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Sammanfattning  

Titel: Mannens överlägsenhet och kvinnans underordning – I relation till ökad tilltro till 

rättsväsendet och socialtjänst 

Författare: Hanna Ljungström 

Antal ord: 11 694 

Nyckelord: våldtäkt, genus, trovärdighet, socialt arbete 

Denna studie utgår från en socialkonstruktivistisk ansats och undersöker hur interaktionen 

mellan målsägande och rättsväsende påverkar våldtäktsdomars utfall. Syftet är att betrakta 

denna interaktion utifrån ett genusperspektiv för att undersöka hur föreställningar och 

antaganden om genus påverkar målsägandens trovärdighet. Studiens empiriska material består 

av tolv våldtäktsdomar, varav sex med friande utfall och sex med fällande. För att analysera 

dessa domar har följande begrepp och teorier används: Nils Christies (2001) begrepp det ideala 

offret, Simone de Beauvoirs (2017), Yvonne Hirdmans (2003) respektive Pierre Bourdieus 

(2004) teori om genus samt Pierre Bourdieus (2004) teori om symboliskt våld. I resultatet 

tydliggörs hur målsägandens beteende före samt efter våldtäkten ligger till grund för hur 

tingsrätten bedömer dennes trovärdighet. Här uppmärksammas även våldtäktsmyter för att 

synliggöra de samhälleliga strukturer som bygger på normer och värderingar med utgångspunkt 

i ett genusperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

Title: Man's superiority and subordination of women - In relation to improved confidence in 

the judiciary and social services 

Writer: Hanna Ljungström 

Number of words: 11 694 

Keywords: rape, gender, credibility, social work 

This study is based on a social constructivist approach and investigates how the interaction 

between plaintiff and judiciary affects the outcome of rape judgments. The purpose is to 

consider this interaction based on a gender perspective to investigate how allegations and 

assumptions about gender affect the plaintiff’s credibility. The empirical material of the study 

consists of twelve rape judgments, six of which are freeing outcomes and six with 

convulsions. In order to analyze these judgments, the following concepts and theories have 

been used: Nils Christie’s (2001) concept of the ideal victim, Simone de Beauvoir’s (2017), 

Yvonne Hirdman’s (2003) respective Pierre Bourdieu’s (2004) theory of gender, and Pierre 

Bourdieu’s (2004) theory of symbolic violence. The result clarifies how the plaintiff's 

behavior before and after the rape forms the basis for how the district court assesses its 

credibility. Rape myths are noted to visualize the social structures because of norms and 

values based on gender perspectives. 
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1. Inledning 

För snart 40 år sedan var Sverige det första landet i världen att ratificera FN:s 

kvinnokonvention, CEDAW. Därigenom har Sverige skrivit under ett åtagande som handlar 

om att hindra, utreda och bestraffa könsbaserat våld (UN WOMEN u.å.). Denna studie kommer 

att belysa mäns våld mot kvinnor och specifikt våldtäkt. År 2016 anmäldes 6 720 våldtäktsbrott 

och av dessa ledde enbart 171 till fällande dom (BRÅ 2017). Enligt Nationellt centrum för 

kvinnofrid, NCK (2008), finns ett stort mörkertal i sammanhanget då de menar att det snarare 

handlar om att 40 000 – 80 000 våldtäkter begås i Sverige årligen. Detta innebär i så fall att 

ungefär 165 våldtäkter sker dagligen, varav endast 19 anmäls.  

Den beskrivna situationen ligger delvis till grund för den kritik FN:s granskningskommitté 

lämnat över till regeringen angående Sveriges arbete enligt kvinnokonventionen (Regeringen 

2016). 

Kommittén rekommenderar Sverige att så snart som möjligt anta en strategi mot mäns våld mot 

kvinnor samt noggrant undersöka orsakerna till det låga anmälningstalet bland våldsutsatta 

kvinnor samt bristen på fällande domar för våldsutövare (Regeringen 2016).  

Enligt NCK väljer få kvinnor att anmäla våldtäktsbrott på grund av att de saknar en tilltro till 

rättsväsendet. Många kvinnor upplever dessutom en oro för att känslor av skam och skuld ska 

späs på ytterligare (NCK 2008).  

1.1 Brottsbalken 6 kap 1§  

Våldtäkt ingår i brottsbalken kapitel 6 som reglerar sexualbrott och är den högsta graden av 

sexuella övergrepp. Genom historien har begreppet våldtäkt förändrats innehållsmässigt och 

även vem lagen har varit till för att skydda. Det dröjde fram till 1200-talet innan våldtäkt ens 

blev straffbart, dock gällde det enbart om en gift kvinna blivit våldtagen av en annan man än 

sin make (Wennstam 2002). Först efter år 1864 ansågs våldtäkten handla om ett brott mot en 

person och hedern kopplades mer till kvinnan som person än till hennes familj. Brottsbalken 

trädde i kraft år 1965 och då stod det klart att våldtäkt var ett brott mot den personliga 

integriteten. I början av 70-talet ansågs 1965 års lag redan vara förlegad och en 

sexualbrottsutredning tillsattes. Utredningen resulterade i ett förslag om mildare straff för 

våldtäkt och kvinnans agerande skulle stå i fokus. Förslaget var skapat av män och sågs som ett 
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sätt att rädda mannen från de ljugande kvinnorna. En häftig debatt drog igång där många 

kvinnoorganisationer samlades i demonstrationer mot den nya lagtexten. Som svar på detta 

tillsattes en ny utredning som under fyra år arbetade fram 1984 års reform. Reformen byggde 

bland annat på att alla individer har rätt att bestämma över sin egen sexualitet. Våldtäktsbrottet 

gick därmed från att syfta på ett moralbrott till att betraktas som ett sexualbrott. Efterföljande 

år har lagen genomgått flera reformer (Larsson 2004; Wendt Höjer 2010) och idag definierar 

svensk lagstiftning våldtäkt som, 6 kap 1§ BrB: 

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. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund 

av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 

kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i 

en särskilt utsatt situation. (SFS 1962:700) 

1.2 Stöd och hjälpinsatser 

Många av de kvinnor som utsätts för våldtäktsbrott är i stort behov av psykosocialt stöd och 

krisbearbetning. Denna hjälp är även viktig för motivationen att göra en polisanmälan och för 

att orka gå igenom en eventuell rättsprocess. Enligt FN:s kvinnokonvention (UN WOMEN u.å.) 

ska Sverige tillhandahålla adekvat vård och hjälp till offer för mäns våld mot kvinnor. Både 

internationell och nationell forskning visar att kvinnor som blivit utsatta för mäns våld uppvisar 

en drastisk psykisk förbättring och signifikanta reduceringar av posttraumatiskt stressyndrom 

då de fått tillgång till adekvat vård och professionell hjälp (Koss et al. 2003; Ekström 2016). 

WONSA, World of no sexual abuse (2017) förklarar att det idag endast finns ett fåtal kliniker 

i Sverige som kan ta emot offer för sexuella övergrepp och ge dem professionell och adekvat 

vård. Dessa kliniker, finansierade av landstinget, kan tillsammans ta emot runt 400 personer 

varje år och erbjuda dem specialistvård (WONSA 2017). Det gör att cirka 6 300 offer som 

anmält våldtäktsbrott lämnas utan möjlighet att få vård, om de inte själva betalar för vården. 

Antalet ökar för varje år som går. Genom att räkna in det mörkertal som NCK (2008) visar på, 

åskådliggörs hur Sverige misslyckas med att tillhandahålla adekvat vård och hjälp till offer för 

mäns våld mot kvinnor.  
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I det här sammanhanget har även kommunernas socialnämnd en lagstadgad skyldighet att ge 

stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor, enligt 5 kap 11 § SoL.  

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående 

får stöd och hjälp (SFS 2001:453, författarens markering). 

För att offret ska få stöd och hjälp enligt denna lagstiftning behöver det ha konstaterats att hon 

blivit utsatt för ett brott och att hon därmed är att betrakta som ett brottsoffer. Tidigare forskning 

betonar vikten av att utveckla socialtjänstens stöd för att på så sätt öka tillgängligheten till 

adekvat vård och hjälp. Detta genom att exempelvis öppna upp för möjligheten att ansöka om 

ekonomiskt bistånd för adekvat vård och professionell hjälp som inte bekostas av landstinget 

(Amnesty 2008, Ekström 2016). Flertalet kvinnor som vänder sig till socialtjänsten får inte den 

hjälp de är i behov av varför många väljer att inte vända sig dit igen (Amnesty 2008). Många 

våldsutsatta kvinnor upplever dessutom att socialtjänsten lägger skulden på dem och därmed 

bortser från att problematisera utifrån samhälleliga strukturer (Ekström 2016).  

1.3 Kvinnan som våldtäktsoffer 

Kvinnan har under historien genomgått en lång resa, en revolution utan motsvarighet. Hon har 

till största del betraktats som en ägodel, där värdet har legat i hennes oskuldsfullhet. Så långt 

tillbaka som till de tio budorden går det att utläsa att det är lika illa att ta någon annans kvinna 

som att ta hans hus eller något annat som tillhör honom. Från vår tidräkning sätt har kvinnan 

bara ansetts vara myndig under en liten kort period. (Wennstam 2002; Boëthius 1990).  

Katarina Wennstam (2016) förklarar att alla årtionden har haft sina egna ord för att beskriva 

kvinnan; hora, sköka, madrass, fladderfitta eller hålldam. Genom alla tider har kvinnan blivit 

smutskastad på grund av sitt kön, sin sexualitet, på grund av sina kläder eller på grund av hur 

mycket alkohol hon har konsumerat. Wennstam (2016) förklarar att vetskapen om att vara nästa 

kvinna på tur, att vara nästa hora, begränsar kvinnans handlingsutrymme vilket därmed gör alla 

kvinnor till potentiella offer (Wennstam 2016).  

Offret drabbas i dubbel mening – både av ett övergrepp på den egna kroppen och personen, och 

därtill av omgivningens fördömande, ifrågasättande eller avståndstagande. (Wennstam 2016 s.20) 

Susan Brownmiller (1977) menar att hela samhället hjälps åt att bygga upp kvinnans utsatthet. 

Flickan växer upp och uppfostras till att bli offret. Detta förstärks genom sagornas värld där 
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föreställningar om att flickan är det svagare könet frodas. Rödluvan blir uppäten av den stora 

stygga vargen utan att göra motstånd. Hon tränas till att bli hjälplös, för det finns alltid en man 

som kan hjälpa henne. Genom detta förses kvinnan med de verktyg som behövs för att hon själv 

ska kunna bidra till sitt egna fördärv. Brownmiller menar även att det finns en bild av en 

våldtäktshjälte genom historien. Den består av en fantasi som har fängslat många män. Han 

rider ut i krig, han erövrar och slåss och han tar kvinnan som sitt pris. Även den ridderliga 

romansen återspeglas i sagornas värld. I denna fantasi finns det inget utrymme för kvinnans 

egna vilja och mannen socialiseras in i att hans vilja, tycke och makt är överordnad 

(Brownmiller 1977). 

