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Abstract 

Title: "Did the sexual consent law really create change?" A quantitative and 

qualitative study on women's attitudes and knowledge about the sexual consent 

law connected to men's sexual violence against women. 

Authors: Julia Hollomey Moser & Elvira Lundberg 

Supervisor: Per Eisele  

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

July 1, 2018 was the sexual consent law introduced with the aim of giving con-

sent in the event of a consensus for all individuals. Today, women are character-

ized as being vulnerable to men's sexual violence, where men are overrepre-

sented in the suspicions of sexual offences in Sweden. For that reason, we in-

tended this study to pay attention to, and raise women's voice in society. Our 

study describes women's attitudes and knowledge about the law of consent act in 

the Swedish society. We have tried to understand the attitudes and knowledge 

that emerged from the study through the theoretical concepts of gender, power 

and norms. We have also examined whether women's experiences of sexual vio-

lence in close relationships have had an impact on their attitudes about the sex-

ual consent law. From our understanding, attitudes about men and women's dif-

ferent positions of power in society are a contributing factor to why men's vio-

lence against women today is a major social problem. Through the theoretical 

concepts and the gathered information on women's attitudes, we now understand 

that there needs to be a change in society's norms to implement consent within 

intercourse. The law of sexual consent needs to function as a norm in society 

that is followed by both men and women, for the law to contribute to change and 

to counteract the imbalance of power and increase equality.  
 

Keywords: Sexual consent law, attitudes, genus, standards, power, men's sexual 

violence against women, equality, social structure, violence in close relation.  

 

Nyckelord: Samtyckeslagen, attityder, genus, normer, makt, mäns sexuella våld 

mot kvinnor, jämställdhet, samhällskonstruktioner, våld i nära relationer.  
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1.Inledning 
Under Sveriges historia har mäns våld kopplats ihop med välde och makt. Män 

ansågs länge vara överordnad kvinnor vilket gjorde det naturligt för män att bruka 

våld mot kvinnor. Det var först år 1965 som våldtäkt inom äktenskap blev brotts-

ligt i Sverige. En fasad av tystnad kring det sexuella våldet inom äktenskap åter-

speglades däremot fortfarande i det svenska samhället långt efter år 1965, vilket 

gjorde det möjligt för män att dölja sina våldsutövningar (Scheffer Lindgren 

2009). På 90-talet skapades en kvinnofridsreform av den svenska staten med syfte 

att öka kvinnofriden och kvinnors rättstrygghet vilket utjämnade maktförhållan-

den mellan könen (Arbetsmarknadsdepartementet 1997). Ur reformen skapades 

en samhällsdebatt som år 2002 ledde till att mäns våld mot kvinnor ansågs vara 

ett folkhälsoproblem av Världshälsoorganisationen (WHO) (Scheffer Lindgren 

2009). 

 

Under de senaste årtiondena har det skett stora förändringar i straffbestämmel-

serna kring sexualbrott. År 2005 tillkom en omfattande sexualbrottsreform i Sve-

rige där en reglering för sexualbrottet våldtäkt diskuterades. Regeringen menade 

att det bör vara lagstadgat att samtycke ska ske vid sexuell samvaro. Följaktligen 

ansågs det då inte finnas tillräckliga skäl för att en sådan reglering skulle träda i 

kraft. År 2013 vägdes för-och nackdelarna återigen mot varandra, resultatet visade 

däremot att nackdelarna vägde över i förslaget. Regleringen av samtycke kom åter 

på tal av Justitiedepartementet år 2017, som ansåg att denna skulle införas som en 

samtyckesbaserad lagstiftning genom att ändra sexualbrottslagstiftningen (Justi-

tiedepartementet 2017). Justitiedepartementets förslag på sexualbrottslagstift-

ningen grundas i: “[...] tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till 

personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.” (Justitiedeparte-

mentet 2017, s. 1). Förslaget trädde i kraft 1 juli 2018 och blev till den så kallade 

samtyckeslagen (SFS 1962:700). 
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Samtyckeslagen1 ville förtydliga människans rätt till sin egen kropp och sexualitet 

där varje människa har rätt till att avbryta en sexakt, säga nej till samlag samt att 

inte delta i samlag. Lagen för våldtäkt och grov våldtäkt skärptes i samband med 

samtyckeslagen, samtidigt som det infördes ett oaktsamhetsansvar för vissa all-

varliga sexualbrott. Både medveten och omedveten oaktsamhet infördes vilket in-

nebär att gärningsmannen ska ha förstått och avslutat övergreppet vid misstanke 

om den våldsutsattas position. Gärningsmannen borde därför ha tänkt efter, vid-

tagit kontrollåtgärder samt varit aktsam vid samlaget (SFS 1962:700; Justitiede-

partementet 2017). Syftet med samtyckeslagen är att samtycke vid samlag ska 

vara en självklarhet för alla individer och ska leda till en samhällsförändring kring 

sexuell samvaro i samhället (Justitiedepartementet 2017). Ett samlag beskrivs i 

denna studie som en akt där två eller flera personer förenas sexuellt. Samlaget kan 

vara vaginalt, analt eller oralt och behöver inte vara penetrerande (NE u.å.a). Män 

i Sverige misstänks för 97 procent av alla sexualbrott som anmäls, således är mäns 

våld mot kvinnor idag ett av våra största samhällsproblem (Lindhagen & Ali 

2019). Det är även 96 procent kvinnor som anmäler våldtäkter och 98 procent av 

de som misstänks för brotten är män (Justitiedepartementet 2017). Idag pågår det 

en satsning utformad av regeringens jämställdhetspolitik som är byggd på en nat-

ionell strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot 

kvinnor har varit ett aktuellt ämne inom svensk politik och samhällsdebatt i flera 

år, trots detta har det inte hittats en hållbar lösning på det sociala problemet (Ek-

ström & Lindström 2016). 

                                                
1 6 kap. Om sexualbrott 
1 § Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexu-
ell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våld-
täkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivil-
ligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller 
handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om 

1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om 
att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande 
om någon annan, 

2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, 
allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk 
störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt 
situation, eller 

3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen 
står i beroendeställning till gärningsmannen. 

1a § Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständig-
heten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst 
fyra år (SFS 1962:700). 
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1.2 Problemformulering 

Antalet våldtäkter och sexualbrott ökade drastiskt från år 2012 fram till år 2017 

(Brå 2019a). Brå (2019a) och Justitiedepartementet (2017) betonar att den stora 

ökningen av sexualbrotten delvis kan vara en följd av en sexualbrottslagändring 

år 2013. Vid detta tillfälle förändrades våldtäktsbegreppet där flera fall av sexuella 

utnyttjanden ingick i begreppet våldtäkt, såsom att befinna sig i en särskilt utsatt 

position. Det tydliggjorde situationer där den våldsutsatta varit passiv vid våld-

täkten (Brå 2019a; Justitiedepartementet 2017). Den kraftiga ökningen av statistik 

från Brottsförebyggande rådet (Brå 2019a) har visat att den sexuella utsattheten 

minskat med 0,4 procent mellan åren 2017–2018. Detta kan förklaras som ett re-

sultat av samtyckeslagens implementering men kan även bottna i andra faktorer. 

Hydén och Hydén (2019) argumenterar att nya lagar såsom samtyckeslagen kan 

vara regeringens sätt att visa att de bidrar till förändring. Emellertid kan grundan-

det av en ny lag exempelvis även vara en effekt av exempelvis en särskilt grov 

våldtäkt. En ny lagändring kan dessutom vara ett resultat av massmedias påverkan 

på politikerna, vilket i sin tur kan ha en påverkan på individernas attityder i sam-

hället. Följaktligen leder en lagändring inte alltid till en förändring i samhället om 

problemet bottnar sig i andra faktorer (Hydén & Hydén 2019). Mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer är idag stora samhällsproblem, våldet sker på 

alla samhällsnivåer och inom alla samhällsskikt, oberoende ålder, etnicitet, sexu-

alitet och religiös tillhörighet (Socialstyrelsen 2019; NCK u.å.b).  

Regeringen fokuserar på män såväl som kvinnors delaktighet och ansvar för att 

stoppa våldet samt stärka skyddet för våldsutsatta kvinnor. Av den orsaken har en 

strategi formats utifrån jämställdhetsmålet med syfte att mäns våld mot kvinnor 

helt ska upphöra (Socialstyrelsen 2019). Kvinnors utsatthet för sexualbrott är do-

minerande och en tredjedel av alla våldtäktsfall sker i nära relationer där majori-

teten av våldtäktsbrotten aldrig polisanmäls. Övergreppen i nära relationer skiljer 

sig ofta från andra övergrepp, då intensiteten i dem ökar, utövas under en längre 

period, är svårare att bryta sig ur samt är känslomässigt svåra att hantera (NCK 

u.å.a). 
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Denna studie redogör hur samtyckeslagen uppfattas och förstås av kvinnor genom 

att studera kvinnors attityder2 och kunskaper3 kring samtyckeslagen kopplat till 

mäns sexuella våld mot kvinnor. Utöver detta undersöker vi kvinnor som själva 

upplevt sexuellt våld i nära relationer gentemot kvinnor som inte upplevt detta. 

Vi har valt att jämföra kvinnor som upplevt sexuellt våld i nära relationer då de 

visat sig vara särskilt utsatta för mäns sexuella våld mot kvinnor (NCK u.å.a). 

Följaktligen vill vi uppmärksamma kvinnors synsätt och eventuella skillnader ba-

serat på deras tidigare erfarenheter av sexuellt våld. Således har vi valt att be-

gränsa studien till mäns sexuella våld mot kvinnor som fortsättningsvis kommer 

att benämnas som mäns våld mot kvinnor (Schyman 2005). I vår studie åsyftas 

NCKs definition av sexuellt våld4, vi har även valt att förkorta sexuellt våld i nära 

relationer som VINR. Vid sexuellt våld i nära relation åsyftas att män och kvinnor 

har eller haft en intim relation med varandra där sexuellt våld förekommit (NCK 

u.å.a). Hädanefter kommer vi, för att underlätta i vår studie att benämna de båda 

kvinnogrupperna som kvinnor i allmänhet och kvinnor som själva upplevt VINR. 

Vi har dessutom valt de teoretiska begreppen genus, normer och makt för att vi-

dare diskutera problematiken och försöka nå en förståelse för kvinnors attityder 

kring samtyckeslagen. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka kvinnor mellan 18–45 år i Sverige, deras attityder och kun-

skaper kring samtyckeslagen. Vi vill förstå samtyckeslagens innebörd och påver-

kan på samhället genom kvinnors attityder samt studera eventuella faktorer som 

kan haft inverkan på attityderna. Följaktligen för att öka förståelsen för samtyck-

eslagens utformning genom kvinnors attityder och kunskaper i samhället. Vi vill 

bidra med kunskap kring lagens inverkan i samhället och uppmärksamma samt 

fördjupa kunskapen ytterligare kring mäns våld mot kvinnor. 

 

                                                
2 Attityder, en inställning, förhållningssätt. Den sociala omvärldens attityder tenderar möta indi-
vider redan i barndomen och bildar kunskaper som sedan formar de interaktioner som sker i 
samhället (NE u.å.b). 
3 Kunskap, fakta, förståelse och färdigheter, tillägnade genom studier eller erfarenhet (NE u.å.c). 
4 Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Det kan 
vara allt från förnedring och trakasserier till våldtäkt. Det kan också handla om att tvinga någon 
att utföra olika typer av sexuella handlingar (NCK u.å.c). 
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1.3.1 Frågeställningar 

- Skiljer sig attityderna och kunskaperna kring samtyckeslagen hos kvinnor 

beroende på om de har varit i en sexuellt våldsam relation eller inte? 

 

- Hur ser kvinnornas attityder och kunskaper ut kring samtyckeslagen och 

hur kan de förstås? 

 

2. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen redogör studiens kunskapsunderlag. Vi har samman-

ställt tre teman, samtyckeslagens roll i samhället, mäns våld mot kvinnor och 

könsojämlikheten samt kvinnors inre processer. I slutet av varje tema har vi sam-

mankopplat den tidigare forskningen och förklarat dess relevans för studien. 

2.1 Samtyckeslagens roll i samhället 

Holmberg och Lewenhagen (2019) utvärderar första tiden med den nya samtyck-

eslagen i en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). Den stora förändringen 

i sexualbrottslagstiftningen innebär att det inte längre krävs att hot eller våld fö-

rekommit i samband med en våldtäkt. Definitionen av våldtäkt identifieras istället 

om deltagandet vid en sexakt var frivilligt eller inte, det krävs emellertid ett sam-

tycke mellan parterna vid samlag (Holmberg & Lewenhagen 2019). Brännvall 

(2016) menar att det är rättssystemet som ska ansvara och visa när våldet är tillåtet 

i samhället och inte. Ingriper inte rättssystemet vid brott talar det om att våldet 

inte är en samhällelig angelägenhet eller straffrättslig och tillåts av staten. Detta 

menar Brännvall (2016) i sin tur bidrar till mäns rätt att begränsa kvinnors makt, 

disciplinera samt kontrollera kvinnor, samtidigt som det ökar risken att kvinnor 

blir utsatta för ytterligare våld. Brännvall (2016) skriver emellertid att utifrån sta-

ten och rättssystemets sida är det viktigt att brott anmäls annars riskerar statens 

normbildande funktion att försvinna. Det är således svårt att få kvinnor till att 

anmäla om de inte har förtroende till rättssystemet betonar Brännvall (2016). Efter 

implementeringen av den nya samtyckeslagen visar Holmberg och Lewenhagens 

(2019) mätning att fler kvinnor anmäler sexualbrott. En möjlig orsak till det kan 

vara att kvinnor fått en ökad kunskap kring innebörden av en våldtäkt. Ändring-

arna i samtyckeslagen kan ha medfört att kvinnor förstår vad de varit utsatta för 
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och vad som klassas som våldtäkt samt väljer att anmäla övergreppen. Statistiken 

från Brå visar att anmälningarna ökade under 2018, speciellt i de två sista kvarta-

len efter att samtyckeslagen införts (Holmberg & Lewenhagen 2019). 

