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Abstract 

A no is a no. That, even a dog is able to understand.  

The aim of this study is to examine teenagers understanding of consent and rape in a 

sexual context and see if there are any differences in understanding based on their gender. 

This study contains of six qualitative semi-structured interviews with teenagers in the 

ages of 16 to 19. The results from these interviews are analyzed through Connell’s 

Masculinity Theory and a Social Constructive perspective along with theories from 

previous research done in this field. The study reveals that teenagers have a good 

understanding of the concept of consent in sexual activities, disregarding of their gender. 

Social codes and alcohol influence were two factors that complicated the interpretation 

of such consent. Power, expectations, shame and the spread of rumors were four elements 

the teenagers highlighted as relevant in relation to lack of consent in sexual activities.  

 

Keywords: Teenagers, consent, rape, gender and social constructivism  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka ungdomars förståelse för samtycke vid sexuellt 

umgänge och våldtäkt, samt undersöka tänkbara skillnader mellan könen i attityder kring 

begreppen. I studien genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

ungdomar i åldrarna 16–19 år. Resultatet analyserades utifrån Connells maskulinitetsteori 

och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv samt med hjälp av tidigare forskning. Studiens 

resultat visade att ungdomar har en god förståelse för betydelsen av samtycke vid sexuellt 

umgänge där både män och kvinnor visade på likartade attityder. Sociala koder och 

alkoholpåverkan var två försvårande faktorer i tolkningen av samtycke vid sexuellt 

umgänge. Makt, förväntningar, skam och ryktesspridning var fyra faktorer som 

ungdomarna lyfte fram som relevanta i förhållande till bristande samtycke och våldtäkt, 

i synnerhet mellan könen.  

 

Nyckelord: Ungdomar, samtycke, våldtäkt, kön, socialkonstruktivism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Förord 

Med denna kandidatuppsats avslutar vi våra tre års studier i kriminologi vid Gävle 

Högskola. Mer eller mindre har tiden varit tuff där vi har prövats gång på gång utan att 

ha gett efter.  Vad vi tar med oss är all ny kunskap som våra enastående lärare givit oss, 

men också vänskapsband. Studiens alla delar är gemensamt skrivna av oss där vi 

tillsammans har diskuterat och sammanställt varje kapitel. Vi vill i och med detta förord 

tacka de ungdomar som har ställt upp i studiens intervjuer, utan er hade vi inte nått fram. 

Vi vill även tacka vår handledare, Maja Lilja, för en väl uppskattad vägledning och 

rådgivning vi fått för att färdigställa examensarbetet. Likaså vill vi tacka de personer som 

har tagit sig tiden att korrekturläsa examensarbetet och återkommit med synpunkter. 

Slutligen, men störst i våra hjärtan, vill vi tacka våra familjer för att ni har stått ut med att 

vi har fördelat vår tid mellan er, våra studier och vårt arbete under dessa år. Det är även 

på sin plats att uttrycka ett stort tack till varandra för ett gott samarbete, trots distansen. 

Vi är i mållinjen nu, vi klarade det. 

 

Tack för oss! 

      

Lisen Lundberg och Madelene Fix 

23 maj 2019 
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1. Inledning 
 

Asså det är jätteviktigt, jag har vänner som har blivit våldtagna och så, det är bra 

att man pratar om det här nu. Ett nej är ett nej, en hund fattar det. 

 

Citatet ovan baseras på en av studiens intervjupersoner, Lisa 17 år, som resonerar att det 

är viktigt att prata om samtycke och våldtäkt. Lisa säger att det vid närmare betraktande 

inte behöver vara svårt att förstå att ett nej är ett nej. 

 

Den 28 augusti 2014 beslutar dåvarande regeringen att tillsätta en särskild utredning i 

syfte att granska våldtäktsbrotten och undersöka hur rättsväsendet hanterar 

våldtäktsärenden (Statens offentliga utredningar [SOU], 2016, s. 13). Utredningen får 

namnet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, vars syfte är att visa hur en ny 

samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäktsmål bör övervägas, och sedermera 

införas i lagen. Utredningen visar på behovet av en ny sexualbrottslagstiftning där det 

finns ett starkt straffrättsligt skydd. Personer som mot sin vilja har deltagit i en sexuell 

handling men där gärningspersonen inte använt något våld, tvång eller utnyttjat personens 

särskilt utsatta situation är för utredningen relevanta att beakta (SOU, 2016, s. 15). Utifrån 

analysen från utredningen beslutade därmed Sveriges riksdag den 23 maj 2017 att rösta 

ja till en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet (Sveriges Riksdag, 2017). 

Syftet med lagen är att tydliggöra varje människas rätt att själv bestämma över sitt 

sexuella umgänge. I den nya sexualbrottslagstiftningen är det olagligt att ha sexuellt 

umgänge med någon som inte uttryckligen, genom ord eller handling, visat sin 

frivillighet. Allt annat än ett ja är ett nej. En person kan dömas för våldtäkt även om 

varken hot eller våld har förekommit i den nya lagstiftningen (Prop. 2017/18:177, s. 78). 

Det innebär att bedömningen om en person frivilligt eller inte har deltagit i ett sexuellt 

umgänge bedöms utifrån dess omständighet.  

 

En av samhällets grundläggande uppgifter är att skydda barn och vuxna mot alla former 

av sexuella övergrepp (Prop. 2017/18:177, s. 15). Att utsättas för ett sexuellt övergrepp 

är ett extremt övergrepp på den enskildes integritet. Ett sexuellt övergrepp är ett uttryck 

för bristande respekt för en annan människa där denne har tagit sig rätten att frånta 

personens sexuella självbestämmande (ibid). För att förebygga och bekämpa sexualbrott 

krävs rätt förutsättningar och ett tydligt straffrättsligt skydd varvid den nya 
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sexualbrottslagstiftningen är ett faktum. En demokratisk grundsten är att alla människor 

har rätt att känna sig trygga i samhället, vilket kräver att rättsväsendet har rätt kunskap 

kring sexualbrott. Likväl är det viktigt att medborgare i Sverige ges förutsättningar att 

förstå och tolka lagar, för att på ett korrekt sätt kunna tillämpa dessa. Våldtäkt är den 

grövsta konsekvensen av bristande samtycke vilket gör det till en viktig del i förståelsen 

av samtycke. 

 

Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda våldtäkter ökat med 1960 brott, 

vilket är en ökning med 33 % (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2018, s. 24). Under året 

2018 har våldtäkter mot kvinnor ökat med 1940 brott, medan anmälda våldtäkter mot män 

har ökat med 22 brott. Kvinnor är överrepresenterade i sexualbrott, där anmälda 

våldtäkter mot unga kvinnor i åldrarna 15–17 år ligger på 97 %, medan unga män i 

åldrarna 15–17 år ligger på 3 % (BRÅ, 2018, s. 28). Våldtäkt mot person på 18 år eller 

äldre var det 96 % brott mot en kvinna och 4 % mot en man (BRÅ, 2018, s. 26). Att visa 

en aktuell statistik som förklarar det svenska samhällets verklighet ligger till grund för 

studiens syfte och frågeställningar. Hur ser ungdomar på samtycke och våldtäkt? Vad har 

samtycke för betydelse för dem? Finns det några skillnader mellan könen i de olika 

begreppen? Genom att få en förståelse för ungdomars attityder för samtycke och våldtäkt 

kan vi förskansa oss hur samhället bör arbeta kring dessa frågor i framtiden, och i 

synnerhet med ungdomar av båda könen. Materialet för att belysa detta förhållande är 

kvalitativa intervjuer med ungdomar i åldersspannet 16–19 år, där samtycke- och 

våldtäktsförståelse hos ungdomar står i centrum. Valet av ungdomar i åldern 16–19 år 

beror på Nationella trygghetsundersökningen, som visar att det är den åldern som blir 

mest utsatt för sexualbrott (Söderström, Lifvin & Viberg, 2019, s. 48–49). Studier om 

ungas förståelse för samtycke vid sexuellt umgänge och våldtäkt är begränsad. Stina 

Jeffners undersökning (1998) är en av de senaste studierna som finns inom området, och 

för att belysa handlar den enbart om ungdomars förståelse av våldtäkt.  Vår förhoppning 

med den här studien är att kunna bidra med ny kunskap gällande samtycke, så att 

skolundervisning och brottsförebyggande åtgärder ska kunna utvecklas, men även kunna 

konstatera att det behövs mer forskning kring just ämnet sexualbrott, specifikt i just den 

åldern då sexualbrotten ökar för varje år. Genom att få en förståelse för ungdomars 

attityder av samtycke och våldtäkt kan vi förstå hur samhället bör arbeta kring dessa 

frågor i framtiden. 
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1.1 Studiens relevans för kriminologin 
 

Kriminologi är det vetenskapliga studien av brottsligheten och handlar bland annat om 

frågor om brottslighetens orsaker, dess struktur och effekter av påföljder och åtgärder för 

att minska den och öka tryggheten. I och med denna studiens valda område finner vi det 

relevant för kriminologin, för att vi ska få en uppfattning av ungdomars inställning till 

samtycke och våldtäkt. Förhoppningsvis kan vi, av studiens resultat, vara en bidragande 

faktor till andra studier om hur det svenska samhället bör arbeta kring frågor om det 

ovannämnda valda området. Sexualbrott är, precis som det har nämnts i inledningen, en 

extrem integritetskränkning mot den enskildes kropp och person. Det är relevant att få 

kunskap om förståelsen för samtycke, vad det innebär och dess allvarligaste konsekvens 

– våldtäkt - för att förstå hur en person väljer att förbise en annan människas nekande till 

sexuellt umgänge. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka ungdomars förståelse av samtycke vid sexuellt 

umgänge och våldtäkt. Studien kommer även att undersöka tänkbara skillnader mellan 

könen. Med en diskussion kring hur ungdomar konstruerar kön i samband med samtycke 

och våldtäkt, kan studien således undersöka om framställningen bland ungdomarna skiljer 

sig åt, beroende på hur de drar skiljaktigheter om män respektive kvinnor.   

 

 Vad har ungdomar för förståelse av samtycke vid sexuellt umgänge? 

 Vad har ungdomar för förståelse av våldtäkt? 

 Vilka skillnader finns mellan könen i förståelse för samtycke och våldtäkt? 

 

1.3 Definitioner 
 

I detta avsnitt kommer samtycke, våldtäkt, kön och sexualbrott att redogöras. Eftersom 

dessa begrepp tas upp genomgående i studien är det till nytta att de definieras och förstås. 

Begreppen har valt att definieras utifrån Brottsbalken och Lena Gemzøe (2014).  
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1.3.1 Samtycke 

 
Samtycke vid sexuellt umgänge innebär att man ska beakta om frivillighet kommit till 

uttryck genom ord, handling eller på annat sätt kommit till uttryck (Brottsbalken 

1963:700, 6 kap. 1 §). Passivitet är inte ett samtycke, allt annat än ett ja är ett nej.   

 

1.3.2 Våldtäkt 
 

Paragraf 1 § i kap. 6 (Brottsbalken 1963:700) om sexualbrott beskriver att den som 

genomför samlag eller annan sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt 

döms för våldtäkt. 

 

1.3.3 Kön 
 

Kön används i studien utifrån ett genusperspektiv där kvinnor och män är socialt 

konstruerade (Gemzøe, 2014, s.83). Vi har valt, i likhet med Gemzøe att använda “kön” 

i stället för “genus” av språkliga skäl men också för att flertalet av studierna och teorierna 

som används i studien använder kön som benämning för kvinnor och män som socialt 

konstruerade.  

 

1.3.4 Sexualbrott 
 

I sjätte kapitlet i brottsbalken definieras sexualbrott som följande: våldtäkt, sexuellt tvång, 

sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning etc. (Brottsbalken 1963:700, 6 kap.) 

 

1.4 Studiens disposition 
 

Det första kapitlet är en inledande del där studiens bakgrund och problemformulering 

formuleras för att ge en tydlig bild av vad som ska undersökas. Studiens syfte och 

frågeställningar med efterföljande definition av centrala begrepp presenteras i anslutning 

till det första kapitlet. I det andra kapitlet presenteras studiens tidigare forskning där 

kapitlet inleds med en redogörelse för sökprocessen och kapitlet avslutas med att 

relevansen för tidigare forskning diskuteras och hur tidigare forskning kommer att 

användas i den här studien. I det tredje kapitlet redogörs studiens teoretiska ramverk som 

kommer ligga till grund för studiens resultat. I kapitel fyra beskrivs studiens 
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metodologiska utgångspunkter, urval, datainsamling, analys där kapitlet avslutas med att 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, tillsammans med etiska riktlinjer, 

presenteras och diskuteras. I kapitel fem redovisas studiens resultat med efterföljande 

analys. I kapitel sex diskuteras studiens resultat, relevansen för tidigare forskning och 

framtida forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
 

Nedan presenteras empirisk forskning som berör samtycke vid sexuellt umgänge och 

våldtäkt. Tidigare forskning presenteras på nationell och internationell nivå för att få 

bredare kunskap inom området.  

