffekt mellan alkohol och klädsel, även om denna inte var signifikant. 
Om offret varit utmanande klädd ansågs samhällssituationen ha mindre betydelse när hon 
hade druckit alkohol än när hon inte druckit, medan samhällssituationen ansågs ha mer 
betydelse när offret druckit än när hon inte gjort det om offret inte varit utmanande klädd. 

Flera undersökningar har visat att könsrollsattityder har bidragit till åsikter om offer och 
förövare i våldtäktssituationer. Människor som uppgett sig vara av traditionella 
könsrollsattityder tenderar till att se offret som delansvarig och mer förtjänt av en 
våldtäktsattack jämfört med dem av jämlika könsrollsattityder (Ben-Davids & Schneiders, 
2005; Simonson & Mezydlo Subichs, 1999; Whatleys, 2005). 

 
 

Validitet och reliabilitet  
 
Då deltagarna var studenter, är generaliserbarheten av denna studie begränsad. Eftersom 
könsfördelningen var sned och de åtta manliga deltagarna inte kan representera de manliga 
beteendevetenskapliga studenternas attityder till våldtäkt gjordes inga jämförelser mellan 
könen. 
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Eftersom det framförallt är vissa faktorer som påverkar människors bedömning av ett 
våldtäktsfall, kan det tänkas att resultatet blivit annorlunda om utformningen av 
våldtäktsfallen och skattningsskalan varit annorlunda. Faktorer som påverkar bedömningen 
kan till exempel vara deltagarnas förförståelse (tron till våldtäktsmyter) om våldtäkt, offer och 
förövare, vilken relation offer och förövare har i fallet, hur mycket våld som omnämns, vad 
offret har för klädsel, om hon är alkoholpåverkad och offrets och förövarens beteende. 

Att inte en redan befintlig skattningsskala användes kan hota reliabiliteten i 
undersökningen, eftersom att mätinstrumentets exakthet blir osäker. Men skattningsskalan i 
den här undersökningen är baserad på de våldtäktsfall som presenteras och anpassad till dem. 
Skattningsskalan kunde ha innefattat ett par frågor som kontroll av att deltagarna uppfattat 
offrets klädsel eller alkoholintag. Inga direktfrågor angående klädsel eller alkohol förekom i 
skattningsskalan då detta ansågs kunna påverka resultatet av studien, och syftet då blivit 
övertydligt. Meningen var att fånga deltagarnas direkta reaktioner och bakomliggande 
attityder till olika variabler och beteenden. Direkta frågor om de manipulerade variablerna 
skulle äventyra detta, även om frågorna hade placerats längst bak, då människor tenderar att 
läsa igenom enkäter och skattningsskalor innan de besvarar dem. 

 
 

Framtidsforskning 
 
Forskning har visat att människors inställning till offer, förövare och våldtäktssituation har 
mycket att göra med attityder och fördomar som föder myter om våldtäkt, dess offer och 
förövare (Burt, 1980). Problemet med dessa är att de medför förnekelse och berättigande av 
manligt våld mot kvinnor (Lonsway & Fitzgerald, 1994). Belma Gölges et al. (2003) 
undersökning har till och med visat att våldtäktsmyterna kring ”dejt-våldtäkter” verkar vara 
mer signifikanta än andra våldtäktsmyter som alkoholpåverkan, utmanande klädsel eller att 
vara ute ensam när det är mörkt. Även Geigers et al. (2004) undersökning visade att 
deltagarna inte skuldebelade offret på grund av beteenden som att vara sexuellt aktiv, lifta 
eller dricka alkohol i lika stor utsträckning som förr. Även om alla resultat inte var 
signifikanta i föregående studie, finns tendenser som genomgående pekar mot att mer skuld 
lagts på offret, och att deltagarna haft förmildrande inställning till förövaren och situationen 
då offret druckit alkohol och/eller haft utmanande klädsel. Problemet med att olika irrelevanta 
faktorer påverkar människors bedömning av offer, förövare och våldtäktssituation 
uppkommer i rättsliga sammanhang. Myter om våldtäkt och  negativa fördomar och attityder 
försvårar den rättsliga processen att få förövare dömda, även om de är skyldiga. Ytterligare 
omfattande forskning inom ämnet måste genomföras för att belysa denna problematik.  
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      Appendix A 

