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Abstract 

This study aims to describe and analyse how victims and credibility are constructed in the 

government bill and verdicts concerning the new sexual offence law in Sweden that became 

effective 1 July 2018. A qualitative content analyse has been used to answer the purpose of 

the study and the result has been analysed using Christies theory of the ideal victim. The 

results show that the construction of the victim is not consistent with Christies theory of the 

ideal victim. If the victim has acted with resistance is no longer considered significant. The 

perpetrator is described to have responsibility to assure that the victim participated with free 

will. However, victim reactions after the assault are described as important for the victims 

credibility. The victim is constructed as more credible if acting with sadness, crying and being 

jumpy. Results also show that it is important for the credibility that the victim leaves a 

consistent, truthful story and make a clear distinction of what is a clear memory and what is 

unsure. The main finding is that there has been a change in how the victim is constructed and 

what is needed for the victim to seem as credible. 
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1. Inledning  

Samtycke är något som länge har stått i fokus i domar rörande våldtäkt trots att rekvisiterna 

för våldtäkt varit hot, våld eller utnyttjande. Det har varit upp till offret att visa på att 

samtycke inte förelegat under en sexuell handling, exempelvis genom motstånd. Det har 

krävts att de ageranden som offret gjort för att visa på att samtycke inte förelegat uppfattats av 

gärningsmannen som att samtycke inte fanns, annars har gärningsmannen inte haft uppsåt och 

en fällande dom har inte kunnat ske (Andersson, 2001). Forskning har visat på att det finns 

föreställningar om hur ett idealiskt offer ska ha agerat både under och efter övergreppet samt 

vilka reaktioner som offret har efter ett övergrepp. Har offret inte agerat i linje med dessa 

föreställningar finns det en risk att det påverkar offrets trovärdighet och möjligheten till 

fällande dom minskar (Asp, 2010; Wendt, 2010).  

Studier har visat att socialsekreterare främst definierar ett brottsoffer som en kvinna eller ett 

barn (Ljungwald, 2011) och att allmänna föreställningar kring brottsoffer visar att de 

förväntas gå igenom någon form av kris efter händelsen, att händelsen förväntas sätta sina 

psykiska spår och en återhämtningsperiod samt en förändrad livsstil förväntas av brottsoffret 

(Nilsson, 2005). Hur socialarbetare ser på brottsoffer är en viktig faktor inom socialt arbete då 

de som arbetar med socialt arbete troligen kommer att träffa någon som har varit utsatt för ett 

brott. Detta kan antingen ske via socialtjänsten som har det yttersta ansvaret att den drabbade 

får den hjälp och stöd hen behöver och brottsoffer och deras anhöriga är en särskild målgrupp 

med speciella rättigheter, eller via ideella organisationer som arbetar med socialt arbete, till 

exempel brottsofferjourer och kvinnojourer (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). 

Brottsoffer är en heterogen grupp mångfasetterade människor med olika identiteter och 

livserfarenheter som kommer att reagera och agera olika och bör därför behandlas efter de 

individuella behoven (Lindgren et al., 2001; Nilsson, 2005). Det är av stor betydelse att 

brottsoffret får ett korrekt bemötande, att hen känner sig bekräftad som individ, speciellt 

rörande sexualbrott. Det är därför av stor vikt att kompetens kring brottsoffer finns och utökas 

inom rättsväsendet där de som arbetar naturligt kommer i kontakt med brottsoffer. Men det 

räcker inte att polisen utvecklar sin kompetens rörande brottsoffer om resten av samhällets 

arenor, så som socialtjänst, sjukvård och ideella organisationer inte besitter kompetens. 

Ansvaret för brottsofferstödjande verksamhet ligger på hela samhället och för att detta arbete 

ska fungera är det viktigt att höja kompetensen samt utveckla samverkan kring de olika 

aktörerna i samhället (Lindgren et al., 2001).  

Det har varit problematiskt att konstruktionen av ett idealiskt offer har varit så snävt. Detta 

har lett till skuld och skam och en rädsla att inte bli trodd hos offret vilket i sin tur har lett till 

att många inte vågat anmäla (Lindstedt Cronberg, 2002; Nilsson, 2005). Redan 1984 kom en 

lagändring kring sexualbrott där förarbetet slog fast att kvinnans beteende vid ett sexuellt 

övergrepp inte ska ha någon betydelse, granskning av till exempel kläder och sexualmoral ska 

undvikas. Detta för att man såg en problematik i att offret skuldbelades och i den närgångna 

granskningen av offret i tingsrätten som kunde påverka hens trovärdighet. Granskningen 

gällde både agerande vid övergreppet men även hens vanor i allmänhet, som alkoholvanor 

och tidigare sexualliv. Trots att detta fastslogs i förarbetet var den allmänna uppfattningen av 

hur ett idealiskt offer bör agera starkare och effekten lagstiftarna var ute efter; att vrida fokus 

från offret till förövaren, uppnåddes inte (Wendt, 2010). Fokus fortsatte ligga på offret, hens 

ageranden granskades utifrån de föreställningar som fanns. Det har varit upp till offret att 

bevisa att samtycke till sexuellt umgänge inte fanns och bevissvårigheterna har varit stora för 
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brottsoffret. Detta har diskuterats inom flera samhälleliga fält och det finns uppfattningar att 

det bör vara upp till förövaren att bevisa att samtycke fanns istället för att offret skall bevisa 

att samtycke inte fanns (Andersson, 2004; Kaldal & Lainpelto, 2010; Wendt, 2010). 

Det finns flera kampanjer och upprop som har bildats på grund av den snäva föreställningen 

av ett idealiskt offer och att detta påverkar offrets trovärdighet. Två av dessa är #metoo och 

FATTA. #metoo är ett upprop som vill stoppa tystnadskulturen kring sexualbrott. Forskning 

har visat på att om en person får negativa reaktioner, som skuldbeläggande och okänslighet, 

när hen berättar om ett sexuellt övergrepp får det en tystnande effekt och skammen läggs på 

offret (Ahrens, 2006; McDermott, Roen & Scourfields, 2008). Målet med kampanjen FATTA 

var att ”förändra den rådande sexualbrottslagstiftningen och införa en samtyckesreglering och 

oaktsamhetsbrott som tydliggör att sex handlar om samtycke” (FATTA, 2013). 