Denna slags överordning möjliggörs genom en mängd samhälleliga strukturer, som tas mer 

eller mindre förgivna och tillsammans utgör grunden för rådande normer och värderingar. 

Sådana normer och värderingar tar sig exempelvis i uttryck genom myter och föreställningar, 

vilka sällan ifrågasätts (Hedlund et al. 1979). Det finns fler ödesdigra våldtäktsmyter som 

upprätthåller mannens överordning. Vanliga uttryck som befäster detta, menar Brownmiller 

(1977), är exempelvis ”hon bad om det” eller ”om du håller på att bli våldtagen, kan du lika 

gärna slappna av och njuta av det”. Genom dessa uttryck går det att betrakta våldtäkten som en 

konsekvens av mannens maskulinitet.  

1.5 Problemformulering och relevans för socialt arbete  

Den kritik FN:s granskningskommittés har överlämnat till regeringen angående Sveriges arbete 

med kvinnokonventionen baseras till stora delar på att Sverige saknar en strategi för arbetet mot 

mäns våld mot kvinnor. Här återstår ett omfattande arbete som dels handlar om öka 

tillgängligheten till adekvat vård och professionell hjälp och dels öka tilltron till både 

rättsväsende och socialtjänst.  

Brownmiller (1977) kopplar samman bristen på tilltro med de samhälleliga strukturer som 

möjliggör att mannens vilja, tycke och makt är överordnad kvinnans. Genom denna 

överordning drabbas offret i dubbel bemärkelse, dels fysiskt och psykiskt och dels genom 

omgivningens fördömande. Omgivningens fördömande, ifrågasättande och många gånger 

avståndstagande hållning kan enligt Wennstam (2016) och Hedlund (et al. 1979) förklaras med 

hjälp av de normer och värderingar som exempelvis tar sig i utryck genom myter och 

föreställningar.  
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Dessa samhälleliga maktstrukturer och hur de tar sig i utryck avspeglas inte minst i juridiken, 

där forskning kan uppvisa ett samband mellan mannens överordning och få fällande domar 

(Diesen et al. 2005). Tidigare forskning visar dessutom att Nils Christies (2001) begrepp det 

ideala offret påverkar hur domstolen väljer att döma. Om offret inte uppfattas som idealt och 

trovärdigt blir konsekvensen att polis, socialtjänst och rättsväsende ger offret ett sämre skydd 

och ibland inget skydd alls (Lindgren 2004).  

Det empiriska materialet i denna studie består av tolv våldtäktsdomar från åren 2016 och 2017. 

Genom dessa domar kommer den sociala konstruktionen av målsägandens beteende att 

analyseras. Det innebär att studiens ansats bygger på den grundläggande principen om att inte 

acceptera sociala företeelsers "naturlighet". Förutsättningen är istället att dessa företeelser 

skapas genom sociala processer (Barlebo Wenneberg 2001). I denna studie analyseras dessa 

sociala processer genom att lyfta fram skillnader i de normer och värderingar som framkommer 

i friande respektive fällande våldtäktsdomar.  

Härigenom avser studien att ge en ökad förståelse för hur samhälleliga strukturer har en 

inverkan på det låga anmälningstalet bland våldsutsatta kvinnor, samt bristen på fällande domar 

för våldsutövare. Studien avser dessutom att ge en ökad förståelse för hur samhälleliga 

strukturer har en inverkan på brister i tillgängligheten till adekvat vård och professionell hjälp. 

Detta kommer att göras genom en analys, av den valda empirin, med avstamp i Nils Christies 

(2001) teoretiska begrepp det ideala offret, Simone de Beauvoir (2017), Yvonne Hirdmans 

(2003) respektive Pierre Bourdieus (2004) teori om genus samt Pierre Bourdieus (2004) teori 

om symboliskt våld.  
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1.6 Syfte  

Studien utgår från en socialkonstruktivistisk ansats och avser att undersöka hur interaktionen 

mellan målsäganden och rättsväsende skapas i det sociala rum som tingsrätten utgör. Syftet är 

att betrakta denna interaktion utifrån ett genusperspektiv för att på så sätt undersöka om rådande 

normer och värderingar påverkar rättsväsendets uppfattning om målsägandens trovärdighet. 

1.6.1 Frågeställningar  

o På vilka sätt uttrycks skillnader ifråga om målsägandens beteende före våldtäkten, med 

koppling till friande eller fällande dom?  

o På vilka sätt uttrycks skillnader ifråga om målsägandens beteende efter våldtäkten, med 

koppling till friande eller fällande dom?  

o På vilka sätt uttrycks skillnader i fråga om tingsrättens antaganden och föreställningar 

om målsägandens trovärdighet, med koppling till friande eller fällande dom?  

o Hur tar sig våldtäktsmyter i uttryck vid tingsrättens bedömning ifråga om 

våldtäktsbrott?  

 

1.7 Avgränsning i val av ämne  

Denna studie handlar om samhälleliga strukturer samt dessa strukturers inverkan på normer och 

värderingar gällande våldtäktsbrott. Studien utgår helt och hållet från ett genusperspektiv. 

Därmed har en mängd perspektiv valts bort, exempelvis ett rättsvetenskapligt perspektiv. Denna 

avgränsning har varit vägledande i arbetet genom studiens alla stadier och påverkat urval 

beträffande empiri och teori. Dessa avgränsningar presenteras närmare under kapitel 2 och 3.  
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1.8 Begreppsdefinition 

I denna studie används ett antal begrepp vilka definieras under detta kapitel. Dessa begrepp är 

sammanfattningsvis genus, kön och offer. 

1.8.1 Genus  

Kvinnans och mannens sociala och biologiska kön skiljs åt i denna studie. Det sociala könet 

benämns här med hjälp av begreppet genus. Detta begrepp används även som ett teoretiskt 

begrepp och presenteras därför närmare under kapitel 3, Teoretisk referensram.  

1.8.2 Kön  

Denna studie belyser kvinnan som våldtäktsoffer. Det innebär att våldtäkter mellan samkönade 

och våldtäkter där kvinnan är förövare inte omfattas av vare sig empiri eller teori.  

1.8.3 Offer 

Begreppet offer används i studien för att förtydliga att kvinnan inte bara är ett brottsoffer. Hon 

är även ett offer för de samhälleliga strukturer som skapas av normer och värderingar utifrån 

ett genusperspektiv.  

1.9 Disposition  

Denna studie innehåller sex kapitel. I det första kapitlet avhandlas den inledande delen av 

studien vilken innehåller; bakgrund, problemformulering, relevans för socialt arbete, syfte samt 

frågeställning och avgränsning i val av ämne. Därefter, i kapitel två, avhandlas metodavsnittet 

för att ge läsaren en förståelse för det socialkonstruktivistiska perspektivet, vilket ligger till 

grund för studiens tolkningsram. Därpå, i kapitel tre, presenteras studiens valda teorier och i 

efterföljande kapitel fyra presenteras studiens tidigare forskning. Den tidigare forskningen har 

delats in i tre teman för att underlätta för läsaren samt ge en översikt över studiens problembild. 

I kapitel fem återges resultatet och analysen varpå studien avslutas i kapitel sex med en 

slutdiskussion.  Studien har även en bilaga i form av en tabell som redogör för studiens empiri 

och resultat. 

 



8 

2. Metod 

2.1 Disposition av metodkapitlet  

Detta kapitel beskriver den vetenskapliga metod som ligger till grund för författarens 

tillvägagångssätt vid bearbetningen av studiens empiri. Nedan redogörs för studiens 

metodologiska ansats samt val av metod, analys och tillvägagångssätt. Därpå redovisas och 

diskuteras studiens tillförlitlighet och etiska överväganden.  

2.2 Presentation av metod 

2.2.1 Metodologisk ansats 

Studiens metodologiska tillvägagångsätt utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

vilket fungerar som studiens tolkningsram. Den grundläggande principen i det 

socialkonstruktivistiska perspektivet är att utgångspunkten ligger i att fenomen i samhället inte 

ses som ”naturliga”. Det betyder med andra ord att forskaren utgår ifrån att olika fenomen som 

betraktas som naturliga, i grunden inte är det. Forskning bygger på att se till strukturerna som 

bygger upp den tänkta naturligheten i fenomenet. Socialkonstruktivismen är även användbar 

för att söka nya förståelser kring ett fenomen och ger på så sätt verktyg för att bryta ner 

traditionella föreställningar som tidigare varit vägledande i förståelsen av fenomenet (Barlebo 

Wenneberg 2001; Bryman 2011; Creswell 2017). 

2.2.2 Val av metod och analys 

I valet av metod för studien används en kvalitativ innehållsanalys för att söka efter den 

kontextuella förståelsen för studiens valda ämne. Denna metod ger studien verktyg att söka 

efter de bakomliggande teman som byggs upp i och kring våldtäktsdomar. Metodens fokus 

ligger i att på ett systematiskt sätt angripa en text, och genom teman som utformats i förväg ge 

författaren till studien möjlighet att analysera resultatet. Den kvalitativa innehållsanalysen är 

en öppen forskningsmetod som ger forskaren konkreta sätt att angripa texten. Styrkan i denna 

metod ligger i möjligheten att få en överblick över ett material där jämförelser eftersträvas. Som 

alla metoder har även denna svagheter. En kvalitativ innehållsanalys bygger på texten som ska 

analyseras vilket innebär att ju tydligare texten är desto bättre kan innehållsanalysen appliceras 



9 

på materialet. Det finns även en risk att de teman som återfinns i materialet påverkas av 

författarens förförståelse, varpå tolkningen kan leda till ohållbara slutsatser (Bryman 2011; 

Boréus & Bergström 2012; Creswell 2017). 

2.2.2.1 Förförståelse 

Förförståelsen beträffande denna studie förklaras av den kontext studiens författare vuxit upp 

i. Här har artiklar nästan dagligen behandlat frågor om kvinnors underordning i samhället. 

Intresset för studiens ämne kommer även av författarens tidigare B-uppsats i ämnet. Denna 

tidigare uppsats undersöker huruvida kvinnor efter att ha utsatts för våldtäkt fått en förändrad 

syn på genusnormer. Empirin för den tidigare uppsatsen utgjordes av intervjuer med kvinnor 

som blivit våldtagna. En av kvinnorna hade anmält förövaren och beskrev upplevelsen i hela 

rättsväsendet som om hon hade blivit våldtagen en gång till.  

2.2.3 Tillvägagångssätt 

2.2.3.1 Studiens material och urval 

Studiens empiri vilar på tolv domar, hämtade från Stockholm tingsrätt och Göteborg tingsrätt 

på sammantaget 199 sidor text. De två tingsrätterna valdes på grund av att det lokaliseras vid 

de två största städerna i Sverige, Stockholm och Göteborg.  

