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Abstract 
 
Johansson, T. (2015). Reality of rape. How does mens attitudes, different religion and 
cultural aspects effect prevalence of rape?: A literature study. Bachelor thesis in Public 
Health science. Department of occupational studies. Faculty of Health and Occupational 
Studies. University of Gävle, Sweden. 
 
Violence against women is looked upon as a worldwide public health problem. Religion 
and culture are aspects that seem to influence the beliefs concerning violence against 
women. The sexual violence is also spread worldwide and some research shows that 
one in three women is exposed. Rapestatistics vary between countries and research 
implies that it is increasing. The purpose of this study was first to examine if an 
association exists between mens´ attitudes towards rape and prevalence of rape in 
different countries and second to find out if religion and culture effects attitudes and 
prevalence regarding rape. The method used was a literature study involving ten 
scientific articles. Results showed that more than half of the articles included the 
attitude that ”rapevictims are to blame for the rape” and five out of ten articles showed 
that cultural aspects was an influencing factor. Some attitudes appeared to show 
associations with prevalence of rape. Religion did not seem to result in any significant 
effect on neither attitude nor prevalence, cultural aspects, on the other hand, occurred to 
show negative effects on attitudes. The conclusion is that some of mens´ attitudes 
regarding rape have associations with prevalence and some cultural aspects appear to 
influence attitudes regarding rape. 
 
Keywords: Attitude towards rape, beliefs, rapemyths and public health    



 

 

Sammanfattning 
 
Kvinnor exponeras för våld runt om i hela världen. Var tredje kvinna uppskattas ha 
utsatts under sin livstid och våldet mot kvinnor ses som ett världsomfattande 
folkhälsoproblem. Religion och kulturella aspekter anses därtill påverka uppfattningarna 
om kvinnovåld. Likaså det sexuella våldet är utbrett och viss forskning visar att var 
fjärde kvinna blivit utsatt. Våldtäktsstatistiken varierar mellan länder och forskning 
visar att förekomsten ökar. Syftet med denna studie var att undersöka om associationer 
finns mellan mäns attityder till fenomenet våldtäkt och förekomst av våldtäkt i olika 
länder samt att ta reda på om religion och kulturella aspekter påverkar attityder och 
förekomst av våldtäkt. För att ta reda på syftet användes en litteraturstudie innehållande 
tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att männen hade en mer negativ syn på 
våldtäkt och våldtäktsoffer än kvinnor. I sex av tio artiklar framfördes attityden ” att 
våldtäktsoffret bär skuld till våldtäkten” och i fem av tio artiklar framkom en kulturell 
aspekt som en påverkansfaktor. Attityden ” att våldtäktsoffret bär skuld till våldtäkten” 
visade antydningar till associationer mellan mäns attityd och förekomst av våldtäkt. 
Religion visade ingen signifikant påverkan på varken attityder eller förekomst däremot 
tyddes kulturella aspekter påverka attityder gällande våldtäkt. Studiens slutsats är att 
associationer förekommer mellan vissa av mäns våldtäktsattityder och förekomst av 
våldtäkt samt att kulturella aspekter i viss bemärkelse påverkar våldtäktsattityder. 
 
Nyckelord: Attitude towards rape, beliefs, rapemyths och public health   
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Inledning 
 
I en värld fylld av krig och orättvisor har begreppet mänskliga rättigheter haft en 
kraftfull betydelse för samhället. För cirka 60 år sedan tillkännagav Förenta Nationerna 
(FN 2008) en allmän deklaration gällande mänskliga rättigheter. Deklarationen yrkade 
och yrkar än idag bland annat på alla människors lika värde oavsett hudfärg, kön, 
religion och ursprung. Resultatet av den allmänna deklarationen ledde bland annat till 
att staterna började arbeta med mänskliga rättigheter över gränserna och att områden 
som rasdiskriminering, apartheid och all slags diskriminering av kvinnor täckts av 
konventioner (Dunér 1992). Konventioner är FN:s främsta redskap för att se till att de 
mänskliga rättigheterna skyddas. Då ett land anslutit sig till en konvention måste 
kontinuerliga rapporter lämnas in och anser FN att konventionen inte efterlevs kan 
kritik och förslag på förbättring uttryckas (FN 2012). Även om många förändringar har 
skett sedan mänskliga rättigheter blev en grund till vår struktur förekommer fortfarande 
grova orättvisor världen över. Den allmänna deklarationen var och är inte juridiskt 
bindande utan bygger på ett moraliskt åtagande för de stater som skrivit under. Däremot 
är stater som undertecknat en konvention skyldiga att arbeta i enlighet med den och även 
införliva nationell lagstiftning (Bring 2011). Problemet menar FN (2012) är att länder 
har rätt att reservera sig mot vissa delar vilket kan leda till att själva syftet går förlorat. 
Konventionen berörande avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor är en av 
de konventionerna med flest reservationer (ibid.).  
 
Bakgrund 
 
Våld mot kvinnor sker i världens alla länder och är globalt sett ett av de mest 
omfattande våldsdåden. World Health Organization (WHO 2013) uppskattar att var 
tredje kvinna utsätts för våld och att detta med klarhet är ett världsomfattande 
folkhälsoproblem. FN (u.å.) menar att våldet mot kvinnor är en direkt 
könsdiskriminering och faller under kvinnokonventionen; avskaffande av all slags 
diskriminering mot kvinnor. Våldtäkt ses som ett allvarligt brott mot mänskliga 
rättigheter och erkänns i allt större utsträckning som ett grovt dåd i folkrätten (Amnesty 
international 2008). Enligt Harrendorf et al. (2010) ökar våldtäktstrenden. Kvinnor i 
Sverige utsätts för våldtäkt i avsevärt större mängd än män och fortfarande ökar 
skillnaderna (Brottsförebyggande rådet 2014). Forskning i USA visar att våldtäktsoffren 
är av kvinnligt kön i 94 procent av våldtäktsfallen (U.S. Department of justice 2002). 
Likaså Harrendorf et al. (2010) menar att offret oftast är kvinnligt i en våldtäkt samt att 
förövaren mestadels är manlig.     
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Enligt brottsbalken definieras våldtäkt på detta sätt;  
  

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot 
om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa 
eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens 
allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 
två och högst sex år”   
                (SFS 2013:365) 
 

I vissa länder antyder forskning att var fjärde kvinna har blivit utsatt för sexuellt våld 
vid något tillfälle i livet (Garcia-Moreno et al. 2006). Socialstyrelsen (2015) definierar 
sexuellt våld som våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar. Forskning visar 
ett oroväckande stort mörkertal gällande våldtäkter, en studie genomförd i USA menar 
att endast en av sex våldtäkter anmäls (Wolitzky-Taylor et al. 2011). De Lisi (2015) 
påpekar vikten av att ämnena våld och våldtäkt undersöks då dessa brott ökar och kostar 
samhället. Vidare anser forskaren att undersökningar som dessa är nödvändiga för att 
lyckas förstå varför beteendena förekommer.  
 
