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Abstract: Syftet med studien är att undersöka attityder kring våldtäktsmän och om man anser att 
de ska få behandling, fängelse eller en kombination som konsekvens. Studien omfattar 
attitydskillnader mellan två grupper studenter; en med utbildning som leder till arbete i nära 
kontakt med människor och en som leder till arbete inom ekonomi. Vidare undersöks skillnader 
mellan grupperna när det gäller straffets längd eller behandlingens stränghet. Samma skillnader 
undersöks även mellan kön och åldrar. I studien undersöks även om attityderna förändras om man 
själv eller någon i ens närhet varit utsatt. Undersökningen omfattas av 165 informanter på varje 
utbildning och enkäter har använts som mätinstrument. Resultaten visar att majoriteten av 
samtliga studenter (80%) ansåg att kombinationen av behandling och fängelse var den 
lämpligaste konsekvensen för våldtäktsmän. Det förekommer skillnader i attityder mellan 
utbildningarna, då de som går en ekonomisk utbildning är mer positiva till fängelse och kemisk 
kastrering än de studenter som läser en humanistisk utbildning är. Det skiljer även mellan män 
och kvinnor, då kvinnor är för ett längre fängelsestraff än männen. Även mellan åldrar skiljer det 
sig, där de yngre är mer positiva till enbart fängelse. Studien visar att det inte har att göra med om 
man själv, eller någon i ens närhet varit utsatt.  
 
 
 

ATTITUDES ABOUT RAPISTS 
Differences in choice of education, gender and age? 

 
 
Abstract: The aim of the study is to investigate attitudes about rapists and to determine whether it 
is felt that they need treatment, imprisonment or a combination of the two. The study examines 
differences in attitudes between two different educational groups. The first group of students is 
comprised of those studying on programs that lead to careers working with people, whilst the 
other contains students who will work in business administration. The investigation also includes 
views on which punishment alternative the informants believed to be the most appropriate. The 
same differences are also investigated between gender and age. The study also examines whether 
there are any differences in attitudes if you or someone you know has been abused. Each 
educational group was comprised of 165 students to whom a questionnaire was given. The results 
showed differences related to education, gender and age. The majority of all the students (80%) 
thought that a combination of treatment and imprisonment was the most appropriate for rapists. 
There was however, a difference in attitudes between the two student groups; the group studying 
business administration was more positive towards prison and chemical castration. There were 
also differences between men and women. The women wanted a longer prison sentence than the 
men did. The age groups differed in the way that the younger group were more positive to prison 
alone. Finally, the results of the study revealed that differences did not depend on whether the 
informant or somebody they know had been the victim of abuse.     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
”Lås in dem och släng iväg nyckeln!” Detta är inte en allt för ovanlig åsikt hos många människor 
gällande bestraffning av våldtäktsmän. Männen framställs ofta i media som svårbehandlade, 
hjärtlösa och farliga monster. En annan syn på dessa män är att de trots sexuella övergrepp är 
mänskliga och kan behandlas genom olika terapeutiska metoder. Attityderna kring straff eller 
behandling av våldtäktsmän verkar skilja sig åt. Denna skillnad kan delvis bero på faktorer så 
som; kulturell bakgrund, uppväxtförhållanden, om de själva blivit utsatta för sexuella övergrepp, 
kön, ålder och vilken yrkesgrupp man tillhör (Blanchard & Marshall citerade i Scheela, 2001). 

I denna uppsats har vi valt att enbart fokusera på våldtäkter som begås av män, där 
offren är kvinnor. Självklart finns det fall där kvinnan är förövaren och mannen är offret vilket 
naturligtvis också är viktigt att uppmärksamma. Dock är det mycket ovanligt att kvinnor är 
sexuella förbrytare, endast 1 procent utgörs av kvinnorna. Det resterande 99 procenten är manliga 
sexualförbrytare (Wennberg, 2004). Våldtäktsmän definieras i denna studie som män som utför 
en tvångsmässigt sexuell handling mot en kvinna.  

Det finns många myter och felaktiga attityder kring våldtäkt så som att en kvinna 
som tar hem en kille på första dejten vill ha sex, kvinnor som liftar förtjänar att bli våldtagna eller 
om en kvinna är alkoholpåverkad och börjar prata med en man på krogen så får mannen ha sex 
med henne (Lonsway & Fitzgerald, 1994). Många förövare ser det som deras rätt att få våldta. 
Många "vanliga män" skulle våldta om de visste att de inte kunde åka fast eller att någon skulle 
få reda på det. De ser ofta kvinnan som manipulativ och tolkar hennes beteende och 
förhållningssätt gentemot dem på ett felaktigt sätt. Vanligt är även att de har en stor misstro 
gentemot kvinnor och menar att deras nej egentligen betyder ja. Våldtäkten betraktas av dem som 
ett sätt att bestraffa kvinnan. Forskning visar att unga killar i många fall har samma attityder 
gentemot kvinnor som förövare. Deras attityder kring sexuella övergrepp liknar de som förövare 
dömda till våldtäkt har (Ryan, 2003). 

Våldtäkter är ett stort problem i många samhällen. Malamuth, Haber och Feshbach 
(1980) har i sin undersökning sett att 51% av männen trodde att en hög procent av männen skulle 
våldta om de inte skulle kunna få något straff för det. De drog också slutsatsen  att den generella 
acceptansen av våldtäktsmyter underlättar till ett våldtäktsbeteende. I en studie som är gjord i 
Indien har man hittat att betydligt fler män än kvinnor lägger över ansvaret för våldtäkten på 
offret (Larsen & Long, 1988).     

I en undersökning om manliga studenters attityder till våldtäktsmän och våldtäkt 
beskrivs våldtäktsmännen som personer med låg självkänsla, impulsiva, aggressiva och mentalt 
störda. Man uttrycker en avsky gentemot våldtäktsmän och deras agerande. Senare under 
intervjuerna framkommer det att 50 % av de deltagande inte alltid tycker att någon som begått en 
våldtäkt ska ses som en våldtäktsman, utan snarare som en person som upptäckts i ett unikt 
kontext. 60 % av deltagarna säger att de upplevt en sexuell upphetsning när de sett en våldtäkts 
scen eller hört något angående våldtäkter. Senare under intervjun säger 30 % att de under 
specifika omständigheter, t ex att tjejen ger ”villiga signaler” men ändrar sig, skulle kunna begå 
en våldtäkt. Nästan hälften anser att våldtäkt kan vara en naturlig drift/egenskap hos män (Lev-
Wiesel, 2004). Man har även funnit skillnader mellan attityder hos män och kvinnor gentemot 
våldtäkter. Män har visat sig vara mer positiva till våldtäkts myter, mer toleranta för sexuellt våld 



och mer fördömande mot offren (Williams, Forster & Petrak, 1999).  
Tidigare forskningsresultat har visat att kvinnor, oberoende av utbildningsnivå, har 

den generella attityden att sexualförövare borde spärras in och behandlas på obestämd tid 
(Valliant, 1994 citerad i Valliant, Maksymchuk & Antonowitcz, 1995). Man har i en senare 
undersökning använt sig av tre olika grupper, med enbart kvinnor som deltog: Den första var en 
universitets grupp som varit utsatta för sexuella övergrepp. Den andra var en universitetsgrupp 
som inte varit utsatta, och ytterligare en tredje grupp som varit utsatta men som nu var inspärrade 
för egna brott. Resultat visar att majoriteten av de deltagande kvinnorna tycker att förövarna ska 
få vård. De främsta skillnader man fann emellan dessa tre grupper hittades mellan den grupp med 
inspärrade, utsatta kvinnor och de andra två grupperna. I frågan på hur långt straff de tyckte att en 
sexualförbrytare skulle få ansåg alla av de ej utsatta universitetskvinnorna att förövarna skulle få 
inspärrning i två år eller mer, medan endast drygt hälften av de inspärrade, utsatta kvinnorna 
tyckte likadant. Den andra hälften av de inspärrade, utsatta kvinnorna tyckte att förövarna skulle 
få ett kortare straff. Man tror att den skillnaden kan bero på att de i den grupp som skilde sig (de 
utsatta, inspärrade kvinnorna) hade högre genomsnitts ålder, lägre utbildning och lägre 
intelligenskvot. De flesta attityder mellan universitetsgrupperna var liknande, det fanns ingen 
signifikant skillnad vare sig de hade blivit utsatta eller inte (Valliant et al, 1995).  