2.2.3.2 Insamling av empiri 

Studiens val av antal domar berör tingsrätternas regler angående kostnad vid utlämnande av 

domar, då upp till nio domar får beställas hem kostnadsfritt. I studiens första del har det 

empiriska materialet samlats in genom mailkontakt med valda tingsrätter. Domarna beställdes 

innan studiens avgränsning var fastställd, varför sex domar har sorterats bort. 

2.2.3.3 Avgränsningar i studiens material  

Till en början beställdes arton domar hem och av dessa valdes sex bort då de inte uppfyllde 

kriterierna för studiens analys. Dessa kriterier handlar om att målsäganden i denna studie ska 

vara en kvinna och att hon inte får vara under 15 år.  
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2.2.3.4 Analysens tillvägagångsätt  

Till en början har studiens empiriska material inhämtats och avgränsats för att möta upp 

studiens syfte. De tolv domarna har noga lästs igenom och därefter har ett kodschema, enligt 

bilaga 1, framställts för att strukturera upp resultatet. Till en början har fyra koder tagits fram 

och för att ta ställning till vad som ska räknas in under respektive kod har olika kodenheter 

utvecklats, se figur 1 (Bryman 2011; Boréus & Bergström 2012).  

För att fastställa att kodningen har skett på ett korrekt vis har en dubbelkodning gjorts, då 

materialet har kodats flera gånger för att fastställa det framkomna resultatet. För att forskaren 

inte ska påverkas av hur den tidigare kodningen är gjord är det viktigt att en vis tid har gått 

mellan att materialet har lästs och kodats. I detta fall har domarna lästs mellan tre och fyra 

gånger under arbetets gång för att fastställa de koder som tagits fram. Empirin och kodningen 

har även lästs och bekräftats av utomstående, för att styrka studiens intersubjektivitet och för 

att komma nära idealet om vetenskaplig kumulativitet. I studiens bilaga anges även frekvensen, 

alltså den uppkomna summan av resultatet i respektive kodenhet. Med hjälp av denna frekvens 

görs resultatet tydligt att läsa samt ger en bild av hur ofta ett fenomen har inträffat (Bryman 

2011; Boréus & Bergström 2012). 
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Kod  Kodenhet 

Beteende före våldtäkten 

Tidigare relation 

Alkohol-påverkad 

Drogpåverkad 

Handikapp 

Beskrivs inte 

Beteende efter våldtäkten 

Förändrat beteende 

Ingen förändring 

Beskrivs inte 

Trovärdig i tingsrätten 

Målsäganden trovärdig 

Målsäganden icke trovärdig 

Tilltalad trovärdig 

Tilltalad icke trovärdig 

Anklagat tilltalad falskt 
Mening förekommer 

Mening förekommer inte 

Figur 1. I denna figur förklaras vilka koder samt kodenheter som har tagits fram för att analysera studiens valda 

empiri. Under kod: ”Beteende före våldtäkten” har en övergripande kodenhet tagits fram, vilken är tidigare 

relation. Detta för att tydliggöra presentationen av resultatet i bilaga 1. 

2.2.4 Tillförlitlighet och den kvalitativa generaliserbarheten 

2.2.4.1 Tillförlitlighet 

Då denna studie använder en kvalitativ metod så kommer begreppet tillförlitlighet att stå i 

fokus. Enligt Bryman (2011) delas tillförlitligheten in i fyra delar: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka.  

Studiens trovärdighet handlar om att den innehar en tydlighet som gör att beskrivningar om den 

sociala verklighet som studerats återges på ett riktigt sätt. I detta sammanhang har tidigare 

forskning givit starkt stöd åt denna studies trovärdighet. Resultat och analys av inhämtad empiri 

har kontinuerligt jämförts med tidigare forskning. Därigenom har tidigare forskning även haft 

en kontrollerande funktion i relation till både överförbarhet och pålitlighet. Överförbarhet 
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handlar om att studien, trots sin begränsning på grund av relativt få domar, ska resultera i en 

analys så pass väl beskriven att det går att se mönster som reproduceras.  

Med stöd av tidigare forskning och metodavsnitt styrks även studiens pålitlighet. Här 

säkerställer forskaren att en fullständig redogörelse görs för att framtida forskare ska ha 

möjligheten att kunna återskapa studien. På samma sätt har tidigare forskning både styrkt och 

konfirmerat att författaren till studien handlat i god tro beträffande frågan om egna värderingars 

inflytande över studiens resultat och analys. Författaren till studien skriver fram sin 

förförståelse och har under arbetets gång utmanat densamma i diskussioner kring de olika teman 

som lyfts inom ramen för studiens valda ämnesområde.  

2.2.4.2 Den kvalitativa generaliserbarheten 

Den kvalitativa generaliserbarheten går att dela in i två delar, den ena handlar om hur empirin 

förhåller sig till studiens frågeställningar och den andra delen handlar om ifall resultatet går att 

applicera på samhället. I den första delen av generaliserbarheten har studiens empiriska material 

utgjorts av våldtäktsdomar som slumpmässigt valts ut för att besvara studiens frågeställningar 

(Langemar 2008).  

I den andra delen av generaliserbarheten ställs frågor som vill visa på om resultatet går att 

tillämpa på befolkningen. Detta ger upphov till att fundera över om empirins urval har gjorts 

på ett adekvat sätt. Även i denna del av generaliserbarheten vilar trovärdigheten på att studiens 

empiri valts ut slumpmässigt (Langemar 2008).  

2.2.5 Etiska överväganden 

När det kommer till forskningsetiska överväganden så finns det två huvudkrav, 

forskningskravet och individskyddskravet. Dessa två har som syfte att ställa krav på 

forskningen, dels när det gäller kvalitén i forskningen och dels att forskningen inriktar sig på 

väsentliga frågor. Kraven har även till uppgift att skydda samhällets individer då forskningen 

inte får leda till att deltagare blir utsatta för psykisk eller fysisk skada. Individskyddskravet 

innehåller fyra delar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). I denna studie bygger empirin på officiella dokument, 

det gör att deltagarna inte har fått tillgång till information om studien eller gett sitt samtycke 

för att delta. Däremot beaktas konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i studien. I domarna 
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finns information som kan identifiera tilltalad, vittnen och personer som på olika sätt befunnit 

sig med målsäganden. Dessa uppgifter är sekretessbelagda i denna studie. I studiens resultat 

kommer därmed tilltalades namn att bytas ut till tilltalad. Vid citat kommer vittnens namn att 

benämnas som vittne och personer som befunnit sig med målsäganden kommer benämnas som 

X. Målsägandens personuppgifter är sekretessbelagda redan i våldtäktsdomarna. Dock benämns 

målsäganden olika i domarna, till exempel sekretess A, med figurerat namn eller målsägande. 

I denna studie kommer målsäganden enbart att benämnas som målsäganden för att göra 

resultatet mer förståeligt. Studien beaktar nyttjandekravet då insamlad empiri endast använts 

inom ramen för denna studie. 

2.3 Sammanfattning av metodkapitel 

Denna studie bygger på en socialkonstruktivistisk ansats vilken tydliggör bakomliggande 

strukturer inom olika fenomen. Metoden kvalitativ innehållsanalys är vald för att söka efter den 

kontextuella förståelsen för studiens ämne. Studiens empiri vilar på tolv domar som 

sammantaget omfattar 199 sidor text. Dessa domar är hämtade från Stockholm tingsrätt och 

Göteborg tingsrätt. Empirin är avgränsad så till vida att målsäganden ska vara kvinna och över 

15 år gammal. Ett kodschema, enligt bilaga 1, har tagits fram för att strukturera upp resultatet. 

Det valda koderna är beteende före våldtäkten, beteende efter våldtäkten, trovärdighet i 

tingsrätten och om det framkommer en mening i domen som antyder att målsäganden kan ha 

anklagat den tilltalade falskt. Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet har avhandlats 

liksom de etiska krav som beaktas i studien.  
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3. Teoretisk referensram 

Teorier är ett system av teser och antaganden som används för att beskriva och förstå ett 

fenomen. I denna studie kommer ett teoretiskt begrepp att användas samt två teorier vilka 

beskrivs utifrån tre teoretiker. Teorierna har valts för att möta upp studiens syfte samt 

frågeställning och för att på bästa sätt belysa de strukturer som uppsatsen ämnar att visa på 

(Reinecker & Jørgensen 2014).  

3.1 Val av teorier och disposition av teorikapitlet  

Den teoretiska referensramen i denna studie innefattar Nils Christies (2001) teoretiska begrepp 

det ideala offret, Yvonne Hirdmans (2003), Simone de Beauvoirs (2017) respektive Pierre 

Bourdieus (2004) teorier om genus samt Pierre Bourdieus (2004) teori om det symboliska 

våldet.  

Då det ideala offret går att betrakta som en konsekvens av samhälleliga strukturer kommer 

kapitlet först att presentera Nils Christies (2001) begrepp. I presentationen av det ideala offret 

tas kriterier upp vilka anses höra till ett trovärdigt offer. Bland dessa finns två kriterier som 

förklarar att mannens personlighet också bevisar offrets trovärdighet. Därav kommer 

efterföljande teorier om genus och symboliskt våld att både beröra kvinnans och mannens 

genus.  

3.2 Presentation av teorier  

3.2.1 Det ideala offret  

Nils Christie (2010) förklarar att begreppet det ideala offret dels bygger på individens 

personlighet liksom hennes plats i samhället. Med begreppet, menar Christie, att det finns en 

typ av människor som får legitimitet som offer när de blir utsatta för brott. Kriterierna för det 

ideala offret är sällan hämtade från verkligheten men offret ställs ändå mot dessa ideal (Christie 

2010).  

Det ideala offret bygger på följande kriterier: offret anses vara svagt och äldre alternativt 

mycket ung. Offrets beteende före våldtäkten ska kunna betraktas som respektabelt och 

hedervärt. Hon ska anses befinna sig på en oklanderlig plats, till dessa platser hör offentliga 
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rum så som parker eller bostaden och arbetsplatsen. Det anses också vara idealt om hon besitter 

makt i samhället, detta speglar sig i att hon är utbildad, bor på en eftertraktad adress eller innehar 

en hög position på sin arbetsplats. Även gärningsmannens personlighet återspeglas i att offret 

ska anses vara idealt. Om gärningsmannen uppfattas som fysiskt stor och/eller uppfattas som 

ond till sin karaktär så förstärker det bilden av kvinnan som ett idealt offer. Det anses också 

vara idealt att offer och förövare inte känner varandra (Christie 2010). 