Diskussioner och debatter gällande bland annat samtycke, oaktsamhet och sexualbrott har lett 

till en ny sexualbrottslag vilken undersöks i föreliggande studie. Den nya lagen trädde i kraft 

1 juli 2018. Regeringen och dåvarande statsminister Stefan Löfven vill med den nya lagen 

sända ett budskap till samhället om sexualbrottets allvar, att sex ska vara frivilligt och att det 

är varje persons ansvar att ta reda på om samtycke från den andra parten finns. Regeringen 

hoppas att den nya lagen ska kunna påverka normer och människors värderingar. I och med 

den nya sexualbrottslagen krävs inte längre att våld eller hot har förelegat för att handlingen 

ska rubriceras som våldtäkt. Har inte samtycke förelegat så har våldtäkt begåtts även om 

gärningsmannen inte haft uppsåt utan endast varit oaktsam (Holmqvist, 2017, 17 december; 

Prop. 2017/18:177).  

Innan lagen trädde i kraft 1 juli 2018 debatterades frågan kring om lagförändringen var 

nödvändig. Lagrådet, som har i uppgift att granska lagförslag innan de behandlas av 

riksdagen, var emot lagförändringen och menade bland annat på att förslaget skulle medföra 

en godtycklig bedömning och att bedömningen kring ett sexualbrott kan komma att bero på 

den enskilde domaren. De ansåg även att mycket av det som regeringen föreslog redan täcktes 

av dåvarande lagstiftning. De menade att bevisfrågan inte går att komma runt och det kommer 

fortfarande vara ord mot ord gällande brottsmål och frågan om trovärdighet kommer kvarstå 

(Svt, 2018, 24 januari; Wetterqvist, 2018, 24 januari). Även andra remissinstanser som Svea 

hovrätt, Hovrätt över Skåne och Blekinge, Domstolsverket med flera ansåg att det i samband 

med den nya lagstiftningen finns en risk för ytterligare fokus på offret under rättsprocessen, 

att offrets trovärdighet prövas ytterligare. Regeringen hoppas på en motsatt effekt, att det ska 

bli mindre fokus på offret och mer på gärningsmannen genom att domstolarna kommer vilja 

veta vad som fick gärningsmannen att tro att den sexuella handlingen var önskad av offret 

(Prop. 2017/18:177).  

Den nya sexualbrottslagen har nyligen trätt i kraft och det finns olika uppfattningar om lagens 

möjlighet att förändra hur vi konstruerar brottsoffer och hur detta kommer påverka offrets 

trovärdighet. Utifrån den kritik som framförts vill jag börja med att granska förarbetet till 

lagen och ett urval av de domar som har kommit för att se om det finns en möjlighet till 

förändring. Undersökningen som presenteras i denna studie kommer förhoppningsvis kunna 

bidra till kunskap om hur brottsoffer konstrueras och hur detta påverkar trovärdigheten hos 

offret samt fungera som inspiration till att socialarbetare reflekterar över den föreställning en 

har av brottsoffer för sexualbrott.  
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1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur brottsoffer och trovärdighet 

konstrueras i propositionen och domar gällande den nya sexualbrottslagen.  

1.1.1 Frågeställningar 

1. Hur konstrueras brottsoffer enligt propositionen och domar gällande den nya 

sexualbrottslagen?  

2. Vilka kriterier finns för att ett brottsoffer för sexualbrott ska anses som trovärdig? 

 

1.2 Begreppsförklaringar 

Brottsoffer/offer – Det finns många olika definitioner av begreppet offer. Offer i denna studie 

menas vara en person som misstänks eller blivit utsatt för brott enligt svensk lag. Jag har valt 

att använda brottsoffer och offer synonymt.  

Förövare/gärningsman – Detta syftar på någon som misstänks ha begått ett brott, personen 

kan ha genomgått en straffprövning men detta är inte måste. 

Tilltalad – Detta syftar på en person som misstänks ha begått brott och genomgått en 

straffprövning.  

Brb – Brottsbalken 

RB – Rättegångsbalken  

Hbt-person – En person som är homosexuell, bisexuell eller trans. 

Cis-person – En person som föds med ett kön och identifierar sig med de sociala 

föreställningar som finns kring könet.  

Samtycke/delta frivilligt – Innan den nya sexualbrottslagen trädde ikraft har det diskuterats 

om en samtyckesreglering i lagen. Regeringen valde att istället för att använda begreppet 

samtycke använda sig av begreppet frivilligt. Det finns redan en specifik betydelse av 

samtycke i Brb (se Brb 24 kap. 7 §) som regeringen inte fult ut tyckte stämde överens med 

den innebörd begreppet bör ha då det rör sexualbrott. Därför valde de istället att använda sig 

av ”inte delta frivilligt” som grundrekvisit. De anser att detta speglar avsikten att lagen ska 

uttrycka varje persons rätt till sexuellt självbestämmande (Prop. 2017/18:177). Jag kommer att 

använda mig av begreppen synonymt i denna studie. Men då jag diskuterar specifikt den nya 

lagen kommer jag använda mig av begreppet frivilligt.  

 

2. Forskningsfält  

2.1 Sökprocess 

Jag har sökt tidigare forskning och kunskap kring sexualbrott och viktimisering genom 

databaserna EDS, Swepub och Google scholar med sökorden victim, victimization, sexual, 

sexual abuse, rape, sweden, law, trovärdigt sexualbrott, trovärdig våldtäkt, credibility victim, 

idealiskt offer, det idealiska offret, idealoffer. Jag har valt texter som baserar sig på 
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förhållanden i Sverige då lagar och normer kan se olika ut i olika länder, vilket kan påverka 

resultatet i en studie och göra dem svåra att jämföra (Mellgren, Andersson & Ivert, 2017). Jag 

har valt texter på svenska och engelska eftersom de är de språk jag behärskar. När det gäller 

forskning har jag begränsat mig till forskning gjord efter år 2000 eftersom sexualbrottslagen 

såg väldigt annorlunda ut innan dess. När jag hittat artiklar som är aktuella för mitt 

forskningsfält har jag granskat referenslistor och sökt vidare på de referenser som jag ansett är 

intressanta för min studie.  