 

Brännvall (2016) talar om det viktiga i att rättssystemet agerar samt disciplinerar 

de individer som begår brott i samhället. Holme och Lewenhagen (2019) beskri-

ver hur sexualbrottslagstiftningen stramades åt och blev mer omfattande när sam-

tyckeslagen infördes. Den tidigare forskningen diskuterar förståelsen för rättssy-

stemets roll i samhället, samtyckeslagens innebörd och varför den behövs i rätts-

systemet. Kunskapen kring lagens uppbyggnad är viktig för att nå en djupare för-

ståelse för varför attityder är intressanta och är således viktigt att diskutera i sam-

band med lagstiftningen (Brännvall 2016; Holme & Lewenhagen 2019). 

2.3 Mäns våld mot kvinnor och könsojämlikheten 

Brännvall (2016) skriver att könsojämlikhet har diskuterats i förhållande till sta-

tens roll, vilket innebär att könsojämlikheten som existerar i samhället har sin 

utgångspunkt i statens överordnade position. Konsekvensen blir att staten har sin 

utgångspunkt i en manlig norm som enbart framhäver männens intressen. Staten 

kan bidra till att reproducera och skapa könsojämlikhet, vilket i sin tur leder till 

mäns överordning av kvinnor. Scheffer Lindgren (2009) diskuterar könsmakt och 

dess implementering i det svenska rättssystemet som uppkom från 1990-talets 

kvinnofridsreform. Jämställdhet är en del av både rättssystemet och politiken, vil-

ket har medverkat till att flera ojämlika förhållanden såsom aga inte längre finns 

kvar i det svenska samhället (Scheffer Lindgren 2009). Brännvall (2016) påpekar 

att det enbart är en synvinkel och att ett sådant synsätt gynnar mäns position i 

samhället. Om inte rätten och staten samarbetar enhetligt kan de inte motverka 

könsjämlikhet. Brännvall (2016) konkretiserar att staten har en viktig uppgift med 

dess tillgång till makt, att använda makten på rätt sätt och jämna ut maktobalansen 

mellan könen. Trots att dagens samhälle är mer jämställt än förr menar Scheffer 

Lindgren (2009) att det fortfarande finns normer som reglerar männens rättigheter 

och dominans samt föreställningar om kvinnor som sexuella objekt. Män tar så-

ledes ofta till våld när de anser att deras manlighet är hotad, för att bidra till att 

upprätthålla makt och stärka manligheten. Scheffer Lindgren (2009) beskriver att 
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det könsrelaterade våldet hör samman med manliga konstruktioner och manlig-

hetsideal. Mäns uppfattningar om vad som är manligt styrs av olika normer. 

Följaktligen menar Scheffer Lindgren (2009) att det krävs en förändrad syn på 

manlighet för att förebygga våldet. Scheffer Lindgren (2009) menar även att det 

förändrade förhållningssättet uppkommer genom attityder och att dessa attityder 

ligger till grund för att upprätthålla mäns våld mot kvinnor. Attityderna grundar 

sig i en skämtsam jargong kring kvinnors underordnade position i samhället. 

Scheffer Lindgren (2009) ger exempel på dessa skämt som “våldtäkt är något som 

kvinnor egentligen njuter av”. Denna skämtsamma attityd bidrar till en normali-

sering där män tror sig kunna dominera över kvinnor, något som därefter kan 

övergå till våldshandlingar (Scheffer Lindgren 2009). Brännvall (2016) beskriver 

att år 1993 klargjorde FN begreppet våld mot kvinnor där företeelsen ansågs vara 

en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det formades följaktligen en dekla-

ration om avskaffandet av våld mot kvinnor, där de grundläggande orsakerna till 

våldet förklaras och definieras. Brännvall (2016) betonar således att mäns våld 

mot kvinnor anses vara en konsekvens av mäns överordning av kvinnor. Förete-

elsen förklaras som bristande jämställdhet med faktorer som bidrar till att öka 

maktförhållandet mellan könen. 

 

Både Brännvall (2016) och Scheffer Lindgren (2009) argumenterar för vikten av 

att förstå våldet utifrån ett större perspektiv. Brännvall (2016) samt Scheffer Lind-

gren (2009) beskriver hur könsojämlikheten skapas och reproduceras i samhället. 

De betonar att attityder och skämt kan upprätthålla könsojämlikhet och mäns våld 

mot kvinnor samt hur normer i samhället kan påverka dessa attityder och våldets 

uppkomst. Våldet tyder på att det finns en bristande jämställdhet mellan könen 

vilket kan öka förståelsen för varför rättssystemet behöver ta ställning och införa 

lagar som inte enbart gynnar männens intressen utan likväl gynnar kvinnors. Ge-

nom att studera kvinnors attityder kan Brännvall (2016) samt Scheffer Lindgrens 

(2009) forskning öka förståelsen för rättssystemets inverkan på de normer och 

attityder som utspelas i samhället. 
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2.4 Kvinnors inre processer 

Leung (2017) har gjort en undersökning om kvinnor som upplevt sexuella över-

grepp i det kinesiska samhället. Det är inte ovanligt att kvinnor som upplevt sex-

uellt våld ger sig själva skulden för övergreppen och skäms för att berätta om 

våldsutövningen. Kvinnornas reaktioner efter ett sexuellt övergrepp beror på so-

ciala konstruktionsprocesser som formas genom kvinnornas sociala sammanhang 

i form av kultur, socialt stöd och vad de tror att de ska få för respons ifall de 

berättar vad de upplevt (Leung 2017). Följaktligen är detta även något som 

Adolfsson (2018) ser existerar i det svenska samhället. 

 

[...] Våldtäkt är ett brott som få utsatta anmäler. Dessutom är det få fall som le-

der till åtal och till en fällande dom. Tidigare forskning har kommit fram till att 

en av de vanligaste anledningarna till att så få anmäler är en rädsla för att bli 

skuldbelagda. 

(Adolfsson 2018, “Sammanfattning’’, st.1) 
 

Leung (2017) menar även att känslan av skuld och skam efter en upplevelse av 

sexuellt våld skapar en rädsla som leder till att kvinnor inte anmäler övergreppet. 

En annan stor anledning till en utebliven anmälan är att kvinnor saknar kunskap 

kring innebörden av vad ett sexuellt övergrepp innefattar. Däremot visar studien 

att de som vågat anmäla eller redogöra för sina övergrepp känner en lättnad över 

att de vågat berätta. Om kvinnor inte tror att en anmälan kan leda till en fällande 

dom, ser de ingen anledning till att berätta om sina övergrepp (Leung 2017). Be-

aktat att Leung (2017) är en forskning från Hong Kong och diskuterar det kine-

siska samhället men det kan även appliceras på det svenska, något som styrks då 

det finns kopplingar både till Adolfsson (2018) och Ekström Lindströms (2016) 

forskning. Oberoende ländernas stora skillnader, både i lagstiftning, kultur och 

samhälle diskuterar Leung (2017) kvinnors inre processer, något som kan appli-

ceras på alla kvinnor. Adolfsson (2018) betonar att i länder såsom Sverige, där 

sexuella övergrepp är mindre tabubelagt att berätta om, är det fortfarande många 

kvinnor som inte vågar anmäla brott till följd av rädsla för hur omvärlden ska 

reagera. Adolfsson (2018) menar att det behöver läggas mer vikt i hur samhället 
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och professioner såsom socialarbetare kan arbeta med att minska den skuldbe-

läggning som våldsutsatta behöver utstå, både från de själva och från samhället. 

Ekström och Lindström (2016) åsyftar även att endast 30 procent av alla rapporter 

om mäns sexuella våld mot kvinnor i nära relationer leder till åtal samt att våldet 

är markant högre och vanligare än vad statistiken synliggör. Ekström och Lind-

ström (2016) menar att det största problemet som samhället står inför är att kvin-

nor ska våga och orka stanna kvar under en hel polisutredning, utan att dra tillbaka 

sin anmälan. Ekström och Lindström (2016) visar att socialt stöd i form av samtal 

som socialtjänsten kan erbjuda under rättsprocessen har således bidragit till att 

stärka våldsutsatta kvinnor. Möller, Bäckström, Södergaard och Hellström (2012) 

undersöker sexuella övergrepp på kvinnor och de fysiska skador som gärnings-

män utsätter kvinnor för samt hur skademönstret skiljer sig beroende på tidigare 

relation. Kvinnor som upplevt VINR möter således ett våld som ofta är mer om-

fattande och svårartat, där kvinnorna inte anmäler männen förrän långt senare, om 

alls på grund av dess komplexitet. 

 

Den tidigare forskningen söker en förståelse för kvinnors inre processer samt 

komplexiteten i dessa känslor som förankrar sig hos kvinnor som själva upplevt 

sexuellt våld. De beskriver att de känslor som kan uppkomma är bland annat skam 

och skuldkänslor samt vilken betydelse dessa känslor har för kvinnor. Den tidi-

gare forskningen betonar även vilka faktorer som kan hjälpa kvinnor att bryta sig 

ur relationen och anmäla brottet. Följaktligen är det essentiellt för studien då vi 

eftersträvar en förståelse för hur attityderna kan skilja sig åt samt ha inverkan på 

kvinnor beroende på deras tidigare erfarenheter och kunskaper (Adolfsson 2018; 

Ekström & Lindström 2016; Leung 2017; Möller m.fl. 2012). 

 

3.Teori 
Detta avsnitt har för avsikt att presentera våra teoretiska begrepp genus, normer 

och makt. Begreppet genus förklaras utifrån genussystemteorin och begreppen 

normer och makt från normmodellen. Vår teori hjälpte oss att nå en förståelse för 

kvinnornas svar och de teoretiska begreppen har förefallit vägledande och genom-

syrat uppsatsens olika delar. 
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3.1 Genussystemteori 

Genussystemteorin förstås utifrån Hirdman (1988) som en föränderlig struktur 

som bildas utifrån föreställningar, processer och förväntningar. Systemet behövs 

som en grundläggande ordning i samhället för att individers förutsättningar av 

deras sociala relationer ska befinna sig i balans. Genussystemet upprätthålls av 

samhällets isärhållande av de manliga och kvinnliga könen, samt av den hierar-

kiska ordningen mellan män och kvinnor. Hirdman (1988) poängterar att det är 

särhållandet av män och kvinnor som leder till att män bevisar sin rätta identitet 

som den överordnade individen i samhället och som den ledande normen. Isärhål-

landet av könen och föreställningarna av vad som är manligt och kvinnligt uppstår 

i olika arbetsfördelningar och tilldelade egenskaper som samhället förespråkar de 

båda könen. Dessa fackindelningar i samhället är anledningen till varför genussy-

stemet är en stor del av samhällets process och som även tilldelar kvinnor en lägre 

social status (Hirdman 1988). 

 

Hirdman (1988) menar att genussystemet är föränderligt över tid och rum samt 

bygger på att kön är rangordnade i förhållande till varandra. Det är osynliga regler 

som styr hur könen ska tänka, göra och vara vilket bidrar till att skapa motstri-

dande maktstrategier. Hirdman (1988) betonar att genussystemet kommer att upp-

rätthållas och reproduceras om inte normerna ifrågasätts, först då kommer män 

som den styrande normen inte bli lika legitim eller självklar. Om det däremot 

skulle ske att en man eller kvinna bryter mot de tilldelade egenskaperna som de-

finierar deras kön bildas däremot ett direkt våld och motstånd från antingen den 

ena parten eller från samhället (Hirdman 1988). Utifrån Hirdmans (1988) teori 

har vi valt att fördjupa oss i begreppet genus. Begreppet ger en förklaring på hur 

samhället konstruerar de olika synerna på könen. Teorin menar att genuset är en 

anledning till varför könsskillnader existerar samt att det är en bidragande faktor 

till skapandet av och reproduktionen till sexuellt våld i samhället. 

 

3.1.1 Genus 

Den roll som genus spelar i samhället skapar en balans i de sociala, ekonomiska 

och politiska ordningarna. Hirdman (1988) diskuterar teoretiska begreppet genus 

och åsyftar att genus är ett beskrivande begrepp för könens olika förhållanden som 
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framhävs för att skilja den biologiska definitionen från kultur. Hirdman (1988) 

vill förstå hur manliga och kvinnliga egenskaper framträder och används i sam-

hället. Begreppet genus kan således utgöra en förståelse för vad som är manligt 

och kvinnligt samt hur definitionen förändras beroende på kontext. Emellertid hur 

de biologiska skillnaderna utnyttjas och ses som ideologiska motsatser. Begreppet 

genus kan förstås genom att män och kvinnor skapar samt reproducerar olika fö-

reställningar och sociala roller i samhället. Hirdman (1988) betonar att genus kon-

strueras av båda könen i historien och fortsätter att anammas än idag. Anledningen 

till detta är delvis av bekvämlighetsskäl men även för att män och kvinnor inte 

enbart begränsat varandra i de olika definitionerna av sina genus utan även skapat 

möjligheter. 