Stereotypen av en våldtäktsman speglas i media som en ensam galning, med en 
allvarlig psykisk störning och ofta med en utländsk bakgrund. En man som dyker fram i skuggiga 
tunnlar och parker och förgriper sig på okända kvinnor. Kriminalreportern Katarina Wennstam 
har genomfört sökningar i de stora tidningarnas arkiv och funnit att i drygt hälften av de 
granskade artiklarna är förövaren under 20 år och ofta är de som nämns i media inte äldre än 30 
år. Även de fall där offren är unga beskrivs oftare. Det skrivs oftast om de fall då förövaren inte 
är känd för offret, sällan hittar man artiklar där förövaren är offrets make eller pojkvän. De flesta 
av våldtäktsfallen det skrivs om i media sker utomhus. Man uppmärksammar oftare de våldtäkter 
som är grova, råa och brutala. Ofta beskrivs i artiklarna vilka vapen som använts, hur länge 
våldtäkten pågick osv. I granskning av artiklar framkom att den vanligaste typen som 
förekommer i media är gruppvåldtäkter. Men när man istället granskar brottsstatistiken ger den 
en annan bild. De flesta som döms för våldtäkt är oftast mellan åldrarna 30-50 år, inte heller 
offren är så unga som de framställs vara i media. Media ger oss bilden av en våldtäktsman som en 
okänd man för offret, inte heller detta faller samman med brottsstatistiken, där det visar sig att de 
flesta gärningsmän är kända för offret och att våldtäkten ofta genomförs hemma hos någon av 
parterna och inte utomhus. Flera diskussioner i media tar även upp frågan huruvida kvinnor har 
något eget ansvar eller inte när det gäller våldtäkt. Katarina Wennstam menar att våldtäkts frågan 
har ett stort fokus på kvinnans roll på grund av att offret nästan uteslutande är en kvinna och hon 
poängterar att man i dagens samhälle lägger mer energi på att lära tjejer/kvinnor säga ”nej” 
(Wennstam, 2004). 

    Det är svårt att få en klar bild av vilken påverkan pornografi har för 
våldtäktsmännen. Tony Ward menar att pornografi kan underlätta utvecklingen av förövarnas 
kunskapsstrategier de använder vid utförande av våldtäkter (Ward, 1999). Känslokalla attityder 
mot feminism och våldtäkter har inte blivit framkallade av porrfilmer utan är något som är djupt 
förankrat i vårt samhälle. Man har inte hittat någon korrelation mellan antal hyrda porrfilmer och 
mäns attityder till feminism och våldtäkt. Linz (1998) har sett att våldsamma icke sexuella 
skildringar lättare har lett till känslokalla attityder till våldtäktsoffer istället för sexuella 
pornografiska skildringar. Porrfilmer har inte haft den effekten på män som antipornografiska 
feminister har uttryckt. Istället menar man att känslokalla attityder till kvinnor finns överallt i vårt 
samhälle (Kimberly & Davies, 1997). 



Det diskuteras även mycket om vilken bild pornografi ger av verkligheten. Unga 
förövare ger ofta en version av övergreppet som har avsevärda likheter med porrfilms manus. I 
dessa killars historier uttrycks ofta uppfattningar om att verkligheten inte skiljer sig från hur 
porrfilmer framställer faktorer så som att tjejen alltid vill ha sex, flera män på samma tjej, att en 
tjej alltid går med på oralsex och analsex etc. Det är dock viktigt att poängtera att de flesta som 
tittar på porrfilm inte blir våldtäktsmän. I en enkät gjord av RFSU om killars porrkonsumtion 
framkom det att 99 % hade kollat på porrfilm, läst porrtidningar, eller surfat på porrsidor på nätet 
och en sjättedel av dem gjorde det ofta. Pornografin får därmed först en betydelse i kombination 
med andra faktorer så som: förövarens bakgrund, utanförskap, trauman i barndomen, psykiska 
problem och så vidare (Wennstam, 2004). 

Det finns olika teorier som försöker förklarar varför vissa män våldtar. En av de 
menar att män inte är födda till att bli våldtäktsmän utan att det är ett socialt fenomen och ett 
inlärt beteende.  Forskning visar att våldtäktsmän njuter mindre av sex än andra män. Man menar 
att männen inte har förmåga till att skilja fantasi från verkligheten och får en stark njutning som 
är drivkraften till övergreppen. Under akten får männen kontroll och makt över kvinnan och 
därigenom en bekräftelse på att de duger (Ryan, 2003). 

Många teorier baseras på att våldtäkten är motiverad bland annat av 
våldtäktsmannens behov av kontroll och dominans och att det är ett symptom av vårt samhälle 
där vissa män saknar respekt mot kvinnor. Det finns även teorier som utgår ifrån att våldtäkten är 
ett biologiskt och naturligt fenomen. Enligt den sociobiologiska teorin menar man att våldtäkten 
är en utvecklad form av mäns fortplantningsbeteende som har förekommit i millennium i 
människans historia. Detta används som en förklaring till de fakta man framställer så som att de 
flesta våldtäktsoffer är kvinnor i fertil ålder, att man i vissa kulturer ser våldtäkt som ett brott mot 
offrets make och inte mot den utsatta kvinnan själv och att våldtäkter förekommer ibland flera 
djurarter. I denna teori framställs också fakta om att gifta kvinnor och kvinnor som är i 
”barnafödande” ålder upplever en större psykologisk stress än de kvinnor som är yngre eller äldre 
och att det därmed också kan förklaras med att det har med biologiska och naturliga fenomen att 
göra. Man jämför i denna teori med djur där våldtäkt förekommer. Och att de arter som från 
början i vår tid inte fortplantade sig, dog ut. Man utgår också från att män och kvinnor har olika 
uppfattningar om sex och att dessa uppfattningar grundar sig från långt tillbaka i tiden. Självklart 
ska det tilläggas att det inte ses som ursäktande faktor för våldtäktsmän, man poängterar att bara 
för att det anses vara naturligt behöver det inte vara bra, man jämför här med t ex naturkatastrofer 
av olika slag så som tornados, sjukdoms epidemier etc (Thornhill & Palmer, 2000).  

Groth (1979) menar att det finns olika typer av våldtäkter: aggressions- , makt- och 
sadistiska våldtäkter. Vidare menar han att männen får utlopp för sin inre aggressivitet genom 
våldtäkten och offren blir målet för gärningen. Sexuella aggressioner är ett mycket komplext 
ämne som är svårt att förstå sig på och lyckas övervinna (Groth, 1979. citerad i Carich, Newbauer 
& Stone, 2001).  