 

2.2 Kunskapsläge 

2.2.1 Viktimologi 

Viktimologi är läran om offer och hur brottsoffer konstrueras. Tidigare forskning har visat att 

brottsoffer inte är något statiskt utan ett fenomen som är beroende av tid och rum, något som 

kan förändras (Heber, Tiby & Wikman, 2012; Lindgren et al., 2001; Nilsson, 2005). Den 

viktimologiska forskningen har sin utgångspunkt i socialkonstruktivismen och ställer frågor 

kring hur brottsoffer konstrueras och vilka personer som blir viktimiserade (se till exempel 

Lindstedt Cronberg, 2002).  Frågor som diskuteras är bland annat; Vem är ett brottsoffer? (se 

till exempel Ljungwald, 2011) Vilka föreställningar finns kring brottsoffer? (se till exempel 

Nilsson, 2005) Hur ser ett idealoffer ut och vad händer om brottsoffret inte passar in i den 

beskrivningen? (se till exempel Christie, 2001 och Nilsson, 2005). Viktimologisk forskning 

har kommit fram till olika teorier kring brottsoffer, teorier som undersöker hur brottsoffer 

konstrueras och förklaringar till att en person blir offer för brott (Lindgren et al., 2001). 

Exempel på en sådan teori är livsstilsteorin, vilken menar att personer med vissa livsstilar 

lider större risk att bli utsatta för brott, detta kan vara faktorer som kön, ålder, yrke, etnicitet 

och socialgruppstillhörighet (Mellgren, Andersson & Ivert, 2017). En annan teori är Christies 

teori om det idealiska offret, som jag kommer använda mig av i min analys (se 3. Teoretiska 

perspektiv) (Christies, 2001). 

Forskning har visat att det finns ett starkt politiskt och professionellt intresse bakom olika 

offerdefinitioner (Lindgren et al., 2001). Heber et al. (2012) och Lindgren et al. (2001) 

beskriver hur de som arbetar inom rättsväsendet och träffar målsäganden har olika 

föreställningar kring brottsoffer, vem som är ett brottsoffer och hur ett brottsoffer ska agera. 

Detta i sin tur påverkar hur brottsoffret i det specifika målet behandlas (Heber et al., 2012; 

Lindgren et al., 2001). Det finns idag ingen given definition av vem eller vilka som är 

brottsoffer men en grundläggande definition är en fysisk person som utsatts för brott 

(Lindgren et al., 2001). Förenta Nationernas (1985) definition av brottsoffer är: 

”"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, 

including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial 

impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation 

of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing 

criminal abuse of power. 

[…] A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether 

the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the 

familial relationship between the perpetrator and the victim.” 
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2.2.2 Viktimiseringens effekter 

Kriminologis ursprungsfråga har varit; Varför brottslingar begår brott? Idag ställer sig 

forskare oftare frågan; Varför faller personer offer för brott? Genom att benämna alla 

människor som blivit utsatta för ett brott för brottsoffer ges möjligheten att betrakta dem som 

grupp och ge dem gemensamma föreställningar (Lindstedt Cronberg, 2002). Enligt Lindstedt 

Cronberg (2002) kan begreppet brottsoffer väcka känslomässiga associationer till någon 

oskyldig som råkat illa ut, någon som är i behov av stöd och hjälp, en person som hamnat i 

underläge. 

Viktimisering är konstruktionen av brottsoffer och hur det manifesterar sig. Viktimisering 

skuldbelägger ofta drabbade och begränsar deras handlingsutrymme som visas i Nilssons 

(2005) studie: ”Informanterna i studien känner sig trängda av de krav som, direkt och indirekt, 

ställs på dem.” (Nilsson, 2005 s. 5). Brottsoffer ses ofta som en homogen grupp men det är en 

heterogen grupp mångfasetterade människor med olika identiteter och livserfarenheter 

(Lindgren et al., 2001; Nilsson, 2005). Det kan vara svårt för ett brottsoffer att få en identitet 

fri från förväntningar som ligger på brottsoffer (Nilsson, 2005). Omgivningen förväntar sig att 

brottsoffret agerar på ett visst sätt efter ett övergrepp, gör hen inte det så finns det en risk att 

hen blir skuldbelagd utifrån sitt beteende. Exempelvis kan omgivningen tycka att hen får 

skylla sig själv för att hen utsatts för övergrepp (Nilsson, 2005). 

Överförs detta skuldbeläggande till rätten? Nilsson (2005) anser att brottsoffer antagligen 

skulle tjäna på en mer nyanserad offerkategori. Den bör vidgas i den betydelsen att den inte 

enbart bör berätta om smärta och elände, utan även ta upp olika livsstrategier som uppstår 

bland de drabbade (Nilsson, 2005).  

 

2.2.3 Viktimisering i rätten 

Andersson (2001) har i sin studie om den straffrättsliga hanteringen av våldtäkt genom att 

studera argument från högsta domstolen kommit fram till att offrets reaktion och agerande 

tidigare varit uttryck för samtycke eller icke-samtycke innan lagen ändrades år 2005. Innan år 

2005 var ett av rekvisiterna för våldtäkt tvång. Tvånget skiljde övergreppet från en ömsesidig 

sexuell handling. Andersson beskriver att även om tvång var ett rekvisit så la domstolarna 

fokus på om samtycke förelegat. Offret behövde bevisa att hen gjort motstånd så att förövaren 

uppfattat att samtycke inte förelegat. Grunden för tvångsrekvisiten blev offrets vilja, om offret 

visat på icke-samtycke och om förövaren uppfattat det, om gärningsmannen haft uppsåt. Detta 

visade på vikten av sådant motstånd som var uppenbart för förövaren. Domstolarna utgick 

från att det kan ha förelegat samtycke även om förövaren inte nämnt det. Offret var tvungen 

att tydligt visa för förövaren om samtycke inte fanns, förövaren hade inget ansvar att försäkra 

sig om att samtycke fanns. En person som hade sex med en person som inte kunde göra 

motstånd/visa på icke-samtycke genom till exempel berusning, kunde inte dömas för våldtäkt. 

Ansvaret låg alltså på offret och inte på förövaren, de utgick från förövarens perspektiv. Det 

fanns undantag där samtycke inte blev lika intressant då våldtäkten varit mycket aggressiv och 

överensstämde med föreställningar om den stereotypiska bilden av våldtäkt som oftast 

porträtteras i media (Andersson, 2001).  

Media reproducerar bilder av vad som är en ”riktig” våldtäkt, vem som kan vara våldtäktsman 

och hur ett våldtäktsoffer bör agera. Våldtäkter som får uppmärksamhet i media är till 
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exempel överfallsvåldtäkter, fall med flera förövare och serievåldtäkter. Detta gör att de 

vanligaste sexuella övergreppen osynliggörs och lika så offren (Nilsson, 2005; Svensson, Baer 

& Silva, 2018; Wendt, 2010). Det blir svårare att hävda offerstatus om offret inte varit med 

om en ”riktig” våldtäkt eller agerat som ett våldtäktsoffer bör (Nilsson, 2005; Wendt, 2010). 