I Sverige belyser regeringen vikten av en sexualitet fri från bland annat fördomar, tvång 
och våld. ”Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa” är folkhälsomål 
nummer åtta i regeringens proposition (Socialdepartementet 2002, s. 75). Samhällets 
syn på sexualitet är direkt kopplat till hur människor med olika typ av sexualitet 
behandlas. Förnedring, tvång och våld i dessa sammanhang är förenat med ohälsa. 
Vidare menar regeringen att samhällets syn på kvinnor i en negativ bemärkelse 
resulterar i sexuellt våld vilket i sin tur leder till ohälsa. För att kunna ge individer 
möjlighet till en trygg miljö där sexualitet inte fördöms eller används som anledning till 
våld är det förebyggande folkhälsoarbetet av vikt (Socialdepartementet 2002).        
 
Våldtäktens verklighet i olika länder 
 
Våldtäktsstatistik i olika länder beskriver hur många våldtäkter som anmälts i respektive 
land. Statistik och likaså definitioner samt lagstiftningar gällande våldtäkt varierar 
mellan länder (UNODC 2011). Dessa variationer angående förekomst av våldtäkt bland 
olika länder väcker intresset varför dessa skillnader förekommer. Södra Afrika, 
Oceanien och Nordamerika har enligt Harrendorf et al. (2010) den högsta förekomsten 
av anmälda våldtäkter och Asien den lägsta. Sydafrika, USA och Indien är tre länder 
som fokuserats på i denna studie. Sydafrika och USA på grund av dess höga 
våldtäktsstatistik och Indien med anledning av dess jämförelsevis låga. Statistiken i 
Indien uppskattas vara väldigt underskattad då studier visar att många våldtäktsoffer 
inte vågar anmäla brottet (Human Rights Watch 2010). Denna aspekt medverkar till att 
Indien är ett av länderna i fokus i denna studie. Tabell 1 nedan innehåller även statistik 
från Israel, Turkiet, Ghana, Benin och Australien då den primära litteraturstudien 
innehåller artiklar genomförda även i dessa länder. 
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Sydafrika 
      
I Sydafrika anmäldes 46 253 våldtäkter under förloppet av ett år och andelen våldtagna 
per 100 000 var 194 stycken (SAPS 2014). Enligt statistiken har Sydafrika den högsta 
prevalensen av våldtäkt i världen (United States Department of State 2014). 
Apartheidsystemet rådde i Sydafrika från 1948 fram till början av 1990-talet, ett 
samhällssystem där en ras dominerade över en annan (NE 2015). I kampen mot att 
rasera apartheidsystemet fantiserades det om ett land fritt från förtryck, diskriminering 
av ras, kön och religion (Gqola 2007). Våldet samt de patriarkala normer som 
genomsyrade landet var däremot så djupt förankrade att Sydafrika efter raseringen av 
apartheid fortfarande plågades av detta och plågas än idag. Kvinnor hålls i ett hårt grepp 
av männen där kvinnors kroppar ses tillgängliga att kommentera, våldta, misshandla och 
kidnappa (ibid.). Enligt Sydafrikansk lag definieras våldtäkt som handlingen då en 
person på ett olagligt och avsiktligt sätt sexuellt penetrerat en annan person utan dennes 
medgivande (Criminal law 2007:32). Större delen av Sydafrikas befolkning följer en 
kristen tro (NE 2015).  
 
USA 
 
I USA anmäldes 300 170 våldtäkter under året 2013 det vill säga en andel på 111 
våldtagna per 100 000 invånare (Truman & Langton 2014). Andra källor uppskattar att 
var sjätte kvinna blivit utsatt för våldtäkt i USA (Tjaden & Thoennes 2000). 
Definitionen av våldtäkt i USA varierar mellan staterna men Federal Bureau of 
Investigations (FBI) definition är: penetration, oavsett hur obetydlig, av vagina eller 
anal med en kroppsdel eller ett objekt, eller oral penetration av ett könsorgan utan 
samtycke från offret (CJIS 2012). Majoriteten av USA:s befolkning lever efter en 
kristen tro (NE 2015).    
 
Indien 
 
År 2012 anmälde 24 915 kvinnor våldtäkt i Indien vilket motsvarar en andel på 2 
våldtagna per 100 000 invånare (National Crime Records Bureau 2013). Andelen 
våldtagna kvinnor i Indien förefaller relativt låg i jämförelse med vissa andra länder 
dock förmodas antalet våldtäkter som inte anmäls vara hög. Med ett uppskattat värde på 
oanmälda våldtäkter beräknas en kvinna bli våldtagen var 26 sekund (Kumar 2010). 
Övervägande del av Indiens befolkning är hinduer (NE 2015). Enligt indisk lag 
definieras våldtäkt som att offret ej besvarar gärningsmannens försök till sexuella 
handlingar, att offret inte har någon sexuell attraktion till gärningsmannen samt att 
offret gör försök till motstånd (Kumar 2010). Vidare menar författaren att stramare 
lagar kan minska det ökande kvinnovåldet därintill våldtäkter mot kvinnor. 
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Tabell 1. Sammanställning av andel anmälda våldtäkter per land/år/invånare 
  
Land Antal anmälda 

våldtäkter under 
ett år 

Andel anmälda 
våldtäkter per  
100 000 invånare 

Religionsmajoritet 

Sydafrika 46 253 194 Kristendom 
USA 300 170 111 Kristendom 
Australien 6 378 28,6* Kristendom 
Israel 1 243 17,5* Judendom/icke troende  
Ghana - 17* Kristendom  
Benin - 2,6* Kristendom 
Indien 24 915 2 Hinduism 
Turkiet 1 071 1,5* Islam  
* Källor: UNODC 2011, Newman 2010, DAW 2005, UI 2015, NE 2015 
 
 
Religionen och kulturens roll 
 
Våld mot kvinnor anses, som tidigare nämnts, existera i alla länder världen över, dock 
varierar samhällens uppfattningar om kvinnovåld samt åtgärder för våldets utsträckning. 
Faktorer som påverkar dessa uppfattningar är bland annat religion och kultur (Salhi 
2013). 