Många teorier är baserade på att män som våldtar saknar de färdigheter man 
behöver för att tillgodose sina behov på socialt acceptabla sätt. Man har funnit att faktorer som 
ofta tas upp i dessa sammanhang är bland annat: låg självkänsla, brist på intimitet, rubbade 
uppfattningar och felaktiga sexuella preferenser. Våldtäktsmannen söker sin egen styrka och 
personliga kontroll genom den sexuella dominansen och förnedringen mot kvinnor.  Man 
beskriver att förövarna utvecklar strategier och grundande kunskap för att kunna våldta. Dessa 
strategier utvecklas alltmer då förövaren är verksam och han utvecklar därmed en bättre 
kompetens i sitt förövande. Förövaren blir bättre och bättre på sitt förövande och en våldtäktsman 
hade bl a förklarat sina fortsatta övergrepp med att säga: ”Jag är bra på det jag gör.” De besitter 



komplexa kunskaper om alla detaljer runt övergreppet såsom; planeringen, hanteringen med 
offrets protester. Tony Ward menar att på samma sätt som t ex en medicin studerande får kunskap 
och expertis, på samma sätt samlar förövaren kunskap och expertis till att våldta. De 
inlärningsstrategier vi använder i vårt vardagliga liv används på samma sätt vad det än innebär, 
som t ex att utveckla en expertis till att våldta. Det är därför svårare att behandla en våldtäktsman 
som varit verksam en lång period än att behandla en som precis börjat, då han inte hunnit 
utveckla sin kompetens till lika stor del som en erfaren våldtäktsman har. Det är också möjligt att 
porr till viss del underlättar utvecklingen av kunskapsstrukturerna för en del förövare. Det är 
viktigt att se till vilka kunskapsstrukturer som används av våldtäktsmannen, då det brukar kretsa 
kring olika problem beroende på vilken kunskapsstruktur de använder sig av. Behandlingen bör 
inrikta sig på förövarnas brister i det sociala uppförandet, alltså att öka deras repertoar av dessa 
sociala färdigheter och förmågan att uttrycka smärtsamma känslor. Man har funnit att endast ett 
fåtal våldtäktsmän lyckas behandlas helt, vilket man tror kan bero på att deras komplexa 
färdigheter har utvecklats väl. Mycket fokus måste ligga på att nå och förändra förövarens 
attityder, beteenden, uppfattningar och framför allt hans kunskapsstrukturer. Behandlingens syfte 
ska därför inte enbart fokusera på de färdigheter som saknas, utan också på den kompetens 
förövarna besitter gentemot förövandet (Ward, 1999).  

En annan teori beskriver hur olika ”gångstigar” förövarna använder leder fram till 
en våldtäkt. Olika ”gångstigar” eller tillvägagångssätt används av olika förövare. Teorin är 
beskriven i form av en modell som visar hur gångstigarna går genom olika faser. Man har delat 
upp modellen i sex faser som var och en innehåller tre till fem olika kategorier. Faserna är 
indelade i bakgrund, mål utformning, närmande, förberedelse, förseelse, efter- förseelse. Man 
delar in förövarna efter vilken typ av gångstig genom faserna som använts och väljer behandling 
utifrån detta. Olika vägar genom modellen kräver olika former av fokus i förövarens behandling. 
Vikten här ligger inte enbart på förövarens personlighet eller förseelse utan även hur han har gått 
tillväga (Polaschek & Hudson, 2004). 

  I studier av orsaksförklaringar till sexuella övergrepp har man fastställt 30 
riskfaktorer för att sexualbrott begås. Tolv av dem har anknytning till att männen utför liknande 
brott tidigare samt att de har en kriminell bakgrund. Nio av faktorerna har att göra med deras 
sociala situation och de nio sista är relaterade till psykologiska problem och 
behandlingsprocessen (Browne, Foreman & Middleton, 1998).  

Den 1 april 2005 trädde en ny sexualbrottslag i kraft. Den nya lagen innebär bland 
annat att våldtäktsbegreppet utvidgas till att omfatta handlingar som tidigare i juridisk mening 
inte betecknats som våldtäkt, utan som sexuellt utnyttjande. 
I våran lagbok (Brottsbalkens 6:e kapitel § 1) definieras våldtäkt som följande:  
 
”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar 
en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till 
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till 
fängelse i lägst två och högst sex år. 
Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 
enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 
grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller 
psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst 
tillstånd.” 
 
 



Om grov våldtäkt anges följande definition och straff: 
 
”Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 
att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 
fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, 
om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller 
på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet 
eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).” 
 
Fram till år 1965 ansåg man att våldtäkt inte var ett brott då det förekom emellan äkta makar.  
Lagbokens beskrivning av brottet ändrades år 1984, till att bli generellt anpassad för att gälla 
båda könen. Efter detta år ändrades dock lagen och våldtäkt blev ett brott även inom äktenskapet 
(Nationalencyklopedin, 1996). 

Antalet intagna i kriminalvårdsanstalt har sedan 1950-talet stadigt ökat. Under 
perioden 1975-1988 ökade antalet våldsbrott med 73 procent, då främst fullbordade våldtäkter 
inomhus mot vuxna offer som kände/hade eller hade haft en relation med gärningsmannen, så 
kallade parvåldtäkter. Under denna period hade överfallsvåldtäkterna inte ökat, utan hade varit 
konstanta. Detta kan bero på att denna typ av våldtäkt inte har ett lika högt mörkertal som 
parvåldtäkterna. Man trodde att ökningen berodde på en ökad anmälningsbenägenhet hos en 
speciell kategori av offer. Man skärpte därför under denna period straffen genom att fler 
gärningsmän dömdes till fängelse och längden på fängelse straffen ökade. Antalet dömda för 
sexualbrott fortsatte även öka under perioden 1986-1990 med 67 procent. Dessa siffror gäller för 
de förövare som dömts till fängelse för sitt brott. Även denna fortsatta ökning kan delvis bero på 
den ökade anmälningsbenägenheten (SOU, 1994:5).  
              I BRÅ`s rapporter kan man se att antalet anmälda sexualbrott har ökat med cirka 40 
procent under de senast tio åren. År 2004 polisanmäldes 2 042 våldtäkter varav 20 procent skall 
ha begåtts utomhus. Under månaderna juni, juli och augusti samma år fördubblades polisanmälda 
våldtäkter begångna utomhus. Våldtäkter som sker utomhus innebär oftast att gärningsmannen är 
okänd för offret (Brottsförebyggande rådet, 2005). Mer än hälften av de anmälda sexualbrotten 
förblir ouppklarade och inte alltför sällan blir inte brottet klassat som våldtäkt. I början av 1990- 
talet dömdes 150-200 personer per år för våldtäkt (Nationalencyklopedin, 1996). 
             I de fall där den dömde sexualbrottslingen bedöms vara allvarligt psykisk störd 
överlämnas han till rättspsykiatrisk vård. Antalet som dömts till rättspsykiatrisk vård har däremot 
inte ökat, utan varit konstant sedan 1980-talet. Återfallen har visat sig vara få hos dessa förövare 
(SOU, 1994:5). 

De flesta förövare har under åren 1986-1990 dömts till en straff tid på mellan två till 
fem år. Medelåldern för de dömda förövarna var under denna tidsperiod 37 år. I en intervju 
undersökning med intagna på anstalterna i Malmö, Skogome och Tillberga framkommer det att 
flertalet anser att någon form av behandling eller program bör finnas när det gäller sexualbrott. 
Samtliga intagna ansåg att det var fördelaktigast att sitta tillsammans med personer som dömts 
för samma brott. De intagna på Malmö anstalten ansåg att det var omöjligt att vistas på allmän 
avdelning på grund av: verbala trakasserier, hot och fysiskt våld, vilket också visat sig i många 
fall då många intagna blir trakasserade av medintagna om de vistas på normalavdelningar, inte 
bara i Malmö. I slutet på 1980- talet och början på 1990-talet började man i större utsträckning 
inrätta avdelningar på en del anstalter enbart för sexualförbrytare, då de oftast bli illa behandlade 
av de medintagna som dömts för andra brott än sexualbrott (SOU, 1994:5). 



Det finns flera faktorer som är viktiga att reda ut i början av en behandling av en 
våldtäktsman. En förutsättning för att påbörja en behandling är att tydligt reda ut vad som hänt; 
vilket inkluderar detaljer om själva övergreppet, vilka som var inblandade eller närvarande, vilka 
reaktioner och känslor som uttryckts och att klargöra både offrets och förövarens bild av vad som 
skett. Men det som visat sig vara den allra viktigaste förutsättningen är att förövaren har en egen 
motivation till att arbeta med sig själv. Ofta försöker en förövare tona ned det som hänt genom 
förnekelse mot allvaret i övergreppet och inte alltför sällan får han hjälp av sina anhöriga runt 
honom som genom att lägga skuld på offret och försäkra andra om att förövaren aldrig skulle 
kunna utföra ett övergrepp osv. hjälper honom att förneka det inträffade. Ett ytterst viktigt steg är 
alltså att ”göra det allvarliga allvarligt” (Nyman, Risberg, & Svensson, 2001).  