3.2.2 Genus 

Yvonne Hirdman (2003) förklarar att ordet genus kommer av engelskans gender och 

härstammar ifrån lingvistiken. I det svenska språket kom begreppet att användas som ett 

verktyg för att synliggöra vad som döljer sig bakom den fasta formen av att vara man eller att 

vara kvinna. Begreppet genus förklaras genom kvinnans underordning, genom fostran och 

förtryck. Det går alltså att säga att genus handlar om sociala processer där man och kvinna 

skapas och sedan även möts och ställs i relation till varandra (Hirdman 2003). Simone de 

Beauvoir (2017) förklarar genus som att ”man inte föds till kvinna, utan man blir det”. Att vi 

genom födelsen först blir människor och sedan kvinnor, eller män. Under de första åren av våra 

liv ges vi olika alternativa roller, utifrån vårt biologiska kön vilket gör att olika förutsättningar 

ges till oss som barn. Detta skapar ramar som flickan redan som liten behöver förhålla sig inom 

och sedan följer henne genom hela uppväxten. Pojkarna ges, enligt Beauvoir, större frihet och 

de väggar som flickan växer upp inom återfinns inte hos pojken. Därav växer pojken in i 

transcendensen, vilken öppnar upp för ett liv utan gränser och väggar. Kvinnan i sin tur växer 

upp i immanensen, vilket begreppslig gör hennes väggar. Detta håller henne kvar, inramad och 

fast, med få möjligheter att ta sig loss (Beauvoir 2017).  

Med bakgrund till detta förklarar Hirdman (2003) att kvinnan kan ses ur tre olika kategorier, i 

den första förklaras kvinnan som att hon är icke-man. Kvinnan dras mot jordens mitt och 

mannen höjs till gudarna. Hon förklaras genom att hon inte är en man, hon har ingen egen form 

och hon finns enbart genom att hon faktiskt inte finns. I den andra kategorin ges förklaringen 

att hon är en Maninna. Hon skapas av mannens revben i bibeltexten och ska följaktligen ses 

som mannens lilla man. Det är genom jämförelsen som hon formas. Han som norm och hon 

som dess eko. I den sista kategorin förklaras kvinnan som mannens motsats. Hon är hans 

negativa sidor. Han är liv, hon är död. Han är ren, hon är oren. Enligt den sista kategorin är det 
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därför helt onödigt att ens jämföra henne med honom, eftersom hon aldrig kan bli han (Hirdman 

2003).  

I Hirdmans (2003) teori förklaras maskulinitet utifrån två lagar. Den första lagen går ut på att 

han faktiskt inte är en kvinna och den andra att han är normbärare. Han sätter gränserna vilka 

bygger murar för kvinnan. Detta betyder att dessa två lagar endast finns genom att de håller isär 

mannen från kvinna. De bygger upp en skillnad där en skillnad inte finns och de förklarar också 

kvinnans underordning (Hirdman 2003). Pierre Bourdieu (2004) förklarar att män kopplas 

samman med begreppet virilitet som står för manligheten i att vara man. Mannen är fångad i 

denna föreställning vilket innebär att mannen i betydelsen av att vara man, vir, har en plikt att 

vara på ett visst sätt, viritus. Detta utrycker sig dels i mannens sätt att vara på och dels i hans 

heder. Det tas aldrig upp som ett ämne för diskussion, då detta anses vara helt naturligt. Det gör 

att mannens handlingar och tankar blir styrda av ”ett sätt att vara” varifrån normer utvecklas 

som exempelvis att ”mannen kan inte rå för det”. Mannens virilitet blir ihopkopplad med att 

utöva våld, kriga samt sexuell- och social reproduktionsförmåga. Detta ger honom mål i livet, 

något han måste uppnå för att bevisa för sin omgivning att han är en riktig man eftersom hans 

heder måste skyddas. Genom mannens uppväxt finns många initieringsriter för att ge honom 

rätt verktyg för att upprätta sin heder och sin virilitet (Bourdieu 2004). 

Bourdieu (2004) förklarar att våldtäkt, och framför allt gruppvåldtäkt, är ett sådant prov där 

mannen kan visa för sin omgivning att han ställer sig över kvinnan, utövar våld samt ger uttryck 

för sin makt och därmed ska ses som en man av sin omgivning. Mannen kan även ses i en form 

av fadern, familjens överhuvud vars ord och handlande kan ses som ett sätt för mannen att 

förverkliga sig själv, då han är skyldig sig själv det. En fader kan inte ljuga, han kan inte fara 

med osanning och hans ord ska ses som lag. Detta beteende och handlande, menar Bourdieu, 

försätter kvinnan, modern, i en position som är underlägsen mannen. Det är hennes skyldighet 

att ge vika och låta naturens moderliga pulser och impulser spä på uttryck som låt-gå eller för-

all-del (Bourdieu 2004). 

3.2.3 Det symboliska våldet  

Pierre Bourdieu (2004) förklarar att den manliga dominansen ger mannen makt samt alla 

förutsättningar för att kunna verka i det tysta och därmed har han även företräde till den bästa 

lotten av livet. Detta tolkas som naturligt i dagens samhälle och är ett resultat av ett symboliskt 

våld. Ett våld som varken syns eller hörs och ibland inte ens märks hos dess offer. Ett våld som 
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utövas på alla plan i vårt samhälle. Genom en anatomisk åtskillnad mellan manligt och kvinnligt 

motiveras den socialt konstruerade skillnaden och med hjälp av det symboliska våldet fostras 

små pojkar till en manlighet och flickor till en kvinnlighet. Detta, menar Bourdieu, är något 

som varje människa blir tilldelad och som samhället, genom uppfostran, i utbildning och genom 

staten i sin helhet reproducerar då manligt och kvinnligt särskiljs. Bourdieu förklarar att 

kvinnans handlande därav bygger på de strukturer som mannens dominans byggt upp, vilket 

får dem att framstå som det mest naturliga. Därav är kvinnan dömd till en underkastelse i 

relation till mannen och får endast tillträde till den makt mannen väljer att ge henne. För att 

vinna över mannen behöver kvinnan vända hans dominans mot honom själv.  

Det symboliska våldet resulterar i att det flesta människor i samhället inte tror att det är så 

vanligt med våld i hemmet eller våldtäkter. I dess struktur finns även en vilja att rättfärdiga 

mannen, vars konsekvens blir att själva brottet inte tas på allvar (Bourdieu 2004).   

3.3 Den teoretiska referensramens användning 

Dessa teman: det ideala offret, genus och symboliskt våld är tänkta att ge läsaren en förståelse 

för hur empirin tolkas och förstås inom ramen för studien. I kriterierna för att ett offer ska anses 

vara idealt återfinns både hennes och förövarens personlighet. Därmed måste även mannens 

genus beaktas i förståelsen av kvinnan, då hon i de allra flesta teorier jämförs med mannen. 

Teoretikerna som har använts har valts genom att de på olika sätt beskriver den problematik 

som studien vill lyfta fram. Den visar på att kvinnan skapas av de rådande strukturerna och att 

dessa strukturer även ger mannen makt att verka i det tysta, det vill säga genom det symboliska 

våldet.  
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4. Tidigare forskning  

4.1 Den tidigare forskningens sökprocess  

Den tidigare forskningen i denna studie har tagits fram med hjälp av sökningar i Google 

Scholar, Diva Portal, Söder Scholar samt genom sökningar på olika bibliotek i Stockholm. 

Sökord som har använts är: våldtäkt, genus, trovärdighet, socialt arbete, våldtäktsmyter, idealt 

offer och rättsväsendet. I sökandet efter internationell forskning har följande engelska sökord 

använts: rape, gender, credibility, social work, rape myths och ideal victims. Den tidigare 

forskningen i denna studie har tagits fram inom olika discipliner, så som juridik, psykologi, 

sociologi och till viss del socialt arbete.   

4.2 Val av teman och kapitlets disposition  

I följande avsnitt redovisas det aktuella kunskapsläget inom studiens ämnesområde. Valda 

teman är framtagna utifrån den forskning som studien genom sin avgränsning valt att belysa. 

Dessa valda teman är: synen på offret, synen på våldtäktsmyter och hur detta tar sig i utryck i 

rättsväsendet. Dessa teman visar även på relevansen angående föreställningar om genus, idealt 

offer samt våldtäktsmyter i sammanhanget.  

4.3 Presentation av tidigare forskning  

4.3.1 Synen på offret  

Återkommande i den tidigare forskningen, både i Sverige och internationellt, är föreställningen 

om det ideala offret och hur det påverkar samhällets syn på våldtäktsbrott (Lindgren 2004; 

Wennstam 2004; Harnesk Hjortsberg 2017; Lundgren et al. 2001; Ekström 2002; Andersson 

2004; Amnesty 2008; Diesen et al. 2005; Borgström 2017; Hedlund & Lundmark 1983; Lea 

2007; Masser et al. 2010; RFSU 2005). Magnus Lindgren (2004) menar att bilden av det ideala 

offret är ett hinder i samhället och i rättsväsendet. Det gör att offer som inte uppfyller kriterierna 

för det ideala offret ges ett krav om moraliskt ansvar, och begreppet öppnar även upp för att 

vissa offer inte ens blir betraktade som offer. Om offret inte uppfattas som idealt blir 

konsekvensen att polis, socialtjänst och rättsväsende ger offret ett sämre skydd och ibland inget 

skydd alls (Lindgren 2004).  
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Amnesty (2008) understryker att det ideala offrets motsvarighet inte finns i verkligheten. Detta 

får som konsekvens att kvinnan begränsas i sitt handlingsutrymme och att hon diskrimineras i 

både rättsväsendet och av samhället (Wennstam 2004; Amnesty 2008). Även Simon Ekström 

(2002) menar att kvinnan, om hon ska vinna i rätten, måste ingå i föreställningen om det ideala 

offret. För förövaren däremot handlar det om att invända sig emot, och inte uppfylla, den 

förväntade rollen som förövare (Ekström 2002). 

4.3.2 Synen på våldtäktsmyter  

Det finns fler ödesdigra våldtäktsmyter som skapats för att upprätthålla maktordningen. 

Brownmiller (1977) förklarar att vanliga uttryck exempelvis är ”hon bad om det” eller ”alla 

kvinnor vill bli våldtagna”. Dessa myter upprätthåller mannens maktposition och han begår 

därmed våldtäkten genom sin maskulinitet. Då ligger det även i mannens intresse att tro att 

kvinnan gärna våldtas, genom sin femininitet. Antagandet att ”alla kvinnor mer än gärna 

våldtas” stöttas upp med begrepp som ”ingen kvinna kan våldtas mot sin vilja”, vilket i sin tur 

leder till att kvinnor som då blir våldtagna måste ha velat bli det. ”Hon bad ju om det” 

(Brownmiller 1977). 