Religion 
 
I utformandet av samhällen, normer och kvinnors förehavanden har religion visats vara 
en viktig faktor (De la mata et al. 2008). Marshall (2010) menar att lärdomar och 
tillämpningar av olika religioner kan endera vara nyckeln till att förbättra kvinnors liv 
eller en orsak till konflikt och ett hinder till förändring. Viss forskning pekar på att 
religion stödjer exempelvis våldtäktsattityder, framförallt i form av att straffa 
våldtäktsoffer. Islam och hinduism är framträdande i denna fråga. Dessa religioner är 
djupt förankrade med lagstiftning vilket är betydande då forskning antyder att 
religionens inverkan blir kraftigare (Franiuk & Shain 2011).  
 
Hinduism 
Inom hinduismen finns många olika gudar. En helig skrift finns inte men hinduer följer 
en moralisk lag kallad Dharma (NE, 2015). Trots att många av hinduismens gudar är 
kvinnliga är patriarkatet ett faktum inom denna religion. Franiuk & Shain (2011) menar 
att myter som exempelvis ”att kvinnan ber om att bli våldtagen” enkelt stöds med hjälp 
av hinduismens texter där en kvinna påstås ha en stark sexlust fram till att en man gör 
anspråk på henne. 
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Islam 
I västra Asien och norra Afrika är Islam den största religionen, det finns sammanlagt 
cirka 1,3 miljarder muslimer världen över (NE 2015). Islam utgår från Koranen, guds 
ord till människorna. Olika uppfattningar har bildats om vem som ska se till att guds ord 
efterlevs. Makthavarna i vissa länder har tagit på sig detta ansvar och kontrollerar 
befolkningen och dess beteende, kvinnors klädsel framför allt (ibid.) Islam associeras 
ofta med kvinnors låga status i jämförelse med män. Många påstår däremot att koranen 
beskriver män och kvinnor som likar dock anser flertal forskare att koranen har tolkats 
till mannens fördel och använts i syfte att bibehålla mannens makt (Franiuk & Shain 
2011).  
 
Kristendom 
Kristendomen beräknas vara dubbelt så stor som Islam vilket gör den till världens 
största religion (Hedin 2011). Kristendomen råder främst i Afrika, Amerika, Australien 
samt Europa med cirka 2,5 miljarder troende. Ett budskap som speglar kristendomen 
genom historien är ”människans värde och räddning från det onda” (Hedin 2011, s. 8). 
Kvinnans värde inom kristendomen kan dock ifrågasättas då det finns texter i bibeln, 
liknande koranen som vidmakthåller ojämlikheter bland män och kvinnor (Sahli 2013). 
 
Judendom 
Judendomen är störst i Israel, dock är denna religion även utbredd i bland annat USA, 
Frankrike och Ryssland. Judendomen har påverkats av många religioner men följer i 
huvudsak en gud, denna gud valde ut folket från Israel som guds folk (NE 2015). Enligt 
Gaunt (2012) förstärker judendomen könshierarkin samt traditionella könsroller. 
Judiska lagar speglar patriarkatet och kvinnans plats ses vara i hemmet (ibid.). Men 
kvinnofrågor tar idag en större plats bland judarna, fler och fler judiska organisationer 
jobbar för jämställdhet gällande kön (NE 2015). 
 

Kultur 
En oenighet gällande definitioner på kultur förekommer i forskningsvärlden, Minkov 
(2011) menar att definitionen beror på vem det är som föreslår den. Kultur enligt Tylor 
(1871, s. 1) är exempelvis ”den komplicerade helhet som innehåller erfarenheter, tro, 
moralbegrepp, rättsföreställningar, seder och alla övriga färdigheter och vanor en 
människa har förvärvat som samhällsmedlem”. Enligt Minkov (2011) definieras kultur 
som en sammanställning av bland annat värderingar, stereotyper, normer och beteenden. 
Värderingar beskrivs som viktiga aspekter i människors liv, exempelvis hur viktigt ens 
religion är, stereotyper anses vara generaliserade uppfattningar om till exempel 
personer, samhällen eller grupper. Uppfattningarna kan handla om exempelvis 
värderingar eller personligheter. Normer menar Minkov (2011) är vad en person anser 
att den bör eller inte bör göra, vad som är acceptabelt eller oacceptabelt. Beteenden, en 
beskrivning av hur en befolkning, grupp eller individ beter sig kan mätas i form av 
statistik, såsom våldtäkter, mord, alkoholkonsumtion och så vidare (ibid.). Dessa 
begrepp kommer i fortsatt text att benämnas som kulturella aspekter. 
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En annan kulturell aspekt är patriarkala strukturer. Rothstein (2005) menar att kultur är 
ett av flera hänseenden som påverkar könsmaktstrukturer, det vill säga samhällets roll i 
att sätta män i en maktposition och med det missgynna kvinnor. Detta liknar Salhis 
(2013) definition av en patriarkal struktur, det vill säga den makt män ursprungligen har 
över kvinnor. Våldtäkt kan exempelvis ses som en effekt av patriarkala strukturer (NE 
2015). Ur ett historiskt perspektiv ser Björktomta (2012) dessa strukturer som ett 
faktum. Mannens makt i samhället och rätten över kvinnans kropp samt sexualitet är 
enligt författaren uppenbar. Patriarkala strukturer anses mer eller mindre förekomma i 
alla samhällen (Encyklopedia 2008). Utöver maktspelet inom de patriarkala strukturerna 
finns även tendenser till våld, Björktomta (2012) menar att våldet används bland annat 
som ett sätt att vidmakthålla mannens position i hierarkin. Vidare anser författaren att 
våld ofta associeras med maskulinitet och normer om manlighet (ibid.).  