Behandlingen bygger på vilken förklaringsmodell som tillämpas, därför kan 
behandling genomföras lite olika. På senare tid har de förklaringsmodeller som lagt betoning på 
att övergreppen är uttryck för skeva uppfattningar av makt och kontroll, och inte på 
okontrollerbara sexuella drifter, börjats utvecklas mer. Man anser att det handlar om ett cyklist 
förlopp (se figur 1) och svårigheter att handskas med svåra erfarenheter. De flesta 
behandlingsmetoderna är numera oftast utformade efter denna, eller liknande, 
förklaringsmodeller. Bland annat har modeller och teorier utvecklade av Tony Ward (som 
nämndes tidigare) använts som inspiration till olika behandlingssätt (Nyman, Risberg, & 
Svensson, 2001).  

 
Figur 1 
Beskrivning av samband mellan orsakerna till en förövares handlingar, s.k. Cykliskt förlopp. 
Modell över hur flera bidragande orsaker hänger samman och skapar förövarens beteende. 
 
 
CYKLISKT FÖRLOPP, förövarcirkel 
 
→Tidigare erfarenheter och världsbild påverkar uppfattningen→ Händelse/kränkning som 
förstärker hjälplöshet/dålig självbild→ Negativa förändringar→ Undvikande beteende→ 
Kompensation genom sexualiserat makt/kontrollbeteende→ Upphetsning ev. i samband 
med onani→ Uppträder förberedande→ Övergrepp→ Omtolkning→  
 
(Lane, 1997. Citerad i Nyman, A., Risberg, O. & Svensson, B.  2001)   
                                                  
 
Det är ytterst viktigt att behandlig och psykoterapi utformas efter förövarens enskilda behov och 
dennes förutsättningar och speciella omständigheter. Man använder sig då av några specifika 
behandlingsområden under behandlingens gång. Dessa områden, eller teman, följs åt under 
behandlingen och kombineras på olika sätt efter behov.  

• Motivation. (Förövaren måste själv ha en vilja till att förändra sig själv). 
• Konsekvenser av att begå ett sexuellt övergrepp.  
• Övergreppsmönster. (Förövarens egna version av sin övergreppscykel). 
• Egen levnadshistoria –Egen utsatthet. 
• Empati med offret. 
• Självkänsla, självbild. 
• Sexualitet, sexualundervisning 



• Återfallsprevention. 
(Nyman, Risberg, & Svensson, 2001) 
 
Under 1970-talet introducerades terapi som inriktades på beteenden, så som kognitiv terapi och 
gruppterapier. Strukturerad gruppterapi ska vara den metod som gett bäst resultat. Behandling i 
from av gruppterapi har i viss mån bedrivits sedan år 1953 och under år 1970 använde man sig 
av både gruppterapi och gruppsamtal på fem olika anstalter i Sverige. Man ville arbeta för att 
förövarna skulle genomgå en attityds- och personlighetsförändring. Terapeuten var specialiserad 
på gruppterapi. Dessa sorters behandlingar var dock inte specifikt inriktade på sexualbrottslingar 
och deras enskilda problem (SOU 1994:5). För att uppnå en så bra relation till förövaren som 
möjligt krävs att terapeuten visar att han/hon respekterar förövaren. Målet är att få förövaren att 
inse att han har det fulla samt det enda ansvaret för övergreppen samt sexuella beteenden (Mark, 
Newbauer & Stone, 2001).  

På anstalten Skogome i Göteborg startade en försöksverksamhet år 1984 med 
behandling av våldtäktsmän. Man genomför denna behandling parallellt med att förövaren sitter 
sitt straff. Behandlingen genomförs av psykologer och psykoterapeuter. Förövarens kontakt med 
psykologerna och psykoterapeuterna startas redan i häktet eller i fängelset och följer med även i 
frivården. Man använder sig bl a av gruppterapi, parsamtal och familjesamtal (Kwarnmark & 
Andersson, 1999), 

Eftersom behandlingsprogrammet visade sig vara lyckat, då återfallsprocenten var 
låg, har man startat upp flera liknande projekt, bl a med hjälp av Skogomes psykoterapeuter och 
psykologer. Man använder sig också av andra påverkansprogram där man fokuserar på våld, 
effekter, offrens reaktioner, livsskådning, könsroller m.m. (Ekbom, Engström, Göransson, 1996). 

Vanligt hos sexualförbrytare är att de har ett starkt försvar och förnekar hela 
övergreppet de blivit dömt för. Ofta anser förövaren att han blivit uppmuntrad till att våldta av 
offret på olika sätt, att offret ljugit om övergreppet, att offret ”egentligen” njutit av övergreppet. I 
vissa fall då förövaren erkänt att övergreppet uppstått men förnekar att han hade avsikten att 
våldta (Lindsay & Smith, 1998). Under behandlingsarbetet kan det ta allt ifrån 5-9 månader innan 
förövaren kan erkänna för sig själv att han våldtagit. Först när förövaren erkänt kan behandlingen 
påbörjas. Under behandlingen arbetar man med männens attityder kring deras ansvarstagande 
under övergreppet, attityder kring sex, makt, kontroll etc. Utförda behandlingsprogram har visat 
att förövarnas attityder kring medvetenhet samt deras ansvarskänsla är de svåraste att ändra på 
hos männen. 

För att kunna ge förövarna bästa individuella behandling är det nödvändigt att se till 
deras uppfostran och uppväxt förhållanden. Ett stort antal våldtäktsmän har beskrivit sin pappa 
som olämplig och uttryckt en stor saknad av ömhet från föräldrarna. Utifrån dessa förhållanden 
bedömer man deras grad av temperament och utvecklar en temperamentsprofil som kategoriseras 
beroende på hur stark frustration- och empati svårigheter de påvisar. Forskning på 
sexualförbrytare har visat att de har en tendens att vara reserverade, isolerade, distanstagande och 
avslöjar inte någon form av personlig intimitet. De har även svårigheter att acceptera andra 
människor vilket leder till att de har en stark aggressiv fientlighet (Giotakos, Vaidakis,  
Markianos, Spandoni & Christodoulou, 2004). 

Från mitten av 80-talet så har de flesta specialiserade behandlingsprogrammen varit 
koncentrerade på den inre eller yttre individen. Den har varit fokuserad på det kognitiva och de 
behavioristiska karaktärerna och det individuella hos ungdomen och oftast haft liknande mål. De 
här målen har varit till för att öka deras ansvarskänsla, empati, personliga insikt, sexuella 
kunskap, sociala skicklighet och att kunna ha kontroll över sin ilska. I och med detta så kan man 



minska förnekandet, avvikande mönster och kognitiva störningar. Ungdomar som fått behandling 
för sexualbrott på psykiatriska sjukhus har visat att de som har genomgått hela behandlingen har 
generellt klarat sig bättre i det fortsatta livet, än de som inte har fullföljt behandlingen. De som 
inte har avklarat behandlingen har i all sannolikhet fått anstränga sig mer i det sociala 
välfärdssystemet som vuxna (Edwards & Beech, 2004).  

I en uppföljningsstudie av sexualförbrytare som är behandlade av Thames Valley 
sex offender groupwork program (1995-1999) har man gjort en studie av 183 sexualförbrytare 
och sett att totalt tio (5,4 %) män har blivit dömda på nytt för minst ett sexualbrott efter avslutad 
behandling. Två (1,1 %) män i hela undersökningsgruppen av de behandlade har gjort sexuella 
överträdelser (Bates, Falshaw, Corbett, Patel & Friendship, 2004). Vuxna som har genomgått 
behandlingsprogram har visat att det är större risk för återfall om de har hoppat av programmet 
tidigt. Avhopp från behandlingen löper fem gånger så stor risk till återfall av nya sexual- och 
våldsbrott jämfört med de som hade avklarat hela behandlingen (Edwards & Beech, 2004). 