Rättsfall Våldtäkt 

 

Bakgrund: Enligt svensk rätt (Brottsbalken, kap. 6, Om sexualbrott, 1§) är våldtäkt att 
uppsåtligen och utan föreliggande av objektiv ansvarsfrihetsgrund genom våld eller genom 
hot som innebär (eller för den hotande framstår) som trängande fara tvingar någon annan till 
samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och 
omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag. Med våld jämställs att försätta 
någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.  
 
Rättsfall: Den 26 Augusti 2005 begav sig A-P, hennes väninna, dennas kille och hans vän H-
G till ett uteställe för att roa sig. A-P hade långbyxor, en blå skjorta och svarta skor på sig /  
A-P hade en kort, svart klänning, en röd genomskinlig topp, behå, trosor och skor på sig. A-P 
och H-G pratade och dansade en del under kvällen. A-P tyckte att H-G var ganska trevlig, och 
vid ett tillfälle kysstes de, men blev avbrutna av A-P:s vänninna som ville att A-P skulle följa 
med och dansa och inget mera hände. A-P drack två Ramlösa under kvällen, men ingen 
alkohol / A-P drack fyra stora glas starköl á 50 cl och smakade på en spritdrink under kvällen. 
Hon kände sig berusad men hade varken svårt att gå eller tala. De bestämde att de skulle åka 
hem tillsammans och ungefär vid ett-tiden gick de till H-G:s bil. H-G släppte av A-P:s 
vänninna och hennes kille vid vänninnans lägenhet. H-G föreslog att han även kunde köra 
hem A-P till sin lägenhet, och hon sa ja.  

Efter att de hade åkt i några minuter lade H-G handen på insidan av A-P:s lår men hon tog 
bort den utan att säga någonting. Hon tyckte att det var obehagligt även om de hade kysst 
varandra tidigare på kvällen. Några andra närmanden förekom inte från H-G. A-P gjorde i sin 
tur ingenting som kunde få H-G att tro att hon ville ha samlag med honom. När bilen körde in 
på en grusväg förstod hon att de inte var på väg hem men hon sade ingenting. Strax därefter 
stannade han bilen på en parkering.  

H-G gick ur bilen och runt till henne. Han öppnade dörren, tog hennes arm och förde 
henne till baksätet. Hon tyckte att situationen var obehaglig och började nu bli rädd eftersom 
att hon var själv med honom på en mörk parkering. I baksätet började han kyssa henne på 
halsen och smekte hennes bröst och lår. Han tog av sig sina byxor och hjälpte henne ta av sig 
sin klänning. A-P sade inte att hon inte ville att han skulle smeka henne. Vid något tillfälle tog 
hon dock bort benet. H-G bad henne sedan att ta av sig trosorna men hon sade att hon inte 
ville det och att hon ville åka hem. Han upprepade att hon skulle ta av sig dem och hon 
upprepade sitt svar. H-G började att dra i trosorna med ena handen och hon försökte ta bort 
hans hand. H-G sade åter till henne att hon skulle ta av sig trosorna och eftersom hon kände 
att det blev obehagligt gjorde hon det. Han drog ned henne på rygg i baksätet, tog tag i hennes 
ben och drog isär dem med händerna trots att hon försökte hålla ihop dem. Efter att han hade 
dragit ned sina egna byxor pressade han sig in mellan hennes ben och trängde in i henne. Hon 
vet inte hur länge han rörde sig i henne eller om han fick utlösning. 
 
 