Forskare menar att en patriarkal struktur stödjer och skapar grund för sexuellt 
våld. Därtill anser de att våldtäktsmyter vilka anses vidmakthålla sexuellt våld 
härstammar från ett samhällssystem där mannen är överlägsen kvinnan (Edwards et al. 
2011). Våldtäktsmyter menar att förneka, ursäkta och bagatellisera sexuellt våld mot 
kvinnor, att den utsatta kvinnan provocerat mannen till att våldta är ett exempel på en 
sådan myt (Bohner et al. 2005). Våldtäktsmyter definierades av Lonsway & Fitzgerald 
(1994 s. 134) som ” attityder och uppfattningar som generellt är falska men brett och 
ihärdigt fastslagna, och menar att förneka och rättfärdiga mäns sexuella aggressioner 
gentemot kvinnor”.   
 
Attityder 
 
Termen attityd kan definieras på många olika sätt, de flesta definitioner berör tendensen 
att bedöma om ett objekt eller en person betraktas positiv eller negativ (Mayo & 
Haddock 2010). Enligt forskning delas attityder upp i tre komponenter; kognitiv, affektiv 
och beteende. Den kognitiva komponenten syftar till hur tankar och uppfattningar 
påverkar attityden, den affektiva komponenten hänvisar till hur känslor påverkar. 
Komponenten beteende menar att tidigare agerande eller upplevelser påverkar attityden 
mot ett objekt eller en person. Attityder anses vara ett viktigt begrepp i den bemärkelsen 
att det påverkar vårt sätt att tänka och agera. Det ska dock poängteras att attityder inte 
styr vårt beteende utan endast påverkar beteendet mer eller mindre och detta beroende 
på olika faktorer. Exempelvis påverkar attityden beteendet mer när en person har en 
stark attityd mot någon eller något, även vilket typ av beteende spelar roll (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

Problemformulering 
 
Forskning visar att våld mot kvinnor idag är ett globalt folkhälsoproblem (WHO 2013). 
Våldtäkt vilket anses vara ett grovt brott mot mänskliga rättigheter visar enligt 
undersökningar att antalen ökar (BRÅ 2015). Ett brott med denna utsträckning ses som 
en tillräcklig anledning varför ytterligare undersökning är nödvändig. Forskning idag 
menar att fokus ständigt ligger på att hitta sätt att skydda offret istället för att ändra 
beteendet på förövaren (Henry & Powell 2014). Med det som grund inriktar sig denna 
studie på det manliga könet och dennes attityder. Då attityder bevisats påverka våra 
beteenden anses det vara ett betydande område att undersöka i samband med våldtäkt. 
Exempelvis har det framkommit att mäns attityd och grad av acceptans mot 
våldtäktsmyter påverkar mäns benägenhet att våldta (Bohner et al. 2005). Religion 
anses ha en viktig roll i utformandet av samhällen (De la Mata et al. 2008), och 
kulturella aspekter som patriarkala strukturer anses skapa grund för sexuellt våld 
(Edward et al. 2011). Dessa perspektiv gör ämnena religion och kultur betydande i 
denna typ av forskning.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka huruvida det finns associationer mellan mäns attityder gällande 
våldtäkt och förekomst av våldtäkt i olika länder. Studien ämnar även undersöka hur 
religion och kulturella aspekter påverkar attityder och förekomsten av våldtäkt.  
 
Vad har män för attityder avseende fenomenet våldtäkt i jämförelse med kvinnor?  
Vad finns det för attityder angående en kvinnas roll i en våldtäkt? 
Finns det ett samband mellan attityd och förekomst?  
Påverkar olika religioner/kulturer attityder och förekomst av våldtäkt? 
 
 
Metod  
 
Bryman (2008) menar att en litteraturstudie är relevant när en person vill undersöka 
tidigare forskning och kunskaper inom ett visst område. Studien menade att undersöka 
förhållanden i olika länder vilket krävde en analys av tidigare genomförd forskning, 
detta motiverade valet av metoden; litteraturstudie. Andersson (2003) menar att en 
litteraturstudie är ett effektivt sätt för forskare att få en helhetsbild av kunskapsläget på 
ett utvalt område.  
 
 
 
 
 



 

8 
 

Studiedesign 
 
Denna studie har använt sig av en litteraturöversikt som studiedesign. Den primära 
studien avsåg undersöka data från både kvalitativ och kvantitativ forskning. Enligt 
Friberg (2006) kan en litteraturöversikt ha en utgångspunkt i både kvalitativ samt 
kvantitativ forskning, det görs ingen avgränsning mellan dessa metoder. Därtill 
genomförs litteraturöversikter med avsikt att bland annat ”skapa en överblick på ett 
avgränsat område” (Friberg 2006, s. 117). Området våldtäkt vilket denna studie berör 
anses vara ett avgränsat område inom begreppet våld, varför litteraturöversikten ansågs 
vara en passande studiedesign.  
 
 
Databaser/sök/urvalsstrategi 
 
I sökprocessen användes samsökningsdatabasen Discovery. Denna samsökningstjänst 
erbjöd en samlad sökning i många olika databaser samt kataloger.  För att sökandet ska 
bli lönsamt menar Bryman (2008) att passande sökord bör formuleras. Till en början 
användes sökorden; rape och public health. Det kan enligt Bryman (2008) vara 
fördelaktigt att använda nyckelord från andra artiklar lämpade till studien (ibid.). 
Genom en generell sökning kring studiens ämne påträffades passande artiklar vilka var 
en inspiration i vidare formulering av sökord. Sökord som senare användes var; 
attitude* toward* rape*, beliefs samt rape myths. Eftersom studien fokuserat på länder 
som exempelvis Sydafrika och Indien användes även South Africa och India som 
sökord. Tabell 2 nedan visar en översiktlig bild av sökandet.  
 
 
Tabell 2. Översiktlig bild av sökandet efter artiklar till litteraturstudien 
 
Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

Discovery Rape AND public health 54 958  

Discovery Rape* AND attitude* AND 
beliefs 

939 2 

Discovery Attitude* toward* rape AND 
beliefs 

158 4 

Discovery Attitude* toward* rape* AND 
beliefs AND rape myths 

93 3 

Discovery Rape AND beliefs AND 
Africa 

57 2 

Discovery Rape AND attitudes AND 
India 

36 1 
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Inklusionskriterier 
§ Artiklar med information rörande studiens frågeställningar inkluderades såväl 

kvantitativ som kvalitativ  
§ Artiklar med information om mäns attityder gällande våldtäkt inkluderades 
§ Granskade artiklar inkluderades (peer reviewed) 
§ Artiklar publicerade mellan 2000-2015 inkluderades 
§ Artiklar utförda i länderna; Sydafrika, USA, Australien, Israel, Ghana, Benin, 

Indien och Turkiet inkluderades 

Exklusionskriterier  
§ Artiklar som inte var peer reviewed exkluderades  
§ Artiklar som ej hade full text exkluderades  
§ Alla språk förutom engelska och svenska exkluderades  
§ Artiklar daterade före år 2000 togs inte med i studien  
§ Artiklar vilka enbart tog upp kvinnors attityder gällande våldtäkt exkluderades 

 
 

Utvalda artiklar  
 
Följande artiklar användes i den primära litteraturstudien: 
 
Attitudes toward rape and victims of rape: a test of the feminist theory in Ghana.  
 