Sedan juli månad 1995 erbjuds olika behandlingsprogram för män dömda för olika 
sexualbrott på femton anstalter i Sverige, dock med begränsat antal platser, cirka 330 st. Man kan 
dock aldrig tvinga någon till terapi (Ekbom, Engström, Göransson, 1996). På Skogome anstalten 
är nästan alla intagna beredda att gå i terapi, dessvärre saknas det möjligheter att ge sådan till alla. 
På kriminalvårdsanstalten i Mariefred rapporteras att ca 70-80 % av de intagna vilja ha 
behandling. De som väljer att inte genomgå behandling förnekar vanligtvis brottet (SOU, 
1994:5).  
 
"Jag har gått från att vara rädd för förövarna och inte vilja något hellre än att kastrera dem till 
att inse att jag verkligen tycker mer om att arbeta med förövare än med deras offer" (Scheela, 
2001, s 756) 
 
Terapeuterna upplever att deras attityder och förväntningar förändras under behandlingsarbetet. 
Till en början så ses en del av förövarna som monster som sedan kommer att betraktas som 
"vanliga" individer med stor problematik. Allt eftersom behandlingen påbörjats får terapeuterna 
en realistisk syn på arbetet och många inser hur komplex problematik sexualförbrytare egentligen 
lider av och att de kräver lång behandling. För kort behandling betraktas av många terapeuter 
som ett avbrott för förövarna att ta i tu med sin inre skam och offerupplevelse. De positiva 
faktorerna många upplever som arbetar med förövare är: utmaningen, se deras utveckling samt 
bidra till ett bättre samhälle och värld (Scheela, 2001).      

Innan ett behandlingsarbete med våldtäktsmän påbörjas är det viktigt att terapeuten 
har kunskap om att det är hur man uppfattar och tolkar verkligheten som är avgörande för vårt 
sätt att förhålla oss till andra människor. Vad en person gör och hur han eller hon beter sig beror 
på vad man har för tidigare erfarenheter. För att kunna påbörja ett behandlingsarbete så måste 
terapeuten tro på att personen i fråga har möjligheten att kunna förändras. Detta kan dock vara 
svårt och ta lång tid. En förändring av en individ kan vara en ökad självkännedom, att man lär sig 
att kunna handskas bättre med sig själv och med de svåra upplevelser som man har haft. Alla 
människor har behov att hitta förklaringar till saker som gått fel i livet även om inte dessa är 
något som kan ursäktas, därför är det existentiella perspektivet viktigt. Något som ofta tas upp i 
terapin med förövare är att de måste ha möjligheter att påverka sina liv i framtiden. Många 
förövare verkar vara helt styrda utifrån men det kan också vara ett försvar mot att de inte vill ta 
ansvar för de hemska de har gjort (Kwarnmark & Andersson, 1999). 

Något som är viktigt för att behandla våldtäktsmän är att terapeuten skiljer på 
människan och dess handlingar och inte dömer hela individen på grund av de saker som han har 



gjort. Det man bör tänka på är att människans handlande till viss del är styrd av det omedvetna. I 
terapin ger man individen möjlighet att stå ut med det onda inom sig och senare kanske även 
komma ifrån det. Det onda inom individen kan annars visas i utagerande vilket då kan leda till 
våldtäkter (Kwarnmark & Andersson, 1999). 

Terapeuter som jobbar inom kriminalvården behöver vara flexibla i sitt arbete med 
dessa män, behandlingen är därför inte klassiskt psykodynamisk. Många individer är från början i 
en kris, därför måste denna bearbetas först innan man kan förflytta sig till det omedvetna planet, 
därefter kan man börja arbeta med tolkningar av överföring som är en kognitiv-dynamisk metod. 
Förståelsen och de pedagogiska strategierna är det som är det kognitiva och det använder man för 
att få bukt med problem som kommer inifrån. Terapin är frivillig och den sker i lokaler utanför 
fängelset. En del förövare kan behöva resa mellan olika orter för att få terapi. Ibland har man 
flyttat terapin så att den har varit på hemorten, men det är bättre att försöka undvika byte av 
terapeut under den pågående terapin. Relationen mellan patienten och terapeuten tar tid att bygga 
upp och är väldigt betydelsefull därför är det onödigt att bryta en fungerande terapeutisk relation 
(Kwarnmark & Andersson, 1999).     
      På fängelser skapar man en miljö som ska vara terapeutisk. Hela personalen arbetar 
tillsammans på anstalten. Gruppterapi har visat sig vara en bra terapiform att arbeta med. Tiden 
på Skogomeanstalten börjar för den som är dömd för ett sexualbrott med två samtal med 
psykolog. De här samtalen är obligatoriska och är till för att skapa motivation hos individen. 
Patienten har möjlighet att komma tillbaka vid ett senare tillfälle och påbörja terapin, även om 
han inte har haft motivationen från början. En del intagna har i vissa fall kommit tillbaka efter att 
ha hört talas om hur det har varit hos psykologen. Det är positivt att börja så fort som möjligt med 
terapin, gärna redan på häktet om utredningen är klar och alla är överens. Det brukar vara mycket 
givande att börja tidigt med terapin eftersom den intagne är väldigt isolerad under häktningstiden 
och inte har någon annan att prata med. Under hela tiden på anstalten fortsätter terapin en timma i 
veckan och ibland även två timmar i gruppterapi. Om patienten vill så fortsätter man med terapin 
även ett år efter frigivningen, många upplever detta vara tryggt och anser därför att det är bra 
(Kwarnmark och Andersson 1999).  

En annan behandlingsmetod gentemot sexualbrottslingar som varit väldigt 
omskriven i media är kemisk kastrering. Genom att man regelbundet injicerar kvinnohormon i 
samband med kontinuerlig användning av läkemedlet Androcur påverkar man den sexuella 
driften hos männen så att den sexuella lusten avtar samt aggressiviteten dämpas (FASS, 2005; 
Kwarnmark & Andersson, 1999). Androcur innehåller det aktiva ämnet Cyproteronacetat som 
hämmar det manliga hormonet androgen. Genom läkemedlet minskas sexualdriften samt 
bildningen av spermier. För att uppnå bästa resultat rekommenderas att Androcur används under 
en längre tid i kombination med psykoterapi (FASS, 2005). Kastrering leder inte nödvändigtvis 
till impotens, däremot blir det omöjligt för mannen att få barn (Nationalencyklopedin, 1993). 

Fram till 40-talet i Sverige rådde tvångskastrering på intagna sexualbrottslingar, 
detta tog bort på grund av etiska orsaker och sker idag helt på frivilligbasis. I de få studier som 
gjorts kring behandlingsmetoden har visat att återfallen minskade efter lyckad behandling i både 
psykoterapi samt kemoterapi, vid endast kemoterapi blev det många återfall (Kwarnmark & 
Andersson, 1999).     

Eriksson har hävdat att män som visar på tendenser till att våldta lider av en 
överproduktion av manligt hormon, testosteron. Denna slutsats har dragits i samband med 
undersökningar som visat att kemisk kastrering har bidragit till att våldtäktsmän har upphört att 
våldta (Läkartidningen, 1994 citerad i Kwarnmark & Andersson, 1999). I motsats till detta har 
man kommit fram till att hormonerna i sig självt inte är bidragande till varken högre aggressivitet 



eller sexuell lust. Undersökningar har dementerat att våldtäktsmän har högre testosteron halt än 
andra män (Lundberg, 1994 citerad Kwarnmark & Andersson, 1999). På en anstalt i Danmark har 
man bedrivit kemisk kastrering under längst tid i Norden. Behandlaren Heidi Hansen menar dock 
att behandlingen enbart har en dämpande effekt och inte löser problematiken. Vidare anser hon 
att kemisk kastrering endast ska användas i samband med psykoterapi (Hansen, 1994 citerad i 
Kwarnmark & Andersson, 1999).  