 

2.1 Tillvägagångssätt för att hitta tidigare forskning 
 

I syfte att få en mer fördjupad förståelse för samtycke och dess innebörd samt olika 

människors förståelse för våldtäkt har tidigare forskning inom området sökts via 

sökportalen Discovery som samlar tryckta böcker, rapporter och avhandlingar. För att få 

fram så relevant forskning som möjligt har bland annat sökorden sexualbrottslagstiftning, 

utsatthet för sexualbrott, samtycke och genusperspektiv formulerats i olika 

stavningsvarianter och former, samt med synonymer. I sökprocessen har såväl nationell 

som internationell forskning varit intressant, därför har sökorden även översatts till 

engelska. Sökningarna har bland annat haft filtren peer reviewed, academic journals och 

fulltext. Kombinationen av sökord resulterade i ett antal relevanta artiklar och böcker vars 

markerade ämnesord vi sedan använde oss av för att utvidga vår egen sökning. I de fall 

ordstammen hade flera möjliga ändelser trunkerades sökningarna för att få fler träffar. 

Sökorden sexualbrottslagstiftning gav 21 träffar, utsatthet för sexualbrott gav 6 träffar, 

våldtäkt och ungdomar gav 63 träffar. Sökningarna gjordes även på engelska där 

sökorden justice, gender och consent gav 781 träffar. Sökorden rape och consent to sex 

gav 2672 träffar. Sökningarna på både svenska och engelska frambringade fem artiklar 

som vi upplevde var centrala för studien. 
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2.2 Nationell forskning  

 

2.3 Unga kvinnors utsatthet 
 

Sara Uhnoos studie Våldtagna och (o)slagbara undersöker unga kvinnors utsatthet för 

sexuella övergrepp och visar på en tendens där kvinnor konstrueras som våldtagbara 

(Uhnoo, 2012, s. 75–76). Uhnoos studie bygger på intervjuer med ungdomar där resultatet 

är en sammanställd bild av kvinnors utsatthet och hur den bidrar till att det produceras 

förmenande maktrelationer mellan unga män och kvinnor. Uhnoo menar att det ensidiga 

fokus på kvinnornas utsatthet i sig kan medföra att de sexualiseras. Unga kvinnor görs 

våldtagbara i den mening att de placeras i en grupp där de beskrivs som fysiskt svaga och 

underlägsna, i jämförelse med unga män (Uhnoo, 2012, s. 91). Studiens intervjupersoner, 

som består av ungdomar som gör tolkningar av ungdomars utsatthet, uppger att de unga 

männens utsatthet främst visas genom fysisk misshandel medan unga kvinnors utsatthet 

ofta sker genom sexuella kränkningar och sexuellt våld utfört av unga män (Uhnoo, 2012, 

s 80–81). I studien framgår det även att männen som deltog inte är rädda för att bli utsatta 

för sexuellt våld, då deras sexuella integritet upplevs som ohotad. Däremot visade det att 

kvinnorna lever med en konstant rädsla att bli utsatta för sexuellt våld, där deras kroppar 

framställs som sexuella objekt som män har möjlighet att utnyttja. Uhnoos studie om hur 

kvinnors utsatthet för sexuella övergrepp och hur de konstrueras som våldtagbara är 

relevant för vår studie, då den fångar den föreliggande bilden av hur samhället kan 

konstruera kvinnor och mäns respektive roller som bidrar eller leder till utsatthet. Av den 

orsaken skapades intervjufrågor i den föreliggande studiens intervjuer om hur 

intervjupersonerna ser samtycke och våldtäkt ur ett genusperspektiv. Detta för att kunna 

undersöka om ungdomar ser någon skillnad mellan könen i det ovannämnda ämnet.   

 

2.4 Ungdomars förståelse av våldtäkt 
 

Stina Jeffners doktorsavhandling Liksom våldtäkt, typ… har som syfte att förstå 

ungdomars syn på våldtäkt och vad kön och heterosexualitet har för betydelse i det 

sammanhanget (Jeffner, 1998, s. 27). Sexton intervjuer med femtonåringar ligger till 

grund för avhandlingen med anledning av att det är i den åldern ungdomar särskilt lyhörda 

för bland annat kulturella normer och värderingar, men det är även då skapande av en 

självständig social identitet sker (Jeffner, 1998, s. 51).  Analysen för Jeffners avhandling 

handlar bland annat om hur kön kan ha en betydande roll för vad ungdomar kan ha för 
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förståelse av våldtäkt. Det framkom i intervjuerna att intervjupersonerna haft en 

gemensam syn om vad en våldtäkt har för innebörd, att allt sexuellt som sker efter att man 

har uppgett ett nej. Dock framkom det att ungdomarnas bild av våldtäkt är 

förhandlingsbar och flerdelad, det vill säga sättet man säger nej på, hur alkoholpåverkan 

har för inverkan på handlingen, föreställningen om att en “normal” kille inte skulle kunna 

begå en sådan handling (Jeffner, 1998, s. 224–225, 277). Jeffners avhandling visar också 

på att det finns maktolikheter mellan könen där killar har större förhandlingsutrymme, 

något som ungdomarna i studien verkar acceptera och förklarar som självklara skillnader 

(Jeffner, 1998, s. 204). Betydelsen av att säga nej har på så sätt stor betydelse för huruvida 

man sedan kan tolka samlaget som våldtäkt eller inte (Jeffner, 1998, s. 269). Det finns 

följaktligen regler som dels går ut på att när en ung kvinna inte vill ha samlag ska hon 

förutom att säga nej på ett tydligt sätt, även gå därifrån. Det handlar om att man ska säga 

nej om man inte vill men även hur man bör säga detta nej. Jeffners avhandling om 

ungdomars syn på vad våldtäkt är och hur kön kan relateras till sammanhanget är relevant 

för vår egen studie. Både i det avseende att den ger en bild av hur samhället tenderar att 

skapa en bild av hur tolkandet av och formulerandet av ett nej skiljer sig åt beroende på 

om personen i fråga är en ung man eller kvinna. Då Jeffners avhandling skrevs för två 

decennier sedan har den använts som en inspiration till vår studie, för att kunna belysa 

hur det ser ut idag. Detta vid formulerandet av studiens frågeställningar gällande 

samtycke och våldtäkt.  

 

2.5 Sveriges perspektiv på våldtäkt 
 

Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK) redogör i antologin Sju perspektiv på våldtäkt 

för synen på våldtäkt i Sverige under åren 1950 – 2000. Antologin bygger på några av 

Sveriges ledande experter för att belysa och analysera frågan om våldtäkt. Bergenheim 

(2010, s. 11–14) beskriver att man under 1960-talet ifrågasatte bilden av kvinnlig 

sexualitet som var till mannens tillfredsställelse. Det ledde till ett rättsligt försvårande 

specifikt för kvinnor att kunna bevisa sin oskuld i den sexuella handlingen. In på 1900-

talet ökade uppdelningen av sexualbrott mot kvinnor där brotten kategoriseras beroende 

av kvinnans beteende (Bergenheim, 2010, s. 19). Det vill säga att kvinnans motstånd till 

händelsen blev avgörande och för att kunna tillföra en fällande dom behövdes en teknisk 

bevisning, vilket var nästintill omöjligt att bevisa. Vidare beskriver Bergenheim (2010, s. 

29) att förväntningar kring samtycke ska skrivas in i lagen, dels för att förutsätta ett väl 
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utvecklat straffrättsligt skydd, men även ett väl fungerande rättsväsende där aktörer har 

goda kunskaper och förståelse i frågor som rör sexualbrott. 

 

Många feministskribenter har fört en debatt om att en kvinnas “nej” alltid 

är ett “nej”. Men herregud tjejer hur många gånger har ni varit hos en 

kille, sagt nej och ändrat er efter att ni druckit lite vin, lyssnat på lite musik, 

blivit förförd eller övertalad? Har ni aldrig ändrat er när man låg på 

sängen eller soffan? Nittionio procent av svenska tjejer skulle aldrig 

drömma om att anmäla en kille under sådana omständigheter, men det finns 

en procent som gör det och det är en procent för mycket! – Billy Butt 

 

Citatet kommer från ett uppmärksammat fall om Billy Butt som dömdes 1993 mot sitt 

nekande för våldtäkt mot nio unga kvinnor, där han säger att ett nej inte alltid behöver 

betyda ett nej (Bergenheim, 2010, s. 22). Butt fick under en tid uttrycka sin version av 

vad som hänt genom en webbtidning som bygger på läsarnas texter. Att ett nej inte alltid 

behöver betyda ett nej kan vara misstolkade. Av den anledningen skulle den nya 

sexualbrottslagstiftningen kunna förtydligas med hjälp av upplysningar och 

förtydliganden om vad som ingår i samtycket kring sexuellt umgänge samt innebörden 

av en våldtäkt och de följder en våldtäkt kan få. NCK:s antologi har inspirerat 

föreliggande studie att undersöka ungdomars inställning till påståendet att ett nej inte 

alltid behöver betyda nej. 

 

2.6 Den sexuella integriteten 
 

Madeleine Leijonhufvud, juridikprofessor i straffrätt, är författare till 

Samtyckesutredningen som skrevs redan under 2008, tidigare under annat namn. I 

rapporten redogör Leijonhufvud för hur sexuella övergrepp minskar men inte elimineras 

genom lagstiftning (Leijonhufvud, 2008, s. 19). Under de senaste fyrtio åren har 

våldtäkter i Sverige tiodubblats. År 1970 anmäldes 367 våldtäkter och under år 1980 hade 

antalet fördubblats till 821. 1985 steg antalet våldtäkter till 1035 och översteg 2000-nivån 

vid 1993. År 2007 uppgick antalet anmälningar till 4754 varav 3483 brottsoffer var över 

15 år (Leijonhufvud, 2008, s. 32). Leijonhufvud (2008, s. 63) återger att 

sexualbrottskommittén argumenterar mot en samtyckesreglering och menar att ett 

bristande samtycke uppmuntrar att brottsoffer för våldtäkt får skylla sig själva. Dock 

påstår Leijonhufvud att det snarare är när straffansvaret begränsas till våld och hot som 
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det ger ett budskap att brottsoffer får skylla sig själva. En samtyckesreglering innebär att 

kvinnan på något vis ska visa att hon vill ha ett sexuellt umgänge, vilket i sin tur innebär 

att mannen behöver försäkra sig om det innan det sexuella umgänget (ibid.). Detta innebär 

inte att det behövs ett skriftligt avtal, däremot kan det medföra en risk för den som utför 

en sexhandling utan att veta till hundra procent att den andra är med på sexhandlingen. 

Den markanta ökningen av sexualbrott och samtyckesutredningen har inspirerat oss att 

undersöka ungdomars förståelse av samtyckeslagens rättsliga innebörd. 

 

2.7 Internationell forskning 

 

2.8 Betydelse av kvinnors samtycke 
 

Catharine MacKinnon, statsvetare och jurist, studerar förhållandet mellan makt, kön och 

sexualitet i sin avhandling Toward a feminist theory of the state som bygger på hennes 

egna reflektioner kring könsbaserad hierarki. Avhandlingen föreslår att en förståelse av 

makt endast kan nås i samband med en förståelse av kön och sexualitet, och vice versa 

(MacKinnon, 1989, s. 131). I sin analys tydliggör hon sin förståelse av våldtäkt och 

betydelsen av kvinnors samtycke. MacKinnon (1989, s. 173–174) anser att i stället för att 

ta reda på vad själva våldet är i våldtäkt, bör vi ta reda på vad som inte är våld i samlag. 

MacKinnon (1998, s. 128–129) menar att kvinnor objektifieras och underordnas av män 

och beskriver sexualitet som en social konstruktion som utgår från mäns makt. 

Definitionen av våldtäkt som dominerar idag lägger stor vikt vid kvinnans samtycke, 

vilket bidrar till uppfattningen om att kvinnor vid varje tillfälle vill ha samlag om de inte 

aktivt uppger ett nej (MacKinnon, 1989, s. 175). MacKinnon anser att (den amerikanska) 

staten och icke feministisk forskning försöker kamouflera våldtäkt genom att sätta 

kvinnans samtycke som en gräns, för vad som ska förstås som en våldtäkt respektive 

“normalt” samlag. Anledningen till att vi fann MacKinnon intressant var att hon som likt 

Jeffner tar upp kön som en viktig del i relationen mellan sexualitet och makt. Detta är 

relevant för utformandet av våra egna frågor, där vi söker förklaringar till huruvida unga 

kvinnor och män delar samma syn gällande samtycke och våldtäkt. 