Allt detta leder fram till att när en kvinna efter en våldtäkt menar att det just var en våldtäkt så 

framställs påståendet enbart som en hämnd från hennes sida. Felet ligger därmed enbart på 

kvinnan (Brownmiller 1977). På grund av dessa myter låses ofta män och kvinnor fast i 

positioner som reproducerar våldets mönster i samhället (Herz & Johansson 2011). Sara 

Larsson (2004) förklarar att dessa myter späder på idén om att våldtäkt och samlag är förenliga, 

vilket både ger offret ett underläge och ett sämre utgångsläge i rätten. Genom myterna reduceras 

handlingen och gör den lättförståelig för betraktarens öga. Den riktiga förståelsen till varför en 

våldtäkt sker kan ofta tolkas som svårbegriplig, då inte alla i samhället besitter de verktyg som 

krävs för att förstå ett manligt handlande. Det leder till att myten blir en lätt utväg för tolkningen 

om vad som var rätt och fel samt var ansvaret bör ligga (Larsson 2004). 

Förväntningarna om det ideala offret och förövaren byggs upp av olika våldtäktsmyter. Flera 

forskare, både i Sverige och internationellt, har undersökt hur myterna påverkar synen på offret 

och förövaren, samt om det finns en skillnad mellan män och kvinnors uppfattningar kring 

dessa myter (Wennstam 2016; Jeffner 1998; Grände 2007; Ben-David & Schneider 2005; 

Bendixen et al. 2014; O’byrne et al. 2008). Wennstam (2016) förklarar att våldtäktsmyter och 

strukturer i det svenska samhället är skapade för mannen. Genom myterna definieras vad en bra 
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och vad en respektive dålig kvinna är. Än idag finns dessa myter kvar och de bygger upp en 

förväntan om att kvinnan ska ta ansvar för mannen (Wennstam 2016). Detta är något som flera 

nationella och internationella forskare ställer sig bakom, bland andra Sara Ben-David och Ofra 

Schneider (2005) samt Mons Bendixen (et al. 2014).  

Josefin Grände (2007) förklarar att den som har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller våldtäkt 

kan ha svårt för att sätta ord på sin upplevelse. De som hör av sig till Team för våldtagna kvinnor 

gör det ofta långt senare än när själva våldtäkten ägde rum, just på grund av att myterna och 

bilden av det ideala offret inte stämmer överens med vad hon har upplevt (Grände 2007). 

4.3.3 Hur detta tar sig i utryck inom rättsväsendet 

Görel Granström (2004) förklarar att våldet går att se som ett resultat av att samhället innehar 

en maktordning som bygger på en social underordning av kvinnor. Detta ger konsekvenser. Ord 

mot ord står ofta som en röd tråd genom våldtäktsdomar där det saknas tillräcklig teknisk 

bevisning. Detta leder ofta till att rättssäkerheten ges till den tilltalade istället för att delas lika 

mellan målsägande och tilltalad (Granström 2004). Det finns många fördomar kring hur genus 

konstrueras i rättssalen, dock ligger grunden för detta djupare än att hävda att domarna är 

konservativa. Granström (2004) menar snarare att problemet ligger i juridikens uppbyggnad 

och hur den påverkas av rådande normer och värderingar i samhället. Detta får som konsekvens 

att det skapas föreställningar om att den våldtagna kvinnan borde ha agerat annorlunda. Då 

mannens agerande ses som norm blir han sällan ifrågasatt. Kravet faller då på kvinnan, att hon 

borde ha varit mer tydlig i sitt agerande (Granström 2004). Sara Larsson (2004) förtydligar att 

rättsliga dömande instanser påverkas av olika aspekter i dess kontext. Hur samhället ser på den 

rådande maktordningen och på genus påverkar med andra ord utgången i våldtäktsmål. Därmed 

måste våldtäkt i juridisk mening ses i sin samhälleliga kontext. Synen på offret har vuxit fram 

genom både lagstiftning och praxis. Den utvecklingen har under nästan hela vår historia, enligt 

Larsson (2004), haft stark koppling till mannens maktposition i samhället.  

Flera avhandlingar, rapporter och forskningsstudier belyser hur föreställningar om offer och 

förövare samt våldtäktsmyter genomsyrar hur rättsväsendet väljer att döma (Andersson 2004; 

Ekström 2002; Diesen et al. 2005; Amnesty 2008; Grände 2007; Lea 2007; Koss et al. 2003; 

Wiklund et al. 2010; Edgren 2016). I Sverige visar forskningen på att utvecklingen bort från 

våldtäktsmyternas påverkan går långsamt, trots att lagen har skrivits om ett antal gånger. Simon 

Ekström (2002) går tillbaka till 1950-talet i sin studie och undersöker där hur offer blir 
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trovärdiga i tingsrättens bedömning. Studiens resultat visar på stora likheter med Ulrika 

Anderssons (2004) studie, vilken även den utgår från våldtäktsdomar men med empiri från 

2000-talet. Deras slutsatser är att offret inte har rätt till sin kropp under förhandlingarna i 

rättsväsendet. Hennes kropp ligger till förfogande för andra, vilka undersöker om hon försvarat 

sig på rätt sätt, handlat på rätt sätt före respektive efter och om hon därmed kan kvalificeras 

som ett brottsoffer (Andersson 2004; Ekström 2002). 

Christian Diesen (et al. 2005) undersöker vad som ingår i uttrycket ”likhet inför lagen”. Här 

framgår att det finns stora brister i detta uttryck när det kommer till kön, att lagen bygger på 

mannens norm och att kvinnans norm därmed skulle vara avvikande. Maktstrukturen i 

samhället speglar av sig i juridiken, både i juridiken som lagtext, framförande och i 

utbildningar. Resultatet av mannens tolkningsföreträde blir att få åtal leder till fällande domar 

(Diesen et al. 2005). Även polisens grundlighet i förundersökningen äventyras av samhälleliga 

strukturer till följd av våldtäktsmyter. Det leder till att våldet osynliggörs och bagatelliseras, 

samt skapar brister i polisens och rättsväsendets rutiner (Amnesty 2008; Grände 2007; Wiklund 

et al. 2010). Lindgren (2004) menar även att det behövs en bättre samverkan och samordning 

mellan polis och socialtjänst, redan vid första kontakten med offret. Här finns många gånger en 

skillnad mellan polisens sätt att bemöta offret på plats och hur offret skulle behöva bli bemött. 

Denna skillnad i bemötande skulle kunna lindras genom socialtjänstens närvaro (Lindgren 

2004). Problemet uppmärksammas även internationellt genom uttrycket sekundär 

viktimisering, vilket innebär att målsägandens trovärdighet ifrågasätts och hon utsätts 

därigenom för ytterligare kränkningar av rättsväsendet (Lea 2007; Koss et al. 2003).  

Monika Edgren (2016) förklarar att de känslor som våldtäktsoffer upplever i samband med en 

våldtäkt behöver fungera som en förstärkning av hennes trovärdighet inför rättsväsendet. Det 

betyder att våldtäktsoffrets känslor och beteende i nära anslutning till våldtäkten byggs upp av 

förväntningar hos lyssnaren samt föreställningar om kvinnans underordning. Edgren (2016) 

förklarar att det blir problematiskt för vården när offrets mående bygger på förväntningar från 

rättsväsendet och samhället. Edgrens (2016) undersökning visar att våldtäktsoffer ofta 

förkroppsligar en beskrivning som anses vara trovärdig och hedervärd av rättsväsendet och 

samhället. Det får som konsekvens att offret själv sätter sig i en position där ”rätt” beteende 

efter våldtäkten framhålls. Detta beteende reproducerar kvinnans underordning och skapar en 

hjälplöshet hos offret. Det betyder att även tingsrätten reproducerar detta beteende genom att 

lägga stor vikt i våldtäktsmål på just offrets beteende och trovärdighet (Edgren 2016).  
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4.4 Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel har tidigare forskning inom studiens ämnesområde avhandlats. Här framkommer 

att lagstiftningen och dess tillämpning grundar sig i både genus och föreställningen om det 

ideala offret. På samma sätt visar tidigare forskning hur våldtäktsmyter både återfinns och 

reproduceras i våldtäktsdomar. Lindgren (2004) förklarar begreppet ideala offret som ett hinder 

i samhället, som gör att de offer som inte kan uppfylla Christies (2001) kriterier ibland inte ens 

räknas som offer. Genom våldtäktsmyter frodas idén om att samlag skulle vara jämförbart med 

våldtäkt, vilket ger offret ett sämre utgångsläge i rätten. Detta genom att själva våldet glöms 

bort och offret får svårt att försvara sitt beteende (Larsson 2004). I den tidigare forskningen 

framkommer det även att samhällets syn på den rådande maktordningen och genus påverkar 

hur de dömande instanserna väljer att göra bedömningar vid våldtäktsmål. Larsson (2004) 

menar att detta går att se som ett svar på att mannen genom historien varit den som både stiftat 

lagar och dömt i domstolar. Edgren (2016) förklarar att våldtäktsoffrets känslor och beteende 

före och efter våldtäkten rättfärdigas i lyssnarens öron och även påverkas av kvinnans 

underordning.  

Att hitta tidigare forskning som är framtagen inom disciplinen socialt arbete har varit svårt då 

mycket av den tidigare forskningen är utförd inom ramen för andra discipliner, så som 

psykologi eller juridik. Detta är något som Ninni Carlsson (2009) bekräftar i sin avhandling om 

sexuella övergrepp. Då den gavs ut hade det tidigare bara publicerats en studie inom disciplinen 

socialt arbete inom samma ämnesområde. Detta visar på att det saknas en tradition inom 

disciplinen beträffande forskning inom ämnesområdet. Det ger ett bristande utgångsläge ifråga 

om vård och behandling till våldsutsatta. Enligt Carlsson (2009) får socialarbetare många 

gånger vända sig till andra discipliner, så som psykologi och hälso- och sjukvård, för att söka 

underlag till insatser. Om sexuella övergrepp som fenomen ägs av ett fåtal discipliner, betyder 

det att behandlingen blir ensidig och därmed inte tillgänglig för alla.  
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5.  Resultat och analys 

I denna studie står tingsrättens bedömning av målsägandens beteende i centrum då beteendet är 

avgörande för bedömningen om målsäganden kan visa upp en trovärdig och tillförlitlig utsaga. 

I domarna förklarar tingsrätten att målsägandens trovärdighet inte enbart kan ligga till grund 

för en fällande dom. Däremot kan målsägandens trovärdighet i förening med målsägandens 

beteende efter händelsen vara tillräckligt för att det ska bli en fällande dom. Detta beskrivs på 

följande vis i en av domarna: 

En huvuduppgift i mål om sexualbrott är att bedöma trovärdigheten av målsägandens berättelse. 

En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad som har framkommit i övrigt 

i målet – t.ex. om målsägandens beteende efter händelsen – kan vara tillräckligt för en fällande 

dom (B3979-16 s.5).  