Forskning har även påverkats av dessa bilder och forskningsresultaten bygger ofta på dessa 

händelser, trots att våldtäkt mot en obekant person och grova våldtäkter är statistisk ovanligt 

(Wendt, 2010). Det har även visats att rättsväsendet vissa gånger utgår från föreställningar om 

våldtäkter och dess offer som inte stämmer, exempelvis kan relationsvåld fortfarande 

uppfattas som mindre allvarligt än överfallsvåld (Wendt, 2010). Om offret inte agerat på ett 

förväntat sätt, till exempel genom att inte göra motstånd eller inte polisanmält händelsen 

direkt så finns det en risk att detta påverkar offrets trovärdighet och möjligheterna till fällande 

dom minskar (Asp, 2010; Wendt, 2010).  

Edgren (2016) har gjort en studie med syfte att undersöka hur trauma används som stöd i 

bevisprövningen i en rättsprocess och hur det bidrar till konstruktionen av offer för våldtäkt. 

Författaren själv menar att det kan vara svårt att säga någon generellt om traumabegreppets 

inflytande i rättsprocessen utifrån denna studie då det är en relativt liten studie men den ger 

ändå en representativ bild då den jämförs med andra studier som kommit fram till liknande 

resultat. Edgren (2016) kommer fram till att uteblivna tecken på emotionell skada hos 

brottsoffret kan leda till misstro av individens upplevelser. Det är inte endast vad som sägs 

som har betydelse för bevisprövningen utan även kroppsspråk, gester och det emotionella 

spelar in. Traumadiskursen har stort inflytande kring våldtäktsbrott och den privilegierar 

negativa känslor hos offret som försvagar, förminskar, skapar hjälplöshet och skam. Edgren 

(2016) menar att skuld och skam inte är ett tecken på trauma utan har följt våldtäktsoffer i 

hundratals år. Skuld och skam säger således mer om samhället och de patriarkala mönster som 

finns än om offrets tillstånd.  

 

2.2.4 Risk och kön 

Kvinnor är signifikant en större offergrupp för sexuella trakasserier än män, det är större risk 

att bli offer för sexualbrott om du är en kvinna mellan 16-24 år, bor i en stor stad, är singel 

och född i Sverige. Olika platser i nattlivet, som barer och klubbar, är en offentlig plats där 

sexuella trakasserier utförs i stor utsträckning (Mellgren et al., 2017). Många kvinnor anpassar 

idag sina liv med hänsyn till riskfaktorer att bli utsatt för sexualbrott, exempelvis genom att 

medvetet undvika vissa platser (Wendt, 2010).  

Mellgren et al. (2017) har gjort en studie genom en enkätundersökning om erfarenheter kring 

sexuella trakasserier bland kvinnliga studenter på universiteten i Sverige. Mellgren et al. 

(2017) använder begreppet sexual harassment som jag översatt till sexuella trakasserier, men 

de förklarar aldrig vilka sorters sexuella trakasserier dessa kvinnor har utsatts för (Mellgren et 

al., 2017). Studien visar att flera kvinnor i undersökningen delvis lägger skuld på sig själva då 

de blivit utsatta för sexuella trakasserier, speciellt om de har druckit alkohol innan 

övergreppet. Studien visar även på att män som begår sexuella trakasserier efter att de druckit 

alkohol ursäktas till viss del (Mellgren et al., 2017). Den största konsekvensen efter att blivit 

sexuellt trakasserad var ilska, 49 %, följt av oro att bli utsatt igen, 21 %. Uppförande och 

undvikandet av vissa platser är också vanliga reaktioner enligt studien. 49 % av 

respondenterna har svarat att de inte fått några konsekvenser efter de sexuella trakasserier de 
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varit med om. De som varit utsatta en gång får mindre konsekvenser än de som har utsatts 

flera gånger (Mellgren et al., 2017). Om ett offer inte anpassar sitt liv till riskfaktorerna, finns 

det då en större risk att en del av skulden läggs på offret? Mellgren et al. (2017) menar att ett 

offers livsstil påverkar risken för brott och är en stor del varför ett brott inträffar, detta i sin tur 

ger oss kunskap om brottsförebyggande strategier.  

De våldtäkter som anmäls i Sverige utgör en mycket liten del av alla våldtäkter som sker, 

uppskattningsvis mellan 10-20 %. Detta resultat påverkas av att offret riskerar att bli misstrott 

eller att offret får bära skammen för övergreppet (Wendt, 2010). Den största anledningen till 

att kvinnorna inte polisanmält enligt Mellgren, Andersson och Iverts (2017) studie är att 

sexuella trakasserier är så normaliserat, det är något som förväntas och accepteras. Kvinnorna 

förväntas även att ta ansvar för att inte utsätta sig för vissa riskfaktorer, att ta eget ansvar, att 

anpassa sitt liv (Mellgren et al., 2017).  

Sexualbrottslagen blev könsneutral 1984. Men det går att se skillnader i lagen som är tydligt 

relaterade till kön (Andersson, 2004). Eftersom de flesta sexuella övergrepp utförs av män 

mot kvinnor har män svårt att få offerstatus då de blivit utsatta för sexualbrott och deras 

historier blir inte erkända av samhället. På grund av detta skuldbelägger män ofta sig själva 

och förminskar brottet de utsatts för. Även kvinnor som blir utsatta av andra kvinnor löper 

stor risk att bli misstrodda. Förövaren vid sexualbrott förväntas vara en man och är fallet 

annorlunda så är det större risk att offret blir misstrott (Wendt, 2010). Ahlin och Gäredal 

(2009) har gjort en studie i samarbete med RFSL Ungdom som visar på att 

anmälningsbenägenheten hos respondenterna kan bero på vilken typ av sexuell handling som 

utförts, de som har tvingats till vaginalt sex är den största andelen som anmält övergreppet 

och det är dubbelt så stor andel tjejer som valt att anmäla i jämförelse med killar (Ahlin & 

Gäredal, 2009). Studien tar även upp hur hbt-personer upplevt bemötandet de fått från 

polisen, 48 % av de som anmält har varit missnöjda med polisens bemötande (Ahlin & 

Gäredal, 2009).  