Attitude and myths towards rape among medical students in Rajkot, India.  
 
Adolescent’s beliefs about forced sex in Kwazulu-Natal, South Africa.  
 
Sexual assault, sexual risks and gender attitudes in a community sample of South 
African men.  
 
Male university students attitudes toward rape and rapists.  
 
Attitudes toward victims of rape: effects of gender, race, religion and social class.  
  
Ambivalent sexism, belief in a just world, and empathy as predictors of turkish students 
attitudes toward rape victims.  
 
Exploring sexual harassment and related attitudes in beninese high schools: a field 
study.  
 
Sexual assault perpetrators justifications for their actions: relationships to rape 
supportive attitudes, incident, characteristics and future perpetration.  
 
Perceptions of rape and sexual assault among Australian adolescents and young adults. 
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Dataanalys  
 
För att underlätta analysen sammanställdes artiklarna i en tabell där författare, namn, 
metod, syfte, resultat och evidensgrad framgick (se tabell 5). Att sammanställa artiklar i 
tabeller ger enligt Bryman (2008) en översiktlig och lättillgänglig litteraturgenomgång. 
Artiklarna gavs ett kodnamn (se tabell 4) och jämfördes sedan med varandra för att hitta 
likheter samt skillnader. Analysen av data gick vidare med att lyfta fram vilka attityder 
som förekom i de olika länderna samt om religion och kulturella aspekter framgick som 
påverkansfaktorer. Även dessa sammanställdes i tabeller (se tabell 6 och 7). För att 
utvärdera artiklarnas evidensgrad användes en granskningsmall från SBU för kvalitativ 
forskning samt en modifierad SBU-granskningsmall för kvantitativ forskning (se bilaga 
1 och 2). Om en artikel ansågs uppfylla mer än 80 procent av granskningsmallen 
bedömdes den ha en hög kvalité. En artikel som uppfyllde mellan 60-79 procent 
bedömdes till en medelhög kvalité och en artikel med mindre än 60 procent bedömdes 
ha en låg kvalité. En av de valda artiklarna uteslöts då evidensgraderingen ansågs som 
låg. Två av de valda artiklarna uteslöts då de med noggrannare undersökning inte kunde 
medverka till att svara på syftet och frågeställningarna.  
   
 
 
Tabell 4. Kodning av artiklar 
 
Kodnamn Artikel 

Artikel 1 Attitudes toward rape and victims of rape: a test of the feminist theory in Ghana 

Artikel 2 Attitude and myths  
towards rape among medical students in Rajkot, India 

Artikel 3 Adolescent’s beliefs about forced sex in Kwazulu-Natal, South Africa 

Artikel 4 Sexual assault, sexual risks and gender attitudes in a community sample of South African 
men 

Artikel 5 Male university students attitudes toward rape and rapists 

Artikel 6 Attitudes toward victims of rape: effects of gender, race, religion and social class 

Artikel 7 Ambivalent sexism, belief in a just world, and empathy as predictors of turkish students 
attitudes toward rape victims 

Artikel 8 Exploring sexual harassment and related attitudes in beninese high schools: a field study 
Artikel 9 Sexual assault perpetrators justifications for their actions: relationships to rape supportive 

attitudes, incident, characteristics and future perpetration 
Artikel 10 Perceptions of rape and sexual assault among Australian adolescents and young adults 
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Forskningsetiska överväganden  
 
Studien avsåg endast innehålla tidigare genomförd forskning med kriteriet peer review 
vilket ansågs tillräckligt för att uppfylla informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. En granskning av artiklarnas evidensgrad 
var även tilltänkt vilken bland annat utvärderar artiklars etik. Värderingar som i en 
mening är en del av etiska frågeställningar genomsyrar enligt Bryman (2008) alla steg i 
en studie. Personliga erfarenheter ses som oundvikliga att påverka fokus och 
genomförande inom samhällsvetenskaplig forskning (ibid.). Då valet av ämne var fritt 
med undantag av kriteriet att befinna sig inom området folkhälsa fanns medvetenheten 
om den påverkan egna värderingar kunde resulterat i. Bryman (2008) poängterar vikten 
av ”medveten partiskhet” då vissa områden är mycket svåra att utforska på ett objektivt 
sätt. Författaren menar att samhällsforskare i vissa fall måste ta ställning. Denna 
”medvetna partiskhet” var en aspekt som under hela studien menades att sträva efter. 
Framför allt avsågs en diskussion i ett senare skede kring vilka resultat som kunde ha 
påverkats av egna värderingar.   
 
Resultat 
 
Denna litteraturstudie innehåller tio artiklar vilka berör ämnet attityder gällande våldtäkt 
och sexuellt våld, i de flesta fall attityder i form av våldtäktsmyter. Studien avsåg 
undersöka huruvida det finns associationer mellan mäns attityder gällande våldtäkt och 
förekomst av våldtäkt i olika länder samt undersöka hur religion och kulturella aspekter 
påverkar attityder och förekomsten av våldtäkt. Förutom att besvara syftet menade 
studien även att svara på fyra frågeställningar;  
 
Vad har män för attityder avseende fenomenet våldtäkt i jämförelse med kvinnor?  
Vad finns det för attityder angående en kvinnas roll i en våldtäkt?  
Finns det ett samband mellan attityd och förekomst?  
Påverkar olika religioner/kulturer attityder och förekomst av våldtäkt? 
 