 

3. Teori 
 

Studien har sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt vilket innebär 

att kunskap och människans syn på verkligheten är socialt och kontextuellt konstruerat 
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(Burr, 2015, s. 2). Kunskap skapas genom interaktion mellan människor. 

Socialkonstruktivism är inte en teori utan ett ramverk som vi har valt att använda oss av 

för att förstå ungdomars förståelse för samtycke vid sexuellt umgänge och våldtäkt och 

därmed förstå att det inte finns några absoluta sanningar kring begreppen och att kunskap 

skapas gemensamt mellan oss som intervjuare och intervjuperson. Många av studierna 

som presenteras i tidigare forsknings har fokus på kvinnors utsatthet och attityder i 

sexuella sammanhang och i många fall saknas ett perspektiv från mäns sida. Därför har 

vi valt att använda Connells maskulinitetsteori i syfte att förklara och förstå mäns attityder 

för samtycke och våldtäkt.  

 

3.1 Socialkonstruktivism 
 

Vivien Burr (2015, s. 4) skriver utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv om hur 

individen i sitt vardagliga liv skapar en mening, med utgångspunkt i det de och andra gör. 

Socialkonstruktivism kan således betraktas som en teoretisk inriktning som i större eller 

mindre utsträckning ligger till grund för nyare förhållningssätt (Burr, 2015, s. 1).  Burr 

menar följaktligen att det är de dagliga interaktionerna mellan individer under det sociala 

livet som kunskap produceras (ibid.). Burr (2015, s. 10) förklarar att språket kan hjälpa 

individen att kunna beskriva sig själva, händelser och skapa mening, där individen blir 

som en produkt av sitt eget språk. Språket blir således ett fundament i våra tankar och 

som gör att vi kan kategorisera och fördela våra erfarenheter (2015, s. 11). Allwood och 

Erikson (2012, s. 122) förklarar att det är vår uppfattning för de fenomen vi ser som riktiga 

och av naturen givna, är socialt konstruerade i samspel mellan människor. Det innebär att 

innebörden av begrepp och uttryck kan förändras över tid beroende på hur samhället ser 

ut och är format. Bryman (2011, s. 37) menar att utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt är resultatet aldrig konstant utan befinner sig i ständig revidering. Utifrån 

ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan intervjupersonernas svar tolkas som ett resultat ur 

vilken verklighet personen befinner sig i. Det innebär att resultatet bör förstås utifrån att 

människor uppfattar begrepp likt samtycke olika och att det speglar deras bakgrund och 

hur dessa människor har blivit konstruerade i samhället. Ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv kan vi få en uppfattning av ungdomars attityder för samtycke och våldtäkt, 

inom ramarna för handlandet, vad man får och inte göra, även om kön kan göra skillnader 

i dessa attityder.  
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3.2 Connells maskulinitetsteori 
 

Connells (2008, s. 115) maskulinitetsteori bygger på en hegemoni som innebär att det 

finns en ledande position och maskulinitetsideal som är eftersträvansvärt för mannen. Den 

hegemoniska manligheten är föränderlig vilket betyder att vilken manlighet som värderas 

premieras utifrån olika tidsepoker. Den hegemoniska maskuliniteten är en idealbild som 

män i samhället eftersträvar. Manlighetsnormen skiljer sig åt mellan samhällen och i 

vilken kontext den befinner sig i vilket gör det omöjligt för en man att uppstå fullständig 

hegemoni eftersom mannen aldrig lyckas bli tillräckligt mycket bra man. Delaktiga män 

är män som inte till fullo har lyckats uppnå det hegemoniska idealet enligt Connell (2008, 

s. 117) men som ständigt eftersträvar att leva efter mansnormen. Genom att eftersträva 

den hegemoniska manligheten stödjer mannen automatiskt de fördelar det innebär att vara 

man. Män som varken är delaktiga eller hegemoniska är underordnade och uppfattas inte 

som riktiga män enligt Connell (2008, s. 116) som menar att homosexuella- och icke-vita 

män tillhör just den kategorin. Genom att männen inte ses som riktiga män blir det genom 

den hegemoniska maskuliniteten mer status till heterosexuella män. Homosexuella och 

feminina män ses som mindre värda just på grund av de feminina attributen. 

Marginaliserade män är den grupp av män som enligt Connell (2008, s. 118) står längst 

ifrån maskulinitetsidealet och som saknar inflytande i den hegemoniska manligheten. Det 

är exempelvis ålder, klass och hudfärg som avgör om en man blir marginaliserad eller 

inte. 

 

Connell (2008, s. 111) använder en tredelad modell som förklarar hur en relationsstruktur 

är kopplad till maskulinitet. Connell förklarar i sin tredelade modell hur relationer kan 

särskiljas i form av makt, produktion och emotionell bindning. Relationer som bygger på 

makt innebär enligt Connell (ibid.) att det finns en maktobalans mellan män och kvinnor. 

Kvinnan besitter mindre makt och är i förhållande till mannen underordnad honom. 

Produktionsförhållanden innebär att den ekonomiska, rent kapitalmässigt och den ojämna 

arbetsfördelningen är i obalans mellan kvinnan och mannen (Connell, 2008, s. 112). 

Enligt Connell har mannen större ekonomisk makt i samhället där han förklarar hur 

mannens förmögenhet inte är en statistisk tillfällighet utan ett resultat av den sociala 

konstruktionen av män. Emotionell bindning är enligt Connell (ibid.) den sociala praktik 

som innebär hur och vem en man åtrås av en annan person vilket är ett resultat att den 

sociala värld som personen befinner sig i. Åtrå, vem vi väljer att tycka om är i den 

emotionella bindningen socialt konstruerad. Connells maskulinitetsteori är relevant att 
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använda i studien då den ger kunskap sett utifrån mäns perspektiv och är samtidigt 

användbar i förståelsen för eventuella skillnader mellan könen.  

 

4. Metod 
 

För att besvara studiens forskningsfrågor har en kvalitativ metod använts då syftet är att 

undersöka ungdomars förståelse för samtycke vid sexuellt umgänge och våldtäkt. 

Kvalitativ metod har bedömts som en lämplig metod att använda sett utifrån studiens syfte 

och frågeställningar där ungdomars erfarenhet och kunskap är det väsentliga att 

undersöka. Som Bryman (2011, s. 41) menar ämnar kvalitativa studier att tolka och förstå 

den sociala världen samtidigt som den sociala världen är föränderlig i egenskap av 

människans skapande och konstruktion av världen. Det är i likhet med vad Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 17) förklarar att kvalitativa studier har som intresse av att försöka 

förstå världen utifrån andra människors synvinklar och erfarenheter. Genom samtal 

mellan olika människor kan känslor, kunskap och attityder avslöjas för att få en 

uppfattning om andra människors liv. 

 

Semistrukturerade intervjuer användes i studien för att få kunskap om ungdomars 

förståelse för samtycke och våldtäkt. Semistrukturerade intervjuer är en intervjumetod 

som innebär att intervjuaren utgår ifrån ett frågeschema, men att frågornas ordningsföljd 

kan variera utifrån hur intervjun fortskrider (Bryman, 2011, s. 206). I semistrukturerade 

intervjuer är det möjligt att ställa uppföljningsfrågor. Att använda semistrukturerade 

intervjuer så ges styrka till studien i och med att det möjliggör djupare svar och en bättre 

dialog mellan intervjuaren och intervjupersonen. Det fanns därigenom möjlighet för 

intervjupersonerna att utveckla och resonera kring sina svar, vilket var viktigt för studien 

då den ämnar samla in ungdomars förståelse och uppfattning kring samtycke och 

våldtäkt.   

 

4.1 Urval 
 

Urvalet till studien består av ungdomar i åldersgruppen 16–19 år. Valet kring ålder bygger 

på den nationella trygghetsundersökning som år 2015 visade att kvinnor i åldrarna 16–24 

var den mest utsatta gruppen för sexualbrott (BRÅ, 2017, s. 48). Kartläggningen från Brå 

visar att under bara tre år, från 2012 till 2015, har sexualbrotten i den åldersgruppen 

kraftigt ökat. Det är för oss en angelägen ålder att undersöka eftersom det är en grupp i 
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samhället som tenderar att utsättas för sexualbrott i större utsträckning vilket gör det 

intressant att titta på vad den gruppen ungdomar har för förståelse för samtycke och 

våldtäkt. Åldersgruppen anses vara lätt att få kontakt med eftersom ungdomar i åldern 

16–19 år i stor utsträckning befinner sig på ett gymnasium eller fritidsgårdar, vilket gör 

dem till lämpliga platser att söka efter frivilliga ungdomar. Ytterligare en faktor som vi 

bedömt som väsentligt i valet av ålder är att det inte behövs vårdnadshavares samtycke 

för intervjun (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Urvalet är målinriktat vilket betyder att 

personer som stämmer överens med studiens forskningsfrågor och urval kommer aktivt 

att sökas för att delta i studien (Bryman, 2011, s. 434). Genom affischering (se bilaga 3) 

på gymnasieskolor, fritidsgårdar och ungdomsmottagningar har ungdomar fått möjlighet 

att själva söka till studien som deltagare i intervjun. Urvalet för intervjuerna skedde på 

två olika orter i norra Mellansverige och östra Mellansverige i syfte att kunna förmå att 

ge en viss generaliserbarhet genom att det får en större bredd på materialet. För att öka 

chansen att få kontakt med ungdomar skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut till 

samtliga rektorer för gymnasieskolorna där affischering skedde. Totalt kontaktade två 

ungdomar oss via affischeringen varav resterande fyra ungdomar rekryterades via sin 

lärare efter att de rektorer vi kontaktade vidarebefordrade informationsbrevet till samtliga 

lärare på gymnasieskolorna. Lärarna ska ha läst upp informationsbrevet under en lektion 

till sina elever och därigenom fanns möjlighet för en intresseanmälan. Lärare kontaktade 

sedan oss med information om vilka av deras elever som gjorde en intresseanmälan, 

därefter kontaktades ungdomarna via telefon för planering av intervju. Dock finns ingen 

vetskap om hur många av alla dessa lärare som läste upp informationsbrevet eller hur 

många av rektorerna som vidarebefordrade som utlovat.  Ungdomarna hade möjlighet att 

välja att delta individuellt eller i grupp i intervjuerna vilket vi erbjöd för att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga med intervjusituationen. Två ungdomar valde 

att genomföra intervjun tillsammans och resterande fyra ungdomar genomförde intervjun 

individuellt. Totalt var det sex ungdomar i åldersspannet 16-19 år som genomförde 

intervjuerna, där hälften av gruppen bestod av unga män och hälften unga kvinnor. 

Urvalet och den jämna könsfördelningen möjliggjorde att undersöka könsmässiga 

skillnader. Det är svårt att avgöra hur många intervjupersoner som är relevant att intervjua 

för att uppnå studiens mättnad där Bryman (2011, s. 436) förklarar att studiens syfte är 

avgörande för hur många personer som behöver intervjuas. I en intervju som ämnar att 

undersöka skillnader mellan könen kan det vara lämpligt att intervjua flera personer, men 

även här finns det inga faktiska mått på hur många som är på en tolerant nivå eller inte. 
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Sex ungdomar har i den här studien bedömts som en rimlig nivå utifrån den 

tidsbegränsning som undersökningen hade.   

 

4.2 Datainsamling 
 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt att platsen skulle vara en miljö som 

intervjupersonen skulle känna sig bekväma och hemma i, vilket resulterade i att 

intervjuerna gjordes på skolan och fritidsgården. Thomsson (2010, s. 80–81) menar att 

platsen för var en intervju äger rum spelar roll då intervjupersonen tenderar att vara mer 

öppen att samtala i en miljö som känns trygg och bekväm. Intervjupersonen kan uppleva 

en intervju som ett förhör om den sker i en obekant miljö. Som intervjuare är det viktigt 

att skapa en så trygg miljö som möjligt där intervjupersonens tankar och funderingar kan 

ventileras utan att värderas av intervjuaren (Thomsson, 2010, s. 94). Intervjuerna inleddes 

genom en orientering där vi som intervjuare förklarar vad som kommer hända under 

intervjun - vilket syfte som intervjun har, vilka rättigheter intervjupersonen har och om 

intervjupersonen har några funderingar kring intervjun (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

170). Intervjuerna avslutades med en uppföljning som innebar att vi bland annat frågade 

om intervjupersonen ville tillägga någonting eller hur det kändes att bli intervjuad (Kvale 

& Brinkmann, 2015, s. 171). Under uppföljningen beskrev vi på vilket sätt 

intervjupersonen bidragit till studien och vilka egna lärdomar som vi själva dragit av 

intervjun. Studiens intervjuguide (se bilaga 1) bestod av tre delar, vilka avspeglar studiens 

frågeställningar, varav två delar innehöll två vinjetter med tillhörande uppsamlingsfrågor 

och följdfrågor. Intervjuguiden utformades med hjälp av vinjetter som stöd för att 

underlätta och säkerställa att diskussionerna berörde syfte och frågeställningarna som 

studien ämnar undersöka. Det vill säga att underlätta för intervjupersonerna att med egna 

ord och tankar uttrycka sig och ge en sammanfattande bild av ämnet, om de kan koppla 

till en händelse. Vinjetterna innehöll olika situationer där sexualbrott förekom och 

intervjuguiden ändrades ett flertal gånger där ytterligare frågor och vinjetter tillkom då 

pilotintervjuerna inte erhöll det resultat som vi hade hoppats på och inte svarade på det 

syfte som studien ämnar att undersöka. De namn som benämndes i vinjetterna fick namn 

efter vad som är vanligt i samhället där alla etnicitetgrupper är likvärdiga. Detta för att 

bidra till att minska risken för eventuella negativa attityder om vissa etniska grupper står 

skrivna. I det inledande skedet av uppsatsskrivandet genomfördes en pilotintervju där en 

ungdom, likt de urvalskriterier som den här studien har, blev intervjuad. I pilotintervjun 

gjordes överväganden kring ordval, ordningsföljd, känslighet och vilka förkunskaper vi 
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som intervjuare har kring studiens valda område för att bidra till kunskap om vilka frågor 

som är lämpliga att använda i en intervju. Intervjuerna tog 40 till 60 minuter att genomföra 

och samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagare för att underlätta möjligheten till 

transkribering. 