Denna undersökning omfattar vilka attityder som finns till att vissa män våldtar? 
Vilka attityder finns till påföljd? Vilka skillnader finns mellan utbildningsval, kön och ålder, vad 
det gäller attityder till varför vissa män våldtar och vilken påföljd de anser vara lämpligast? Man 
kan anta att människor söker sig till de utbildningar som tilltalar dem på olika sätt. De studenter 
som läser humanistisk utbildning har förmodligen ett intresse för människan och dess beteende 
medan de som läser ekonomisk utbildning har ett större intresse för siffror, logik etc. Vidare har 
de två variablerna; kön och ålder undersökts eftersom de anses relevanta. Även på dessa variabler 
undersöks skillnader då det gäller påföljd och vilket alternativ av påföljden de valt. Slutligen 
studeras om attityder förändras då man själv eller någon i ens närhet varit utsatt för våldtäkt.  
 
 

Metod 
 
Urval 
Studien omfattas av totalt 180 enkäter som delats ut till studenter på två universitet, ett inriktat 
mot humaniora och ett med inriktning mot ekonomi. I den först nämnda gruppen ingick 79 
personer och i den sistnämnda ingick 86 personer. Det har strävats efter att få en så jämlik 
fördelning mellan könen som möjligt, i enkäten deltog 53 män och 112 kvinnor. De informanter 
som har ett arbete vid sidan av sina studier är indelade efter om arbetet är människorelaterat eller 
inte. Informanternas åldrar är indelade i tre kategorier (19-29 år; 104 personer, 30-39 år; 38 
personer och 40-49 år; 23 personer). I enkäten ingick en fjärde kategori (50 år och äldre) som 
togs bort på grund av att ingen av informanterna tillhörde denna kategori. Urvalet är ett 
bekvämlighetsurval, då enkäterna delats ut till de klasser som var tillgängliga. Informanterna 
informerades tydligt om undersökningens syfte samt att deras medverkan behandlas 
konfidentiellt. Bortfallet består av 15 informanter, varav en på grund av en alltför bristfälligt 
ifylld enkät. De resterande 14 lämnades inte in och orsaken till det är okänd. 
 
Mätinstrument 
De mätinstrument som använts är enkäter. De bestod av bakgrundsfakta kring vår undersökning, 
strukturerade påståenden med fem svarsalternativ och avslutningsvis en öppen fråga som har 
behandlats kvalitativt. Enkäter som endast innehåller svarsalternativen ja/nej ger inte lika stor 
validitet (Trost, 2001). Enkäten innehåller en öppen fråga för att ge utrymme för fria synpunkter 
kring enkätens design och innehåll, samt fler svarsalternativ på varje fråga. I enkäten är 
konsekvenserna indelade i tre huvudgrupper: Fängelse, behandling samt fängelse och behandling 
(Se bifogad enkät). I de frågor som berör behandling och straff/behandling (fråga 7 och 8) är 
antalet alternativ gällande frivillig- och tvångsterapi begränsade, vilket ansågs vara lämpligast för 
att undvika alltför många alternativ. 
 
Tillvägagångssätt 
Studien undersöker attityder mellan två grupper studenter, den ena gruppen läser en humanistisk 



utbildning som socialpedagogisk eller liknande och den andra gruppen studenter läser en 
ekonomisk utbildning där även mäklar utbildningen är inräknad. De studenter som läser en 
humanistisk utbildning kallas för människorelaterad utbildning (MRU) och de som går en 
ekonomisk utbildning kallas för icke-människorelaterade (icke-MRU).  
För att få möjlighet att dela ut enkäten till studenterna kontaktades först deras lärare för att få ett 
godkännande. Enkäterna delades sedan ut under pauser i deras föreläsningar. Studenterna hade 
ungefär 15 minuter på sig att fylla i enkäten. De lämnades därefter in direkt efter ifyllandet i 
lektionssalen.  
 
Analys och bearbetning 
Påståenden som riktas mot våldtäktsmannens egna ansvar för våldtäkten är indelade i en egen 
variabel kallad för ”Ansvar”. I den ingår följande påståenden kring; makt/kontrollbehov, 
aggressivitet, stor sexuell lust, stort intresse av porr, nedlåtande syn kvinnor och rätten att styra 
över kvinnorna (Reliabilitets testet gav en Cronbach`s Alpha på 0.67). På samma sätt är de 
påståenden som är riktade från våldtäktsmannens egna ansvar och därmed är utomstående 
faktorer, indelade i en egen variabel kallad ”Ej Ansvar –miljö” I denna variabel ingår följande 
påståenden kring; traumatisk uppväxt, bristfällig närhet till föräldrar under barndomen. 
(Reliabilitetstestet visade att variabeln ”Ej ansvar miljö” gav en Cronbach`s Alpha på : 0.71).  
De två påståendena  kring negativ kvinnosyn är sammansatta till en variabel kallad ”Kvinnosyn” 
(Reliabilitets testet gav en Cronbach`s Alpha på 0.77).  

Individer som utbildar sig inom människorelaterade yrken (MRU) kan tänkas ha en 
mer positiv syn på behandling än individer som utbildar sig inom ett icke-människorelaterat yrke 
(Icke-MRU). Med människorelaterad utbildning menas utbildningar som innehåller förberedelse 
för arbete med direktkontakt med människor. Utbildningar där man istället studerar materiella 
ting anses vara förberedande för icke-människorelaterade yrken.  
 

 
Resultat 

 
Konsekvenser för våldtäktsmännen 
Det finns en signifikant skillnad mellan vilken utbildning informanterna går och vilken  
konsekvens de har valt (x²= 11.174, df= 2, p<0.01) De informanter som går Icke-MRU var mer 
positiva till fängelsestraff än de som går MRU Se tabell 1. Det finns även en signifikant skillnad 
mellan åldrarna beroende på vilken konsekvens man anser är lämpligast för våldtäktsmän        
(x²= 12.334, df= 4, p<0.05). Yngre informanter var mer positiva till fängelsestraff än de äldre. Se 
tabell 2. En signifikant skillnad råder mellan könen i samma fråga, (x²= 8.267, df=2, p<0.05). Av 
kvinnorna var det 13,4 % som ansåg att fängelse vara den lämpligaste konsekvensen, av männen 
var det 26,4 %. Endast 0,9 % av kvinnorna respektive 5,7 % av männen valde behandling. 
Majoriteten ansåg en kombination av de båda: 85,7 % av kvinnorna och 67,9 % av männen. Se 
tabell 3. 
 
  
 
 
 
 



Tabell 1 
Tabellen visar i procent vilken konsekvens informanterna valt beroende på vilken utbildning de 
går.  
 

Utbildning 
 

Fängelse Behandling Fängelse och 
Behandling 

MRU 
 

7,6% 3,8% 88,6% 

Icke-MRU 26,7% 1,2% 72,1% 

 
Tabell 2 
Tabellen redovisar vilken konsekvens informanterna anser vara lämpligast beroende på 
åldersgrupp de tillhör i procent. 
 

Ålder 
 

Fängelse Behandling Fängelse och 
Behandling 

19-29 24% 1% 75% 

30-39 7,9% 2,6% 89,5% 

40-49 4,3% 8,7% 87% 

 
Tabell 3 
I Tabellen redovisas i procent vad informanterna anser vara den lämpligaste konsekvens för 
våldtäktsmän beroende på informanternas kön.  
 

Kön 
 

Fängelse Behandling Fängelse och 
Behandling 

Kvinna 
 

13,4% 0,9% 85,7% 

Man 
 

26,4% 5,7% 67,9% 

 
 
Av de som valt enbart fängelse som lämpligast konsekvens skilde det sig mellan könen (x²= 
9.912, df= 3, p<0.05). De alternativ som valdes i störst procentandel av kvinnorna (42,9 %) var 
att våldtäktsmännen ska få ett fängelsestraff  på minst tio år medan majoriteten av männen (71,4 
%) ansåg två till tio år som lämpligast. Det råder ingen skillnad mellan varken utbildning eller 
ålder. Gruppen som valt kombinationen fängelse och behandling skiljer sig signifikant mellan 
utbildningarna (x²= 7.712, df= 3, p<0.05). Mer av hälften (53,6 %) av de som går MRU ansåg att 
fängelse och tvångsterapi var den bästa metoden. Av de som går Icke-MRU tyckte de flesta   
(48,4 %) att fängelse, terapi och kemisk kastrering var det lämpligaste alternativet. Det skilde sig 
dock ej mellan kön eller ålder. Informanternas arbete vid sidan av deras studier påverkar inte 
attityderna kring vilken konsekvens de anser vara lämpligast för våldtäktsmän.  