 

2.3 Sammanfattning av forskningsfältet 

Genomgången av tidigare forskning visar på att brottsoffer inte är ett statiskt fenomen och 

viktimologin ställer sig frågor om hur brottsoffer konstrueras och vilka som faller offer för 

brott (Heber, Tiby & Wikman, 2012; Lindgren et al., 2001; Nilsson, 2005). Forskning visar 

att olika föreställningar kring brottsoffer påverkar hur ett brottsoffer behandlas i ett specifikt 

mål (Heber et al., 2012; Lindgren et al., 2001). Vidare har det visats att viktimisering 

begränsar offers handlingsutrymme och skuldbelägger ofta de drabbade (Nilsson, 2005). Då 

konstruktionen av brottsoffret är ett fenomen som ändras över tid är det viktigt att studera hur 

brottsoffer vid sexualbrott konstrueras idag i och med att det har kommit en omfattande 

ändring i lagen. 

Studierna visar på att media har en stor påverkan kring vad som anses vara en ”riktig” 

våldtäkt och hur ett offer bör agera. Vissa våldtäkter anses värre än andra även inom 

rättsväsendet och om ett offer inte agerar enligt de allmänna föreställningarna kan det påverka 

offrets trovärdighet (Asp, 2010; Wendt, 2010). Tal, kroppsspråk, gester och emotioner spelar 

roll då trovärdighet prövas (Edgren, 2016). En förövare förväntas vara en man och offret en 

kvinna, är så inte fallet exempelvis då offret är man eller förövaren en kvinna finns det risk att 
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offret inte anses som trovärdigt (Wendt, 2010). Endast mellan 10-20% av alla våldtäkter 

anmäls och detta påverkas bland annat av att offer riskerar att bli misstrodda eller får bära 

skammen för övergreppet (Wendt, 2010). Utifrån detta vill jag titta på vilka kriterier som 

krävs idag för att ett brottsoffer för sexualbrott ska anses som trovärdigt i en domstol.  

Innan sexualbrottslagens ändring 2005 låg inte ansvaret för att försäkra sig om att samtycke 

fanns hos förövaren utan offret behövde tydligt visa för förövaren om samtycke fanns 

(Andersson, 2001). En förhoppning med den nya lagändringen som trädde ikraft 1 juli 2018 är 

att ansvaret om samtycke förelegat ska flyttas från offer till förövare (prop. 2017/18: 177).  

Jag har i denna studie tittat på hur brottsoffer konstrueras i och med den nya 

sexualbrottslagstiftningen och vad som behövs för att ett offer ska anses som trovärdigt. Jag 

har inte hittat någon forskning som är kollegialt granskad rörande detta efter att lagen trädde 

ikraft den 1 juli 2018. Forskning jag har tittat på rörande sexualbrott och brottsoffer diskuterar 

bland annat riskfaktorer som ökar risken att falla offer för sexualbrott och allmänna 

föreställningar kring brottsoffer. Jag kommer inte att diskutera hur vi kan minska sexualbrott 

eller hur samhället ser på brottsoffer. Jag kommer att diskutera hur brottsoffer för sexualbrott 

konstrueras enligt lag. Min studie ser jag som ett första steg gällande forskning kring den nya 

lagen. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

Min studie har en utgångspunkt inom socialkonstruktivism. Att se på ett fenomen genom ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv betyder att ha en kritisk inställning till ”självklar” kunskap, 

det finns ingen objektiv sanning utan vi konstruerar världen vi lever i och den är i ständig 

förändring. Sättet hur vi ser på världen är historiskt och kulturellt präglat, våra uppfattningar 

kan ändras över tid och rum och detta sker genom sociala processer och handlingar. De som 

besitter makt har större chans att ändra på dessa uppfattningar (Andersson, 2004; Bryman, 

2011; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Olika sociala världsbilder leder till olika sociala 

handlingar. Sociala processer och handlingar skapar olika världsbilder och inom en bestämd 

världsbild blir vissa handlingar naturliga och vissa otänkbara. Detta betyder att den sociala 

konstruktionen av kunskap och sanningar inom en bestämd världsbild leder till sociala 

konsekvenser som gör vissa fenomen svåra att förändra, exempelvis synen på det idealiska 

offret (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Jag kommer i min analys att använda mig av Christies (2001) teori kring det idealiska offret. 

Med idealiskt offer menar han en person som lättast får fullständigt och legitimt status som 

offer då den drabbas för brott. Christies teori utmynnar från socialkonstruktivismen då ett 

idealiskt offer är något vi har konstruerat. I andra kontexter och tider kanske det idealiska 

offret skulle se annorlunda ut (Christies, 2001; Nilsson, 2005).  

Christie (2001) presenterar fem punkter för att en person ska bli ett idealiskt offer: 

1. Offret är svagt. Sjuka, gamla eller mycket unga människor passar särskilt bra som 

idealiska offer. 

2. Offret är upptaget med ett respektabelt projekt: till exempel att ta hand om sin syster. 

3. Hon är på en plats som hon inte kan klandras för att vara på: till exempel på gatan 

under dagtid. 

4. Gärningsmannen är stor och ond. 

5. Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret.  
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(Christie, 2001 s. 48) 

Christie (2001) ger ett exempel av det idealiska offret genom ett våldtäktsfall; ”Det idealiska 

offret är här den unga oskulden som på väg hem från besök hos sjuka släktingar då hon blir 

allvarligt slagen eller hotad innan hon ger upp” (Christie, 2001 s. 48).  

Ett idealiskt offer bör vara svagare än gärningsmannen, inte ha en relation till personen och 

ägna rimlig energi till att skydda sig mot att bli ett offer (Christie, 2001). Det finns även en 

sjätte punkt som Christie (2001) diskuterar för att passa in som ett idealiskt offer; att offret har 

tillräckligt med makt för att göra sitt fall uppmärksammat och kräva status som ett idealiskt 

offer. Detta bör ske samtidigt som offret inte får visa sig för stark, då ett idealoffer bör vara 

svag. Det blir en svår balansgång för offret (Christie, 2001). Det idealiska offret behöver en 

idealisk gärningsman, ju mer idealiskt ett offer är desto mer idealiskt blir gärningsmannen, ju 

mer idealiskt en gärningsman är desto mer idealiskt blir offret. En idealisk gärningsman är ur 

moralisk synpunkt svart tillskillnad från det vita offret, han är farlig, främmande och knappt 

en människa, men de flesta gärningsmän är inte idealiska lika som att de idealiska offren inte 

är de som oftast blir verkliga offer (Christie, 2001). Christie (2001) pratar om det idealiska 

offret som kvinna och den idealiska gärningsmannen som man.  