 

4.3 Bearbetning och analys 
 

Det första steget för att skapa en förståelse och känsla för vad som sagts under 

intervjuerna så lyssnades de enskilt igenom i närtid till intervjutillfället, vilket för oss var 

samma dag. Att lyssna igenom intervjun gav en förståelse för vad som sagts mellan 

raderna - vad är det egentligen intervjupersonen försöker förmedla? Intervjuerna delades 

upp på hälften och genomfördes enskilt, vilket medförde att vi bedömde att det var viktigt 

att prata igenom intervjuerna när de var genomförda för att tillsammans skapa oss en bild 

av fenomenet. 

 

Det andra steget i analysprocessen var att transkribera intervjuerna, vilket är lättare att 

utföra om intervjun har lyssnats igenom ett par gånger innan. Samma person som höll i 

intervjun transkriberade den av den anledningen att personen som genomfört intervjun 

har större kunskap av vad som sägs i intervjun och på vilket sätt signaler bör tolkas. För 

att bibehålla så mycket av intervjuns autenticitet som möjligt valde vi att transkribera 

intervjupersonens språk ordagrant, då det är enligt Bryman (2011, s. 431) är viktigt att 

transkriberingen av intervjun sker med en så noggrann återgivning som möjligt. Dock 

med vissa undantag exkluderades uttryck som “eh”, “mm” och “typ”. Bryman menar att 

uttryck som dessa kan vara verbala tics som personen själv inte är medveten om och det 

kan riskera att intervjupersonen upplevs som oförståelig när texten är transkriberad. Kvale 

och Brinkmann (2014, s. 222) förklarar att man med hjälp av symboler i text kan notera 

om exempelvis en längre paus har tagits när intervjupersonen ska förklara något, eller om 

det förekommer andra övriga uttryck som att en intervjuperson skrattar. Kvale och 

Brinkmann förklarar att det kan bli en viktig del i intervjupersonernas utsagor och därav 

har studien valt att använda sig av denna form av symboler då det kan återge ett så 

naturligt samtal som möjligt. Följande symboler som användes för att göra 

intervjupersonernas utsagor mer levande var: 

 

En längre paus: (PAUS) 

En kort paus: ... 
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En viss förlängning av ljud: : 

Ej tydbart: _ _ _ _ 

Betonande av ord: understruket 

Övriga uttryck: [skrattar] 

 

I studien har kvalitativ innehållsanalys använts som inspiration för att koda och tematisera 

materialet, där det tredje steget i analysprocessen innebar att koda transkriptionerna 

genom en så kallad blind kodning. Detta är en typ av dubbelkodning som enligt Schreier 

(2012, s. 128) är när kodarna inte är medvetna om varandras tolkningar av 

kodningsenheter. Schreier menar att om det är fler än en kodare kan det som har kodats 

vara användbart för att föra en diskussion mellan kodare. Kodningen av varje enskild 

intervju skedde var för sig mellan oss för att, precis som Schreier nämner, skapa en 

diskussion kring vilka koder vi har hittat i materialet. Den blinda kodningen visade sig ge 

ett jämnt resultat i vad vi båda uppfattat som väsentligt i intervjuerna, med undantag för 

vilken betydelse könsmässiga skillnader har för samtycke. Vi valde efter diskussion och 

en gemensam omkodning att tolka samtycke som likvärdigt mellan könen, med få 

undantag för nyansskillnader. Att använda den här formen av kodning ger enligt Schreier 

(2012, s. 128) möjlighet att undersöka eventuella skillnader och problem vid 

kodningsprocessen. Dubbelkodning blev aktuellt för studien för att fokusera på studiens 

syfte och minimera risken att enbart en skulle ha kodat, vilket hade kunnat leda till ett 

annat resultat om det inte fanns en diskussion. En diskussion kan med andra ord förbättra 

kodningen genom att identifiera de kontroversiella enheterna likt vad som hände vid 

kodningen av betydelsen för samtycke hos ungdomar. 

 

I det fjärde steget i analysprocessen genomfördes tematiseringen av intervjuerna, vilket 

har utgått från den blinda kodning som skedde i det tredje steget. I tematiseringen blir det 

aktuellt att urskilja de ledmotiv som understryker vad intervjupersonerna har sagt. 

Winther Jørgensen och Philips (2000, s. 122) tydliggör att identifikationen av teman sker 

genom att transkriberingarna läses om ett flertal gånger, vilket även gjordes i den här 

studien. Varje kod som förklarade samma sak tilldelades ett tema, och i varje tema sattes 

lämpliga citat in från intervjuerna för att skapa en kontext till temat. Det är en hjälp att 

strukturera upp intervjuerna och få en grundlig översikt över vad som är relevant. Winther 

Jørgensen och Philips menar att teman är en form av kodning där man placerar 

textfragment i kategorier. De teman som vi konstruerade var tre huvudteman: 
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acceptansen av ett nej (med undertemat alkoholpåverkan som omständighet), kulturella 

koder och signaler (med undertemat ryktesspridning) och förväntningar på kön (med 

underteman den underordnade mannen och kvinnan och skam). Att vi fick fram 

ovanstående teman var något som från början inte var givet utan det var en process i sig. 

Winther Jørgensen och Philips (ibid.) stödjer detta i och med att man under utförandet 

och genomläsningen av intervjuerna är öppen för nya teman under hela processen. 

Tematiseringen av materialet gav en ökad förståelse för vad som är relevant och viktigt i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som inom kvalitativa studier är omdiskuterade 

och i synnerhet i vilken kontext begreppen är tänkta att användas i. Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 295) förklarar att validitet och reliabilitet bör förstås utifrån hur de är relevanta 

för intervjuforskningen, vilket också kommer vara till grund för den här studien. 

Begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kommer att användas för att 

verifiera studiens styrka, tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

Validitet frågar om undersökningen som genomförs har för avsikt att undersöka det 

studiens syfte är att studera och därigenom ge svar på studiens frågeställningar 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 41). Validiteten behandlar således studiens giltighet. 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 296,298) menar att validitet i kvalitativ forskning kan 

tolkas som en kritisk analys av studien, där ett så kallat kontrollinstrument säkerhetsställer 

att studiens delar är försvarbara och sanningstrogna i förhållandet till resultatet. Studiens 

intervjuer baserades av sex ungdomars förståelse för samtycke och våldtäkt, vilket gjorde 

det svårt att på förhand bevisa om studien undersöker det den borde undersöka. Detta då 

resultatet är helt beroende av vad intervjupersonerna berättar om, vilket kan leda till att 

resultatet inte speglar syftet med studien. För att säkerhetsställa studiens validitet 

inspirerades studien till att använda sig av respondentvalidering, som innebär att man 

bland annat förmedlar studiens resultat till intervjupersonerna (Bryman, 2011, s. 353). 

Bryman förklarar att målet med en sådan process är att få en bekräftelse på den 

beskrivning som forskaren har kommit fram till är riktigt. Intervjuguiden utformades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar, därefter validerades intervjupersonerna efter 

varje intervju genom att sammanfatta det som har sagts. I enlighet med detta lämnades en 

kort redogörelse till intervjupersonerna om de svar som studien kom fram till. Eftersom 
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studien bygger på ett socialkonstruktivistiskt synsätt kan det vara relevant att förstå att 

erfarenheter och förståelsen för världen inte är objektiv och således förklarar Thomsson, 

genom Burr (2010, s. 32), att det inte finns några vetenskapliga sanningar. Tonvikten bör 

inte ligga vid att söka efter kunskap, utan noga undersöka kommunikationer och diskurser 

i samhället.  

 

Beträffande studiens reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten och konsistensen hos 

resultatet i kvalitativa intervjuer, handlar det om huruvida studiens resultat kan bli 

liknande om undersökningen genomförs på nytt (Kvale och Brinkmann, 2014, s.295). Det 

som ökar studiens tillförlitlighet är att varje intervju har spelats in och transkriberats 

ordagrant. Att intervjuerna har ägt rum i ungdomarnas skolor och fritidsgårdar kan ha 

medfört en trygghet för ungdomarna och förhindrat dem att känna sig obekväma. För att 

tala om riktigheten i tolkningar av kunskaper och attityder är det viktigt att kritiskt 

genomlysa resultatet och den tolkning som studien ger (Thomsson, 2010, s.34). Ett 

resultat från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt kommer alltid att vara 

föränderligt i takt med att attityder, normer och diskurser tolkas annorlunda. Det innebär 

att en studie alltid bör läsas utifrån den kontext och historia den är gjord från. Samtycke, 

som idag är ett relativt nytt begrepp kopplat till sexuellt umgänge, kommer troligtvis i 

framtiden att tolkas annorlunda utifrån hur det samhället ser ut rent normativt. Därför att 

det viktigt, menar Thomsson (ibid), att tolkningar av resultat är goda och systematiska. 

Resultatet byggs, likt vår studie, upp som en berättelse som stöds med hjälp av citat. 

Citaten är inte det relevanta i studien, utan hur berättelsen får ta plats med sin historia. 

 

4.5 Generaliserbarhet 
 

Vad gäller generaliserbarheten i studien strävar kvalitativa forskare efter en förståelse mer 

än att generalisera data till en relevant population (Bryman, 2011, s. 372). Studien har 

använt möjligheten att skapa en uppfattning av ungdomar på olika skolor på två orter, 

belägna i norra Mellansverige och östra Mellansverige, vilket kan förmå att ge en viss 

generaliserbarhet i och med att det får en större bredd på materialet. Dock har 

generaliserbarheten inte varit något som studien i grunden har strävat efter, utan det har 

varit att försöka få så många olika aspekter av ungdomars förståelse för samtycke och 

våldtäkt, som i sin tur kan bli ventilerade. 
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4.6 Etiska överväganden 
 

Etiska frågeställningar är alltid viktiga att beakta i en studie, framför allt där människor 

är delaktiga. Studiens ämne har gjort det beaktansvärt att såväl skapandet av materialet 

som analysen tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). De 

fyra huvudkraven: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet har 

vi följt med varsamhet i studien. Informationskravet innebär att deltagarna informeras om 

studiens syfte - vilka villkor som gäller för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt, 

samt vilka moment som ingår i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Intervjupersonerna i studien är över femton år och därmed 

behövs inte samtycke inhämtas från vårdnadshavare. I samband med våra 

informationsbrev och intervjuer har vi upplyst intervjupersonerna noggrant om studiens 

syfte, samt att deltagandet är frivilligt, där de kan när som helst avbryta sin medverkan 

utan att behöva ange några skäl. Vidare menar Vetenskapsrådet att det inte ska kunna 

medföra negativa följder för de intervjupersoner som avbryter sitt deltagande, oavsett var 

de befinner sig i intervjun. I och med att vår studie berör känsliga frågor kommer det även 

att ges möjlighet att dra tillbaka svaren efter att intervjun är genomförd, vilket även 

kommer att belysas i informationsbrevet och i inledningen av intervjuerna. Det medförde 

att urvalet kan ha minskats under studiens gång, men det säkerställer att ingen person som 

deltar känner att den medverkat i något den inte vill. Konfidentialitetskravet innebär att 

de uppgifter som samlas in av deltagarna som ingår i studien kommer att behandlas 

konfidentiellt, där personuppgifter förvaras och inte på något vis blir tillgängliga för 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vi har av den orsaken fingerat 

intervjupersonernas namn så att enskilda personer inte kan identifieras. Likaså vilka 

skolor eller städer som studien grundar sig i, utan vi har för den skull beskrivit det som 

mindre eller medelstor skola i två städer beläget i norra Mellansverige och östra 

Mellansverige. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda 

deltagare endast får användas i studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Materialet för studien kommer därför inte att användas i några andra sammanhang än för 

studiens ändamål. Intervjupersonerna kommer även att bli informerade var studien 

kommer att publiceras. De blev även tillfrågade ifall de var intresserade av att få ta del av 

studiens resultat vid senare tillfälle. Ytterligare ett etiskt övervägande har vi tvingats göra 

i samband med studiens val av ämne. Vi har bedömt att en del frågor kan bli 

känsloladdade och för den skull har vi givit samtliga intervjupersoner våra 
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telefonnummer och mailadresser, samt uppmanat dem att kontakta skolans kurator om de 

behöver prata med någon efter intervjun.   