Resultatet nedan menar därmed att beskriva vilka attityder och vilka skillnader mellan 
män och kvinnor som upptäckts under sökandet, vilka attityder som förekommit i olika 
länder samt vilka religioner som framkommit i artiklarna. Det har tidigare nämnts fem 
kulturella aspekter; värderingar, stereotyper, normer, beteenden och patriarkala 
strukturer. Endast tre av dessa aspekter kunde urskiljas i de inkluderade artiklarna. De 
kulturella aspekter som kommer att nämnas nedan är stereotyper, normer och patriarkala 
strukturer (se tabell 7). Länder som berörts i studien är; Sydafrika, USA, Australien, 
Israel, Ghana, Benin, Indien och Turkiet. De flesta av artiklarna använde sig av enkäter 
som metod. Vissa av artiklarna hade flera syften, endast de syften som var relevanta till 
den primära studien inkluderades. Urvalet varierade mellan artiklarna, vissa använde sig 
av ett slumpmässigt urval och andra ett bekvämlighetsurval. Nedan presenteras 
sammanställningen av alla artiklar, tabellen innehåller: författare, titel, metod, syfte, 
resultat samt evidensgrad (tabell 5).  
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Attityder och könsskillnader  
 
Majoriteten av artiklarna (9 av 10) visade på en skillnad i kön angående attityder mot 
kvinnliga våldtäktsoffer. De manliga representanterna hade antingen en mer negativ syn 
på kvinnliga våldtäktsoffer eller en högre acceptans av våldtäktsmyter än de kvinnliga 
representanterna. Exempelvis artikel 1 (Boakye 2009) vilken utfördes i Ghana 
resulterade i en slutsats att män stödjer våldtäktsmyter i en större skala än kvinnor. 
Artikeln berörde våldtäktsmyter som exempelvis ”att våldtäkt inom giftermål inte 
förekommer”, ”om en kvinna blir våldtagen medan hon är alkoholpåverkad är det 
hennes eget fel” och ”vissa våldtäkter är menade att lära kvinnan en läxa”.  
 
Männen i artikel 2 (Chudasama et al. 2013) vilken utfördes i Indien visade en mer 
tolerant attityd till våldtäkt än kvinnorna. Attityden och våldtäktsmyten ”att 
våldtäktsoffret bär skuld för våldtäkten” återfanns i mer än hälften av artiklarna varav 
de manliga representanterna ansåg detta som mer accepterat än de kvinnliga. Artikel 6 
(Nagel et al. 2005) samt 7 (Sakalli-Ugurlu et al. 2007) framhävde attityder som ”att 
vissa våldtäktsoffer förtjänar dådet” och ”att det finns chans att våldtäktsoffret ljuger” 
där återigen männen var mer accepterande än kvinnorna.  
 
Förutom attityden ”att våldtäktsoffret bär skuld för våldtäkten” framkom i artikel 9 
(Wegner et al. 2015) attityder som exempelvis att ”våldtäktsmannen var berättigad 
våldtäkten då kvinnan upphetsat mannen sexuellt” och ”att hon uppmuntrade 
våldtäkten”.  
 
Artikel 3 (Hein De Vries et al. 2014) utförd i Sydafrika resulterade i slutsatsen att 
pojkar associerar våldtäkt med att visa sin kärlek och som ett sätt att tillfredsställa sitt 
behov mer än flickor och anser även att det är ett sätt att disciplinera kvinnor. Artikel 4 
(Kalichman et al. 2007) som undersökte negativa attityder mot kvinnor bland män i 
Sydafrika kom fram till att män anmälda för sexuellt våld hade en betydligt mer negativ 
syn på kvinnor än män som inte utfört sexuellt våld.  
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Tabell 6. Sammanställning av vilka attityder som framkommit i artiklarna  
 
Attityder Land/Länder 
”att våldtäkt inom giftermål inte förekommer” Ghana (Boakye 2009) 
”om en kvinna blir våldtagen medan hon är 
alkoholpåverkad är det hennes eget fel” 

Ghana (Boakye 2009) 

”vissa våldtäkter är menade att lära kvinnan en 
läxa” 

Ghana (Boakye 2009) 

”att våldtäktsoffret bär skuld för våldtäkten” Israel (Lev-Wiesel 2004), USA (Nagel et al. 
2005), (Wegner et al. 2015), Turkiet (Sakalli-
Ugurlu et al. 2007), Australien (Xenox et al. 
2001), Indien (Chudasama et al. 2013) 

”att vissa våldtäktsoffer förtjänar dådet” USA (Nagel et al. 2005), Turkiet (Sakalli-Ugurlu 
et al. 2007) 

”att det finns chans att våldtäktsoffret ljuger” USA (Nagel et al. 2005), Turkiet (Sakalli-Ugurlu 
et al. 2007) 

”våldtäktsmannen var berättigad våldtäkten då 
kvinnan upphetsat mannen sexuellt” 

USA (Wegner et al. 2015) 

”att hon uppmuntrade våldtäkten” USA (Wegner et al. 2015) 
”våldtäkt är ett sätt att visa sin kärlek” Sydafrika 
”våldtäkt är ett sätt att tillfredsställa sitt 
behov” 

Sydafrika 

”våldtäkt är ett sätt att disciplinera kvinnor” Sydafrika 
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Religiös och kulturell påverkan 
 
Två av de tio utvalda artiklarna berörde religion som en påverkansfaktor (artikel 1 och 
6). Båda kom fram till att olika religion inom den aktuella studien inte påverkade 
acceptansen av våldtäktsmyter samt attityder till våldtäktsoffer. Artikel 2 inneslöt ej 
religion som en påverkansfaktor utan jämförde istället socioekonomisk status, dock 
resulterade detta inte i någon signifikant skillnad gällande attityder. Artikel 6 nådde 
slutsatsen att skillnader mellan raser fanns, afroamerikaner var mindre sympatiska mot 
våldtäktsoffer än vita, dock hittades ingen skillnad mellan olika religion. 
 
Normer är en kulturell aspekt som påverkade representanternas attityder i en negativ 
form. I fem av de tio artiklarna nämns kulturella aspekter som en påverkansfaktor 
berörande attityder kring våldtäkt och våldtäktsoffer (se tabell 7). Exempelvis visade 
männen i artikel 7 en högre skala av könsdiskriminering än kvinnorna, i artikel 8 
visade de manliga representanterna en högre acceptans av maskulinitet än de kvinnliga 
och artikel 10 visade starka kopplingar till en konservativ syn på kvinnors roll.  
 