 

Hirdman (1988) förklarar begreppet genus som en skapelse ur sociala konstrukt-

ioner, såsom sociala samtal i samhället. Emellertid vill Hirdman (1988) poängtera 

att män och kvinnors isärhållande egenskaper samt att män verkar som den le-

dande normen, inte betyder att kvinnor är underordnade män. Ett sådant anta-

gande kan indirekt verka som könsförtryck och bör undvikas. Hirdman (2003) 

betonar att dessa isärhållande skillnader mellan könen kan beskrivas genom hur 

vi ofta benämner kvinnor kontra män i samhället. Kvinnor beskrivs ofta som 

snygga, fina, duktiga, sexuella och män som intelligenta, starka och smarta. Detta 

bidrar till ett isärhållande mellan de båda könen snarare än att beskriva dem på 

lika sätt med lika förutsättningar. Vi undangömmer även ordet ”man” i vårt var-

dagsspråk istället för att använda ord som vi, de, jag, eller hon och det bidrar till 

att upprätthålla mäns position. Ordet ”man” finns även med i benämning av yr-

kestitlar exempelvis tjänsteman, polisman och brandman. Detta språkbruk och at-

tityder bidrar till att medvetet och omedvetet höja mäns position i samhället och i 

yrkeslivet menar Hirdman (2003). Kvinnors lägre sociala position i samhället le-

der till att kvinnor får spela en tyst, undermedveten roll i hur historiska och sociala 

händelser utspelas och bildas. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en roll som 

inte ska hyllas och respekteras av samhället. Följaktligen är det viktigt att kvinnor 

inte upprätthåller ett erkännande att det existerar sociala skillnader mellan könen 

(Hirdman 1988). 
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3.2 Normmodell 

Hydén (2002) förklarar att normmodellen fungerar som ett gemensamt verktyg 

för rättssociologiska studier. Modellen utgår från att normer skapas och konsti-

tueras av tre olika förutsättningar, vilket är vilja och värderingar, system och möj-

ligheter samt kunskap och kognition. Alla tre förutsättningar krävs för att en norm 

ska följas eller brytas. Det är primärt att aktören vill utföra de handlingar och 

erhålla de värderingar som ligger till grund för handlandet. Det krävs även kun-

skap och kognition, vilket är beroende på hur vi uppfattar och ser världen, detta 

skiljer sig beroende på exempelvis den makt som erhålls. Uppfattningarna skiljer 

sig beroende på vilken position en individ har i samhället när denne uttalar sig. 

Här pekar kvinnoforskningen på hur denna kunskap tidigare har präglats av kön 

och därefter relaterats till social och ekonomisk status. Det bidrar till att lägga 

grunden för skillnader i makt. Den sistnämnda förutsättningen är system och möj-

ligheter som är bestämda av strukturella faktorer som exempelvis naturlagar. För-

utsättningarna samspelar med varandra och ger konsekvenser för de olika driv-

krafter och värden som påverkar samhället i form av normer (Hydén 2002). Vi 

har valt att fördjupa oss i de två teoretiska begrepp normer och makt utifrån Baier 

och Svenssons (2018) förståelse för normmodellen utformad av Hydén (2002). 

Normmodellen beskriver hur makt och normer är två faktorer som omedvetet styr 

hur människor tänker och gör. I studien är vi intresserade av detta eftersom vi 

studerar kvinnors attityder om samtyckeslagen. 

 

3.2.1 Normer 

Baier och Svensson (2018) skriver att ett samhälle inte kan existera utan normer. 

Det är normer som förklarar vilka handlingar som är önskvärda och inte i ett sam-

hälle. Normer fungerar som oskrivna regler som individer ska förhålla sig till i 

samhället. Utöver begreppet normer tar Baier och Svensson (2018) även upp sam-

hällsnormer. Samhällsnormer är normer som är skapade av samhället, exempelvis 

att män ska vara mer sexuellt drivna än kvinnor och ta initiativ till samlag. Normer 

kan studeras både på individ och samhällsnivå. På individnivå studeras ofta indi-

viden i relationer till sin omedelbara närhet, normer är så kallade handlingsanvis-

ningar. Det är individerna som agerar, det är således viktigt att studera dess skäl 
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till deras handlingar för att få fram en norm. På samhällsnivå existerar normer 

genom att tala om att “mannen är normen”. Denna struktur i samhället reprodu-

cerar och faller ut i handlingar som kan bidra till att mannen verkar som en mall 

som kvinnor ska rätta sig efter. Denna norm är strukturerande snarare än hand-

lingsanvisande, den kan förklara både förändring och stabilitet. Det är först när 

flera individer är medvetna, går samman och ifrågasätter en norm som den kan 

brytas, annars fortsätter normen att styra i samhället (Baier & Svensson 2018). 

 

Baier och Svensson (2018) betonar att den svenska rätten är uppbyggd av normer 

som styr hur en lag ser ut och utformas. Rättsregler däremot är när straffåtgärder 

är verkställda och beslutade av regeringen. Det är först när vi kan följa en norm, 

dess ursprung, tillämpning och effekt som vi kan förstå förändringsprocesser mer 

djupgående samt hur det går att förändra olika tillstånd och beteenden. Baier och 

Svensson (2018) menar att de samhälleliga normerna verkar starkare än de rätts-

liga. Det är alltså först när och om samtyckeslagen verkar som en samhällelig 

norm som den kan verka brottsförebyggande. Rätten är utformad för att visa på 

de värden och moral som existerar i samhället. Om rätten tillsätter nya lagar som 

exempelvis samtyckeslagen, kan det bidra till förändrade beteenden som i sin tur 

kan leda till förändringar av normer i samhället (Baier & Svensson 2018). Bero-

ende på vilket syfte definitionen av normer har är det mer eller mindre lämpligt 

att definiera begreppet norm. Om definitionen är bredare ökar användbarheten 

men den blir mindre användbar inom det egna området. Om begreppet däremot 

har en mer precis definition är det lättare att använda inom snäva områden men 

mindre användbart i andra (Baier & Svensson 2018). 

 

3.2.2 Makt 

Baier och Svensson (2018) konkretiserar att normer tenderar till att utöva och dis-

tribuera makt i samhället, exempelvis när vi betraktar de rättsliga straffåtgärderna. 

När makt utövas kan det ske exempelvis i rätten när en individ döms till fängelse 

efter att ha begått ett sexualbrott. Makt blir till när någon får en annan person att 

vilja handla på samma sätt även om handlingen strider mot dennes egenintressen 

eller vilja, makt kan även utövas indirekt (Baier & Svensson 2018). Följaktligen 

betonar Baier och Svensson (2018) att en individ som står inför ett val alltid kan 
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välja att inte följa normen, bryter denne mot normen behöver däremot individen 

stå till svars för handlingen. Frasen “mannen är en norm” är ett exempel som in-

nefattar makt och talar om att män står över kvinnor i samhället. Baier och Svens-

son (2018) betonar att det inte är normen som utövar makt utan det är personerna 

eller gruppen som står bakom normen och reproducerar makten, exempelvis ge-

nom attityder och skämt om mäns överordnade position gentemot kvinnor. 

 

4.Metod 
I metodavsnittet kommer vi att presentera vår förförståelse samt vilken veten-

skapsteoretiska ansats som genomsyrar vår studie. Följaktligen har vi valt att pre-

sentera metodval, urval samt etiska överväganden och på vilket sätt detta styrt vår 

metodologiska arbetsgång. Slutligen framhäver vi vårt tillvägagångssätt samt hur 

vi valde att analysera resultatet som framkom ur empirin. 

4.1 Förförståelse 

Under socionomutbildningen har vi kommit i kontakt med problematiken mäns 

våld mot kvinnor och VINR kopplat till sexuellt våld. Vår förförståelse växte fram 

i samband med vår socionomutbildning som sedan förstärktes genom våra arbeten 

som utredare/behandlare för familjer på uppdrag av socialtjänsten samt som civil 

utredare inom polismyndigheten. Utifrån tidigare arbetslivserfarenheter har vi 

båda mött och samtalat med våldsutsatta kvinnor i olika situationer. Det har inne-

burit att vi fått en ökad förståelse för det stora samhällsproblemet, mäns våld mot 

kvinnor. Vi har även uppmärksammat att det skett ett flertal våldtäkter mot kvin-

nor i Sverige under år 2019 (Brå 2019a; NCK u.å.b). När samtyckeslagen trädde 

i kraft blev vi intresserade av hur lagen uppfattats samt vilka attityder det fanns 

kring lagen. Vi upplevde att samtyckeslagen var omdiskuterad samt att det var 

många, speciellt kvinnor, som hade olika åsikter och attityder kring lagen. Detta 

bidrog till att öka vårt intresse för ämnet och medförde att vi valde att studera 

samtyckeslagen kopplat till mäns våld mot kvinnor. Holme och Solvang (2012) 

betonar att vi som forskare bör vara medvetna om vår förförståelse. Vår utbildning 

inom socialt arbete har medfört att vi ser på samtyckeslagen kopplat till mäns våld 

mot kvinnor från de ämneskunskaper som vi studerat inom utbildningen. Med 

utgångspunkt i vår utbildningsbaserade förförståelse ser vi problemet utifrån en 
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viss synvinkel. Denna synvinkel är och har formats utifrån vår utbildning och ti-

digare erfarenheter inom socialt arbete. Följaktligen är det viktigt att vi är med-

vetna om samt reflekterar kring förförståelsen som genomsyrar vår studie på olika 

sätt, utifrån olika professioner som exempelvis socialt och polisiärt arbete. Det 

har varit essentiellt för oss att vara medvetna kring hur förhållningssättet har på-

verkat studien positiv och negativt (Holme & Solvang 2012). 

4.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Symbolisk interaktionism förklaras utifrån ett teoretiskt perspektiv inom soci-

alpsykologin, sociologin och socialt arbete. Perspektivet användas som ett red-

skap för att studera mänskligt beteende och interaktion samt innehåller ett antal 

grundläggande föreställningar om verkligheten för att förstå den sociala verklig-

heten som undersöks (Trost & Levin 2018). Utifrån Trost och Levin (2018) är 

symbolisk interaktionism ett synsätt som hjälper till att förstå varför kvinnor blir 

utsatta för sexuellt våld i samhället och i nära relationer, varför mörkertalet kring 

utsattheten existerar och hur samhällskonstruktioner som normer spelar in i kvin-

nors attityder. Med utgångspunkt i ansatsen vill vi förstå hur sociala konstrukt-

ioner påverkar kvinnors roller i samhället och på vilket sätt de präglar kvinnors 

attityder. Symbolisk interaktionism analyserar samhället, dess grupper och är 

lämpad för att förstå mänskligt beteende och känslor utifrån samhällskonstrukt-

ioner. Symbolisk interaktionism kan däremot inte användas för att förklara eller 

förutsäga ett resultat, utan snarare att förstå. Vår studie ämnar förstå samt se på 

skillnader i det framtagna materialet, vilket gör symbolisk interaktionism relevant 

för studien. Vår studie når ett kvantitativt resultat men används snarare till att få 

en förståelse för innebörden av skillnaderna i kvinnors attityder (Trost & Levin 

2018). 

4.3 Metodval 

Som metod valde vi att använda oss av en enkät som vår empiriinsamling i studien 

eftersom vi ville nå ut till så många kvinnliga respondenter som möjligt med olika 

erfarenheter och kunskaper kring sexuellt våld. Holme och Solvang (1997) be-

skriver att valet av frågeundersökningar i form av enkäter är bland de vanligaste 

metoderna, där respondenterna ska fylla i ett frågeformulär. Vi använde oss av en 
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enkät (bilaga 1) utformad i Google formulär som skickades ut via internet. Enkä-

ten gjorde det möjligt för oss att nå ut till många kvinnor i den tilltänkta målgrup-

pen. Vid utformningen av enkäten togs även teorin och tidigare forskning i beräk-

ning. Det var viktigt för oss att använda både öppna och slutna frågor i enkäten 

för att få mer konkreta svar på vissa frågor, även då andra stod för mer utveck-

lande svar (Trost & Hultåker 2016). Enkätens utformning var essentiell för att 

båda frågeställningarna skulle besvaras. De kvantitativa, slutna frågorna i enkäten 

består av ett eller flera svarsalternativ exempelvis, ja och nej frågor. Dessa frågor 

medförde emellertid en risk att påverka respondenten i en bestämd tankebana vil-

ket följaktligen kunde bidra till ett felaktigt intryck. I motsats till de slutna frå-

gorna som ofta är bestämda svarsalternativ, tillät de öppna frågorna att respon-

denterna fritt fick skriva och utveckla svaren på de ställda frågorna. De öppna 

frågorna är ofta kvalitativa, nackdelen med detta var att svaren som gavs inte är 

statistiskt mätbara. De öppna frågorna krävde därmed ett större och mer ingående 

arbete i bearbetningen av de svar som framkom (Trost & Hultåker 2016). Vi valde 

således att använda oss av både kvantitativa och kvalitativa frågor för att ge re-

spondenterna möjlighet att frivilligt utveckla sina svar och samtidigt statistiskt 

kunna mäta svaren. Vid utformandet av enkäten var det betydelsefullt att den 

skulle vara välstrukturerad, genomarbetad, tydlig samt enkel att besvara. Vi upp-

levde att chansen annars var stor att färre respondenter skulle besvara enkäten 

(Holme & Solvang 1997). 

 

Genom att jämföra svarsalternativen från kvinnor som själva upplevt sexuellt våld 

och kvinnor i allmänhet, kunde vi studera förståelsen kring kvinnornas attityder 

och kunskaper kring lagen (Yin 2011). Ejlertsson (2015) samt Holme och Solvang 

(1997) betonar att både kvalitativ och kvantitativ metod har sina för- och nackde-

lar. Vi valde en blandad metod för att lyfta fram den kvalitativa förståelsen där vi 

kunde identifiera och förstå en samhällskonstruktion som återspeglades i enkätens 

svar. Emellertid gjorde den kvalitativa metoden det svårt att övergripande studera 

alla svaren som framkom i enkäten. Den kvantitativa metoden sammanställde sva-

ren genom en statistisk generalisering som behövdes för att kunna jämföra kvin-

nornas kunskaper och attityder. Med hjälp av en blandad metod gav det oss en 

mer nyanserad bild på hur forskningsproblemet kunde studeras. Tillvägagångs-

sättet krävde en större tankeprocess och inblick i de båda metoderna för att lyfta 
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dess styrkor, vilket gjorde processen mer tidskrävande. Trots detta ansåg vi att en 

blandad metod var en styrka eftersom det gav studien ett bredare perspektiv på 

kvinnornas attityder och kunskaper. Det finns både svagheter och styrkor med att 

använda både en kvantitativ och kvalitativ metod därför valde vi att kombinera 

dessa för att få en mer trovärdig och tillförlitlig studie där metoderna kunde stärka 

varandra. Nackdelen med tillvägagångssättet var att det var mer tidskrävande 

samt att den kvalitativa insamlingen kan ha svårt att erhålla de krav på struktur 

och precision som krävs vid de kvantitativa analyserna (Ejlertsson 2015; Holme 

& Solvang 1997). 