Jag har valt Christies teori om idealiska offer för att hjälpa mig genom min analys. Jag har 

använt mig utav hans fem (sex) punkter för att se hur offret konstrueras i och med den nya 

sexualbrottslagen. Det idealiska offret är ett sätt att se på brottsoffer som fenomen, vilket 

ligger i linje med min frågeställning hur brottsoffer konstrueras i sexualbrottslagen och 

fungerar som en utgångspunkt för att analysera vilka beskrivningar som förs fram i lagen och 

domarna för hur ett trovärdigt brottsoffer konstrueras.  

 

4. Forskningsmetod  

4.1 Urval 

Jag har valt att analysera prop. 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på 

frivillighet och domar gällande Brb 6 kap 1 § våldtäkt, 1 a § oaktsam våldtäkt och 15 § försök 

till våldtäkt för att svara på mina frågor. Jag har valt just dessa texter genom ett målstyrt urval 

för att få svar på mina frågor (Bryman, 2011). Propositionen har jag valt då den beskriver 

regeringens tankar bakom den nya lagen och domar för att se hur lagen används i praktiken. 

En proposition består av flera instansers reflektioner och ståndpunkter, jag har valt att endast 

analysera regeringens mening då det är dessa lagen bygger på. Jag har valt att begränsa mig 

till 6 kap. 1 § och 1 a §, våldtäkt samt oaktsam våldtäkt i propositionen då det är dessa som 

behandlas i domarna. När en gör en innehållsanalys bör forskaren ställa frågor kring kvalitén 

på materialet; är materialet vad de utger sig för att vara? är materialet förvrängt eller 

förfalskat? är materialet representativt, generaliserbara? (Bryman, 2011). Prop. 2017/18:177 

svarar positivt på dessa frågor och domarna lika så, det som kan diskuteras är om urvalet av 

domar är representativa, generaliserbara. Jag valde att rikta in mig på domar från Sveriges 

tingsrätter då det inte kommit tillräckligt många högre domar. Urvalet av domar har varit ett 

bekvämlighetsurval som är ett icke-sannolikhetsurval; jag har mailat alla tingsrätter i Sverige 

om domar som rör Brb 6 kap. Vissa tingsrätter kunde inte ge ut domar på grund av olika skäl 

så jag har valt att använda mig utav de domar jag fått ut och som har rört Brb 6 kap 1 §, 1 a § 

och 15 §. Domarna kommer från olika tingsrätter runt om i Sverige. Jag har valt att ta med 

både fällande och friande domar då jag anser att utfallet inte spelar någon roll när jag ska 
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beskriva hur brottsoffret konstrueras. När jag ska analysera vilka kriterier som finns för att 

brottsoffret ska anses som trovärdigt kan det vara av vikt att använda både domar som fäller, 

då offret i dessa domar har setts som trovärdigt och domar som friar då det kan betyda att 

offret inte har ansetts vara trovärdigt. Av de domar jag har fått har endast en varit friande och 

alla offer har beskrivits med pronomen hon och alla gärningsmän med pronomen han. Urvalet 

består av 13 domar och jag har analyserat domskälen i dessa, vad tingsrätterna anser som 

avgörande i ett mål då detta är avsnittet som är rättens ord, hur de beskriver offret och vad de 

anser om offrets trovärdighet.    

 

4.2 Analys 

Jag har undersökt hur brottsoffer konstrueras och vilka kriterier som krävs för att ett offer ska 

anses som trovärdigt genom att utföra en kvalitativ innehållsanalys av prop. 2017/18:177 En 

ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet och 13 domar gällande Brb 6 kap 1 §. Målet 

med en kvalitativ innehållsanalys är att få kunskap och förståelse om det fenomen som 

studeras. Denna metod kan användas för att finna mönster i stora textmängder (Boréus & 

Kohl, 2018; Bryman, 2011; Graneheim & Lundman, 2004).  

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som analyserar texten stegvis med fokus på att hitta 

mönster. Det finns inte ett tydligt tillvägagångsätt hur en ska göra en innehållsanalys och jag 

har därför använt mig av delar från olika tillvägagångssätt för att hitta det som passat mig och 

mitt syfte (Boréus & Kohl, 2018; Bryman, 2011; Graneheim & Lundman, 2004, 2012). Första 

steget är att lära känna materialet, få en helhetsbild och sedan sortera bort delar som inte är 

relevanta för syftet med studien (Hsieh & Shannon, 2005; Graneheim & Lundman, 2004). Jag 

läste allt material och strök delar som inte var relevanta för studiens syfte, exempelvis 

paragrafer rörande barn som diskuteras i propositionen. Steg två är att koda materialet som är 

kvar för att sedan samla koderna under olika kategorier (Hsieh & Shannon, 2005; Graneheim 

& Lundman, 2004). Jag skrev in ord och fraser (koder) vid olika citat i texterna. Dessa koder 

sammanfattade citaten. Sedan sammanställde jag alla koder för att se vilka som hängde 

samman. Dessa koder bildade olika kategorier, som fick ett namn för att beskriva koderna i 

varje kategori. Samtidigt så tog jag ut relevanta citat till varje kategori. Efter detta var det 

dags att tematisera, finna teman för kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005; Graneheim & 

Lundman, 2004). Jag såg fyra teman i dessa kategorier; Inte frivillig; passivitet och uteblivet 

medgivande, Trovärdiga reaktioner: skärrad och rädd, Utsagans trovärdighet: 

sammanhängande och stringenta berättelser och Könsnormativt brottsoffer. När jag hittat 

temana så stoppade jag in varje kategori under det tema det passade in vid för att sedan 

analysera och skriva mitt resultat kopplat till teori och tidigare forskning. Att göra en 

innehållsanalys är ingen linjär process utan forskaren behöver gå fram och tillbaka genom 

dessa steg för att få fram bästa resultat (Boréus & Kohl, 2018; Bryman, 2011; Graneheim & 

Lundman, 2004, 2012). 

Genom att göra en kvalitativ manuell innehållsanalys istället för en kvantitativ innehållsanalys 

med exempelvis hjälp av dator finns det möjlighet för djupare, mer avancerade tolkningar. 

Detta var behövligt för att resultatet i min studie skulle bli mer begripligt och meningsfullt. 