 
Diskussion 
 
Som tidigare nämnts var syftet med denna studie att undersöka huruvida det fanns 
associationer mellan mäns attityder gällande våldtäkt och förekomst av våldtäkt i olika 
länder. Studien ämnade även undersöka hur religion och kulturella aspekter påverkar 
attityder samt förekomsten av våldtäkt. Majoriteten av forskning berör kvinnliga 
våldtäktsoffer och menar att hitta sätt att skydda dessa (Henry & Powell 2014). Studien 
menade därmed att istället inrikta sig på män och deras attityder för att utöka 
forskningen kring detta.  
 
Resultatdiskussion  
 
Ett tydligt mönster framträdde då en skillnad i attityd mellan män och kvinnor gällande 
både våldtäkt och våldtäktsoffer förekom i nio av de tio artiklarna, män visade på en 
mer negativ attityd än kvinnor. Den mest framträdande attityden var att männen 
skuldbelade kvinnan för våldtäkten. USA, Australien och Israel var enligt denna 
undersökning tre av fem länder där en sådan attityd förekom. Då förekomsten av 
våldtäkt i dessa länder är relativt hög skulle det kunna betyda att länder där denna 
attityd råder påverkar till en högre förekomst av våldtäkt (se tabell 1). För att 
argumentera ytterligare menar Mayo & Haddock (2010) att attityder kan påverka bland 
annat vårt sätt att agera. Men den skuldbeläggande attityden mot våldtäktsoffer 
framkom även i artiklarna genomförda i Indien och Turkiet vilka har en jämförelsevis 
låg förekomst av våldtäkt. Här visar sig komplexiteten av detta område och åskådliggör 
svårigheterna inom denna forskning. Aspekter som mörkertal, olika definitioner och 
olika lagar angående våldtäkt gör det problematiskt att jämföra olika länder (UNODC 
2011). Enligt Kumar (2010) uppskattas mörkertalet i Indien vara väldigt högt.  
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Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till den låga andelen anmälda våldtäkter i 
Indien och i teorin även betyda att den skuldbeläggande attityden mot kvinnor ändå 
leder till en hög förekomst av våldtäkt.  
 
Mäns attityder i Sydafrika skiljde sig i jämförelse med de andra länderna. Attityderna 
speglade mer männens behov och vilja, inte kvinnans roll gällande en våldtäkt, 
exempelvis ansågs våldtäkt vara ett sätt att visa sin kärlek. Gqola (2007) menar att män 
i Sydafrika ser våldtäkt av en kvinna som en rättighet och att detta speglar de styrande 
patriarkala strukturerna där. Med tanke på attitydskillnaderna mellan Sydafrika och 
övriga länder skulle det kunna argumenteras att den kraftigt rådande patriarkala 
strukturen i Sydafrika påverkar dessa attityder. Det ska dock poängteras att det inte är 
uteslutande i Sydafrika som patriarkala strukturer råder. Gale (2008) antyder att 
patriarkala strukturer finns i alla samhällen dock mer eller mindre.  
 
Religion visade enligt undersökningen inga spår av påverkan gällande attityder mot 
våldtäkt och våldtäktsoffer. Det kan dock diskuteras att de länder med högst andel 
våldtagna per 100 000 invånare (medtagna i denna studie) lever i majoritet efter en 
kristen tro (se tabell 1). Men denna undersökning anses inte ha funnit tillräckliga bevis 
eller grunder för att påstå att religion varken påverkar attityder eller förekomst gällande 
våldtäkt. Vidare forskning föreslås därför inom religion och huruvida det påverkar 
attityder och förekomst rörande det diskuterade ämnet.  
 
Kulturella aspekter visades påverka mäns attityder gällande våldtäkt i hälften av de 
analyserade artiklarna. Attityderna rörde begrepp som maskulinitet, könsdiskriminering 
samt en stereotypisk och konservativ syn på kön. Alla dessa begrepp skulle kunna 
sammankopplas med patriarkala strukturer, som Sahli (2013) menar är mäns makt över 
kvinnor. Exempelvis associeras våld enligt Björktomta (2012) ofta med maskulinitet där 
männen använder våldet för att behålla sin makt över kvinnan och könsdiskriminering 
betyder enligt NE (2015) missgynnande av personer på grund av dess kön. Med detta 
som grund anses associationer finnas mellan den kulturella aspekten; patriarkat och 
attityder gällande våldtäkt. Ytterligare argument är att attityder som exempelvis 
våldtäktsmyter enligt Edwards et al. (2011) härstammar från patriarkala strukturer. Om 
denna kulturella aspekt påverkar förekomsten av våldtäkt är dock oklart. Länderna där 
artiklarna utfördes som innehöll tidigare nämnda kulturella aspekter var Sydafrika, 
Australien, Israel, Turkiet och Benin. Vissa av länderna har hög förekomst av våldtäkt 
och vissa jämförelsevis låg vilket gör det svårt att hitta en association.  
 
Majoriteten av de artiklar som innefattades i denna studie uppskattades till en 
evidensgrad på medel, tre av tio höll en hög kvalité. Den uppskattade evidensgraden 
bestämdes med hjälp av granskningsmallar från SBU vilket ansågs styrka den 
uppskattade kvalitén på artiklarna. Artiklar med en uppskattad låg kvalité och artiklar 
som inte ansågs svara på syftet uteslöts ur studien. Att betydande antal artiklar höll en 
medelhög evidensgrad istället för en hög kan ha påverkat resultatet i en negativ 
bemärkelse. Vissa av artiklarna var väldigt tydliga med vilka attityder som förekom 
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vilket var en fördel. Detsamma gällde artiklar som analyserade fler faktorer, det vill 
säga inte bara kön utan även religion och kulturella aspekter. Artiklar innehållande en 
analys av samtliga nämnda faktorer var bäst lämpade till att svara på den primära 
studiens syfte.       
 
Metoddiskussion  
  
En del av syftet med denna studie var att jämföra mäns attityder i olika länder och dess 
förekomst av våldtäkt. Analysering av tidigare genomförd forskning var på grund av 
detta det enda möjliga tillvägagångsättet. Om studien endast avsett att undersöka 
exempelvis mäns attityder gällande våldtäkt i Sverige hade möjligtvis metoder som 
enkät, intervju eller fokusgrupp utgjort ett bättre alternativ. Det vill säga att exempelvis 
frågorna kunde ha formats efter syftet och i och med det gett ett bättre resultat.  