 

5. Resultat och analys 
 

Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman som vi har funnit - acceptansen av ett nej, 

kulturella koder/signaler samt förväntningar på kön, med efterföljande underteman för 

varje huvudtema. Följande teman och ordning kommer synliggöra ungdomars förståelse 

av samtycke och våldtäkt och därigenom visa på ungdomars skiljaktigheter mellan könen. 

Resultatet presenteras likt en historia där citat används för att stödja vad ungdomarna 

poängterar är viktigt med efterföljande analys utifrån teorier och tidigare forskning. 

Utifrån de etiska riktlinjerna har intervjupersonernas namn fingerats. Intervjupersonerna 

kommer att presenteras som Emma 19 år, Henrik 19 år, Kalle 18 år, Leo 18 år, Lisa 17 år 

samt Nadja 17 år. 

 

5.1 Acceptansen av ett nej 

 
Under det första temat - acceptansen av ett nej, presenteras citat och våra tolkningar av 

ungdomarnas förståelse till samtyckets innebörd. Intervjupersonerna var alla överens om 

att det är oacceptabelt att gå emot ett samtycke vid sexuellt umgänge. Leo poängterar att 

det behöver finnas respekt för ordet nej, för att inte riskera att integriteten kränks.   

 

Man vill ju inte bli påhoppad för man måste ju verkligen respektera att ett nej är 

ju ett nej. För det finns så himla många just nu som inte gör det… Det är jättefel 

att hoppa på någons integritet. Leo 

 

Nadja poängterar att samtycke har stor betydelse för att det ska kännas bra att dela ett 

sexuellt umgänge med någon annan. Hon nämner följande: 

 

Det är väl det: som betyder mest. Om båda är med på tåget så blir det ju mycket 

trevligare. Jag menar, hur dåligt skulle man inte må om man visste att den andra 

egentligen inte ville, eller bara ställde upp för att vara snäll. Nadja 

 

Henrik nämner även att samtycke är viktigt vid sexuellt umgänge vilket är för att han inte 

ska få dåligt samvete efteråt eller liknas vid en våldtäktsman.  
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För mig är det väl väldigt viktigt. För annars... känns det fel för min del. Kul att 

känna sig som en våldtäktsman liksom, tänk att ha det på samvetet. Henrik 

 

Det framkom av intervjupersonerna att samtycke vid sexuellt umgänge är väsentligt för 

att det ska kännas okej att vara med en annan person. Samtycke beskrivs av 

intervjupersonerna som en förutsättning för att vara sexuell med en annan person. 

Däremot framkom det av flera intervjupersoner att oavsett om det vore så enkelt att förstå 

att allt annat än ja är ett nej, förekommer det ändå brister i samtycket vid sexuellt 

umgänge. Emma, Henrik, Kalle, Leo, Lisa och Nadja är alla sex överens om att ett nej 

alltid är ett nej i teorin men att det i verkligheten dessvärre inte ser ut så. Vidare i intervjun 

nämner de unga männen att samtycke inte är någonting som diskuteras bland vänner. Att 

män inte pratar om samtycke då det känns som en självklarhet, som inte behöver bekräftas 

genom att prata om det, nämner Henrik. I jämförelse med vad de unga kvinnorna 

poängterar, som menar att de ofta och väl pratar om samtycke med sina vänner. Lisa 

menar att det är viktigt att redan från början säga ifrån om man känner att man inte vill. 

När det vid senare tillfälle i intervjun diskuteras om det finns olika sätt att se på ett nej, 

förklarar Kalle att det finns en skillnad i att motsätta sig ett nej från sina föräldrar jämfört 

med en sexuell partner. Att inte acceptera ett nej under sexuellt umgänge ses som en större 

sak jämfört med att inte acceptera ett nej av sina föräldrar, som i den här bemärkelsen ses 

som en “mindre” sak. 

 

(...) föräldrar kanske säger ofta nej hemma till något man kanske inte borde göra 

och då accepterar man det, men sen går man utanför dörren och bara fuck det. 

Kalle 

 

Nadja poängterar att det inte spelar någon roll hur omständigheterna ser ut när en person 

väljer att uttrycka ett nej. Även att ett nej från föräldrar kan förbises men att inte 

respektera ett nej under sexuellt umgänge är att likställas med brottslighet. Hon 

exemplifierar följande: 

 

Oavsett även om man flirtar timmen innan så även om man säger nej så måste man 

respektera det. Även om ens förälder säger att nej du får inte göra det här, och 

man gör det ändå. Så är det ändå inte samma sak, det skiljer ju sig väldigt mycket 

när det kommer till det sexuella. Det blir det ju ett brott då. Nadja 
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Analys 

Ungdomarnas uppfattning om vad samtycke innebär där föräldrars nej inte kan jämföras 

med ett nej i ett sexuellt umgänge, kan utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet 

förklaras som att vi skapar en mening i det vardagliga livet, med utgångspunkt till vad 

andra gör (Burr, 2015, s. 4). Det kan tolkas som att ungdomarna betraktar samtycke som 

ett brott, det vill säga om man går emot det, eftersom de har vetskapen om att det kan 

skada eller medföra att en annan individs sexuella integritet blir kränkt. Att det däremot 

är mer okej att gå emot sina föräldrar, trots att de säger ett nej, kan även det tolkas utifrån 

det socialkonstruktivistiska perspektivet. Att det vardagliga vetandet på våra 

oföränderliga uppfattningar kring vad som är “rätt” och “fel” (Burr, 2015, s. 10). Mer 

ingående menar Burr att vi alla är födda i en värld där de begreppsramar och kategorier, 

som används av befintliga individer i vår kultur redan existerar. Vi kan tolka det som att 

ungdomarnas förståelse för samtycke är en slags inlärning av de redan uppbyggda sociala 

kategorierna, där det är okej att gå emot något som inte skadar en annan individ. Å andra 

sidan när samtycke spelar en viktig roll för att det inte ska skapa ett dåligt samvete hos 

en individ kan det spegla sig utifrån hur det socialkonstruktivistiska perspektivets ser på 

språket, som är ett fundament i våra tankar som gör att vi kan kategorisera våra 

erfarenheter (Burr, 2015, s. 11). 

 

5.1.1 Alkoholpåverkan som omständighet 
 

Under detta undertema presenteras intervjupersonernas uppfattningar av alkoholens 

betydelse för vad som är att förstå som samtycke. Alkohol tolkas som en omständighet 

då flera av intervjupersonerna nämner att det blir svårigheter att tolka ett samtycke, när 

en individ är alkoholpåverkad. Leo exemplifierar följande: 

 

När man dricker, eller bara man blir full så tänker man inte så långt, på att få ett 

samtycke bokstavligt. Man kanske inte riktigt tänker på konsekvenserna. Leo 

 

Kalle menar att det inte finns några gränser när en person är alkoholpåverkad. Han nämner 

följande: 

 

Jag tror inte ens att man tänker på morgondagen när man är full, då är allt frid 

och fröjd. Kalle 
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Det har tidigare i resultatet framkommit att intervjupersonerna har en förståelse för 

samtyckets innebörd vid sexuellt umgänge, där ett nej alltid är ett nej. När intervjun sedan 

kom in på alkoholens betydelse vid samtycke ändrade Kalle och Leos uppfattning. Lisa 

beskriver att när någon säger ett nej skapas en viss problematik i jämförelse med när man 

säger ett ja. Hon exemplifierar följande: 

 

Jag tror att när man säger nej så skapar det något i den andra människan som får 

höra det svaret, som att den blir ställd mot väggen. När man säger nej till någon 

så förklarar man sig oftast varför man säger nej, men man förklarar ju aldrig 

varför man säger ett ja. Säger man ja till saker blir människor glada för att det 

gynnar dom på ett eller annat vis, men säger man nej förstör det en slags bild som 

andra har föreställt sig om och det blir värre om man är full. Lisa 

 

Intervjupersonerna påpekar att individer som är alkoholpåverkade får svårare att förstå 

konsekvenserna, även när det kommer till att ge ett samtycke. I en situation där någon är 

alkoholpåverkad uppstår det svårigheter för främst unga män att tyda vad som är “rätt” 

och “fel” i sitt handlingssätt, menar Kalle. Det är alkoholen som är den bidragande faktorn 

till bland annat missförstånd och att inte unga kvinnor vågar säga nej, antyder Nadja, och 

att det beror på att de flesta ungdomar lever livet när de festar, där allt är okej att göra, 

påstår Emma. Då intervjupersonerna fick den första vinjetten uppläst påpekade 

intervjupersonerna att alkoholpåverkan gör det svårare för en ung kvinna som blir utsatt 

för en våldtäkt att säga nej. Det kan bero på att individen har minskat sin kapabla förmåga 

att uttrycka sig, men det kan även vara en tolkning av att individen inte förmår säga nej 

på grund av rädsla. För den som våldtar kan förtäring av alkohol ge motsatt effekt - 

individen blir våghalsig och agerar på ett sätt som den vanligtvis inte gör, påpekar Henrik. 

 

Analys 

Vi tolkar att det finns en dubbelhet hos Kalle och Leos utsagor. Å andra sidan bör ett nej 

alltid accepteras som ett nej oavsett vad. Å andra sidan är det inte helt oförståeligt att det 

förekommer bristande samtycke när man är alkoholpåverkad. Vi har tolkat det som att 

det är en viss skillnad på vad som kan tydas som samtycke när man är alkoholpåverkad 

respektive nykter. Det framgick även av ungdomarna att det uppstår en viss otydlighet 

när alkohol är inblandat vilket gör att personen vågar göra mer i det empatiska 

förhållningssättet, vid samtycke i samband med alkoholförtäring. Detta kan utifrån 

Jeffners (1998, s. 195) studie hänvisas som en speciell omständighet, som gör att 
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individen avviker från det normala beteendet. Det kan tolkas att ungdomarnas påstående 

att man vågar göra saker de i normala fallet inte hade vågat göra, det vill säga när de är i 

ett nyktert tillstånd. Mer ingående vad Jeffner (ibid.) menar, är det när man är 

alkoholpåverkad som man vågar ta för sig mer när det kommer till att ha samlag. Då det 

enligt en av de unga männen beror på att individen blir mer oförsiktig. Detta kan jämföras 

med vad Jeffner (ibid.) skriver i sin studie, att det finns ett bra och ett dåligt samlag, vad 

som innebär som bra samlag är enligt Jeffner det romantiska sättet och det dåliga samlaget 

är när den befinner sig utanför den romantiska ramen. Vi tolkar ungdomarnas resonemang 

att man vågar ta för sig mer och att allt är okej när man festar, där alkohol kan fungera 

som ett accepterande kort att ha så kallat dåligt samlag. Vad gäller däremot att unga 

kvinnor inte vågar säga nej när man är alkoholpåverkad kan finna stöd i Uhnoos (2012, 

s. 91) studie, då unga kvinnor görs våldtagbara eftersom de är underlägsna i jämförelse 

med unga män. Vi har tolkat det på så vis att de unga männen inte anser sig tillhöra denna 

kategori då det framkom i en del intervjuer att de har svårigheter med att se vad som är 

“rätt” och “fel” i sitt handlande och inte ser sin sexuella integritet vara hotad. Det tolkas 

som att de unga männen har svårigheter att tolka konsekvenser, medan de unga kvinnorna 

har svårigheter att säga ett nej när de är alkoholpåverkade.  