4.4 Urval 

Vi valde att använda oss av ett icke sannolikhetsurval, vilket är ett urval som inte 

är grundat på slumpmässighet. Vi valde således att rikta oss till de individer som 

var lättast att nå ut till, vilket kallades tillfällighetsurval. Inom tillfällighetsurvalet 

fanns det ett urval som kallades urval genom självselektion. Det innebar att re-

spondenterna som medverkade i enkäten själva valde att delta, eftersom de tog ett 

aktivt beslut att besvara enkäten. Emellertid innebar det att respondenterna som 

besvarade enkäten avvek från populationen, eftersom de aktivt sökte upp och 

valde att delge sina åsikter kring samtyckeslagen. Följaktligen valde vi att an-

vända oss av ett kvoturval, vi bestämde i vilka forum som enkäten skulle läggas 

ut i och eftersökte respondenter med bestämda egenskaper. Det medförde att vi 

fick in välformulerade svar från de respondenter vi eftersökte.  

 

Vi eftersökte både kvinnor med åsikter och kunskaper kring samtyckeslagen samt 

kvinnor som blivit utsatta för VINR (Holme & Solvang). Enligt BRÅ:s undersök-

ning är det kvinnor i åldrarna 16–34 år som är i störst riskzon för att bli utsatta för 

VINR (Brå 2019b). För att fånga upp dessa kvinnor valde vi därför att begränsa 

studien till åldrarna 18–45 år. Vi valde att göra ett bortfall på de kvinnor som har 

en ålder på över 45 år och kvinnor under 18 år eftersom de inte var myndiga. Vi 

beslutade oss även för att göra ett bortfall på de män som besvarade enkäten. Detta 

val gjordes för att få fram kvinnornas attityder och kunskaper, då statistik visar 

att det främst är kvinnor som utsätts för sexuellt våld (Brå 2019a). Männens syn-

vinkel på sexuellt våld och samtyckeslagens inverkan blir därmed inte synlig i 
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studien. Med männens delaktighet i studien hade den möjligtvis fått ett annat ut-

fall utifrån både kvinnor och mäns attityder och kunskaper kring lagen. Vi beslöt 

oss för att en avgränsning behövde göras i vår forskning och valde därför att rikta 

vår studie till kvinnors attityder och kunskaper kring samtyckeslagen. 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att när forskning bedrivs av människor är det 

viktigt att den forskning som bedrivs medför en förbättring och utveckling i sam-

hället. Det är samtidigt essentiellt att forskning av människor inte bidrar till psy-

kisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning på de individer som ingår i 

forskningen. Det är primärt för etiken när forskning bedrivs att dessa aspekterna 

vägs mot varandra, för att säkerhetsställa detta har det framtagits fyra huvudkrav 

för forskningsetiska principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att fors-

karen ska informera de individer som är berörda av forskningen och dess syfte. 

Samtyckeskravet innefattar att individerna som deltar i undersökningen själva be-

stämmer om de vill medverka i studien. Konfidentialitetskravet syftar på att alla 

personuppgifter som framkommer i undersökningen ska bevaras på ett sätt där 

deras anonymitet beaktas och där obehöriga inte kan eller får ta del av dem. Nytt-

jandekravet åsyftar att de uppgifter som insamlats på individerna som forskningen 

bedrivs på, endast ska användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). 

 

I vår studie använde vi oss av informationskravet, således genom att lämna in-

formation i vårt missivbrev (bilaga 1) till respondenterna som fyllde i vår enkät. I 

missivbrevet skrev vi att deltagandet är frivilligt och att svaren enbart kommer att 

användas till studiens syfte. Då enkäten publicerats på Facebook forum har delta-

garna självmant valt att delta i studien, följaktligen har samtyckeskravet uppfyllts. 

Tillsammans med informationen i missivbrevet har individerna haft vetskap kring 

vad studien avser att studera. Enkäten har fyllts i anonymt vilket innebär att vi 

som forskare inte vet identiteten på respondenterna, vilket även uppfyller det 

tredje kravet kring konfidentialitet. Den forskning som vi bedrivit och det material 

som insamlats har använts till den forskning som missivbrevet påstått ska under-

söka. Informationen som respondenterna givit oss har inte använts i något annat 
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syfte än till att besvara studiens frågeställningar, vilket stämmer överens med nytt-

jandekravet. Vi som forskare har tagit hänsyn till dessa fyra etiska krav och sär-

skilt beaktat dem i vår studie (Vetenskapsrådet 2002). Studien har tagit ställning 

till samt haft i åtanke när empiriinsamlingen utfördes att vår studie ska genomfö-

ras med respekt för människovärdet, där anonymitet och konfidentialitet i forsk-

ningen har föregått (Vetenskapsrådet 2017). Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS 2003:460) 3–4 §§ åsyftar att forskning ska ske med 

respekt för människovärdet, de mänskliga rättigheterna ska beaktas och forsk-

ningen ska väga vetenskapens nytta med de eventuella personskador som forsk-

ningen kan medföra. Lagen innefattar emellertid inte forskning på kandidatnivå, 

vilket denna forskning är, vi har därför inte etikprövat studien men ändå valt att 

beakta lagens innebörd. Vi valde följaktligen att etikpröva vår enkät hos exami-

natorn som granskade de frågor som enkäten erhållit då ett fåtal frågor kunde 

upplevas som etiskt känsliga för respondenterna. Därefter omformulerades frå-

gorna något för att särskilt beakta de respondenter som själva upplevt VINR. 

Följaktligen ansåg vi att ett hänsynstagande var taget för att enkäten inte skulle 

påverka respondenterna negativt (Vetenskapsrådet 2017). 

4.5 Tillvägagångssätt 

Vi utformade först en enkät i Google formulär med inriktning på attityder kring 

samtyckeslagen. Därefter publicerades enkäten i Facebook forumen Pink Room, 

Nextorys diskussionsfält och på våra egna Facebooksidor. Vi valde att rikta oss 

till de Facebook Forum där vi såg kvinnor med tidigare erfarenhet av VINR sökte 

sig för att utbyta berättelser och tankar. Därefter kontaktades därför Facebooksi-

dan Metoo, efter enkätens publicering framkom många svar från kvinnor som ti-

digare upplevt sexuellt våld. Genom empirin eftersträvade vi att samla in material 

som både kunde besvara vår kvantitativa frågeställning, där vi skulle jämföra at-

tityder mellan de två kvinnogrupperna, samt till vår kvalitativa frågeställning ge-

nom enkätfrågorna där respondenterna fått utveckla svaren. De frågor vi ställde i 

enkäten speglade därför de svar vi eftersökte. Vi ställde även frågor vars svar inte 

användes i resultat och analysdelen men gav oss en djupare förståelse för vad 

kvinnorna i enkäten hade för attityder och kunskaper kring samtyckeslagen. Det 
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kvantitativa svarsmaterialet från enkäten skrevs in på programmet SPSS5 där en 

tabell skapades ur en jämförelse kring kvinnornas svar. De siffrorna som framkom 

i enkäten förenklade och förklarade vi i vårt kvantitativa resultat, för att utomstå-

ende lättare kunde förstå. Följaktligen skapades den tabell (tabell 1) som presen-

teras i resultatet. 

4.6 Analysmetod 

I analysmetoden presenterar vi vår kvantitativa analysmetod och därefter vår kva-

litativa analysmetod. I analysmetoden var vårt mål för studien att få en förståelse 

för de olika attityder och kunskaper som kvinnorna haft kring samtyckeslagen. 

 

4.6.1 Kvantitativ analysmetod 

När vi sammanställde jämförelsegrupperna, kvinnor som själva upplevt sexuellt 

våld i nära relation med kvinnor i allmänhet, använde vi oss av SPSS. Resultatet 

från datorprogrammet sammanställdes sedan i en tabell för att studera skillnader 

mellan kvinnors attityder kring samtyckeslagen. Vi presenterade därefter statisti-

ken och förklarade dess innebörd samt redovisade materialet för att se skillnader 

i jämförelsegrupperna. Fördelen med den kvantitativa metoden var att det blev 

enklare att strukturera upp de obearbetade svaren från respondenterna, se (tabell 

1) (Holme & Solvang 2012). Vi valde att göra en bivariat analys för att analysera 

vårt kvantitativa material. Bivariata analyser studerar samband mellan två variab-

ler för att studera om sambandet innebär att värdet på en variabel kan kopplas 

samman med värdet hos en annan variabel (Larsen 2018). Denna analysmetod 

innebär att vi fick en huvudfråga, en oberoende variabel, som skulle studeras mot 

sex andra kvantitativa frågorna i enkäten, som blev till beroende variabler. Dessa 

frågor var: Känner du till vad samtyckeslagen innebär? (Fråga 1). Vad tycker du 

om samtyckeslagen? (Fråga 2). Tycker du samtyckeslagen riktar sig till kvinnor i 

nära relationer? (Fråga 3). Tycker du samtyckeslagen riktar sig till kvinnor där 

                                                
5 Ett datorprogram som sammanställer avancerad statistisk analys (Djurfeldt, Larsson & Stjärn-
hagen 2018). 
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förövaren varit bekant/ obekant? (Fråga 4). Har du kommit i kontakt med sam-

tyckeslagen någon gång? (Fråga 5). Tror du att samtyckeslagen kan innebära ökad 

trygghet för att anmäla sexualbrott? (Fråga 6). Vår oberoende variabel, den sty-

rande frågan var “Har du själv erfarenhet av att leva i en partnerrelation där sex-

uellt våld förekommer”. Denna frågan delade in respondenterna till två kvinno-

grupper där de som upplevt sexuellt våld i nära relation var en grupp och kvinnor 

i allmänhet en annan, där kvinnorna svarade ja, nej och kanske. Detta utfördes för 

att undersöka eventuella skillnader mellan respondenternas attityder i de olika frå-

gorna som ställdes i enkäten (bilaga 1) (Holme & Solvang 2012). 

  

När vi framtog de bivariata tabellerna var det viktigt för oss att framställa flera 

olika bivariata tabeller för att identifiera skillnader, för att vi emellertid inte visste 

vilka variabler som visade på skillnader i kvinnogruppernas olika attityder. Det 

var vår kvantitativa frågeställning som bestämde vilken fråga som blev den obe-

roende variabeln och som därefter studerades mot de beroende (Larsen 2018). Det 

framkom i SPSS att resultatet från det kvantitativa materialet inte var signifikant, 

det betyder att slumpen hade för stor inverkan på det framtagna materialet. Obe-

roende av att vi gjorde flera olika bivariat analyser mellan de olika kvinnogrup-

perna hade slumpen för hög inverkan, vilket innebar att det kvantitativa resultatets 

reliabilitet och validitet minskade (Holme & Solvang 2012). I vår studie innebar 

det att vi, i vårt kvantitativa material, har fört ett resonemang i analysen kring 

varför det framkommit ett resultat där slumpen haft en hög inverkan. Det bidrog 

till att vi analyserade varför det var en liten skillnad mellan kvinnogrupperna. 

 

4.6.2 Kvalitativ analysmetod 

I den kvalitativa analysmetoden valdes en innehållsanalys utifrån Larsens (2018) 

definition, med syfte att identifiera det primära i det kvalitativa enkätmaterialet. 

Därefter gjordes en helhetsanalys av svaren för att få en överblick av resultatet. 

Efteråt när respondenterna svarat valde vi ut de svar som var mest relevanta för 

studien och jämförde dessa. I den kvalitativa innehållsanalysen valde vi att koda, 

kategorisera och tematisera respondenternas svar för att studera mönster, likheter 
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och skillnader. Vi kunde urskilja symboler i respondenternas svar och därefter 

tolka dess innebörd. Följaktligen använde vi oss av tolkande koder, där koderna 

bildats från vanligt förekommande ord från kvinnornas svar i enkäten (Larsen 

2018). De koder vi använde var samtycke, ökad rättvisa, fastställa fler domar, lika 

värde, mäns våld mot kvinnor och VINR. De ord som blev till analysens koder 

omvandlades sedan till två kategorier utifrån vår egen förståelse för kodernas be-

tydelse. Koderna kategoriserades med en öppen kodningsprocess, vilket innebär 

att vi hade ett öppet sinne när vi fastställde koderna (Larsen 2018). De två kate-

gorier som användes var, skärpa lagstiftningen genom att minska våldtäkter och 

tydliggöra kvinnors rättigheter till sin egen kropp samt kvinnors lägre maktposit-

ion i samhället. Med utgångspunkt i tillvägagångssättet framkom det olika möns-

ter från kvinnornas svar i enkäten. Med hjälp av dessa presenterades materialet 

utifrån tematiseringarna för att bilda en uppfattning kring de attityder och kun-

skaper som kvinnorna i enkäten haft. Tematiseringarna som framkom ur katego-

rierna blev, skärpt sexualbrottslagstiftning för kvinnors rätt till kroppslig integritet 

samt könsojämlikheten i samhället. Dessa tematiseringar beskrev sedan vårt ut-

tryck för förståelsen och tolkningen av kvinnornas svar. Våra teoretiska begrepp 

kom sedan att förstå svaren genom att peka på eventuella orsaksförhållanden, 

symboler och samband i kvinnornas svar (Larsen 2018). Om kvinnorna nästintill 

var eniga i deras åsikter kring lagen, krävde tillvägagångssättet en bearbetning av 

alla de svar som inkommit i enkäten. För oss har det varit essentiellt att begränsa 

datamängden, vilket utfördes när vi valde ut de identifierade koderna.  