Bryman (2008) menar att litteraturstudier är relevanta när tidigare genomförd 
forskning avser undersökas. I och med detta argument valdes litteraturstudie som 
metod. Studiedesignen valdes med anledningen att både kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder inkluderades i studien men även på grund av det avgränsade området 
som valts. Friberg (2006) menar att en litteraturöversikt kan ha en utgångspunkt i både 
kvalitativ samt kvantitativ forskning. Därtill har litteraturöversikter avsikt att ”skapa en 
överblick på ett avgränsat område” (Friberg 2006, s. 117). 
 
Syftet och frågeställningarna i denna litteraturstudie svarades på genom en analys av tio 
vetenskapliga artiklar. Urvalet snävades av med hjälp av sökord och tillgång till full 
text. Vissa relevanta artiklar kan i och med detta ha förbisetts men för att fånga upp de 
flesta artiklar inom rätt område användes en asterisk bakom väsentliga sökord. Endast 
artiklar vilka genomgått en peer review inkluderades, detta för att försäkra att artiklarna 
var vetenskapliga. Som tidigare nämnts användes granskningsmallar från SBU för att 
bedöma evidensgrad. Då granskningen är genomförd av endast en person skulle detta 
kunna betyda att eventuell missbedömning förekommit. Men granskningen 
genomfördes med en kritisk utgångspunkt.  

Inklusions- och exklusionkriterier användes för att underlätta sållandet av artiklar. 
Exempelvis uteslöts artiklar genomförda längre tillbaka än 2000. Artiklar genomförda 
innan 2000 ansågs inte kunna svara på den primära studiens syfte då definitioner, lagar, 
kulturer med mera vilka avsågs undersökas hela tiden förändras. Exkluderandet av alla 
språk utöver engelska och svenska kan ha lett till att relevanta artiklar ej inkluderades i 
studien men tiden det hade tagit att översätta ansågs bättre lämpad att användas till 
andra viktiga delar i arbetet.  
 
Analysen genomfördes med hjälp av tabeller som avsåg att strukturera upp arbetet och 
förenkla analysprocessen. Tabellerna menade även att förenkla för läsaren att följa med 
i resonemanget. Bryman (2008) menar att sammanställa artiklar i tabeller ger en lätt och 
översiktlig litteraturstudie.    
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Svagheter med tanke på resultatet kan argumenteras med att antalet artiklar var för få, 
fler artiklar hade förmodligen gett grund till fler associationer. Det är dock ett relativt 
outforskat område vilket ledde till svårigheter i sökandet av artiklar som kunde svara på 
studiens syfte. Andra svagheter är våldtäktsstatistiken, UNODC (2011) påpekar 
exempelvis att våldtäktsstatistik ska tillämpas med försiktighet då länders definition på 
våldtäkt samt lagstiftning kan skilja sig. Denna aspekt måste finnas i åtanke och 
poängteras vid en analys inom detta område då resultatet annars kan bli missvisande. 
Att våldtäktsstatistiken inte är helt pålitlig är givetvis, som tidigare nämnts, en svaghet i 
denna studie men den ger ändå en fingervisning om hur det ser ut vilket är varför den är 
medtagen.   
 
Antal inkluderade länder uppgick till åtta stycken, detta ses som en styrka då 
generaliserbarheten anses bli hög jämförelsevis med om endast ett fåtal länder 
undersökts. Därtill täcker de inkluderade länderna in nästintill alla världsdelar, Afrika 
(Sydafrika, Benin, Ghana), Asien (Indien), Europa (Turkiet), Oceanien (Australien) 
samt Nordamerika (USA). Självklart finns det i åtanke att en studie genomförd i ett land 
inte kan representera hela landet. I relation till detta hade färre länder och fler studier 
inom dessa länder vart fördelaktigt. Sydafrika, USA och Indien valdes att fokuseras på, 
detta för att försäkra jämförelsen mellan hög och låg våldtäktsstatistik. Detta kan ha 
påverkat urvalsprocessen men med tanke på blandningen av inkluderade länder anses 
det som irrelevant. Erfarenheter är enligt Bryman (2008) en oundviklig faktor som 
påverkar fokus och utförande inom samhällsvetenskaplig forskning. Med detta i åtanke 
kan studiens olika fokusområden och kopplingar mellan dessa områden blivit subjektivt 
styrda. En strävan mot att styrka kopplingar och varför vissa områden valts ut med 
tidigare genomförd forskning har därför funnits samt att en ”medveten partiskhet” har 
hafts i åtanke.  
 
 
Slutsats 
 
Konklusionen av denna studie är att associationer mellan mäns attityder gällande 
våldtäkt och förekomst av våldtäkt förekommer. Därtill påverkar kulturella aspekter i 
viss bemärkelse våldtäktsattityder. Religion har enligt denna studie inte utvisat någon 
påverkan mot varken våldtäktsattityder eller förekomst av våldtäkt. Förslag på fortsatt 
forskning är som tidigare nämnts forskning inriktad på religion och dess påverkan 
angående ämnet i fråga. Fler förslag är liknande forskning med färre länder och fler 
artiklar genomförda i respektive land.     
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Granskningsmall kvalitativ metod 

 

 
 

 

5:1mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

Bilaga!5. Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser

 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 
och kompletterats för att passa SBU:s arbete.

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Total bedömning av studiekvalitet:

Hög   Medelhög   Låg  

Anvisningar:
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning?

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är urvalet relevant?

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?

c) Är kontexten tydligt beskriven?

d) Finns relevant etiskt resonemang?

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):
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Bilaga 1. Forts 

 

 

 

 

 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok5:2

3. Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?

b) Är datainsamlingen relevant?

c) Råder datamättnad?

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 
i relation till datainsamlingen?

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):

4. Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är analysen tydligt beskriven?

b) Är analysförfarandet relevant i relation 
till datainsamlingsmetoden?

c) Råder analysmättnad?

d) Har forskaren hanterat sin egen 
förförståelse i relation till analysen?

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):

5. Resultat Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är resultatet logiskt?

b) Är resultatet begripligt?

c) Är resultatet tydligt beskrivet?

d) Redovisas resultatet i förhållande 
till en teoretisk referensram?

e) Genereras hypotes/teori/modell?

f) Är resultatet överförbart till ett 
liknande sammanhang (kontext)?

g) Är resultatet överförbart till ett 
annat sammanhang (kontext)?

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):
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Bilaga 2. Granskningsmall kvantitativ forskning (modifierad) 
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