5.1 Val av teman och kapitlets disposition  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar kommer teman användas för att synliggöra 

hur tingsrätten bedömer målsägandens trovärdighet. Dessa teman är: målsägandens beteende 

före våldtäkten, målsägandens beteende efter våldtäkten, tingsrättens bedömning i fråga om 

trovärdighet och våldtäktsmyter. Valet av teman har baserats på hur tingsrätten resonerar kring 

målsägandens trovärdighet och vad som i övrigt framkommer i målen angående målsägandens 

beteenden. Inledningsvis kommer resultatet att presenteras utifrån en fällande eller friande dom. 

Därefter följer sammanfattning och analys av respektive tema. Det sista temat delas inte upp på 

ovanstående sätt utan där sker analysen direkt under rubriken till temat. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning som omfattar allt resultat som framkommit.  

5.2 Presentation av resultat och analys  

5.2.1 Målsägandens beteende före våldtäkten  

Tingsrättens bedömning av målsägandens trovärdighet utgår ifrån hennes beteende före 

våldtäkten. Sättet tingsrätten beskriver målsäganden på visar hur interaktionen skapas mellan 

rättsväsendet och målsäganden i det sociala rum som tingsrätten utgör.  
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Beteendet före våldtäkten samlar framförallt på intryck som kan lägga grunden för det ideala 

offret. I ett av Christies (2001) kriterier för det ideala offret framgår att målsägandens beteende 

före våldtäkten ska ha varit respektabelt och hedervärt. I genomgången av samtliga domar 

visade sig att ingen målsägande kunde uppfylla alla kriterier för ett idealt offer. Det som 

framkommit i en samlad bedömning under detta tema är att i fem domar har målsäganden och 

tilltalad en tidigare relation med varandra. Därefter fördelas målsägandens beteende före 

våldtäkten in under följande kategorier, målsäganden: är berusad, är drogpåverkad, har en 

funktionsnedsättning eller beskrivning saknas. Dessa kategorier återfinns i studiens bilaga 1 

och presenteras nedan utifrån friande eller fällande dom.  

5.2.1.1 Friande 

I två av de sex friande domarna är målsäganden påverkad av alkohol (B2403-16; B1075-17). I 

båda dessa domar förklaras ingående hur mycket, och vilken typ av, alkohol målsäganden har 

druckit. Därmed avhandlas om målsäganden har befunnit sig i en särskilt utsatt situation på 

grund av berusning.  

Målsäganden är 17 år och går på gymnasiet. Hon var inbjuden av sin väninna X på en nyårsfest 

hemma hos X1 på Förtroligheten. (…) Många klasskamrater till målsäganden befann sig på festen. 

Innan hon kom dit hade hon druckit en vodkabaserad drink. Målsäganden drack mer alkohol på 

festen. Hon fick bl.a. en välkomstdrink med gin och deltog i en dryckeslek. Strax före tolvslaget 

gick festdeltagarna till en samlingsplats vid Skårs kyrka. Där delade hon en flaska champagne 

med en av sina vänner. (B2403-16 s.6) 

Sammantaget ger båda domarna en bild av att målsäganden vid de aktuella tillfällena varit 

ordentligt berusade (B2403-16; B1075-17). I två domar anses målsäganden vara under 

påverkan av droger. Båda målsäganden har tidigare vistats på behandlingshem på grund av 

missbruk. Innan de aktuella händelserna har båda kvinnorna brukat narkotikaklassade preparat. 

De har befunnit sig i offentliga rum och blivit våldtagna av män de aldrig träffat tidigare. Bägge 

kvinnor har svårigheter att återge en sammanhängande berättelse om händelsen, vilket påverkar 

tingsrättenens bedömning angående kvinnornas respektive trovärdighet (B14520-16; B5023-

17).  I en av domarna beskriver tingsrätten kvinnans användande av narkotikaklassade preparat 

vid den aktuella händelsen på följande vis: 

Efter lunch införskaffade de Xanor och heroin. Hon intog en hel karta Xanor och heroinet direkt. 

Hon brukar ta bensodiazpiner, men inte så mycket som hon tog den dagen. (B14520-16 s.5) 



25 

I en av de sex domarna har målsäganden Downs syndrom och tilltalad står åtalad för att ha 

förgripit sig på målsäganden under hans uppdrag som färdtjänstchaufför. I målet avhandlas hur 

hennes funktionshinder påverkar tingsrättens bedömning angående hennes trovärdighet. 

Vittnen framhåller målsäganden fördelaktigt i fråga om henne som person och hennes oförmåga 

att ljuga. I domen framkommer även att målsäganden har blivit misstrodd redan vid förhör hos 

polisen (B3979-16). I den återstående domen saknas en närmare beskrivning av målsägandens 

beteende före våldtäkten. Vad som framgår är att målsäganden befinner sig i en lägenhet med 

två vänner varav den ena våldtar henne då den andra går för att uträtta ett ärende (B5345-16).  

5.2.1.2 Fällande  

I tre av de sex fällande domarna är målsäganden mycket påverkade av alkohol (B7441-17; 

B10434-16; B4311-16). I en dom har målsäganden druckit alkohol under kvällen men anser sig 

ändå inte vara särskilt berusad vid den aktuella händelsen (B5011-17). I denna dom sover 

målsäganden kvar i en lägenhet efter en fest och blir under natten våldtagen av tre män. Ingen 

av dessa fyra målsäganden känner den tilltalade sedan tidigare. Dessa domar har gemensamt att 

de kan betraktas som ”typiska” överfallsvåldtäkter (B7441-17; B10434-16; B4311-16; B5011-

17). I en av domarna beskriver tingsrätten målsäganden beteende före våldtäkten på detta vis; 

Under tiden som X var borta kom en vakt fram till målsäganden och sa att hon var för berusad 

och måste lämna stället varefter hon leddes till dörren och ordningsvakten såg till att hon lämnade 

nattklubben. Hon ifrågasatte inte att hon blev utslängd eftersom hon var väldigt full, fullare än 

hon brukar. På en skala från 1 till 10 upplevde hon sin berusning som 7 eller 8. Hon ville bara 

hem och gick fram till en av taxibilarna som väntade utanför klubben och frågade om taxin var 

ledig. (B10434-16 s.5) 

I denna dom beskrivs målsäganden vara liten och smal samt hemmahörande i Djursholm 

(B10434-16). I övriga domar framkommer det inte var målsäganden bor. I en annan dom grips 

tilltalad på plats på grund av att målsäganden lyckats ringa sin flickvän under övergreppet, som 

i sin tur kan kontakta polisen. Både målsäganden och tilltalad lämnar blod för att mäta 

alkoholhalten dagen efter händelsen och målsägandens resultat visar på 1,19 promille (B7441-

17). I domen förklarar tingsrätten målsäganden på följande vis;  

De verkade vara sköna som människor och roliga, men hon var inte intresserad på något annat 

sätt. Hon är lesbisk och har flickvän. Hon har inte alltid varit lesbisk utan har haft pojkvänner, 

men inte de senaste åren. Hon är inte alls intresserad av män. (B7441-17 s.9) 
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Det märks i domen att detta uttalande förstärker hennes trovärdighet i tingsrättens bedömning 

(B7441-17). De två övriga domarna har gemensamt att målsäganden känner de tilltalade samt 

att de båda är nyktra vid de aktuella händelserna (B3760-16; B2114-16). I en av dessa domar 

står följande att läsa; 

Parterna känner varandra sedan fyra år tillbaka och är nära vänner. Vid det aktuella tillfället befann 

de sig hemma hos tilltalads föräldrars bostad. Målsäganden skulle sova över hos tilltalad, något 

hon gjort några gånger tidigare. (B3760-16 s.4) 

5.2.1.3 Sammanfattning och analys 

Målsägandens beteende före våldtäkten vilar på föreställningar om genus och ger uttryck för 

det symboliska våldet (Beauvoir 2017; Hirdman 2003; Bourdieu 2004). När domar får en 

friande utgång på grund av bristande bevisning reproduceras våldets mönster och det visar på 

att den tilltalade har ett bättre utgångsläge i domen än vad målsäganden har. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att av de sex domarna då målsäganden var under påverkan 

av alkohol, ledde fyra till fällande dom. Bland de fällande domarna framhölls det inte om 

målsäganden hade något funktionshinder, inte heller om målsäganden hade prövat eller brukade 

narkotika. Detta framhölls däremot i tre av de friande domarna. I den dom där målsäganden 

beskrivs som smal och liten samt boendes i Djursholm framträder en föreställning nära det 

ideala offret på ett sådant sätt som beskrivs enligt Christie (2001). Detta kan tolkas utifrån att 

målsäganden genom sin adress besitter en viss samhällelig status (Holmqvists 2016). 

Målsäganden i denna dom blir dessutom våldtagen av en chaufför i en taxibil, vilken kan 

betraktas som en oklanderlig plats.  

I de domar där målsäganden och tilltalad inte känner varandra återfinns en röd tråd där den 

tilltalade tycks begå handlingen för att stärka sin virilitet, det vill säga sin manlighet. En 

manlighet som hämtar kraft ur såväl våld som sexuell reproduktionsförmåga (Bourdieu 2004). 

I en av dessa domar förklarar målsäganden att hon är homosexuell. Den våldtäkt hon utsätts för 

går att tolka som att det inte är passande för en kvinna att söka njutning utanför det som en man 

kan prestera. Därigenom förlorar han sin överordnande position i samhället och våldtäkten går 

att se som ett sätt att återerövra kontrollen över den uppkomna situationen. Detta tolkas då som 

ett uttryck för det symboliska våldet (Bourdieu 2004) då kvinnan, enligt mannen, behöver hålla 

sig inom immanensens ramar (Beauvoir 2017). Handlingen kan då ses som ett sätt att 

reproducera samhällets maktordning. I en av domarna blir målsäganden utsatt för en 
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gruppvåldtäkt och i just denna dom blir Bourdieus (2004) teori tydlig. Bourdieu (2004) menar 

att gruppvåldtäkten kan ses som en initieringsrit och att den därmed ger mannen rätt verktyg 

för att upprätthålla hans virilitet. Målsäganden i denna dom blir våldtagen i omgångar under 

hela natten och männen som utför våldtäkten visar upp sin manlighet och försvarar sin heder 

genom åskådarnas ögon.  

5.2.2 Målsägandens beteende efter våldtäkten  

I kapitlets inledning presenteras ett citat som beskriver att målsägandens trovärdighet 

tillsammans med hennes beteende efter våldtäkten kan ligga till grund för fällande dom. I åtta 

av domarna framhålls att målsäganden efter händelsen har fått ett förändrat beteendemönster, 

vilket i flertalet domar styrks av vittnesmål. Nedan presenteras hur skillnader i målsägandens 

beteenden efter våldtäkten uttrycks, med koppling till friande eller fällande dom. 