 

Innehållsanalysen gav oss en överblick över informationen som svaren erhöll, vil-

ket underlättade i studerandet av kvinnornas svar (Larsen 2018). Det var tidskrä-

vande att identifiera de koder som var mest relevanta för studien. Följaktligen har 

det även varit primärt för oss att läsa igenom materialet flera gånger och vara 

noggranna med vår kodning och kategorisering som ledde till de slutliga temati-

seringarna. Om vi inte var noggranna med processen kunde det leda till att vi 

missade viktiga kodningar, kategorier och tematiseringar som i sin tur kunde på-

verka studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Det var därför viktigt för oss att 

förstå materialet utifrån de valda tematiseringarna utan att feltolka eller generali-

sera de svar som framkommit (Larsen 2018). 
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4.7 Metoddiskussion 

Vi har först redogjort vår metoddiskussion, därefter valde vi att dela upp avsnitten 

validitet och reliabilitet samt trovärdighet och tillförlitlighet. Vi valde detta tillvä-

gagångssätt då vi ville tydliggöra dessa avsnitt riktade till vårt kvantitativa och 

kvalitativa material. Vi har således varit medvetna om att dessa ord är likasinnade 

trots detta valde vi att särhålla begreppen, då de haft olika roller i vår studie. Av-

slutningsvis presenteras vår arbetsfördelning där vi redogjort hur studiens delar 

bearbetats. 

 

Vår inriktning på kvinnors attityder och kunskaper av samtyckeslagen har gett oss 

en inblick i problematiken ur en kvinnlig synvinkel, vilket både kan vara en för- 

och nackdel. Det kan understödja att vi förlorar förståelse för hur attityderna skil-

jer sig åt beroende på kön. Emellertid är det kvinnor, speciellt i nära relation, som 

är mest utsatta för sexuellt våld, vilket är anledningen till varför vi valt att upp-

märksamma kvinnors röster (Socialstyrelsen 2019). Vi ansåg att vårt val av enkät 

inte gav oss ett mer djupgående svar, däremot fick vi in många olika korta beskri-

vande svar av kvinnors attityder kring samtyckeslagen. Hade vi istället valt inter-

vjuer hade det gett oss färre men mer beskrivande och utvecklade svar samt bi-

dragit till en ökad förståelse för våra frågeställningar. Vi ville däremot nå ut till 

så många kvinnor som möjligt, för att få en bredd i svaren, därför var enkät ett 

naturligt val för oss. I efterhand inser vi att en blandning av enkätutskick och in-

tervjuer hade varit ett mer optimalt val för att besvara frågeställningarna. Då hade 

vi både fått korta svar från kvinnor ur enkäten, samtidigt som vi hade fått färre 

mer utförliga, djupgående svar från kvinnor i intervjuer. Vår grundtanke var att 

analysera enkätens material kvalitativt eftersom vi var intresserade av att höra 

kvinnors attityder i mer utförliga svar. Om vi inte fick in tillräckligt med svar på 

de kvalitativa, utvecklande frågorna från respondenterna skulle vi använt oss av 

det kvantitativa materialet i analysen. 

 

Trots detta ansåg vi att det låg en styrka i att använda både vårt kvalitativa och 

kvantitativa material för att framställa vårt resultat. Vi fick in många beskrivande 

svar från respondenterna, däremot var det kvantitativa resultatet inte signifikant. 

Detta bidrog till att vi inte kunde analysera vår kvantitativa frågeställning som 
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önskat, vilket minskade vår validitet och reliabilitet i studien. Trots att den kvan-

titativa delen inte gav oss ett signifikant resultat är detta ett resultat i sig. Materi-

alet visade att det inte fanns en skillnad mellan kvinnorna i enkätens tankesätt 

beroende på deras tidigare erfarenheter av sexuellt våld. Det kan exempelvis 

kopplas ihop med vårt teoretiska begrepp normer som talar om att normer är mer 

starkare rotade i samhället än i lagstiftningen. För att ytterligare stärka studiens 

validitet och reliabilitet menar vi i efterhand att vi hade kunnat utveckla vår enkät 

med fler kvantitativa, undersökande frågor för att få fler synvinklar och se tydli-

gare likheter samt skillnader i respondenternas svar. Följaktligen hade det bidragit 

till att vi statistiskt sett kunnat se hur attityderna hos kvinnor i samhället skiljer 

sig åt utan slumpens inverkan. 

 
4.7.1 Validitet och reliabilitet 

Holme och Solvang (2012) betonar att inom kvantitativa metoder används be-

greppen validitet och reliabilitet för att diskutera studiens kvalité. Reliabilitet kan 

förklaras som pålitlighet, i kvantitativa metoder är det viktigt att det insamlade 

materialet är pålitligt och består av det som frågeställningarna påstår ska under-

söka. Enkätens frågor är ställda på ett sätt att svaren på dessa kan besvara de frå-

geställningar som studien ämnar att undersöka. Emellertid kan vi inte med säker-

het veta om respondenterna svarat sanningsenligt på de frågorna som ställts i en-

käten. Av orsaken att enkäten fyllts i anonymt på nätet kan vi därmed inte med 

säkerhet veta vem eller vilka som fyllt i enkäten, vilket minskar reliabiliteten. Vi 

har således försökt att undvika detta genom att ställa kontrollfrågor kring kön, 

ålder sexuell läggning och civil status. För att ytterligare stärka reliabiliteten upp-

manade vi respondenterna att vidareutveckla deras slutna svar i de öppna utveck-

lande frågorna (Holme & Solvang 2012). Validitet innebär giltighet, hur vi påver-

kar och tolkar respondenternas svar i enkäten. Det har varit viktigt för oss att er-

hålla en medvetenhet kring detta och hur vår förförståelse präglat utformningen 

av frågorna samt hur vi tolkat respondenternas svar. Primärt på grund av att vi 

ville få en mer giltig information som ledde till ett mer pålitligt resultat vilket 

därmed gav studien högre validitet och reliabilitet (Holme & Solvang 2012). Vi 

har under utformningen av enkäten diskuterat frågorna, både mellan varandra 
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samt med vår handledare och examinator. Genom arbetsgången har vi varit med-

vetna kring vår förförståelse och försökt att undvika den speglingen på våra frågor 

(Holme & Solvang 2012). 

 

4.7.2 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att uppnå trovärdighet och tillförlitlighet är det första målet att den kvalitativa 

forskningen utövas på ett offentligt, tillgängligt sätt. Det innebär att det är viktigt 

för oss att vara transparenta genom att beskriva och dokumentera de forsknings-

metoder som vi använder på ett sätt som är lättförståeligt för andra att bedöma 

och ta del av. Således är detta något vi gör när vi redovisar studiens processer i 

vårt metodkapitel. Vår datainsamling har både och kommer vara tillgänglig för 

granskning. Under arbetets gång har vi diskuterat studiens olika delar, både oss 

emellan och med vår handledare. Det har lett till att studien har granskats av både 

oss och av vår handledare som även bidragit med kunskap, tankar och idéer som 

ökat studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Vårt arbete är även publicerat of-

fentligt, vilket gör vårt arbete tillgängligt för utomstående personers granskning.  

 

Då studiens empiri är uppbyggd av attityder och kunskaper kommer resultatet 

vara föränderligt beroende på vem det är som har svarat på enkäten och vad per-

sonens upplevelser har varit vid den tidpunkten. Det insamlade materialet är emel-

lertid oföränderligt och kan omprövas av utomstående (Yin 2011). Det har krävts 

av oss att vi varit metodiska, således för att följa en mängd forskningsprocedurer 

såsom att minimera ett slarvigt arbete samt erhålla tillförlitliga källor. För att sä-

kerhetsställa detta har vi därför kontinuerligt bearbetat och arbetat med vårt 

material, den tidigare forskningen och de teoretiska begrepp som haft relevans för 

vår studie. Vi har även säkerhetsställt att de källor som används är tillförlitliga, 

trovärdiga samt väsentliga för studiens utformning. Det har varit primärt för oss 

att ha utrymme för oväntade och upptäckta händelser innan respondenternas svar 

varit fastställda (Yin 2011). Vår kvalitativa forskning bygger på en redovisad 

mängd belägg som består av respondenternas sanningar i den kontext de är 
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skrivna, vilket redovisats i vårt resultat (Yin 2011). Trots det har vi en förförstå-

else för det ämne som studien erhåller, vilket gör det svårt för oss att inte tolka 

det material som framkommer och omedvetet spegla den analys som genomförts. 

Vi har varit medvetna om detta under studiens gång och försökt att undvika det 

genom att ha en öppen dialog. 

 
4.7.3 Arbetsfördelning 

Vi valde att arbeta med alla delar av studien tillsammans, vilket har bidragit till 

att vår uppsats är väl genomarbetad av båda författarna. Utformningen av enkäten 

formulerades tillsammans och likaså bearbetningen av respondenternas svar som 

ligger till grund för studiens resultat, analys och diskussion. Under uppsatsens 

gång var det viktigt för oss att arbeta med denna uppsats omsorgsfullt och med 

eftertanke. 

 

5.Resultat och Analys 

Vi kommer under resultat och analys att presentera det kvantitativa materialet ut-

ifrån frågeställningen “Skiljer sig attityderna och kunskaperna kring samtyckesla-

gen hos kvinnor beroende på om de har varit i en sexuellt våldsam relation eller 

inte?”. Vår andra frågeställningen “Hur ser kvinnornas attityder och kunskaper ut 

kring samtyckeslagen och hur kan de förstås” kommer därefter besvaras med 

hjälp av studiens kvalitativa material. Vi söker en förståelse för det framkomna 

resultatet med hjälp av våra teoretiska begrepp genus, makt och normer samt med 

tillägg från tidigare forskning. 

5.1 Kvantitativt resultat och analys 

5.1.1 Kvantitativt resultat 

Enkätundersökning innefattar 130 svar varav 125 var från kvinnor mellan 18–45 

år. Svaren sammanställdes i tabell (1) för att studera skillnader i det två kvinno-

grupperna, kvinnor som själva upplevt VINR och kvinnor i allmänhet. 
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Tabell 1. Medelvärdet (Mean) står för summan av alla kvinnors svar delat med 

antalet kvinnor. (N) står för antal kvinnor som svarat på frågan. (Std. Deviation) 

är standardavvikelsen för de sex beroende variablerna utifrån vår oberoende vari-

abel (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018). 

 

Medelvärdet över kvinnornas attityder och kunskaper om samtyckeslagen från 

enkäten visar att majoriteten av kvinnorna kände till samtyckeslagens innebörd 

(fråga 1), både de som svarat att de varit, kanske varit och inte varit utsatta för 

VINR. Det framkom även att det var fler kvinnor som svarat att de känner till 

samtyckeslagens innebörd av de kvinnor som blivit utsatta för VINR. Resultatet 

visar att de flesta kvinnor tycker att samtyckeslagen är bra (fråga 2), däremot är 

det en hög variation i frågan, vilket innebär att kvinnorna tycker olika kring fråga 

2. Resultatet påvisar även att fler kvinnor som själva upplevt VINR ställer sig 

Har	du	själv	
erfarenhet	
av	 att	 leva	 i	
en	 partner-
relation	 där	
sexuellt	
våld	 före-
kommer?	

(1)	
Känner	
du	 till	
vad	sam-
tyckesla-
gen	 in-
nebär?	

(2)	
Vad	
tycker	 du	
om	 sam-
tyckesla-
gen?	

(3)	
Tycker	du	
samtyck-
eslagen	
riktar	 sig	
till	 kvin-
nor	i	nära	
relat-
ioner?	

(4)	
Tycker	du	
samtyck-
eslagen	
riktar	 sig	
till	 kvin-
nor	 där	
förövaren	
varit	 be-
kant/	
obekant?	

(5)	
Har	 du	
kommit	 i	
kontakt	
med	 sam-
tyckesla-
gen	någon	
gång?	

(6)	
Tror	 du	
att	 sam-
tyckesla-
gen	 kan	
innebära	
ökad	
trygghet	
för	 att	 an-
mäla	sexu-
albrott?	

Nej	 	 	 	 	 	 	
	 Mean	 1.82	 4.52	 1.52	 1.54	 .58	 1.51	
	 N	 92	 91	 92	 92	 92	 92	
	 Std.	 Devi-
ation	

.479	 .821	 .679	 .693	 .840	 .709	

Kanske	 	 	 	 	 	 	
	 Mean	 2.00	 5.00	 1.36	 1.73	 .55	 1.73	
	 N	 11	 11	 11	 11	 11	 11	
	 Std.	 Devi-
ation	

.000	 .000	 .809	 .467	 .934	 .647	

Ja	 	 	 	 	 	 	
	 Mean	 1.86	 4.41	 1.55	 1.14	 .50	 1.59	
	 N	 22	 22	 22	 22	 22	 22	
	 Std.	 Devi-
ation	

.351	 1.054	 .596	 .941	 .802	 .666	

Total	 	 	 	 	 	 	
	 Mean	 1.85	 4.54	 1.51	 1.48	 .56	 1.54	
	 N	 125	 124	 125	 125	 125	 125	
	 Std.	 Devi-
ation	

.440	 .839	 .673	 .739	 .835	 .695	
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kritiska till lagen. På frågorna om vilka kvinnogrupper som respondenterna tror 

att samtyckeslagen främst riktar sig till (fråga 3 & 4), belyser kvinnor i allmänhet 

att lagen likvärdigt riktar sig till alla kvinnor som upplevt sexuellt våld, både i 

nära relation och där gärningsmannen varit bekant/obekant. Respondenterna som 

själva har upplevt VINR anser således att lagen är mer riktad till kvinnor i nära 

relationer. De respondenter som svarat kanske på frågan, anser däremot att sam-

tyckeslagen riktar sig mer till de kvinnor där gärningsmannen varit obekant/be-

kant än till kvinnor i nära relationer. 