 

5.2 Kulturella koder och signaler 
 

Det andra huvudtemat handlar om hur ungdomar förhåller sig till ett samhälle med 

oskrivna regler. Det förekom att ungdomarna ansåg att det fanns andra sätt att förmedla 

att man inte vill närvara vid ett sexuellt umgänge, beroende vilket kön man är. Men även 

hur olika könen uppfattar de oskrivna reglerna. Kalle exemplifierar följande: 

 

Nej alltså jag tror inte att man säger att, nej jag vill inte såhär ordagrant _ _ _ 

Man kan bara vara lite off tänker jag, jag skulle vart så i alla fall. Jag brukar alltid 

använda mitt så kallade förhållandekort... Det innebär att: säger en kille att han 

har en tjej så sticker dom därifrån, för då är det ingen idé att hålla på. Kalle 

 

Emma förklarar att man använder sig av en ursäkt för att undgå från att säga ordet nej: 

 

Jag brukar alltid hitta på att man är trött eller sånt som gör att den andra ska 

förstå att man inte vill. Det känns snällare mot den andra, och det är skönare för 
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en själv, för då slipper man förklara sig mer än det man behöver. Trötthet förklarar 

en hel del. Emma 

 

Det som framkom i intervjuerna var att flera av intervjupersonerna använder sig av olika 

ursäkter för att undgå från situationen där de behöver säga ett nej ordagrant. Skillnaden 

mellan de unga männen och de unga kvinnorna i intervjuerna var att, kvinnor som är på 

och klänger på män gör att det blir en jobbig och irriterande känsla, enligt Leo. Medan 

män som blir intresserade av en kvinna går direkt på och indikerar att de vill ha samlag, 

enligt Lisa. Vi tolkar att det förekom en del skillnader på hur man använder sig av olika 

koder och signaler, beroende på vilket kön man är. I och med att de unga männen målade 

upp liknande bilder på hur de förhåller sig till att undgå ett nej, och vice versa, vad gäller 

de unga kvinnornas sätt att undgå ett nej.   

 

Lisa berättar att unga män kan ha en viss uppfattning beroende på en situation: 

 

Killar som bjuder tjejer på drinkar eller vad som helst av en sån situation där dom 

bjuder, och tjejen visar sitt intresse genom att tacka och ta emot. Då har han det 

bekräftat, att hon ska ligga med honom. Lisa 

 

Det som förekom i intervjuerna var att de unga kvinnorna resonerar kring hur unga män 

använder sig av olika metoder, för att se ifall en tjej bekräftar sitt samtycke till sexuellt 

umgänge. Det blir en signal där hon inte behöver uttrycka varken ett ja eller nej, då den 

blir otvetydig om hon väljer att gå ut med honom, enligt Nadja. 

 

Emma nämner att det uppstår en signal hos en man om en kvinna börjar dansa med 

honom, vilket han i sin tur uppfattar felaktigt: 

 

Den där killen, han hade redan i tankarna på att han ville ha sex med henne när 

de började att dansa med varandra. Emma 

 

Kalle berättar att när två individer gör någonting tillsammans blir det som en signal och 

ett tecken på att den andra eventuellt vill ha ett sexuellt umgänge. Han exemplifierar 

följande: 
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I en sån situation där man, är med varandra lite nära... kanske man känner sig lite 

enade med varandra och sky is the limit [skratt]. Jag menar bara att det kan uppstå 

mixtrade signaler, ha sex eller bara dansa... Men hon tjejen kanske bara kände att 

det va en grej just då. Kalle 

 

När den andra vinjetten lästes upp (Bilaga 1) i intervjuerna förekom det att av flera av 

intervjupersonerna hade liknande uppfattningar, om att unga män som får en viss 

bekräftelse via signaler redan har bestämt sig för att han ska ha ett sexuellt umgänge på 

något vis. Fortsättningsvis framkom det delade resonemang gällande signaler. Det finns 

olika koder som används beroende på vilket kön man är och som anser vara en svårighet 

att tyda, enligt Nadja. Hon beskriver att det kan övergå till att man tjatar till sig samlag, 

istället för att förstå signalerna att den andra inte vill:   

 

Exakt såhär har hänt en kompis till mig och jag har sagt till henne att det är tjatsex 

och att det inte är okej. Vadå, hur roligt är det när någon tjatar hela tiden på en... 

och sen kanske man säger okej då. Hur skönt är det ens då. Hur funtad är killen 

som inte fattar vibbarna att en tjej inte vill ha sex med han i ett sånt läge. Nadja 

 

Enligt Henrik förekommer det att unga kvinnor har samlag trots att de säkerligen inte vill 

det: 

Ja: men herregud: det händer varje dag att tjejer har sex, alltså även fast dom 

kanske inte ens vill, även fast dom säger det på andra sätt. Henrik 

 

Flera av intervjupersonerna hävdar att det förekommer vardagligen att unga kvinnor inte 

vill ha samlag, men att de ställer upp ändå, enligt Leo. För att de, enligt Emma, inte orkar 

gå emot med att förklara sig mer än vad de redan har gjort. 

 

Analys 

Vi har identifierat något som vi kallar för kulturella koder och signaler som illustrerar hur 

ungdomarna uttrycker andra sätt att säga nej och hur man tolkar ett nej med hjälp av olika 

koder och signaler. Dessa har tolkats av oss, vara uppbyggda av bland annat normer för 

kön. När ungdomarna diskuterade olika sätt att säga nej på uttrycks det genom att använda 

sig av koder för att inte behöva säga ett “riktigt” nej, exempelvis genom att använda ett 

“förhållandekort” eller påstå att man är “trött”. Detta kan bland annat relateras till Jeffners 

(1998, s. 269) studie om att det finns ett tolkningsutrymme där det finns regler som 
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ungdomar känner till, för att man ska säga nej om man inte vill men också för hur man 

ska säga detta nej. Benämningen om “tjatsex” kan även ses som “övertalningssamlag” 

vilket är en term med innebörden att kvinnan inte velat ha samlag men gett efter och sedan 

ångrar sig, enligt Leijonhufvuds (2008, s. 38) undersökning. Ofrivilligheten försiggår 

oftast “i målsägandens huvud” utan att komma till uttryck mer än genom deras passivitet 

(Leijonhufvud, 2008, s. 38). Dessa kulturella koder och signaler kan ge en viss otydlighet 

och en otillräcklig förståelse till vad samtycke egentligen innebär. Fastän att flertalet av 

intervjupersonerna resonerar att “man ser på en person som inte vill”, så resulterar det 

ändock brist i samtycket. I tidigare resultatdelar har intervjupersonerna delade påståenden 

att en individs sexuella integritet, innebär att varje individ ska ha rätt att bestämma om 

den vill ha samlag eller inte. Under detta tema talades det en hel del om att det finns 

många olika sätt att visa att man inte vill, men trots det förekommer det att unga kvinnor 

har samlag ändå. Detta kan finna stöd i Leijonhufvuds undersökning (2008, s. 39-40) där 

hon redogör att unga kvinnor kan vara osäkra på var gränsen går för vad som betraktas 

som ett sexuellt övergrepp. Leijonhufvud förklarar att unga kvinnor kan hamna i olika 

situationer där det kan vara svårt att säga ifrån eller till och med blir osäker på vad som 

hon förväntas att ställa upp på. Vi kan relatera till vad Leijonhufvud resonerar kring olika 

unga kvinnors osäkerhet när det kommer till att säga ifrån på “riktigt”, att inte kunna 

hävda sig i sådana situationer där unga män upprepade gånger försöka övertala dem till 

samlag, det så kallade “tjatsexet”. 

 

5.2.1 Ryktesspridning 
 

Under detta undertema framkommer det av intervjupersonerna att det uppstår rykten, en 

följd av att man antingen säger ja eller nej till sexuellt umgänge. Henrik exemplifierar 

följande hur långt ett rykte kan från att man från början inte bara ville ha ett samlag:   

 

Skulle jag, eller alltså vilken kille som helst säga nej till en tjej: hade hon gått runt 

dagen efter i skolan och sagt att jag var största nollan, som inte fick upp den eller 

nått sånt. Henrik 

 

Det som förekom i de unga männens intervjuer var att det finns en risk för att få ett rykte 

om de nekar en tjej till sexuellt umgänge. Det skulle kunnas skapas rykten som nedvärdera 

deras sätt att vara som man, enligt Kalle. Vi tolkar att det finns en oro för rykten som har 

resulterat, att de unga männen mer än ofta tänker på vad de använder för ord eller signaler, 
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när de inte vill ha något sexuellt umgänge. Emma berättar att det skapas rykten men att 

det uppstår svårigheter i att välja sida, men även att de flesta rykten riktas mot unga 

kvinnor än unga män: 

 

Jävlar vad folk typ direkt börjar snacka skit och typ välja vems sida man står på. 

Men alltså vad jag vet inte. Jag tycker sånt där är: svårt. Man vet egentligen aldrig. 

Men oftast sägs det inte ett skit om killen, dom flesta kommer ju bara säga att hon 

ville eftersom hon inte gjorde motstånd. Emma 

 

Leo uttryckte sig på liknande sätt som det ovannämnda citatet: 

 

(...) men ja: också för att tyvärr kommer folk ha sett henne flirta på festen och folk 

kommer snacka. Ingen snackar om killen, fast det är ju fel för man vet ju aldrig 

vad som kan ha hänt bakom den stängda dörren. Hon kanske ville från en början 

men ångrade sig, Leo 

 

Både Emma och Leo antyder efter att ha fått den andra vinjetten uppläst (Bilaga 1), att en 

ung kvinna får ett rykte där man inte vet vem man ska tro på, den unga kvinnan eller den 

unga mannen, när det kommer till om det kan vara en våldtäkt eller inte. I samband med 

att hon tidigare hade flirtat med den unga mannen. När vi senare diskuterade i intervjuerna 

om hur det kommer sig att man inte vågar säga det “riktiga” ordet nej, var det på grund 

av att det skapades rykten. Samtidigt resonerade de manliga intervjupersonerna att om en 

ung man säger att han inte samtycker till samlag skapas föreställningar om att han är en 

“nolla” eller “tönt”. Till skillnad från unga män är detta något som visserligen inte 

förekommer när det handlar om vad unga kvinnor får för rykte, utan huvuddelen av 

intervjupersonerna antydde att en press läggs på hur den unga kvinnan betedde sig innan 

och under handlingen. Nadja exemplifierar följande: 

 

(...) det läggs så mycket press på tjejen om hur hon var i situationen och hur hon 

kunde ha gjort annorlunda för att det inte skulle ha hänt. Det gör nog mer ont att 

få höra allt sånt än själva händelsen, i alla fall att det blir värre. Nadja 

 

Analys 

Press på unga kvinnor var någonting som framkom i intervjuerna, där vi tolkar det som 

att ansvaret ligger på tjejen. Detta stämmer överens med Jeffners (1998, s. 203) studie 
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som menar att det finns ett tolkningsföreträde för unga män. Ett tolkningsföreträde 

innebär med andra ord att tjejer inte bör utmana eller flirta, men även att om en tjej inte 

säger att hon inte vill så har killen ett tolkningsföreträde som kan antas att hon vill. Att 

det läggs en hel del press på hur unga kvinnor bör ha agerat vid en situation där hon blir 

våldtagen, som en del av intervjupersonerna belyser. Det kan vara förenligt med att det 

finns en uppfattning kring hur unga kvinnor får “skylla” sig själva, om de ger unga män 

en chans får de själva ta ansvaret för vad som händer därnäst i jämförelse med vad 

Leijonhufvud (2008, s. 77) påstår. Leijonhufvud menar att de flesta tjejer inte har en chans 

att ta sig loss under en våldtäkt då killar generellt är fysiskt starkare. Vidare menar 

Leijonhufvud att tjejer som blir våldtagna inte slåss, utan de gråter eller paralyseras. Detta 

går även hand i hand med Uhnoos (2012, s. 84) studie med hennes intervjupersoner som 

antyder på att de inte är kapabla till att kunna försvara sig mot män eftersom de “är 

starkare”. Detta går i linje med hur tjejerna resonerade sig under våra intervjuer, när de 

förklarade att ansvaret inte ska ligga på tjejer efter att de har visat att de inte vill. 

 

5.3 Förväntningar på kön   
 

Det framkom i intervjuerna med ungdomarna att det finns olika förväntningar på kvinnor 

och män i samhället. Henrik, Kalle och Leo är alla tre överens om att det finns olika 

förväntningar för hur en man ska vara för att passa in i normen. Henrik hävdar att 

samtycke hos kvinnor och män skiljer sig åt i den bemärkelsen att män förväntas agera 

coola inför sina kompisar i stället för att utöva samtycke med sin sexuella partner. Det är 

viktigare att män förhåller sig coola inför andra män än hur de agerar gentemot kvinnan. 

Henrik är noga med att poängtera att det inte är ett normativt beteende som alla män 

orsakar utan, förklarar att han själv likt många andra unga män inte bryr sig om att göra 

andra unga män i omgivningen nöjda. 

 

Ja jag tror en del killar tycker det är viktigare att vara cool inför sina kompisar 

typ än att tänka på hur mycket det kan förstöra för en tjej om man inte respekterar 

ett nej. Men jag vet också många killar som håller med mig och mina kompisar. 