5.2.2.1 Friande 

I två av det sex friande domarna beskriver målsäganden att hon har mått psykiskt dåligt efter 

våldtäkten (B2403-16; B1075-17). I en av dessa sex domar förklaras att målsäganden inte visat 

upp någon reaktion alls (B3979-16) och i övriga tre domar avhandlas inte måendet efter 

våldtäkten över huvud taget (B14520-16; B5023-17; B5345-16). I de två domarna där 

målsägandens beteende efter våldtäkten avhandlas har båda målsäganden varit påverkade av 

alkohol och nedan presenteras ett citat vardera hämtat från dessa domar:  

Hon har mått mycket dåligt efter händelsen och lade in sig frivilligt på Danderyds sjukhus. Hon 

har aldrig tidigare känt sig så förnedrad och kränkt. Hon brukar inte vara sexuellt utmanande, 

drivande och aktiv. Det kan inte ha varit så att hon själv varit sexuellt utmanande mot tilltalad, 

dels eftersom hon inte attraheras av någon som är så mycket äldre än hon, dels eftersom han 

tidigare haft en relation med hennes mamma. (B1075-17 s.5) 

Målsäganden har sagt att hon mått väldigt dåligt efteråt, haft panikattacker och ångest, inte orkat 

träffa kompisar, varit hemma mycket och hamnat så mycket efter i skolan att hon behöver gå om 

andra året på gymnasiet. Detta har också bekräftats av vittnenas utsagor och framgår av intyg från 

skola samt kurator. (B2403-16:11) 

Dessa citat läggs fram som en sista del i respektive målsägandens bevisföring. Poängen är att 

målsäganden menar att hon inte hade drabbats av detta mående och/eller beteende om hon inte 

hade blivit våldtagen (B2403-16; B1075-17). I den dom där målsäganden inte har ett förändrat 
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beteende efter våldtäkten tolkas detta utifrån ett orsakssamband med koppling till hennes 

funktionshinder i form av Downs syndrom. I domen förklaras detta genom att målsäganden inte 

uppfattat händelsen som traumatisk (B3979-16). 

5.2.2.2 Fällande 

I samtliga av de fällande domarna beskrivs offrets mående och förändrade beteende efter 

våldtäkten utförligt. Uppgifterna stöds dessutom av vittnesmål (B2114-16; B3760-16; B4311-

16; B5011-17; B7441-17; B10434-16). I två domar beskrivs detta på följande sätt: 

Hon mådde dåligt även innan men har efter händelsen mått väldigt dåligt och fått nya samt 

förstärkta symptom. Hon är deprimerad, saknar motivation och har sömnsvårigheter. (B10434-16 

s.7) 

Målsäganden har berättat att hon under de närmare två år som förflutit sedan gärningen ägde rum 

har mått utomordentligt dåligt. Hon, som har känt sig värdelös och ofräsch, har missbrukat alkohol 

och sömntabletter samt tidvis ägnat sig åt självskadebeteende. (B4311-14 s.8) 

5.2.2.3 Sammanfattning och analys 

Under detta tema framkommer de tydligaste resultaten i fråga om skillnader mellan friande och 

fällande domar. Utifrån dessa resultat tycks målsägandens mående efter våldtäkten vara av stor 

vikt för domens utfall. Här framträder problematiken som Edgren (2016) förklarar med att 

målsägandens mående, och hur detta uttrycks, ofta bygger på rättsväsendets och samhällets 

förväntningar. Om målsägandens mående och beteende efter våldtäkten överensstämmer med 

dessa förväntningar tycks denna del av bevisföringen kunna ha en utslagsgivande kraft. ”Rätt” 

mående och beteende blir i så fall avgörande, vars konsekvens leder till att tingsrätten 

därigenom reproducerar kvinnans underordning genom att ge bekräftelse till målsägandens 

hjälplöshet.  

Kvinnan finner här bäst i att utveckla sin roll i immanensen (Beauvoir 2017), det vill säga inom 

de ramar som rättsväsendet och samhället tillhandahåller. Dessa ramar befäster och styrker på 

samma gång mannens virilitet genom att framhålla kvinnans underordning (Bourdieu 2004). I 

en av det valda domarna har den tilltalade haft en relation med målsägandenas mamma. Domen 

skiljer sig därmed från mängden då målsäganden och tilltalad haft en annan typ av relation till 

varandra än övriga. I denna dom återskapas en bild av fadern, om än ”bonusfadern”, som 

familjens överhuvud där hans rättigheter går före barnets, målsäganden. Bourdieus (2004) teori 
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om fadern skildras då i sin fullkomlighet, ingen annan handling han gör mot henne kan sätta 

sig upp till denna fullkomliga förnedring. Domen ger även utryck för en våldtäktsfantasi, där 

mannen förverkligar sitt viritus, sin heder genom den ultimata kränkningen (Bourdieus 2004). 

5.2.3 Tingsrättens bedömning i fråga om trovärdighet  

Hittills har resultat och analys fokuserat på målsägandens beteende före och efter våldtäkten. 

Dessa beteenden ligger till grund för om tingsrätten finner målsäganden trovärdig eller inte. 

Här följer en redogörelse för tingsrättens antaganden och föreställningar om målsägandens 

trovärdighet, med koppling till friande eller fällande dom.  

5.2.3.1 Friande  

I de friande domarna anses två målsäganden vara trovärdiga (B1075-17; B2403-16). I dessa två 

domar anses även de tilltalade vara trovärdiga, där de bägge tilltalade på olika sätt har en hög 

samhällelig status. I den ena domen framställs tilltalad som en känd musiker (B1075-17) och i 

den andra domen upprepas vid ett flertal tillfällen att den tilltalade har studerat vid Lundsbergs 

internatskola, vilket underförstått innebär han har sin tillhörighet i en högre klassad socialgrupp 

(B2403-16). I resterande fyra domar anses inte målsägandens berättelse vara trovärdig. I två av 

de friande domarna förklarar tingsrätten: 

Då målsäganden enligt egna uppgifter det aktuella dygnet tagit både bensodiasepiner och heroin 

vilket påverkat henne som efter en överdos och även efter händelsen tagit ytterligare heroin kan 

heller inte helt uteslutas att det kan ha påverkat hennes minnesbild av det som hänt vid 

gärningstillfället och även tidigare samma kväll. De uppgifter som vittnet lämnat, vad 

målsäganden i hennes bostad berättat om händelsen på Blekholmsterrassen ger inget stöd för att 

målsäganden till följd av drogpåverkan vid det aktuella samlaget befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation. Enligt rätten ger heller inte utredningen rörande målsägandens skador någon säker 

ledning för bedömningen om hon vid samlaget med tilltalad befunnit sig i sådan situation som 

åklagaren påstått. (B14520-16 s.10–11) 

Vittnets uppgift att tilltalad stod upp, vänd mot målsäganden som i sin tur stod på knä med huvudet 

riktat mot tilltalad talar om något för att hon just utfört oralsex på honom. Denna iakttagelse är 

inte förenlig med målsägandens uppgift att tilltalad avbröts när han hade vaginalt samlag med 

henne eftersom hon i så fall borde ha varit vänd åt andra hållet. Vidare borde vittnet ha sett att 

tilltalad ställde sig upp om det gått till som målsäganden har berättat. (B5023-17 s.7) 
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I båda dessa domar är målsäganden drogpåverkade och i det ena fallet framkommer att tilltalad 

betalat 200 kronor för att ha sexuellt umgänge med målsäganden. Trots detta anser tingsrätten 

att det inte går att fastställa att målsäganden har befunnit sig i en utsatt situation (B14520-16). 

I den andra domen är tingsrätten överens om att ”någonting har inträffat på toaletten”. Detta 

någonting stämmer däremot inte överens med målsägandens berättelse om händelsen (B5023-

17). 

5.2.3.2 Fällande  

I samtliga fällande domar anses målsägandens berättelser vara trovärdiga (B2114-16; B3760-

16; B4311-16; B5011-17; B7441-17; B10434-16). I en av domarna är tilltalad dömd sedan 

tidigare, vilket i sig styrker målsägandens trovärdighet (B10434-16). I två av det fällande 

domarna förklarar tingsrätten målsägandens trovärdighet på följande sätt: 

Målsäganden har lämnat en sammanhängande och nyanserad berättelse som inte innehåller några 

motsägelser i förhållande till vad hon berättat i polisutredningen. Hon har inte väjt för att berätta 

om för henne mindre smickrande omständigheter såsom att hon var rejält berusad och följde med 

en för henne helt främmande man, som var nära tre gånger så gammal som hon, in på hans rum. 

(B4311-16 s.6) 

Den beräknade blodalkoholhalten om 2,1 promille talar i sig i riktning mot att målsäganden har 

haft begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet och därmed för att hon har befunnit 

sig i en särskilt utsatt situation. (…) Målsäganden har lämnat relativt fragmentariska uppgifter om 

vad som inträffade under natten och morgonen den 4 juni 2017. När det gäller själva samlaget har 

hon endast kunnat lämna förhållandevis knapphändiga uppgifter. (…) Även med beaktande av 

dessa förhållanden ger målsägandens uppgifter i sig ett inte oväsentligt stöd för att hon, när 

samlaget genomfördes, var kraftigt berusad. Att målsäganden enligt vad hon själv har berättat har 

haft förmåga att uppfatta den sexuella handlingen förändrar inte den bedömningen. (B7441-17 

s.25) 

5.2.3.3 Sammanfattning och analys  

Resultatet visar på att målsägandens trovärdighet, tillsammans med hennes beteende efter 

våldtäkten, ligger till grund för fällande dom. Detta påverkas framför allt av hur målsäganden 

berättar om sig själv före och efter våldtäkten. Utöver detta så visar sig att utfallet även påverkas 

av tingsrättens bedömning av den tilltalades trovärdighet. Resultatet ger även en antydan om 

att den tilltalades trovärdighet väger tyngre än målsägandens. Detta resultat kan ge stöd åt 

Hirdmans (2003) teori, där mannen beskrivs som normbärare och därigenom sätter de gränser 
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för kvinnan som också förklarar hennes underordning. I rollen som normbärare kan mannen 

genom sin transcendens utveckla friheter som går hand i hand med de begränsningar som följer 

med kvinnans fastlåsning i sin immanens (Beauvoir 2017). Med andra ord betyder detta att den 

tilltalade egentligen endast behöver fokusera på att invända emot den förväntade rollen som 

förövare, för att tilldelas trovärdighet och kunna förvänta sig en friande dom. Slutsatsen blir då 

att mannen kan förvänta sig trovärdighet medan kvinnan behöver förtjäna densamma i enlighet 

med Hirdmans (2003) teori om kvinnans tre kategorier. I detta tema görs även Bourdieus (2004) 

teori om det symboliska våldet sig synliggjort.  