 

Majoriteten av kvinnorna har svarat nej eller kanske på frågan om de har kommit 

i kontakt med samtyckeslagen (fråga 5), däremot finns det en hög variation på 

svaren. Det innebär att det fanns de kvinnor som svarat att de kommit i kontakt 

med lagen. Majoriteten av kvinnorna som besvarat enkäten har svarat ja eller 

kanske på frågan om lagen kan innebära en ökad trygghet i att anmäla sexuella 

övergrepp (fråga 6). Emellertid är variationen på svaren även där relativt hög, 

vilket innebär att det finns de kvinnorna som inte tror att samtyckeslagen kommer 

innebära en ökad trygghet för de som vill anmäla sexuella övergrepp. Följaktligen 

finns det en signifikant skillnad i frågan “tycker du att samtyckeslagen riktar sig 

till kvinnor i nära relationer?” (fråga 3), vilket betyder att slumpen haft en låg 

inverkan på de svar som framkommit.  

 

Resultatet visar att kvinnorna som svarat kanske på den oberoende variabeln “Har 

du själv erfarenhet av att leva i en partnerrelation där sexuellt våld förekommer” 

har varit avgörande kring slumpens låga inverkan. Det innebär att det kan finnas 

ett samband i varför kvinnorna som svarat kanske på den oberoende variabeln har 

svarat som de gjort på fråga 3. I tabell (1) kan vi utläsa att det är 22 kvinnor som 

svarat ja på den oberoende variabeln och 11 kvinnor som svarat kanske samt 92 

stycken nej. Ur det sammanställda materialet har vi däremot uppmärksammat att 

kanske gruppen är opålitliga i deras svar eftersom samtliga i gruppen svarat likar-

tat på frågorna 1 och 2. På frågan om samtyckeslagen riktar sig till kvinnor i nära 

relation (fråga 3) ligger signifikansen på 3,7 procent. När slumpen haft för hög 

inverkan ligger signifikansen på över 5 procent. F- värdet, testvärdet mellan den 

oberoende frågan samt fråga 3 som visar på 3.391 där frihetsgrader, df, mellan 
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grupperna är 2 samt inom grupperna 127. Vi vill uppmärksamma att de andra 

beroendefrågorna inte har visat sig signifikanta med huvudfrågan. 

 

I resultatet visar nämligen resterande delar av materialet att slumpen haft för hög 

inverkan för att med säkerhet veta om det framställda materialet är sanningsenlig 

med verkligheten. Överlag visar siffrorna att det inte finns någon större skillnad 

på de olika kvinnogruppernas svar förutom de mindre skillnaderna som presente-

ras i tabell (1). Sammanfattningsvis visar resultatet att det inte finns några större 

skillnader mellan kvinnogrupperna i hur de ser på samtyckeslagen. Trots att slum-

pen har haft en hög inverkan på det framtagna resultatet från enkäten är det ett 

resultat i sig. Slumpens inverkan visade att kvinnorna från enkäten inte nödvän-

digtvis hade olika attityder beroende på deras egna erfarenheter av sexuellt våld. 

 

5.1.2 Kvantitativ analys 

Resultatet visade på att kvinnorna som själva upplevt VINR inte har påverkat hur 

de svarat på enkätens frågor om samtyckeslagen. Genom begreppen normer och 

makt åsyftar Baier och Svensson (2018) att de attityder som finns i samhället rotar 

sig i de samhällsnormer som finns. För att attityderna ska vara föränderliga med 

de erfarenheter som en individ upplevt behöver individerna vara kritiska till vad 

normerna i samhället står för. Det är först när flera individer i samhället är kritiska 

genom attityder till de normer som finns som dessa kan brytas och förändras. Om 

individerna däremot inte är kritiska till de normer som finns kommer normerna 

fortsätta att styra samhällets uppbyggnad och grundläggande värderingar (Baier 

& Svensson 2018). Detta kan förklara varför det inte gick att identifiera en skill-

nad mellan kvinnogrupperna. Följaktligen ur enkätens resultat kan det finnas nor-

mer i samhället som talar om vad kvinnorna ska ha för attityder, vilket kan åter-

speglas i enkäten. Baier och Svensson (2018) skriver utifrån begreppet normer att 

individerna i samhället måste vara medvetna om en norm för att kunna bryta den. 

 

Adolfsson (2018) beskriver att skam och skuldkänslor kan prägla kvinnor som 

själva upplevt VINR. Att ha blivit utsatt för VINR kan innebära att få kvinnor inte 

vågar eller väljer att berätta om deras upplevelser. Leung (2017) menar att det kan 
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bero på huruvida kvinnor som själva upplevt VINR tror att de kommer få för re-

spons när de berättar om övergreppen. Emellertid visar enkätens resultatet att det 

inte skiljer sig i attityder mellan kvinnogrupperna, vilket motsäger sig både 

Adolfsson (2018) och Leung (2017). Detta kan förstås genom Hirdmans (1988) 

begrepp genus att kvinnorna, genom att motverka könsförtryck, väljer att inte bi-

dra till att ta en underordnad position i samhället och att de istället tar ställning 

mot det (Hirdman 1988).  

 

I resultatet framkom en signifikant skillnad i de kvinnor som svarat kanske på 

frågan “Har du själv erfarenhet av att leva i en partnerrelation där sexuellt våld 

förekommer”. Enligt statistiken finns det en anledning till varför denna kvinno-

grupp svarat som de gjort på fråga 3. Som tidigare nämnt är dessa kvinnor en 

opålitlig grupp eftersom de svarat likartat på fråga 1 och 2. Vi kan däremot vidare 

analysera varför det var 11 kvinnor som svarat kanske på den oberoende frågan. 

Följaktligen kan det förklaras genom Adolfsson (2018) samt Leungs (2017) på-

ståenden om hur känslor av skuld och skam påverkar om en kvinna vågar erkänna 

och berätta om sina upplevelser av sexuellt våld. Ekström och Lindström (2016) 

samt Leung (2017) betonar på vikten för kvinnor som själva upplevt sexuellt våld 

att få socialt stöd från omgivningen för att våga berätta. Adolfsson (2018) betonar 

att det då är viktigt att samhället minskar skuldbeläggningen på de våldsutsatta. 

Avslutningsvis kan det tydliggöra varför många kvinnor svarat kanske på frågan, 

om de själva upplevt sexuellt våld i nära relationer. 

5.2 Kvalitativ resultat och analys 

5.2.1 Skärpt sexualbrottslagstiftning för kvinnors rätt till kroppslig integritet 

Det finns delade attityder och kunskaper kring samtyckeslagen bland kvinnorna i 

enkäten. Emellertid finns de kvinnor som inte anser sig kunniga eller insatta i 

lagens innebörd men även ett flertal som har starka åsikter kring lagen och hur 

den ska kunna användas i samhället. Majoriteten av kvinnor i enkäten anser att 

lagen är ett steg i rätt riktning för att minska de sexuella övergrepp som sker i 

samhället samt att den är nödvändig för att minska antalet gråzonsvåldtäkter. Med 

gråzonsvåldtäkter konkretiserar kvinnorna att det inte ska finnas gråzoner i sexu-

albrottslagstiftningen som möjliggör att gärningsmän inte blir dömda för brott på 
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grund av kryphål i lagstiftningen. Kvinnorna poängterar därför att samtyckesla-

gens implementering bör simplifiera rätten att döma gärningsmän i domstol. 

 

För att minska antalet s.k. ”gråzonsvåldtäkter” och därmed göra allt sex som är 

utan samtycke olagligt (utan att det t.ex. ska behöva ha varit våld eller hot in-

blandat osv). - anonym 

 

Följaktligen är det ett fåtal kvinnor i enkäten som poängterar det problematiska i 

att få män att förstå samtyckeslagen och dess betydelse vid samlag. Kvinnorna 

förmodar inte att de män som begår sexuella övergrepp med säkerhet kommer att 

ta hänsyn till samtyckeslagen då de följaktligen inte respekterat tidigare lagstift-

ning.  

 

Baier och Svensson (2018) beskriver utifrån begreppet makt, att det existerar en 

norm som framhäver att mannen är den främsta normen i samhället. Denna norm 

bidrar till att kvinnor i samhället omedvetet och medvetet rättar sig efter män. Om 

samhället inte ifrågasätter normen om mäns överordnade position bidrar det till 

ett accepterande av denna norm och att män kontinuerligt får mer makt i sam-

hället. Scheffer Lindgren (2009) håller med kvinnorna att män möjligtvis inte re-

spekterar eller följer lagstiftningen på grund av deras överordnad position. Grund-

problematiken i det sexuella våldet handlar inte om att män vill misshandla kvin-

nor utan att misshandeln uppstår på grund av olika processer av maskulinitet som 

föreligger hos män och som undermedvetet upprätthålls genom sociala konstrukt-

ioner. Våldet även kan medverka till att män anser att kvinnor överskrider gränsen 

för vad de anser är ett lämpligt beteende för specifikt kvinnor (Scheffer Lindgren 

2009). 

 

Kvinnorna i enkäten upplever att lagen bör innebära att det ska krävas mindre 

bevis i våldtäktsärenden för att män ska dömas. De flesta kvinnor tror att det kom-

mer bli lättare att döma våldtäkter som sker utan att våld eller hot är inblandat. 

Kvinnorna tror däremot att det blir svårt att bevisa om samtycke funnits vid sam-

lag eller inte, eftersom samlag ofta sker mellan två individer och utan vittnen. 

Många kvinnor i enkäten belyser även att samtyckeslagen främst är riktad till de 

kvinnor som befinner sig i en sexuellt våldsam relation eftersom det är där det är 
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svårast att döma män i domstol och där det är svårast för lagen att nå ut. Merparten 

av kvinnorna beskriver även att det finns en annan dynamik och komplexitet i 

sexuellt våldsamma relationer då det ofta är starka känslor inblandade som bidrar 

till att kvinnor vanligen har svårare att lämna och anmäla övergreppen. 
 

[...] Det ska väl gälla i nära relationer med men rent krasst kommer det vara 

svårt att hävda att personer som har stadigvarande relationer vid varje sexuell 

akt ska begära tydligt samtycke. - anonym 

 

Således betonar Hirdman (1988) utifrån begreppet genus att det syns i samhället 

då män ses ha en högre position i den samhälleliga ordningen, något som både 

män och kvinnor vanligtvis anser är normalt. Scheffer Lindgren (200) skriver att 

det fortfarande existerar normer som visar mäns rättigheter och dominans samt 

föreställningar om kvinnor som sexuella objekt, vilket kan försvaga kvinnors 

maktposition i relationen. Emellertid påvisar inte kvinnornas attityder i enkäten 

att det är de våldsutsatta som bär på skulden. Majoriteten av kvinnorna konkreti-

serar att det är gärningsmännen som bär på skulden och de vill stärka samt visa 

förståelse för våldsutsatta kvinnor. Kvinnorna belyser komplexiteten i att perso-

ner som har stadigvarande relationer tydligt vid varje samlag ska begära sam-

tycke. Kvinnorna tror att det kommer bidra till att det blir svårare att bevisa even-

tuella våldtäkter i domstolen samt leda till att fler män blir dömda för sexualbrott. 

 

Jag tror att sexuellt våld i nära relationer handlar om mer än andra faktorer än 

samtyckeslagen för att kunna bryta sig ur en relation. Exempel psykisk miss-

handel, manipulation, hot och våld som gör det svårt att bryta sig ur. Men att 

medvetenheten ökar bland både kvinnor och män tack vare denna lag hoppas 

jag bidrar att kvinnor vågar bryta sig ur och att män börjar ta ansvar. - anonym 

 

Holmberg och Lewenhagen (2019) belyser även denna problematik, de menar att 

lagen är komplex och att det blir svårare att bevisa om den ena parten har gett sitt 

samtycke eller inte. De betonar emellertid att många våldtäktsärenden läggs ner 

och inte leder till fällande domar, trots samtyckeslagens implementering. Baier 

och Svensson (2018) betonar det primära i att förstå samtyckeslagens tillämpning 
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och effekt för att därefter förstå hur den ska användas i samhället. Rättsliga nor-

mer är viktiga för att lagen ska verka normerande i rättssystemet och för att där-

efter tillämpas som en samhällsnorm. Ett fåtal kvinnor ställer sig tveksamma till 

om lagen verkligen kommer bidra till förändring men de har höga förhoppningar 

på vad samtyckeslagen kan innebära för kvinnors rätt till integritet och sexuellt 

självbestämmande. 