Henrik 

 

Henrik indikerar i ovanstående citat att det finns olika typer av maskuliniteter som 

förväntas agera olika beroende på hur de ser på sin egen manlighet. Henrik kan utifrån 

vad han säger antas vara trygg i sig själv och sin manlighet eftersom han väljer att inte 



 

30 

 

agera utifrån vad rådande normer och kompisar säger. En annan manlig intervjuperson 

förklarar att det finns förväntningar på det motsatta könet att hon ska betala sexuellt för 

att visa sin tacksamhet inför mannen. Det innebär att mannen dels har förväntningar på 

sig själv men även på omgivningen och hur den ska agera i förhållande till han själv. 

Kalle menar att unga män förväntar sig sexuellt umgänge i utbyte mot att mannen utför 

en annan tjänst, exempelvis betalar en restaurangnota.   

 

Det tror jag. Jag tror många killar ser, alltså framförallt att när killar ska gå ut 

på dejt med en tjej och han betalar maten så ser han det som att, om jag bjuder 

henne på det här så måste hon ligga med mig. Kalle 

 

Kalle beskriver i ovanstående citat att kvinnan i närmare bemärkelse tvingas utföra en 

sexuelltjänst enbart för att mannen förväntar sig det. Förväntningar kan tolkas horisontellt 

vilket innebär att den unga mannen förväntas vara den som bjuder på mat och den unga 

kvinnan förväntas vara den som bjuder på sexuellt umgänge som tack för maten varvid 

den unga mannen bekräftelse på sin förväntning rättfärdigas. Samhället formar hur män 

respektive kvinnor bör agera för att passa in i normen där både Henrik och Kalle har 

beskrivit hur normer och förväntningar sätter press på hur en individ ska verka. Några 

intervjupersoner menar att det finns, utöver den normativa förväntningen fysiska 

skillnader som tvingar kvinnor och män att agera olika utifrån hur deras fysiska förmåga 

är gentemot det andra könet. Män beskrivs av Nadja som starka vilket innebär att män 

har kontrollen över kvinnan utifrån deras fysiska styrka. Nadja menar att kvinnor av 

rädsla inte vågar uttrycka ett nej för att avstå sexuellt umgänge av den anledningen att 

män i större utsträckning har övertaget genom kontroll och styrka. Män förväntas inte 

vara rädda för kvinnor eftersom män enligt normen bör vara starka i jämförelse till 

kvinnor som vet av erfarenhet, utifrån hur samhället ser ut att hon är fysiskt svagare att 

sätta sig emot en man. 

 

Alltså jag tror ju att det är mer killar som säger ifrån om dom inte vill än vad tjejer 

gör. Det är ju på grund av hur samhället ser ut, för man vet ju inte hur den andra 

personen kommer att reagera. Killar är ju inte rädd för en tjej, för vad kan hon 

göra mot honom i jämförelse vad en kille kan göra mot en tjej. Killar är starkare 

och har kontrollen, bara dom får upp sin så kan dom köra in den och sen är det 

klart. Tjejer vågar inte säga nej på samma sätt som killar helt enkelt, dom blir mer 

pressade. Nadja 
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Det Nadja beskriver är hur män har lättare att utagera sig på kvinnor eftersom det bara är 

att föra in könsorganet i den andra partnern utan att kvinnan kan göra motstånd. Det som 

beskrivs i citatet ovan är hur män förväntas att inte vara rädd för en kvinna vilket innebär 

att mannen bryter mot maskulinitetsnormer om han väljer att agera i rädsla och oro inför 

kvinnan. Likväl har en kvinna förväntningar på sig att vara svag, osäker och rädd vilket 

möjliggör att mannen tar kontrollen över situationen och kvinnan. Även Lisa är inne på 

en liknande linje som Nadja där hon beskriver att mannen har svårt att avsluta en påbörjad 

förväntan. Mannen förväntar sig sexuellt samtycke med en kvinna när denne plötsligt 

väljer att avsluta och säga nej. Lisa menar att mannen måste visa vem det är som 

bestämmer och fortsätter således ha sexuellt umgänge med kvinnan som inte vill. Det 

finns förväntningar på att mannen måste tillfredsställa en kvinna, för att han ska anses 

vara en tillräcklig man i kvinnans ögon. Det är ett krav som Lisa förklarar finns hos 

kvinnor som män förväntas leva upp till. Kvinnan förväntar sig att mannen lever upp till 

den maskulina normen och mannen tvingas att leva upp till den maskulina normen för att 

inte kvinnan förväntningar ska anse mannen som otillräcklig.   

 

Han kanske känner sig otillräcklig eller alltså inte bra nog för att tillfredsställa en 

tjej. Det är ju ett slags krav tjejer har på killar, att de ska vara bra i sängen och 

vara manliga där de ger tjejen den bästa njutningen. Säger hon helt plötsligt nej 

och han kanske försöker göra sitt bästa så ändrar han sig nog inte… För att han 

vill visa vem som har övertaget eller visa att ingen kan sätta sig på honom. Lisa 

 

I ovanstående citat beskriver Lisa fysiska skillnader mellan könen och hur förväntningar 

är kopplade till vilken fysisk förmåga könet innehar. En kvinna förväntas vara svag och 

hjälplös medan en man förväntas vara stark och kontrollerade. Flertalet intervjupersoner 

påvisar en liknande bild där kvinnan och mannen förväntas agera utifrån deras fysiska 

förmåga likväl som den konstruerade normen. 

 

Analys 

Detta är förenligt med hur Connell (2008, s. 95) menar att mäns fysiska kapacitet fungerar 

som en symbolisk bekräftelse på den makt de besitter över kvinnan i samhället. Connell 

förklarar systemets sårbarhet och vad som händer när män tappar den fysiska förmågan 

att prestera. Män tenderar att överkompensera för den förlorande manligheten som sitter 

i dess fysiska överlägsenhet. Det är i likhet med det Lisa beskriver när hon förklarar att 
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män förväntas vara starka. Det kan tolkas utifrån vad Connell menar är en 

överkompensering för att den unga mannen inte var bra nog att tillfredsställa en kvinna 

(2008, s. 116). Vilket även får sitt stöd i det som framkom i en av intervjuerna att unga 

kvinnor har förväntningar på att mannen måste tillfredsställa kvinnor, för att han ska anses 

vara en tillräcklig man i kvinnors ögon. Det som även framkom i intervjuerna var att om 

män hade påbörjat en sexuell handling, finner männen svårigheter i att avsluta det de har 

påbörjat. Detta beskrivs i intervjuerna att det förekommer problem med att avsluta en 

påbörjad förväntan av något sexuellt om en kvinna inte skulle vilja fullfölja den sexuella 

akten. Det finner sitt stöd även i Catharine MacKinnons (1998, s. 128-129) påstående om 

att mäns sexualitet, ses som en social konstruktion av makt och att felet ligger i att det 

läggs för stor vikt på kvinnans samtycke. Det vill säga att fokusen hellre borde läggas 

över på hur det kommer sig att männens sexuella drift inte kan motstå när en kvinna inte 

vill. 

 

5.3.1 Den underordnade mannen 
 

Det framkom i intervjuerna att män skildras av ungdomarna som överordnad kvinnan där 

de unga männen sitter på större makt och kapacitet att nyttja den makten, vilket de också 

väljer att göra. Både Leo och Kalle beskriver utifrån den andra vinjetten som ingående 

handlar om Adam som våldtar Fatima att Adam begår våldtäkten av maktbegär gentemot 

Fatima. Våldtäkten är ett resultat av Adams kontrollbehov som triggas igång av makt. 

Leo beskriver att makt är en känsla som ger mannen ett ha-begär att vilja ha mera, mera 

makt över kvinnan. En förklaring till att Adam väljer att våldta Fatima kan vara att Adam 

rent sexuellt går igång på att besitta makten över Fatima. Fatima hade uttryckligen sagt 

nej, men Leo förklarar att Adam ansåg sig ha rätt att våldta Fatima: 

 

Ja, alltså han var ju onykter och så men han kände väl att han hade rätt att göra 

så, även fast hon sa nej. Kanske gick han igång på det, den där maktkänslan. Leo 

 

Leo fortsätter att avse att makt är kopplat till sexuellt umgänge och indirekt till våldtäkt 

som blir den absoluta följden när en person tar makten över en annan människas sexuella 

integritet. Makt kan förstås som ett medel för unga män att upprätthålla den styrande 

positionen. 

 

Nej men att en person går gång på att ha makt över en annan person vid sex. Leo 
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IP: Tror du att det är vanligt? 

[skratt] Absolut... Men det handlar väl om att känna kontroll. Sätt sig själv på en 

piedestal eller vad man ska säga. Man blir att känna sig övermäktig. Ja, precis 

som jag sa. Man har makten över situationen att göra precis som man vill. Leo 

 

Makt är en form av kontroll som mannen kan utnyttja för att hålla kvinnan i bestyr. När 

Leo får svara på frågan om han tror att makt ofta förekommer vid sexuellt umgänge, 

svarar han att det vanligen sker. Leo beskriver att ”man blir att känna sig övermäktig” 

vilket indikerar på att det är Leos egna känslor kring maktbegreppet. 

Både Emma, Lisa och Henrik påpekar att män tenderar att uppfattas som en tönt om han 

inte är på ett visst sätt eller ställer upp på vissa sexuella aktiviteter. Henrik uttrycker i 

frågan om det är svårt att säga nej vid samtycke att det finns en förväntan på honom att 

han måste säga ja för att inte framstå som en tönt. 

 

Ja, i den åldern vill man ju, eller alltså man är ju mer nyfiken, eller testa grejer. 

Så om man då säger nej så är man största tönten, om man inte gör dom sakerna. 

Henrik 

 

 

Analys 

Den underordnade maskuliniteten är ett bevis på hur feministiska attribut ses som mindre 

värda där Connell (2008, s. 117) menar att ord likt fegis, morsgris, ynkrygg, tönt och mes 

alla är benämningar som män möter på grund av deras icke-manlighet. Sammantaget är 

det ett bevis på att män som framställs feminina ses som mindre manliga. Det finns en 

rädsla hos de manliga intervjupersonerna att uppfattas som mindre manliga av både tjejer 

och killar. Mannen lever ständigt upp till den normativa standarden vilket enligt Connell 

(ibid.) inte sker medvetet, däremot är det en fördel för den patriarkaliska utdelningen som 

ger män mer makt i samhället gentemot den underordnade kvinnan. 

 

5.3.2 Kvinnan och skam 
 

När vi riktade sökarljuset mot ungdomars förståelse för våldtäkt resulterade det i att flera 

av intervjupersonerna, såg våldtäkt som en skändlighet där man inte pratar om vad man 

har varit utsatt för. Flera av intervjupersonerna resonerade hur känslan skulle vara att bli 

våldtagen och att man därefter har det på sitt eget samvete att man inte gjorde något 
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annorlunda. Kvinnan kom på tal omgående av flera av intervjupersonerna när våldtäkt 

skulle definieras, vars syfte låg i att se hur intervjupersonerna drog skiljaktigheter vad 

gäller kön i frågan om våldtäkt: 

 

När en tjej inte vill ha sex, är det definitivt våldtäkt om killen har det ändå med 

henne. Hon kan ju tyvärr inte göra så mycket, tycker det är hemskt. Jag menar, 

med att hon inte kan göra så mycket, det är eftersom hon är tjej, alla vet att tjejer 

inte kan komma loss från killar som har bestämt sig för att ha sex med dom. Henrik 

 

Henrik förklarar i ovanstående citat att unga kvinnor egentligen inte kan göra så mycket 

åt att de blir våldtagna. Mannen är alltså “starkare” och kvinnan är mer “underlägsen” vid 

ett sådant tillfälle. När det däremot kom till frågan om det fanns någon skillnad mellan 

hur olika kön upplever samtycke, beskrev de manliga intervjupersoner i liknelse till 

varandra, att kvinnor är ”mer känsliga än i killar”, förklarar Leo med följande citat: 

 

Tjejer är mycket känsligare än killar, dom kan gråta till det minsta lilla, för vem 

ser en kille sitta och gråta... ingen. Leo 

 

Vidare förklarar Lisa att den huvudsakliga orsaken till att man inte berättar om man har 

varit med om en våldtäkt är på grund av skam. Att man blir fråntagen så mycket som 

kvinna att det inte går att förklara med ord, menar Lisa. Kalle beskriver att även ifall det 

är så pass vanligt att det förekommer våldtäkter mot unga kvinnor, förblir det en 

skamkänsla då man rent ut sagt blottar sig själv för hela världen. En känsla som Kalle tror 

att det känns för en kvinna efter att hon varit med om en våldtäkt. Något som även Emma 

beskriver i följande citat: 

 

Jag tror att det känns som att man blir uttittad av hundratusen främlingar, och där 

står tjejen helt naken och svag. Ingen hjälper henne för alla står bara och glor. Så 

tror jag att det känns hela tiden för en tjej som blivit våldtagen. Emma 

 

Analys 

Att den unga kvinnan känner skam gentemot andra kan finna sitt stöd ur det 

socialkonstruktivistiska perspektivet, på grund av en känsla att hon faller utanför 

samhällets normer. Därigenom tolkar vi det att den “underlägsna” kvinnan även här faller 

in i det socialkonstruktivistiska perspektivet, i mötet med hur samhället ser på kvinnan i 
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jämförelse med vad Allwood och Erikson presenterar (2012, s. 122). Allwood och 

Erikson menar att de fenomen vi ser som riktiga är socialt konstruerade i samspel med 

människor. Detta har tolkats av det som framkom i intervjuerna, uppfattningarna av män 

och kvinnor är formade tillsammans med andra människor. Den “underlägsna” kvinnan, 

kommer åter på tal och finner sitt stöd i Uhnoos (2012, s. 91) studie, där kvinnor anses 

vara “svagare” än män. Detta kan medföra att kvinnor även har utöver skam, en rädsla att 

deras kroppar alltid ses som ett sexuellt objekt (Uhnoo, 2012, s. 81). När vi frågade 

intervjupersonerna att definiera våldtäkt, tydde alla intervjupersoner kvinnan omgående 

som ett brottsoffer. Flera av de unga männen i intervjuerna försökte att relatera till, hur 

det skulle kännas att bli våldtagen, men det intressanta i denna del är att de unga männen 

fortfarande använde kvinnan som brottsoffer. Det finner stöd i Uhnoos (2012, s. 80–81) 

studie, om att unga mäns utsatthet främst visar sig i fysisk misshandel och inte är rädda 

för att bli utsatt för sexuellt våld. Vidare förklarar Uhnoo att unga mäns sexuella integritet 

upplevs som ohotad (ibid.). Vilket vi kan konstatera av vad som framkom av intervjuerna, 

att kvinnans sexuella integritet i alla fall kan upplevas som hotad.   