 
Ansvar 
Tester kring att ansvaret för våldtäkterna inte ligger hos våldtäktsmannen utan beror på 
utomstående faktorer i miljön så som: traumatisk barndom och bristfällig närhet till föräldrarna, 
inte skiljer sig beroende på vilken utbildning informanterna går. Inga skillnader mellan varken 
ålder eller kön har funnits. Alla grupperna hade medelvärden runt alternativet ”varken eller”. Det 
råder heller ingen skillnad mellan de som anser att våldtäktsmannen har ett personligt ansvar, 
varken för kön, ålder eller utbildning.  
I frågan om kvinnan har ett eget ansvar för att förhindra en våldtäkt finns det en signifikant 
skillnad mellan könen (Z= -2.020, N= 165, p<0.05). En stor del av männen ansåg att kvinnorna 
har ett eget ansvar. Det skilde sig däremot inte mellan ålder eller utbildning. De ansåg att kvinnan 
inte hade något eget ansvar.  
 
Pornografi, Sexuell lust och kvinnosyn 
Män och kvinnors uppfattningar om att män som har stort intresse av porr har större tendens till 
att våldta, skiljer sig signifikant (Z= -2.784, N= 165, p<0.01). Kvinnorna anser att stort intresse 
av porr bland män kan bidra till ökad tendens till att våldta, männen tror inte det i lika stor 
utsträckning. Det finns ingen skillnad mellan vilken utbildning informanterna går eller på deras 
ålder. Båda dessa grupper instämmer dåligt till att män med ett stort intresse av porr har en större 
tendens till att våldta. Det finns en signifikant skillnad mellan vilken utbildning man går och hur 
stor sexuell lust man tror våldtäktsmän har (Z= -1.992, N= 165, p<0.05). De som går Icke-MRU 
tror att våldtäktsmän har stor sexuell lust.  
 Det finns en signifikant skillnad mellan könen i frågan om man anser att 
våldtäktsmän har en negativ kvinnosyn. Kvinnorna ansåg att detta stämde (Z= -2.281, N= 164, 
p<0.05). Varken ålder eller utbildning visade på någon skillnad utan båda dessa grupper anser att 
våldtäktsmäns kvinnosyn är negativ. Trots att man själv, eller om någon i ens närhet varit utsatt 
för våldtäkt så anser man att våldtäktsmännen ska få vistas fritt i samhället efter avtjänat straff. 
Detta har heller inte bidragit till att man anser att männen ska få högre fängelsestraff. Det fanns 
en skillnad, dock inte helt signifikant (Z= -1.922, N= 164, p= 0.055) mellan utbildningarna och 
deras uppfattning om ifall våldtäkter blivit vanligare idag än vad det varit tidigare. De som läser 
en Icke- MRU tror att det har blivit vanligare idag. Det råder ingen skillnad i uppfattningar 
mellan könen eller mellan åldrarna som delvis tror att det blivit vanligare idag.  

De som går en Icke-MRU tror att våldtäktsmän styrs av en medfödd drift, detta 
skiljer sig från de som går en MRU som tvärtom inte är av den uppfattningen i lika hög grad (Z= 
-2.286, N= 164, p< 0.05). 

Den öppna frågan visade att många ansåg att straffet för en våldtäktsman bör vara 
längre och strängare. Det fanns även flera synpunkter som uttryckte att man borde öka fokus på 
att få kvinnor att anmäla våldtäkter. Tankar runt kemisk kastrering berördes. En informant 
uttryckte: ”Jag anser att kemisk kastrering verkar vara mycket fel. Detta på grund av att våldtäkt 
ej handlar om sexualitet utan om makt. Kastrering löser ingenting, kanske får vi bara en annan 
sorts maktutövning från våldtäktsmän.” 
Många uttryckte även att de tycker att det är ett mycket svårt ämne att beröra.  

 
 

 
 



Diskussion 
 
Denna studie visar på märkbara attitydskillnader mellan utbildning, kön samt åldrar kring vilken 
konsekvens de anser våldtäktsmännen bör få Majoriteten av samtliga informanter (80 %) ansåg 
att våldtäktsmän ska genomgå en kombination av fängelse och behandling. Resultatet påvisar att 
flertalet kvinnor anser att våldtäktsmännen ska få minst 10 år fängelse medan männen anser 2-10 
år vara lämpligt straff. Forskning som berör attityder har visat att kvinnor allmänt anser att 
våldtäktsmän ska få ett långt straff där både behandling och fängelse är inkluderat (Valliant, 1994 
citerad i Valliant, Maksymchuk & Antonowitcz, 1995).  
             De som går en Icke-MRU visade sig förespråka enbart fängelse i större 
utsträckning än de som går MRU, som var fler i att välja enbart behandling för förövarna. Med 
detta som utgångspunkt kan man se att det faktiskt råder en skillnad mellan utbildningarna i fråga 
om vilken konsekvens som man anser våldtäktsmän ska få. Man kan anta att man som student 
väljer utbildning utifrån vad man är intresserad av. Informanterna tillhörande MRU får mycket 
insikt och kunskap kring människors beteenden i jämförelse med den andra utbildningsgruppen 
som har mer inriktning på logiskt tänkande. Detta kan ha en inverkan på vilken inställning man 
bildar till andra människor och kan vara en förklaring till detta resultat som framkommit. Då 
resultatet inte visade på något signifikant skillnad mellan vilket arbete de har vid sidan av deras 
studier och vilken konsekvens de valt, kan det uteslutas att arbetet påverkar attityderna i frågan. 
               Ytterligare en faktor som kan ha anknytning till varför fler från MRU gruppen tror 
på behandling för våldtäktsmännen  den handlar om ansvaret för våldtäkten ligger hos männen 
själva eller om beror på någon utomstående faktor. Behandlingsresultat har visat att våldtäktsmän 
som genomgått en fullständig behandling löper mindre risk för återfall (Edwards & Beech, 2004).  
Även under kategorin fängelse och behandling skiljer det sig mellan utbildningarna då fler i Icke-
MRU gruppen valde fängelse, terapi och kemisk kastrering. I motsats till detta valde de flesta i 
MRU gruppen fängelse och tvångsterapi som det bästa alternativet för våldtäktsmän. Dessa 
skillnader är intressanta att beakta eftersom vi inte funnit någon tidigare forskning som berör 
detta. De som går Icke-MRU har till skillnad mot de andra visat sig här vara betydligt mer 
positiva gentemot kemisk kastrering av våldtäktsmän. Som tidigare nämnts använts kemisk 
kastrering i avseendet att dämpa den sexuella lusten (FASS, 2005). Man kan tolka detta som att 
studenter tillhörande Icke-MRU anser att dessa män drivs till stor del av en stark sexuell lust, 
vilket även har bekräftats i denna studie och som kan ses som en förklaring till varför de 
förespråkar kemisk kastrering. Tester har vidare visat att de som går en Icke-MRU även anser att 
våldtäktsmän styrs av en medfödd drift till att våldta, något som även kan förklara deras positiva 
attityd till kemisk kastrering. I motsats till de icke-MRU informanterna menar Ryan (2003) att 
våldtäktsmän har en svagare sexuell lust än andra män och att drivkraften till våldtäkter ligger 
hos förövarens oförmåga att skilja mellan fantasi och verklighet.  
             Intressanta skillnader mellan åldrarna som är viktiga att poängtera är att en fjärdedel 
av den yngsta åldersgruppen (19-29 år) valde enbart fängelse. Detta innebär med andra ord att de 
yngre i större grad är mer positiva till enbart fängelse än vad de äldre är, där drygt 80 % i båda 
grupperna valt en kombination av fängelse behandling.  
             Betydligt fler kvinnor är av åsikten att porr har en inverkan på att våldtäkter sker än 
män. Denna skillnad i attityder mellan könen kan delvis bero på att de flesta killar (99 %) kommit 
i kontakt med pornografi på något sätt. Detta visas i resultatet i en undersökning gjord av RFSU 
(Wennstam, 2004).  Ward (1999) menar att porr inte påverkar ”vanliga män” till att börja våldta, 
men har en inverkan på män som tidigare begått våldtäkt. 