 

Den [lagen] är en bra bit på vägen, men ökad trygghet skapar vi inte med en 

samtyckeslag. Det behövs en förändring i samhället där vi lär oss tidigt vad 

samtycke är och visar respekt för varandra och följer detta i praktiken [...] fler 

ska dömas men även för att lagen ska vara normerande. - anonym 

 

Ett fåtal kvinnor betonar att det emellertid måste ske en samhällsförändring och 

ändrade normer för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, att det inte med sä-

kerhet enbart sker genom att införa en ny samtyckeslag. Baier och Svensson 

(2018) beskriver att när lagar implementeras bör lagar följas för att på sikt kunna 

verka som en samhällelig norm. Lagen behöver verka som en oskriven regel och 

följas omedvetet av alla i samhället för att en samhällsförändring ska ske. Det är 

först när rätten tillsätter nya lagar som de kan bidra till förändring i samhällets 

beteenden och även förändrade normer (Baier och Svensson 2018). Ekström och 

Lindström (2016) betonar emellertid att det krävs mer än en ny lag för att minska 

antalet sexuella övergrepp i samhället. Förutom en förändring i samhällets normer 

påtalar de att det även måste ske mer satsning på jämställdhetsarbete i samhället 

för att motverka mäns våld mot kvinnor (Ekström & Lindström 2016). Baier och 

Svensson (2018) skriver utifrån begreppen normer och makt att män i dagens 

samhälle erhåller mer makt än kvinnorna. Samhället i stort behöver därför gå sam-

man och erkänna samt ifrågasätta normen som strider mot könsojämlikheter för 

att bryta den. Baier och Svensson (2016) åsyftar utifrån begreppet makt att det är 

individerna själva som står inför valet att antingen följa eller bryta de normer som 

reproducerar könsojämnlikheter i samhället. Följaktligen är det individerna som 

står bakom normen som har makten att förändra den, genom att ifrågasätta nor-

mer. Först när ett ifrågasättande sker, kan det bidra till ökad jämställdhet mellan 

könen (Baier & Svensson 2016). 
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5.2.2 Könsojämlikheten i samhället 

Det är många kvinnor som anser att lagen är riktad till både kvinnor som själva 

upplevt VINR och till kvinnor i allmänhet. Ett fåtal kvinnor anser därför att sam-

tyckeslagen därmed kan öka jämställdheten och ge mer makt tillbaka till kvin-

norna. Följaktligen finns det även de kvinnor som ställer sig kritiska till om det 

faktiskt kommer ske. 

 

För att [lagen] ska ge stöd till de människor som kan behöva den och för att 

öppna allmänhetens ögon för exakt hur stort problemet är. Mängden människor 

jag känner som tycker att lagen är löjlig och onödig är i mina ögon bevis på 

varför vi behöver den. Jag anser att stora delar av allmänheten ser på detta all-

deles för nonchalant och ärligt talat skrämmer det mig. - anonym 

 

Hirdman (1998) beskriver att kvinnor länge haft en tyst, undermedveten roll i 

samhället gentemot män men poängterar även vikten i att kvinnor inte ska fort-

skrida denna roll. Genom att exempelvis uttrycka attityder i vardagsspråket som 

förstärker mäns position i samhället. Hirdman (1988) menar att kvinnor inte ska 

upprätthålla denna maktojämlikhet utan istället sträva efter att se män och kvinnor 

som likvärdiga, det är först då som jämlikhet kan uppstå. Baier och Svensson 

(2018) syftar emellertid på män i grunden har mer makt än kvinnor och därför 

naturligt har mer inflytande i samhället än dem. Hirdman (1988) skriver däremot 

utifrån begreppet genus, att män och kvinnor skapar och reproducerar olika före-

ställningar om det andra könet i sociala sammanhang och bidrar därmed själva till 

de stora skillnaderna. Emellertid menar kvinnorna i enkäten att män sedan länge 

haft mer makt än kvinnor och att det påverkar och reproducerar mäns övergrepp 

mot kvinnor. Vissa kvinnor anser att politikerna tagit beslut om att utforma lagen 

utifrån en kvinnlig ståndpunkt för att göra samhället mer jämställt. Ett fåtal kvin-

nor betonar det viktiga i att fler kvinnor tar kampen mot jämställdhet, vilket bi-

dragit till att samtyckeslagen införts.  

 

Stort tryck från framförallt den kvinnliga delen av samhället som tröttnat på hur 

vårt samhälle ser ut och som inser att det behöver förändras - och som lyckades 

med det. - anonym 
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Baier och Svensson (2018) menar att rätten inför nya lagar för att de ska leda till 

förändrade beteenden och normer i samhället. Nästintill alla kvinnorna i enkäten 

upplevs vara arga, frustrerade och uppgivna i deras svar om hur samhället inte 

tidigare gjort något åt det sociala problemet mäns våld mot kvinnor (Schyman 

2005). Kvinnorna är däremot tacksamma att den nya samtyckeslagen infördes och 

anser att en förändring är på tiden.  

 

Något som kan förhindra att samtyckeslagen bidrar till förändring för mäns våld 

mot kvinnor menar Scheffer Lindgren (2009). är att det fortfarande existerar nor-

mer som visar på männens ökade rättigheter i samhället. De utspelar sig bland 

annat i skämten som sker kring kvinnors sexuella objektifiering. Det upprätthålls 

således på grund av negativa attityder och normer om kvinnans underordnade po-

sition gentemot mannen. Hirdman (1988) skriver att det könsrelaterade våldet är 

en maskulinitetskonstruktion och mäns uppfattningar om vad som är manligt styrs 

av genusets konstruktioner. Scheffer Lindgren (2009) betonar att detta syns då 

män tar till våld när de anser att deras manlighet är hotad. På så vis blir våldet ett 

sätt att stärka och upprätthålla bilden av manlighet. Följaktligen krävs det en för-

ändrad syn på vad som är manligt för att påverka våldet som begås av män (Schef-

fer Lindgren 2009). Däremot anser ett fåtal kvinnor att samtyckeslagen riktar sig 

till både män och kvinnor för att betona på frivilligheten vid samlag, allas rätt till 

sin egen kropp samt att det krävs en ömsesidighet från bådas håll. Det är trots 

detta fortfarande majoriteten av kvinnorna i enkäten som svarar att de med hopp-

fullhet tror att lagen kommer bidra till en samhällsförändring för specifikt kvin-

nors ökade makt och sexuella integritet. 

 

Jag hoppas och tror att det kommer leda till en ändrad opinion i frågan och 

större kunskap, att fler inser att allt annat än ett ja är ett nej och att allt sex utan 

ett ja är ett övergrepp. Jag är så fruktansvärt trött på att höra ”det kanske var 

mitt eget fel för jag sa ju inte nej” eller ”jag borde ha sagt ifrån” osv.. - anonym 
 

Med hänsyn till begreppen genus och makt erkänns det vara svårt att ändra på 

samhällskonstruktionerna om könens olika maktpositioner (Baier & Svensson 

2018; Hirdman 1988). Det finns en tydlig ilska från svarsdeltagarna över att en 
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samtyckeslag ska behöva finnas och de uttrycker en tröttsamhet kring den sexu-

ella utsattheten hos kvinnor som utspelar sig i samhället. 

 

Män gjorde precis vad de ville med kvinnor som att kvinnor inte var en männi-

ska eller inte lika mycket människa som män och inte lika värda. Den [lagen] 

kom väl till för att kvinnor äntligen säger ifrån till män som bara vill äga och 

kontrollera, förstöra kvinnors liv och säkerhet. - anonym 

 

Brännvall (2016) menar däremot att mäns våld mot kvinnor redan erkänns av om-

världen som ett samhällsproblem, något som inte alltid varit självklart. Könsojäm-

likheten diskuteras och debatteras redan på nationell och internationell nivå där 

svensk politik och FN erkänner, samt arbetar för att bekämpa mäns våld mot kvin-

nor (Brännvall 2016). Det är flera kvinnor som belyser dess utsatthet i samhället 

och de ökade fall av våldtäkter begås av män. Kvinnorna från enkäten upplever 

att män tror sig ha rätt att bestämma över kvinnors kroppar och integritet. Detta 

är något som kvinnorna i enkäten problematiserar och anser att samtyckeslagen 

är ett steg i rätt riktning men möjligtvis inte tillräcklig. 

 

[...] Jag tror fler bryter sig loss från sexuellt våldsamma relationer eftersom la-

gen ger lite mer makt till kvinnor och att man kan anmäla. Jag tror att det krävs 

en större förändring. - anonym 
 

Majoriteten av kvinnorna i enkäten uttrycker emellertid med hoppfullhet att en 

förändring i samhällets konstruktioner kommer ske, tack vare samtyckeslagens 

implementering. 

 

6.Diskussion och Slutsats 
Vi har vidare fört en diskussion kring den kvantitativa frågeställningen med hän-

syn till det kvantitativa resultatet och analysen. Sedan presenteras vår kvalitativa 

diskussion utefter det som redan problematiserats i resultat och analys. Därefter 

knyts diskussionen an till våra teoretiska begrepp genus, makt och normer samt 

tidigare forskning. Slutligen tar vi upp andra tankar och perspektiv samt studiens 

slutsatser. 
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6.2 Kvantitativ diskussion 

Slumpens stora inverkan på vårt kvantitativa material kan utifrån begreppet nor-

mer bero på att de attityder som kvinnorna har styrs utifrån samhällets normer. 

Det är därför viktigt att vara normkritisk till de normer som finns i samhället för 

att försöka bryta dem (Baier & Svensson 2018). Vi anser att slumpens höga in-

verkan kan tyda på att deras erfarenheter inte har avgjort attityderna, vilket kan 

bero på att normer omedvetet styr kvinnornas attityder. Även om kvinnorna tidi-

gare varit våldsutsatta kan vi förstå att det inte behöver vara en styrande faktor i 

attityderna om samtyckeslagen.  

 

Vår grundtanke var att attityderna rimligen borde skilja grupperna åt, men har 

förstått i efterhand att det är andra styrande faktor som avgör vilka attityder kvin-

norna erhåller. Det kan innebära utifrån Baier och Svenssons (2018) teoretiska 

begrepp makt att kvinnorna erhåller en ökad kunskap kring att vara kritiska mot 

normer. Utifrån vår förståelse för kvinnornas attityder kan det bero på att kvinnor 

idag har en större medvetenhet och kunskap kring normer i samhället. Vi anser 

att det även kan bero på att det idag är mer socialt accepterat att prata om sexuella 

övergrepp. Leung (2017) beskriver att en anledning till att kvinnor inte väljer att 

anmäla sexuella övergrepp kan vara en saknad av kunskap kring vad ett sexuellt 

övergrepp innebär. Adolfsson (2016) betonar däremot att det kan bero på avsak-

nad av socialt stöd. Vi menar att en avsaknad av socialt stöd samt en bristfällig 

kunskap om samtyckeslagens innebörd tillsammans har en inverkan på kvinnor-

nas svar. Leung (2017) beskriver däremot att kvinnor som blivit utsatta för sexu-

ella övergrepp ofta har svårt att berätta vad de varit med om beroende på vilken 

respons de tro sig få av samhället. Vi vill betona att en anledning till varför kvin-

norna vågat berätta om tidigare sexuella övergrepp i enkäten kan vara att de anser 

att samtyckeslagen är en viktig fråga att synliggöra. Det medför att vi i denna 

studie kan göra deras röster hörda och lyfta fram samtyckeslagens betydelsefulla 

roll för kvinnors minskade sexuella våldsutsatthet. §Vi menar att de kvinnor som 

svarat ja på frågan om de varit utsatta för sexuellt våld i nära relationer, kan tyda 

på att dessa kvinnor haft ett normkritiskt tänkande. De kvinnor som däremot sva-

rat kanske på frågan om de varit utsatta för sexuellt våld i nära relationer kanske 

inte har kommit så pass långt i deras inre process.  
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Hirdmans (1988) begrepp genus åsyftar att mannen är styrande och kvinnorna 

spelar en biroll i samhället då de håller sig i bakgrunden av sociala sammanhang 

i samhället. Vi vill tydliggöra att detta kan vara en anledning till varför vissa kvin-

nor inte erkänner deras övergrepp. Adolfsson (2018) beskriver att skam och skuld-

känslor har en stor påverkan på kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relat-

ioner. Det kan förklara varför det var 11 kvinnor som svarat kanske på frågan om 

de upplevt sexuellt våld i nära relation. Adolfsson (2018) menar att skam och 

skuldkänslor medför att kvinnor i samhället inte vågar erkänna om de varit utsatta 

för sexuella övergrepp. Hirdman (1988) betonar att kvinnorna behöver se sig 

själva som likvärdiga männen för att maktobalansen ska minska mellan könen, 

det är först då som jämlikhet kan uppstå. Baier och Svensson (2018) betonar så-

ledes att individen alltid har ett val att följa en norm eller inte, däremot om indi-

viden bryter mot normen måste den stå till svars för handlingen. Vi anser att det 

däremot kan vara svårt för kvinnor att bryta mot normen med hänsyn till det pri-

mära i att alla kvinnor i samhället vågar vara normkritiska och genom sina attity-

der berätta om sina upplevelser av sexuellt våld. Baier och Svensson (2018) menar 

att det är först när en norm erkänns som beteendet som grundar sig i normen kan 

förändras. Följaktligen är det essentiellt att förändra tankesättet kring normers ur-

sprung.  

 

Vi vill förtydliga att kvinnor inte ska ta på sig skam och skuldkänslor för VINR 

eftersom det är mäns skuld att bära som utsatt en kvinna för sexuellt våld. Vi anser 

därför att det är viktigt för kvinnor, trots deras skam och skuldkänslor, att våga 

bryta sig ur sexuella våldsamma relationer och bryta tystnaden kring övergreppen. 

Ekström och Lindström (2016) betonar även att det är viktigt att kvinnorna ska 

våga och orka berätta om de blivit utsatta för sexuellt våld i nära relationer i rätts-

processen. Ekström och Lindström (2016) beskriver att det endast är 30 procent 

av de rapporter om mäns våld mot kvinnor i nära relation som leder till åtal, vilket 

vi menar kan förklara varför vissa kvinnor från enkäten svarat kanske på frågan 

om de varit utsatta för VINR. Vi har förstått att det är viktigt för dessa kvinnor att 

visa att det är socialt accepterat att prata om VINR. Det är även viktigt att vara 

normkritisk och arbeta mot normer i samhället för en ökad jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Vi är medvetna om att det är essentiellt att förstå att det inte 

enbart räcker med att erkänna våldet genom attityder i samhället eftersom det är 
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ett mer komplext problem än så. Vi menar däremot genom att uppmärksamma 

normernas effekt på attityder i samhället, kan det bidra till att kvinnor som upplevt 

VINR inte själva tar på sig känslor av skuld eller skam, något som ofta kan upp-

komma vid sexuellt våld.  