 

6. Diskussion 
 

Målet med studien var att undersöka ungdomars förståelse för samtycke, respektive 

våldtäkt vid sexuellt umgänge. Syftet var även att studera om det fanns några skillnader 

mellan hur könens attityder om det ovanstående ämnet. Genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med sex ungdomar, har den här studien djupgående 

undersökt mönster, värderingar och signaler som intervjupersonerna ger uttryck för, när 

det gäller samtycke och våldtäkt vid sexuellt umgänge. Genom att använda ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt tillsammans med Connells maskulinitetsteori, har 

vi skapat oss en förståelse för ungdomars upplevelser kring samtycke våldtäkt. Teorierna 

har varit användbara för att tydliggöra och beskriva intervjupersonernas berättelser kring 

begreppen. Tillsammans med tidigare forskning har resultatet tolkats vidöppet för att visa 

på den breda förståelsen som ungdomarna visar inför begreppen. 

 

Resultatet för studien visade att ungdomar har en god förståelse för samtycke vid sexuellt 

umgänge. Intervjupersonerna beskriver att det måste finnas samtycke vid sexuellt 

umgänge för att det ska kännas bra. Samtycke är för ungdomar en väsentlig del i att ha 

sexuellt umgänge med en annan person. Resultatet beskriver hur ungdomar resonerar 
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kring hur signaler och kroppsspråk kan påverka ett samtycke där det ibland visade sig 

vara svårt att tolka vad en person ville genom kroppsspråket. Är en kram en aktivt 

medgivande signal till att en person vill ha sexuellt umgänge eller är en kram bara ett 

snällt sätt att säga hejdå på? Alkoholpåverkan är ytterligare en faktor som ungdomarna 

beskriver är en försvårande omständighet för hur samtycke kan tolkas och förstås. Men – 

ungdomarna är överens. Ett nej är alltid ett nej oavsett tidigare signaler som visar på 

någonting annat. Resultatet visar även att våldtäktsbegreppet är tätt sammankopplat med 

kön och vilka förväntningar och konstruktioner kön har i samhället. Intervjupersonerna 

beskriver att det finns skillnader mellan könen som visar att det är olika förutsättningar 

för vilket kön som utsätts för en våldtäkt och för vilket kön som utsätter en person för en 

våldtäkt. Det är tydligt att det finns fysiska egenskaper som intervjupersonerna kopplar 

till specifika kön där kvinnan exempelvis beskrivs vara svagare än mannen och således 

har svårare att försvara sig vid en våldtäkt. 

 

För att sammanfatta resultatet har vi tolkat det mest centrala och väsentliga ur resultatet 

likt vad som beskrivits ovan. Ungdomar har god förståelse för både samtycke och våldtäkt 

som begrepp men att det finns ett brett spektrum av tolkningar som möjliggör 

missuppfattningar. Det som är anmärkningsvärt i resultatet är den medvetenhet 

ungdomarna besitter, vad gäller könens olikheter. Det vill säga en medvetenhet kring hur 

samhället är uppbyggd av normer och oskrivna regler, för hur unga kvinnor och män ska 

förhålla sig till. Att det närmare sagt är, det är som det är och att samhället är konstruerat 

efter dessa riktlinjer som de olika könen förhåller sig till. 

 

Enligt Jeffners intervjupersoner (1998, s. 171) är allt som sker efter ett nej en våldtäkt 

men att det dock inte gäller inom relationer. Våra intervjupersoner hade en liknande 

definition av samtycke men ansåg däremot, till skillnad med Jeffners intervjupersoner, att 

det kunde ske en våldtäkt oavsett tidigare eller nuvarande relation. En likhet mellan vår 

och Jeffners studie är betydelsen av att säga nej på rätt sätt. Enligt Jeffners 

intervjupersoner fanns det olika sätt att säga nej på, där den unga kvinnan helst bör säga 

ett tydligt eller absolut nej, men helst gå därifrån (Jeffner, 1998, s. 269). Våra 

intervjupersoner poängterade betydelsen av att säga nej på ett tydligt sätt men det som 

skiljer sig med Jeffners studie är att våra intervjupersoner belyste att det var viktigare att 

säga nej med andra ord. Våra intervjupersoner ansåg att man inte säger ordet nej, då en 

ung man riskerar sin manlighet medan en ung kvinna känner rädsla för att säga nej-ordet. 
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Vi uppfattade även att vår studies intervjupersoner belyste stora skillnader mellan könen 

och hur dessa skapas i vardagliga situationer. Vi finner det intressant då dessa 

föreställningar påverkar ungdomarnas dagliga val och hur de ska bete sig i 

sammanhangen. I jämförelse med Jeffners intervjupersoner var den största betydelsen det 

utseendemässiga för de unga kvinnorna, medan attityden var det viktigaste för de unga 

männen (Jeffner, 1998, s. 204). I vår studie, diskuterades ingenting om utseendet men 

däremot om attityder, främst av de unga männen, där man inte skulle vara en ”tönt” utan 

att man skulle vara ”cool” inför sina vänner. Detta skulle kunna ge en indikation på att 

det inte har skett någon annorlunda attitydförändring sedan Jeffners studie från 1998. 

Dock vill vi i alla fall poängtera att det vi har tolkat utifrån vår studies intervjupersoners 

utsagor, kan det tolkas att det finns en lägre toleransgräns på vad som kan betraktas som 

en våldtäkt och sedermera är unga män idag i jämförelse med Jeffners intervjupersoner, 

mer lyhörda för kvinnors vilja.  

 

6.1 Förslag till framtida forskning 
 

Vi anser att det finns ett visst värde i att genomföra liknande studier då det behövs ett 

bredare underlag, där man undersöker ungdomars attityder och förståelse för våldtäkt. 

Men framför allt samtycke i sexuellt umgänge, där man kan försöka identifiera eventuella 

förändringar i förståelsen hos ungdomar. Detta för att kunna dra den kunskap för att 

skolväsende, där behovet av mer undervisning i skolan behövs och för att 

brottsförebyggande åtgärder ska kunna utvecklas. Vi började redan i inledningen att 

belysa att det inte finns ett brett forskningsområde kring ungdomars attityder och 

uppfattningar, specifikt inte om förståelsen till samtycke vid sexuellt umgänge. Ämnet är 

aktuellt i dagens svenska samhälle, vi har studerat förslag till framtida forskning. Ett av 

förslagen kan vara att titta på hur/om samtyckeslagen har fått någon effekt. Där frågan 

om fler anmälningar förekommer? Eller om fler har blivit dömda efter att samtyckeslagen 

trädde i kraft 2018? Det kommer dock att dröja ett par år innan man kan utröna om det 

har blivit en skillnad med den nya lagstiftningen eftersom den fortfarande är så pass ny. 

Det andra förslaget som skulle vara intressant för framtida forskning är att undersöka om 

ungdomars uppfattning om innebörden av våldtäkt ändrats, efter att den nya 

sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft?   
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8. Bilagor  
 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Intervjufrågor samtycke 

Kan du beskriva vad du tänker på när du hör ordet samtycke?  

Vad har samtycke vid sexuellt umgänge för betydelse för dig?  

Pratar du med dina kompisar om samtycke vid sexuellt umgänge?  

Pratas det någonting i skolan om samtycke?  

Har du någon gång upplevt bristande samtycke? 

Tror du att det finns någon skillnad mellan hur killar och tjejer upplever samtycke vid 

sexuellt umgänge?  

 

Lagtext: I juli 2018 trädde den nya sexualbrottslagstiftningen - samtyckeslagen i kraft, 

som innebär att det krävs ett uttryck för frivilligt deltagande och gör att fler handlingar 

kommer betraktas som övergrepp. Sexuellt umgänge ska bygga på frivillighet.   

 

Kan du beskriva vad du tänker när du hör den nya lagen?  

Har du läst om den innan denna intervju?  

Har du några idéer om hur man skulle kunna öka förståelsen för samtycke inom sexuellt 

umgänge? 

 

Intervjufrågor våldtäkt  

Kan du beskriva vad du tänker på när du hör ordet våldtäkt? 

 

Vinjett 1:   

Fatima är berusad och är på väg hem en lördagsnatt och bestämmer sig för att promenera 

hem istället för att ta taxin. Halvvägs möter Fatima, Adam, som hon tidigare har haft en 

flirt med, även Adam är berusad. Fatima och Adam ger varandra en kram där hon kort 

därefter uppger att hon ska fortsätta att gå hemåt. Adam följer Fatima hem och när dem 

är framme vill Adam följa med in i följd med att Fatima uppger flera gånger att han inte 

kan göra det då hon ska upp tidigt för att arbeta. Det slutar med att Fatima och Adam 

har sex trots att hon vid flertalet gånger uppgett att hon är trött. 

Vad tänker du om den här händelsen? 
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Vilka olika sätt tycker du att det finns att säga nej på?  

Är det olika beroende på om du är kille eller tjej tror du?  

 

Vinjett 2: 

Det är äntligen sommarlov för Annie och hennes klasskamrater, de planerar att ha en 

avslutningsfest och bjuder in deras parallellklass till i ett stort strandhus, som en av 

Annies kompisars föräldrar äger. Det bjuds på alkohol, hög musik, alla dansar och 

skrattar. Annie fångar Gabriels uppmärksamhet tvärs över dansgolvet och de börjar att 

dansa tillsammans. Efter en stund går Annie ner mot båthuset som ligger avsides med 

huset för att ringa till sina föräldrar och uppdatera dem att allt är okej. Gabriel som 

Annie tidigare dansade med går efter, Annie utsätts för en våldtäkt då hon uppger ett nej 

innan handlingen.   

 

Vad tänker du om den här händelsen? 

Vad får du för känslor när du hör den här texten?  

 

Är det något som du vill tillägga?  
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8.2 Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Hej,  

 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på kandidatprogrammet i 

utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle. Vi önskar hjälp att vidarebefordra detta 

mail till samtliga lärare på er skola. Vi skulle bli oerhört tacksam om ni kunde hjälpa oss 

att nå fram till ungdomarna för att delta i vår studie vars syfte är ungdomars förståelse för 

samtycke och våldtäkt. Det är ett ämne som är viktigt att prata om, där fokus är att skapa 

en känsla för vad ungdomar har för attityder för samtycke och våldtäkt.  

 

Då intervjun berör ett område som kan betraktas som känsligt och tankeväckande följer 

vi strikt etiska aspekter, informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Ytterligare etiska överväganden är att målsägande inte behövs kontaktas. 

Deltagandet till studien är frivilligt och kan när som helst avböjas eller avbrytas. Intervjun 

kommer att ske antingen enskilt eller i gruppintervju.  

 

Vår önskan är att lärare kan uppmana elever att vara med på denna studie, där ni i sådana 

fall skriver upp namn, ålder och telefonnummer till de elever som kan tänka sig att vara 

med och meddela till vår mail, se nedan. De elever som är med på intervjun kommer att 

få en biobiljett som tack för hjälpen.  

 

Varma hälsningar, 

 

Lisen Lundberg och Madelene Fix 
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8.3 Bilaga 3 - Affisch  

 
 