            Studiens resultat visar att då man själv eller någon i ens närhet blivit utsatt för 
våldtäkt påverkar inte att man anser att männen ska ha ett hårdare eller längre straff. Detta kan 
ses som förvånande då majoriteten av informanterna själva trodde att det har en inverkan på 
attityderna man har kring våldtäktsmän. 
              I resultatet framgår att männen, i motsats till kvinnorna, anser att kvinnor själva bär 
ett ansvar för att förhindra att våldtäkter sker. Detta bekräftas av en tidigare undersökning gjord i 
Indien där man kom fram till liknande resultat, att männen i högre grad lägger över ansvaret på 
kvinnan i en våldtäkt (Larsen & Long, 1988). Denna skillnad mellan könen kan även kopplas 
med att det visat sig i en undersökning att vissa män tror att de själva skulle kunna begå en 
våldtäkt, i de fall då de anser att tjejen givit ”villiga signaler”(Lev-Wiesel, 2004). Detta visar 
också på att de lägger ansvar hos kvinnan. Wennstam (2004) menar att det i dagens samhälle 
fokuseras alldeles för mycket på vad kvinnor inte får göra istället för att göra klart för männen 
vad de inte får göra. 
 De som går en Icke-MRU trodde att våldtäkter blivit vanligare idag till skillnad från 
de som går en MRU. Detta är naturligtvis en svår fråga att svara på och skillnaden mellan 
grupperna kan bero på flera olika orsaker. Kanske har de läst och bildat sina uppfattningar från 
olika källor och därmed fått skilda uppfattningar. 
 Eftersom de flesta enkäterna fylldes i av informanterna under lektionstid, kan de ha 
upplevt en viss stress. Resultatet kan till viss del ha påverkats utav att informanterna inte helt 
hann tänka igenom sina svar.  De optimala hade varit att ha haft en mer jämn fördelning av 
könen, alltså fler män i undersökningen, detta visade sig dock vara mycket svårt. Fler 
svarsalternativ i enkäten kunde gett ett ännu tillförlitligare resultat, men det medför en risk för att 
trötta ut informanterna och valdes därför bort.  
              För att förhindra olämpliga attityder kring kvinnosyn och könsroller krävs att man 
börjar diskutera öppet kring vilka attityder som pojkar och flickor har redan i tidig ålder. Förslag 
på vidare forskning kan vara att undersöka vilka attityder kring könsroller som ungdomar har 
idag och vad man kan göra för att få en ökad respekt för varandra mellan könen redan i tidig 
ålder. Diskussioner och påverkan runt ungdomars attityder kring könsroller borde arbetas med 
mer i skolan. Det finns flera anledningar som pekar på att det är viktigt att börja tidigt med 
attityds förändringar. Det har visat sig att unga killars attityder gentemot kvinnor liknar de 
attityder som dömda våldtäktsmän har (Ryan, 2003) och detta är naturligtvis något man måste 
arbeta med att förändra. 
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Det råder delade meningar kring vilka konsekvenser våldtäkt av kvinnor bör ha för förövaren. Vi 
studerar fördjupningskursen i psykologi och gör en studie om attityder till behandling eller straff 
av våldtäktsmän. Vi vill därför be om din hjälp med att fylla i denna enkät. Dina svar kommer att 
behandlas konfidentiellt och  anonymt.  
Din medverkan är frivillig och du kan avbryta ifyllande av enkäten när du vill.  
Hälsningar; Anna, Danijela och Linda.   
 
 
 
 
1.  Är du    kvinna ڤ 
     eller      man     ڤ 
 
 
2.  Hur gammal är du? 19 år eller yngre ڤ 
                                     20- 29 år              ڤ 
                                     30- 39 år              ڤ 
  40- 49 år      ڤ 
  50 år eller äldre ڤ 
 
 
 
3.  Vad går du för utbildning? ___________________________________________________ 
 
 
 
4.  Har du något arbete vid sidan av dina studier? I så fall vad? _________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

       
 
 
Var god kryssa för det alternativ som du anser vara den lämpligaste påföljden för våldtäktsmän:  
 
5.  Fängelse   ڤ Gå vidare till fråga 6 (hoppa över 7 och 8) 
     Behandling   ڤ Gå vidare till fråga 7 (hoppa över 6 och 8) 
     Fängelse och behandling ڤ Gå vidare till fråga 8 (hoppa över 6 och 7)       
 
      Straff: 
6.   Fängelse i 2 år eller mindre ڤ 
      Fängelse i 2 år till 10 år ڤ  
      Fängelse i 10 år eller fler ڤ 
      Livstidsfängelse  ڤ 
 
     Behandling: 
7.   Tvångsterapi  ڤ 
      Kemisk kastrering och terapi ڤ 



Straff och behandling:                                                       
 8.  Fängelse och tvångsterapi ڤ 
      Fängelse och frivillig terapi ڤ 
      Fängelse och kemisk kastrering ڤ 
      Fängelse, terapi och kemisk  
      kastrering  ڤ 
 
 
  9.  Här följer några påståenden kring våldtäkter och våldtäktsmän. I vilken grad instämmer Du i 
dem? 
      
                                              Instämmer   Instämmer    Varken   Instämmer   Instämmer 
                                                    helt             delvis           eller        dåligt          inte alls 
 
 
Våldtäkt är  
en impulsiv handling                    ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ 
 
 
Våldtäktsmän har  
ett stort makt/ kontrollbehov           ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ 
  
                                  
Våldtäktsmän   
har haft en traumatisk  
barndom/ uppväxt                          ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ 
 
 
Våldtäktsmän har        
en medfödd drift till att våldta       ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ 
 
 
Män som våldtar är mer                
aggressiva                                       ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ 
 
 
En våldtäktsman kan aldrig  
sluta våldta                                 ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ                ڤ 
 
  
Våldtäktsmän har haft en  
bristfällig närhet till sina  
föräldrar under uppväxten             ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ 
   
 
Våldtäktsmännen har stor 
sexuell lust             ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ  

Kemisk kastrering: 
Behandlingen minskar 

den sexuella driften 
och lusten. 

 



Instämmer    Instämmer    Varken     Instämmer    Instämmer 
         helt             delvis          eller           dåligt           inte alls 
 
 
Våldtäktsmän har en  
nedlåtande syn på kvinnor         ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ 
    
 
Våldtäktsmän lider  
av psykisk störning                     ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ 
 
Våldtäktsmän anser sig ha 
rätten att styra över kvinnor        ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ 
 
                                                
En våldtäktsman ska inte 
få vistas fritt i samhället                
efter avtjänat straff                      ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ 
 
Våldtäkter har blivit 
vanligare idag än vad det varit  
tidigare                                         ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ  
 
Kvinnorna själva har ett   
eget ansvar för att förhindra   
våldtäkten                                      ڤ ڤ            ڤ                   ڤ               ڤ          
  
 
Män med stort intresse av porr 
har en större tendens till att             
våldta                                             ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ  
 
 
Idag har vi rimliga straff för  
våldtäktsmän                                 ڤ                 ڤ            ڤ         ڤ         ڤ  
 
 
 
10.  Jag kan tänka mig att attityderna kring våldtäktsmän  
förändras om man själv eller någon i ens 
närhet varit utsatt?             Ja ڤ  
                     Nej      ڤ 
 
11.  Har du eller någon i din närhet varit utsatt för           Ja         ڤ 
våldtäkt, sexuella övergrepp eller liknande           Nej      ڤ              
 
 



Har du andra synpunkter kring ämnet eller denna enkät skriv gärna ned dem här: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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