Det finns även en risk att kodningarna rycks ur sitt sammanhang då en kvantitativ 

innehållsanalys görs, vilket minskar studiens tillförlitlighet, en kod/kategori/tema behöver 

sättas i sitt sammanhang genom exempelvis citat från det empiriska materialet (Boréus & 
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Kohl, 2018; Graneheim & Lundman, 2004). Genom att ha gjort en kvalitativ analys finns en 

risk att min tolkning inte är helt objektiv då jag har förkunskaper och föreställningar redan 

innan som inte går att göra sig av med, analysen blir en kommunikation mellan forskare och 

texten. Det finns även en risk att jag har missat eller misstolkat koder, kategorier eller teman 

då jag inte är helt insatt i den juridiska diskursen som finns i det empiriska materialet. Min 

avsikt har varit att vara så transparant som möjligt genom min studie, ha en reflexiv hållning 

genom hela processen samt ge exempel från propositionen och domarna genom citat för att 

underlätta för läsaren att bedöma studiens tillförlitlighet (Boréus & Kohl, 2018; Bryman, 

2011; Graneheim & Lundman, 2004, 2012). Studien kan anses som delvis representativ, men 

det som hindrar den från att vara helt representativ är urvalet av empiri, materialet är inte 

uttömmande. Det går heller inte att överföra resultatet till en annan proposition eller lag eller 

till ett annat land eftersom den är kontextbunden till Sverige, denna lag ser inte lika ut i andra 

länder, den kan däremot bidra till att diskutera hur andra länders lagar rörande sexualbrott ser 

ut och kan förnyas samt hur de konstruerar brottsoffer inom deras rättsväsende. Även om 

studien inte är representativ så tror jag den kan inbjuda till vidare forskning (Bryman, 2011).  

 

4.3 Etik 

Då mitt empiriska material är offentliga handlingar behöver jag inte använda mig av 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I domarna finns 

det sekretessbelagda personuppgifter som jag inte fått ut men det finns även personuppgifter 

som inte är sekretessbelagda, exempelvis personnummer, namn och adress. Detta är uppgifter 

som alla kan få ut, men jag har valt att inte skriva ut dessa uppgifter eller ändrat uppgifterna 

när jag beskriver personerna som berörs då det inte har relevans för min studie. Det som kan 

ha relevans är ålder och kön vilket kan komma att benämnas. Jag kommer inte att skriva ut 

mål nummer i studien utan har valt att benämna domarna med nummer från 1-13, till exempel 

dom 3, för att ytterligare stärka personernas konfidentialitet. För en fullständig lista över 

domar med målnummer kan författaren kontaktas. 

 

5. Resultat och analys 

Jag har delat upp min empiri i fyra teman, Inte frivillig; passivitet och uteblivet medgivande, 

Trovärdiga reaktioner: skärrad och rädd, Utsagans trovärdighet: sammanhängande och 

stringenta berättelser och Könsnormativt brottsoffer. Under varje tema redogör jag först för 

vad empirin säger om temat för att sedan göra en analys av temat.  

 

5.1 Inte frivillig; passivitet och uteblivet medgivande 

Centralt i propositionen och i domarna är att det är offrets handlande som har en avgörande 

roll, inte vad personen innerst inne har velat. Detta gör påtryckningar och övertalningsförsök 

från den andre som sedan leder till en frivillig sexuell handling straffritt, exempelvis tjatsex 

(Prop. 2017/18:177). Enligt propositionen har offret inget ansvar att uttrycka sig på ett 

specifikt sätt, eller agera på något specifikt sätt för att visa att hen inte deltar frivilligt, för att 

förövaren ska förstå att det inte är frivilligt. Som vi kommer se så har uttrycken ändå stor 

betydelse vid straffbestämmande. 
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Sammanfattningsvis säger prop. 2017/18:177 att ”[u]tgångspunkten bör vara att den som 

deltar frivilligt i en sexuell handling ger uttryck för sin vilja att delta på något sätt och att 

avsaknaden av sådana uttryck normalt får förstås som att deltagandet inte är frivilligt” (Prop. 

2017/18:177 s. 33) Enligt prop. 2017/18:177 behöver alltså offret endast agera då deltagandet 

är frivilligt annars ligger ansvaret hos förövaren att försäkra sig om att frivillighet föreligger. 

Empirin visar på att problemet blir att veta vilka ageranden som uttrycker frivillighet då detta 

varierar stort och frågan om vilka uttryck som gjorde att gärningsmannen uppfattade att 

personen deltog frivilligt får avgörande betydelse. Tidigare har offrets agerande varit en stor 

fråga i ett mål rörande våldtäkt (Andersson, 2001), detta stämmer fortfarande men istället för 

att se till offrets agerande för att visa att frivillighet inte förelegat fokuserar rätten nu på 

offrets agerande som visar på att frivillighet förelegat. Enligt empirin har gärningsmannen 

ansvar att försäkra sig om att deltagandet är frivilligt om hen finner minsta misstanke att den 

andre inte deltar frivilligt. Detta exemplifieras i propositionen då det beskrivs att om en 

person inser att det finns en risk att frivillighet inte längre föreligger och är likgiltig inför detta 

och fortsätter handlingen kan likgiltighetsuppsåt föreligga och personen kan dömas för 

oaktsam våldtäkt (Prop. 2017/18:177).  

”Om en person vill ha sexuellt umgänge med någon som förhåller sig passiv 

eller ger dubbeltydiga signaler får han eller hon således ta reda på om den andra 

personen vill. Ett sådant krav på den som utför en sexuell handling med en 

annan person gäller inte bara vid det inledande skeendet utan kvarstår under hela 

tiden som det sexuella umgänget består.” (Prop. 2017/18:177 s. 34) 

Som illustreras i citatet ovan kan vi se att ansvaret i nuvarande lagstiftning ligger hos 

förövaren. Det är förövaren som måste försäkra sig om att frivillighet föreligger. Detta är en 

skillnad mot hur det såg ut tidigare, eftersom offret då hade ansvar att visa på att frivillighet 

inte förelegat genom att exempelvis göra aktivt motstånd (Andersson, 2001). Om förövaren 

förstår en handling som ett uttryck för frivillighet kan detta ligga till grund för att förövaren 

inte handlat med uppsåt eller oaktsamhet vilket betyder att förövaren inte döms för brott även 

om frivillighet inte förelegat (Prop. 2017/18:177).  