6.3 Kvalitativ diskussion 

Vi har förstått att de attityder som kvinnorna redovisar kring samtyckeslagen 

grundas i ett mer komplext och strukturellt sammanhang. Kvinnorna uttrycker 

nämligen en ilska och frustration kring mäns våld mot kvinnor som de menar är 

anledning till varför samtyckeslagen implementerades och behövs. Flera kvinnor 

är kritiska till om samtyckeslagen som ensam faktor kan skapa den förändring i 

samhället som de betonar behövs för att minska mäns våld mot kvinnor. Samtidigt 

ställer sig många kvinnor positiva till samtyckeslagen och hoppas på förändring 

kring sexuell samvaro mellan män och kvinnor. Hirdman (1988) poängterar, uti-

från begreppet genus, att genom ett isärhållande av män och kvinnors egenskaper 

upprätthåller genus och könsojämlikheter i samhället. Vi upplever att kvinnorna i 

enkäten uttrycker ett “vi och dem perspektiv”, där “vi” är kvinnorna och “dem” 

är männen. Kvinnorna i enkäten menar att män är problemet när det kommer till 

det sexuella våldet som utspelar sig i samhället. Hirdman (1988) preciserar däre-

mot att det är viktigt att kvinnorna inte upprätthåller ett erkännande av de sociala 

skillnaderna mellan kvinnor och män. Vi håller delvis med Hirdman (1988) om 

detta men menar även att det kan vara nödvändigt att erhålla ett erkännande om 

de sociala skillnaderna mellan könen just för att mäns våld mot kvinnor idag är 

ett av våra största samhällsproblem (Lindhagen & Ali 2019). Justitiedepartemen-

tet (2017) belyser att samtyckeslagen infördes för att minska mäns våld mot kvin-

nor samt skapa en samhällsförändring som på sikt ska förändra synsättet kring 

sexuell samvaro. Vi anser därför att det blir naturligt för kvinnorna att genom 

deras attityder kring samtyckeslagen även uppmärksammar och inkluderar pro-

blematiken mäns våld mot kvinnor och könsojämlikheten som existerar i sam-

hället.  
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Scheffer Lindgren (2009) konkretiserar att ojämställdhet är ett problem som både 

politikerna och rättssystemet engagerat sig i för att motverka ojämlika förhållan-

den i samhället. Vi menar att det, trots ställningstagande som exempelvis lagänd-

ringen av sexualbrott år 2013 och implementeringen av samtyckeslagen, fortfa-

rande är 97 procent män som är misstänkta för de sexualbrott som anmäls (Lind-

hagen & Ali 2019). Följaktligen anser vi att det är oerhört viktigt att diskutera 

mäns våld mot kvinnor i relation till attityder i samhället för att öka medveten-

heten för dess påverkan och problematisera de attityder som män och kvinnor 

erhåller kring varandra. I diskussioner kring mäns våld mot kvinnor ser vi därför 

inte hur Hirdmans (1988) tankar kring att inte särhålla könen genom attityder kan 

upprätthållas. Vi anser att det tydligt visar att män i samhället utsätter kvinnor för 

sexuellt våld, därför anser vi istället att könen kräver ett isärhållande i denna dis-

kussion för att uppmärksamma, ifrågasätta samt minska mäns våld mot kvinnor. 

 

Scheffer Lindgren (2009) betonar att det krävs fördjupade kunskaper i samhället 

för att arbeta preventivt mot sexuellt våld. Kvinnorna betonar i enkäten att de 

ställer sig kritiska till hur samtyckeslagen ska kunna tillämpas som just detta och 

om den kommer göra skillnad genom att klara upp fler sexualbrott. Vi anser såle-

des att med hänsyn till att samtyckeslagen är ny kan det vara svårt för kvinnorna 

att veta hur lagen på sikt kommer ge förändring, då det är svårt att se i vilken 

omfattning som samtyckeslagen gett resultat och huruvida samtyckeslagen lett till 

fler fällande domar i sexualbrottslagärenden. Ett fåtal kvinnor i enkäten betonar 

att samtyckeslagen kan verka normbildande och behöver vara det för att mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra. Detta åsyftar även Baier och Svensson (2018) ut-

ifrån begreppet normer, lagen måste verka från en rättslig norm till en sam-

hällsnorm för att den omedvetet ska följas av alla i samhället. Vi håller med justi-

tiedepartementet (2017) om att det behöver ske en samhällsförändring kring syn-

sättet på sexuell samvaro och att det är först när samtyckeslagen verkar som en 

norm i samhället som lagen kan ge effekt. Vi anser att det i sin tur kommer att 

leda till att mäns våld mot kvinnor minskar. Socialstyrelsen (2019) arbetar således 

aktivt med jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor helt ska upphöra i sam-

hället. Vi kan förstå de underliggande könsojämlikheterna i samhället utifrån 

Baier och Svenssons (2018) begrepp normer. Vi vill understryka att det är sociala 

konstruktioner, såsom normer, som bidrar till att män står över kvinnor i olika 
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sammanhang. Baier och Svensson (2019) betonar att denna makt upprätthålls av 

staten, rättssystemet samt män och kvinnor genom de attityder som alla erhåller. 

Vi menar emellertid att påståendet, män är den främsta normen, är ett föråldrat 

synsätt och vi anser att Sverige har kommit längre i jämställdhetsarbetet än så. Vi 

anser snarare att både kvinnor och män är normen i dagens samhälle, för att ytter-

ligare öka jämställdheten är det essentiellt att aktivt arbeta normkritiskt. Vi vill 

därför understryka vikten i att vi alla är medvetna om våra attityder och hur de 

ständigt bidrar till att öka mäns position i samhället. Som Hirdman (2003) tidigare 

nämnt är det viktigt att vi tänker på hur vi formulerar oss i det vardagliga språket, 

för att utelämna exempelvis ordet ”man”. 

 

Vi vill poängtera att det är viktigt att vara normkritisk för att bryta de attityder 

som upprätthåller könsojämlikheter om hur kvinnor och män ska bete sig och 

vara. Vi anses därmed att det är viktigt att återigen uppmärksamma det stora sam-

hällsproblemet mäns våld mot kvinnor (Lindhagen & Ali 2019). Samtyckeslagen 

vill tydliggöra varje individs rätt till sin egen kropp och sexualitet, att individen 

har rätt till att avbryta en sexakt, säga nej till samlag, samt att inte delta i samlag. 

Det borde vara en självklarhet för alla i samhället, både för män och kvinnor, att 

erhålla rätten till sitt sexuella självbestämmande samt personliga och sexuella in-

tegritet (Justitiedepartementet 2017). Vi anser således att det är primärt att alla i 

samhället respekterar och förhåller sig till samtycke vid samlag, däremot tror vi 

inte att det kommer ske förrän samhället tillsammans förändrar normer. Vår för-

hoppning med samtyckeslagen är därför, efter att ha fått en förståelse och kunskap 

från vår studie om samtyckeslagen, att den ska leda till nya normer och förhåll-

ningssätt kring sexuell samvaro. Vi hoppas även att samtyckeslagen ska ge en 

positiv effekt på det förebyggande arbetet kring mäns våld mot kvinnor och öka 

jämställdheten mellan könen. 
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6.4 Andra tankar och perspektiv 

Under studiens gång har vi erhållit ett intresse för, samt insett det viktiga i att 

arbeta med normer, jämställdhet och rätten till sin egen kropp redan i tidiga år. Vi 

vill därför framhäva det essentiella arbetet med att införa samtycke vid samlag 

som en norm i samhället. Således anser vi att ett förebyggande arbete med normer, 

samtycke och jämställdhet bör ske tidigt genom utbildning och informationsin-

satser till barn och unga. I en vidare studie kring samtyckeslagen anser vi att det 

hade varit intressant att studera hur socialtjänsten engagerar sig i tidiga insatser 

med genus och normarbete samt arbetar med samtyckeslagen i syfte att göra sam-

tycke vid samlag till en norm. Vår förhoppning med ett sådant arbete är att med-

föra en minskning av antalet sexualbrott som begås av män mot kvinnor i sam-

hället samt öka jämställdheten mellan könen. Avslutningsvis hade det varit intres-

sant att intervjua personal inom socialtjänsten för att få ökad insikt i hur de arbetar 

med samtyckeslagen och jämställdhetsarbetet med barn och unga i samhället. 

6.5 Slutord 

Vi vill slutligen framföra att det var många kvinnor som engagerat sig i och be-

svarat vår enkät. Vi upplever att kvinnorna i enkäten haft många åsikter kring 

samtyckeslagen samt ansett att den var viktig för kvinnors ökade rättigheter i sam-

hället. Vår förståelse för kvinnornas attityder var essentiell i utformandet av stu-

dien och formade i sin tur vår förståelse för samtyckeslagen samt mäns våld mot 

kvinnor. Vi uppmärksammade kvinnors attityder och kunskaper kring samtycke-

slagen och förstod att deras attityder grundar sig i större sociala processer såsom 

normer, maktstrukturer och ojämställdhet. Vi förstod även att det var viktigt för 

både män och kvinnor att vara normkritiska för att förändra destruktiva normer. 

Ett ställningstagande borde därför tas för att motverka de attityder som existerar i 

samhället om kvinnors lägre maktposition och sociala status. Således kan proble-

met på individnivå ligga till grund för att motverka samhällsproblemet, mäns våld 

mot kvinnor på strukturell nivå. Genom samtyckeslagens implementering förstod 

vi att lagen på sikt kan bidra till att göra samtycke vid samlag normerande. Av-

slutningsvis anser vi att dessa individuella faktorer grundar sig i attityder som 

bidrar till att upprätthålla könsojämlikheter på strukturell nivå, vilket i sin tur un-

derstödjer ett upprätthållande om mäns våld mot kvinnor i samhället. 
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Bilaga 1 

Enkät gjord i Google forms 

https://docs.google.com/forms/d/1NW-

9qNqCmQHGEydYYQQ3KoZ2__UBkQyzvaiP4PujszI/edit 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Linnéuniversitetet i Växjö som studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet och håller på att skriva vårt examensarbete. Vi undersöker 

kvinnors åsikter, kunskaper och erfarenheter av samtyckeslagen kopplat till våld 

i nära relationer. Detta vill vi göra för att undersöka om det går att arbeta med 

lagen i ett förebyggande syfte i socialt arbete inom mäns sexuella våld mot kvin-

nor i samhället. Studien riktar in sig till kvinnor från 18 år och uppåt och frågorna 

är enbart riktade till kvinnors inställning kring lagen. Enkäten kommer att vara 

anonym och svaren från enkäten kommer att redovisas i vår kandidatuppsats. Ni 

har rätt att avbryta enkäten om så önskas. Kort förklaring på samtyckeslagen: 

Den 1 juli 2018 trädde samtyckeslagen i kraft. Lagen vill förtydliga människans 

rätt till sin egen kropp och sexualitet. Varje människa har rätt till att avbryta en 

sexakt och säga nej till samlag. Syftet med lagen är att den bygger på samtycke, 

vill förtydliga frivilligheten och självbestämmanderätten som äger rum i samband 

med sexuellt umgänge. Lagen på vad som innefattar våldtäkt samt grov våldtäkt 

har även utökats och skärpts. Det har även införts ett aktsamhetsansvar för vissa 

allvarliga sexualbrott. 

 

Din medverkan är frivillig men vi hoppas att vi kan låna några minuter av din tid 

för att besvara vår enkät. Vid frågor kring enkäten får du gärna kontakta oss. 

 

Avsnitt 1 

1. Vilket kön definierar du dig med? 

Kvinna 

Man 

Annat 



 

 52 (54) 

 

2. Vilken ålder har du? 

18–25 år 

25–35 år 

35–45 år 

45+ år 

 

3. Vilken sexuell läggning har du? 

Heterosexuell 

Homosexuell 

Bisexuell 

Annat 

 

4. Civiltillstånd 

Singel 

Relation 

Sambo 

Särbo 

Gift 

Annat 

 

Avsnitt 2 

5. Känner du till vad samtyckeslagen innebär? 

Ja 

Nej 

Kanske 

 

6. Vad tycker du om samtyckeslagen? 

Svarsalternativ mellan 1–5. Där 1 är inte bra och 5 mycket bra. 

 

7. Varför tror du att samtyckeslagen kom till/behövs? 

Svar: 
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8. Tycker du att samtyckeslagen riktar sig till kvinnor där förövaren är obe-

kant/bekant? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

9. Tycker du att samtyckeslagen riktar sig till kvinnor i nära relationer? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

 

10. Utveckla gärna ditt svar i de två föregående frågeställningarna 

Svar: 

 

11. Har du kommit i kontakt med samtyckeslagen på något sätt? 

Ja 

Nej 

Kanske 

 

12. Utveckla gärna ditt svar 

Svar: 

 

13. Tror du att lagen kan innebära ökad trygghet för att anmäla sexuella över-

grepp? Med sexuella övergrepp menar vi vaginala, orala och anala handlingar 

utan samtycke 

Ja 

Nej 

Kanske 

 

14. Utveckla gärna ditt svar 

Svar: 

 

15. Tror du att lagen medför att fler kvinnor bryter sig ur partnerrelationer där 

sexuellt våld förekommit? 
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Svar: 

 

16. Har du själv erfarenhet av att leva i en partnerrelation där sexuellt våld har 

förekommit? 

Ja 

Nej 

Kanske 

 

17. Om ja, utveckla gärna ditt svar. 

Svar: 