5.2.4 Våldtäktsmyter 

Genom detta tema har studien för avsikt att belysa att det även i denna empiri förkommer 

meningar som ger uttryck för de myter som finns i samhället angående våldtäkt. Detta tema 

kommer inte att delas in i underkategorier och analysen av detta resultat kommer att ske direkt 

i texten som avhandlas nedan. Samtliga domar bygger på att målsäganden bär på bevisbördan 

att visa att det hon anklagar tilltalad för är tillförlitligt. Detta visas exempelvis i följande citat:  

För en fällande dom i ett mål om sexualbrott krävs, liksom i brottmål i övrigt, att domstolen genom 

den utredning som lagts fram finner det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig 

skyldig till det som läggs honom till last. (B2403-16 s.9) 

I fem av samtliga tolv domar förekommer, utöver ovanstående citat, en mening om att offret 

inte har anklagat tilltalad falsk (B3760-16; B3979-16; B2403-16; B5011-17; B10434). Detta 

uttrycks på olika sätt, exempelvis:  

Målsäganden har vid förhör i tingsrätten lämnat en lång, klar, levande, detaljrik och 

sammanhängande berättelse. Berättelsen innehåller inga motsägelser. Hon har gett intryck av att 

endast vilja lämna uppgifter som är sanna. Hon har markerat om hon har varit osäker på någon 

uppgift. Det har inte framkommit någon omständighet som skulle tyda på att målsäganden 

falskeligen vill anklaga de tilltalade för allvarlig brottslighet. Tingsrätten bedömer hennes 

berättelse som mycket trovärdig och även tillförlitlig. (B5011-17 s.22; författarens markering) 

Sveriges rättssäkerhet bygger på att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att tilltalad har begått 

de brott han anklagas för. Men bakomliggande mening om att ”inget tyder på att målsäganden 

har anklagat tilltalad falskt” antyder att det finns en föreställning med utgångspunkt i att 

målsäganden brukar anklaga tilltalad falskt. Denna mening läggs alltså till, utöver att det ska 

vara ställt utom rimligt tvivel att tilltalad gjort sig skyldig till brott. Våldtäktsmyterna gör sig 
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synliga i alla delar av studiens resultat, men framträder med särskild tydlighet genom dessa 

meningar. Genom att framhålla meningar av dessa slag reproducerar tingsrätten antaganden om 

att kvinnan är den som anklagar falskt, hon är den som inte är tillförlitlig. Detta går att koppla 

till den av Hirdmans (2003) kategorier där kvinnan betraktas som mannens motsats. Han är ren, 

hon är oren. Han är ljuset, hon är mörkret. Han talar sanning, hon anklagar falskt. Utlåtanden 

som antyder att målsäganden kan ha anklagat tilltalad falskt förekommer både i friande och i 

fällande domar. Detta visar på att utlåtandet inte har någon relevans i förhållande till domens 

utfall. Det är inte här anledningen till om domen ska bli friande eller fällande återfinns och 

därmed blir utlåtandets enda uppgift i domen att fortsätta ge utryck för att det kan finnas en 

chans att kvinnan faktiskt har anklagat honom falskt. Detta blir även ett utryck för det 

symboliska våldet där myterna spär på föreställningen om mannens överlägsenhet och kvinnans 

underordning (Hirdman 2003; Beauvoir 2017; Bourdieu 2004).  

5.3 Sammanfattning av resultat 

Sammantaget visar resultatet på att anledningen till om domen får en friande eller fällande 

utgång framför allt ligger i målsägandens trovärdighet men även i om tilltalad anses vara 

trovärdig. I de citat som har presenterats i resultatet går det att se tydliga kopplingar mellan 

domarnas utfall och föreställningen om det ideala offret (Christie 2010). Målsägandens 

trovärdighet utgör grunden för de kriterier som bygger det ideala offret. Ju fler kriterier som 

uppfylls desto mer trovärdig anses hon vara. Detta i sin tur påverkar hennes på förhand givna 

underläge på så sätt att det balanserar möjligheten att bli betraktad som ett brottsoffer. Det 

betyder att den sociala konstruktionen av genus och myter kring våldtäkt ligger som en grund i 

dagens juridik och därmed ger det mannen, förövaren, ett försprång i våldtäktsdomen (Hirdman 

2003; Beauvoir 2017; Bourdieu 2004). Det ideala offret (Christie 2010) är ett nästintill 

ouppnåeligt ideal, trots detta går det att utläsa i domarna att rättsväsendet utgår får att 

målsäganden bör ha agerat på ett visst sätt. Dessa riktlinjer härrör från de strukturer som ligger 

djupt rotade i både samhälle och rättsväsende. Om dessa strukturer inte synliggörs reproduceras 

både det faktiska våldet och det symboliska våldet (Bourdieu 2004). Detta genom både själva 

våldtäkten som händelse och genom de kränkningar offret tilldelas av både samhälle och i 

rättsväsendet.  
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6. Slutdiskussion 

6.1 Genomgång av resultat  

Denna studie utgår från en socialkonstruktivistisk ansats och avser att undersöka hur 

interaktionen mellan målsäganden och rättsväsende skapas i det sociala rum som tingsrätten 

utgör. Syftet är att betrakta denna interaktion utifrån ett genusperspektiv för att på så sätt 

undersöka om rådande normer och värderingar påverkar rättsväsendets uppfattning om 

målsägandens trovärdighet. Studiens empiriska material har angripits med hjälp av fyra 

frågeställningar vilka har legat till grund för studiens resultat och analys. Resultatet utifrån 

dessa frågeställningar redovisas diskuteras nedan under rubrikerna: beteende före våldtäkten, 

beteende efter våldtäkten, trovärdighet i tingsrätten samt våldtäktsmyter. 

6.1.1 Beteende före våldtäkten 

Studies resultat visar att i sex av tolv domar är målsäganden under påverkan av alkohol. Av 

dessa sex domar leder fyra till fällande dom. I de två domar som inte leder till fällande dom 

besitter den tilltalade en hög status i samhället. Därmed kan tilltalad inte kopplas samman med 

de kriterier som Christie (2001) menar understryker den onde gärningsmannen. Det tyder på att 

tilltalade som inte uppfyller den förväntade rollen som förövare har lättare att vinna trovärdighet 

än den målsägande som uppfyller rollen som idealt offer. Den tilltalade har därmed ett bättre 

utgångsläge i domen än vad målsägande har.  

Alla domar utom en utgår från att den anmälda våldtäkten kan betraktas som ett samlag. 

Målsäganden i den dom som särskiljer sig uppfyller inte de kriterier som karaktäriserar det 

ideala offret. Målsäganden förklarar sig vara homosexuell och därmed utesluter rättsväsendet 

alla möjligheter att jämställa våldtäkten med ett samlag. 

6.1.2 Beteende efter våldtäkten 

Under denna rubrik framträder problematiken som Edgren (2016) förklarar med att 

målsägandens mående, och hur detta uttrycks, ofta bygger på rättsväsendets och samhällets 

förväntningar. Om målsägandens mående och beteende efter våldtäkten överensstämmer med 

dessa förväntningar tycks denna del av bevisföringen kunna ha en utslagsgivande kraft.  
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I alla fällande domar framgår att målsäganden har fått ett förändrat beteende efter våldtäkten. I 

tre av de sex friande domarna förklaras däremot inte om målsägande har fått ett förändrat 

beteende, trots att detta tillsammans med vad som framkommer i övrigt kan leda till en fällande 

dom. I två av dessa friande domar har målsäganden varit drogpåverkad under händelsen. En 

möjlig slutsats är att målsägandes beteende före våldtäkten är av sådan karaktär att dennes 

beteende efter våldtäkten är irrelevant.  

6.1.3 Trovärdighet i tingsrätten 

Resultatet visar på att målsägandens trovärdighet, tillsammans med hennes beteende efter 

våldtäkten, ligger till grund för fällande dom. Detta påverkas framför allt av hur målsäganden 

berättar om sig själv före och efter våldtäkten. Utöver detta så visar resultatet att utfallet även 

påverkas av tingsrättens bedömning av den tilltalades trovärdighet, vilket kan kopplas samman 

med Christies (2001) kriterier rörande gärningsmannen. Resultatet ger även en antydan om att 

den tilltalades trovärdighet väger tyngre än målsägandes trovärdighet.  

6.1.4 Våldtäktsmyter 

I fem av de tolv domar som utgör studiens empiri återkommer följande mening: ”inget tyder på 

att målsäganden har anklagat tilltalad falskt”. För att en dom ska leda till ett fällande utfall krävs 

enligt Sveriges Rikes Lag att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått det 

som han anklagas för. I detta resultat framkommer meningen både i friande och i fällande 

domar. Meningen förtydligar därigenom det faktum att kvinnan faktiskt kan anklaga mannen 

falskt. Genom att framhålla meningar av dessa slag reproducerar tingsrätten antaganden om att 

kvinnan anklagar falskt. Detta uttryck exemplifierar det symboliska våldet, där myterna spär på 

föreställningen om mannens överlägsenhet och kvinnans underordning. 

6.2 Slutord 

Denna studie belyser den bakomliggande problematik som ligger till grund för FN:s 

granskningskommittés kritik angående Sveriges arbete med mäns våld mot kvinnor. Studien 

visar utifrån ett genusperspektiv att det återstår ett omfattande arbete för att komma tillrätta 

med vad som kritiserats. Arbetet behöver utgå från normer och värderingar som bygger de 

samhälleliga strukturer vilka befäster mannens överlägsenhet och kvinnans underordning. 
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Studien framhåller att ett sådant arbete kan ha en förväntad effekt på ökad tillgänglighet till 

adekvat vård och professionell hjälp, samt ökad tilltro för både rättsväsende och socialtjänst. 

6.2 Förslag på vidare forskning  

Förslag till vidare forskning inom studiens ämnesområde är en fördjupad och mer omfattande 

studie kring de samhälleliga strukturer som påverkar både tillgängligheten till adekvat vård och 

professionell hjälp liksom tilltron till rättsväsende och socialtjänst. Denna forskning kan med 

fördel ha tystnadskultur som utgångspunkt. Här åsyftas den tystnadskultur som både hävts på 

arbetsplatser och i kvinnors liv med hjälp av #metoo. 
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8.Bilagor  
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m
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Friande x x x x x x       6 

Fällande       x x x x x x 6 

Beteende före 

våldtäkten 

Tidigare relation x x   x  x x     5 

Alkohol-påverkad   x  x    x x x x 6 

Drogpåverkad    x  x       2 

Funktions-hinder  x           1 

Beskrivs inte x      x x     3 

Beteende 

efter 

våldtäkten 

Förändrat 

beteende 
  x  x  x x x x x x 8 

Ingen förändring  x           1 

Beskrivs inte x   x  x       3 

Trovärdig i 

tingsrätten 

Målsäganden 

trovärdig 
  x  x  x x x x x x 8 

Målsäganden icke 

trovärdig 
x x  x  x       4 

Tilltalad trovärdig x x x x x x  x     7 

Tilltalad icke 

trovärdig 
      x  x x x x 5 

Anklagat 

tilltalad falskt 

Mening 

förekommer 
 x x     x  x  x 5 

Mening 

förekommer inte 
x   x x x x  x  x  7 

 