Ett exempel på hur frivillighet definieras och beskrivs återfinns i Dom 1. I denna dom 

beskrivs både offrets och gärningsmännens utsagor som trovärdiga, och båda utsagorna har 

liknande händelseförlopp gällande sexuella handlingar, men det som skiljer sig starkt är 

offrets agerande och reaktioner. Offret uppger att hon försökte hindra gärningsmannens 

rörelser och var rädd. De började att brottas om vem som skulle vara överst och när hon 

lyckats hamna överst så tryckte hon ner hans lår varje gång han försökte lyfta benet. Det 

beskrivs hur gärningsmannen tog strupgrepp på offret två gånger och andra gången försökte 

hon dra bort hans arm. Offret beskriver att hon försökte under händelseförloppet få 

ögonkontakt med gärningsmannen då hon inte ville gripas av panik och uppröra 

gärningsmannen som hon var hemma hos och inte kände. Hon beskriver hur hon försökte 

trycka bort hans arm då han penetrerade henne med sitt finger, och att hon tillslut sa ”nej, 

vänta, stopp” men gärningsmannen fortsatte penetrera henne med sin penis. Offret beskriver 

att när hon blev lealös och slutade ge motstånd slutade gärningsmannen. Gärningsmannen 

beskriver att han uppfattade offrets agerande innan hon blev passiv som ett utryck för 

frivillighet, även då han medger att de brottats och tingsrätten dömde därför inte mannen till 

uppsåt även då de fann att han tagit strupgrepp på offret. Tingsrätten fann det dock bevisat att 

mannen insåg risken för att frivillighet inte förelåg och dömdes därför för oaktsam våldtäkt. 
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Här är ett typiskt fall som behandlar frågan vilka uttryck som visar på frivillighet samt 

gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet.  

”Den person som utsätts för en sexuell handling mot sin vilja har inget ansvar att 

säga nej eller tydligt visa sin motvilja utan kan vara passiv.” (Dom 3) 

Trots att kvinnan beskriver att hon har gjort aktivt motstånd är det alltså inte detta som gör att 

mannen blir dömd. Istället är det hennes passivitet och uteblivna medgivande som är i fokus 

för att få mannen dömd. Liknande resonemang återfinns i Dom 3. Passivitet är en av delarna 

som ligger till grund för att gärningsmannen i Dom 3 döms enligt Brb 6 kap. 1 § 1 st 1 men. 

alltså har han agerat med uppsåt. Offret beskrivs vara passiv vid händelsen och visade inte 

med varken ord eller handling att hon ville delta i handlingen. Tingsrätten skriver att de anser 

att det framstår som helt orimligt att hon ville ha oskyddat samlag med gärningsmannen, men 

inte endast på grund av sin passivitet utan även på grund av omständigheter som ”utan något 

förspel och utan att vara upphetsad” (Dom 3), samt att hon ”varit torr i underlivet under 

akten” (Dom 3). Vid denna situation framhålls alltså gärningsmannen ansvar att försäkra sig 

om att offret deltog frivilligt. Här läggs inget ansvar på offret då hon inte uttryckt på något 

sätt att hon deltagit frivilligt utan har istället agerat med passivitet.  

Även om offret har tagit initiativ till handlingen kan våldtäkt föreligga. Regeringen har valt att 

lydelsen ”genomför en sexuell handling” ska finnas kvar i bestämmelsen gällande våldtäkt, 

detta för att förstå att straffansvar inträder inte bara då gärningsmannen tagit initiativ till 

handlingen. En person beskrivs ha rätt att dra tillbaka sitt deltagande när som helst under det 

sexuella umgänget och det är den andres ansvar att under hela det sexuella umgänget försäkra 

sig om att frivillighet föreligger, att uppmärksamma om uttryck för frivillighet fortsätter under 

hela förloppet eller avtar (Prop. 2017/18:177).  

”Frivilligheten måste föreligga då den sexuella handlingen företas. Det 

förhållandet att en person i förväg angett att han eller hon vill delta i en sexuell 

handling innebär inte att en senare genomförd sexuell handling ska anses vara 

frivillig. Det frivilliga deltagandet måste även föreligga under hela den sexuella 

handlingen.” (Prop. 2017/18:177 s. 79)  

 

5.1.1 Analys 

Dessa domar kan ses som exempel på hur diskussioner om frivillighet och ofrivilliga samlag 

kopplas till uteblivet medgivande snarare än aktivt motstånd. Frivillighet får därför betydelse 

som till viss del skiljer sig från hur det har sett ut tidigare när det aktiva motståndet stod i 

centrum (Andersson, 2001). Offerrollen blir därför något annorlunda, eller möjliggör i alla fall 

fler alternativ, eftersom passivitet blir centralt i domarna.  

I relation till Christies teori om det idealiska brottsoffret kan man alltså tolka det som att 

konstruktionen av brottsoffer här inte helt följer de kriterier som Christie ställer upp som 

ideala. I relation till Dom 1 kan vi se att offret beskrivs som svag då hon till slut ger upp att 

kämpa emot handlingarna, men hon gör ett försök att skydda sig själv från att bli ett offer, 

detta stämmer överens med kriterierna som beskrivs för ett idealiskt offer enligt Christies 

teori. Offret är hemma hos gärningsmannen på en dejt trots att hon inte känt honom innan 

vilket inte stämmer överens med teorin om det idealiska offret då offret bör ha ett respektabelt 



18 
 

projekt (dejt) och bör inte vistas på en utsatt plats (hemma hos en okänd man). 

Gärningsmannen beskrivs som stor och okänd för offret vilket stämmer överens med 

beskrivningen av en idealisk gärningsman vilket stärker offerstatusen hos offret. Offret i 

denna dom kan inte helt ses som ett idealiskt offer då offrets projekt och vilken plats hon varit 

på inte stämmer med ett idealiskt offer enligt Christie (2001). Trots detta blir mannen dömd, 

vilket tyder på att konstruktionen av offret inte är beroende av att vara ”ideal” på det sätt som 

Christie beskriver, eller att kriterierna för det ideala brottsoffret i alla fall får mindre betydelse 

i och med den nya lagstiftningen.  

Att det inte ska ha betydelse i ett domskäl om offret tagit initiativ till handlingen går inte i 

samklang med det idealiska offret. Offret ska vara svag och ha ett respektabelt projekt för att 

få offerstatus som idealiskt offer enligt Christies teori, vilket inte är fallet då offrets projekt 

vid initiativtagande är sexuellt umgänge och att ta initiativ inte kopplas samman med svaghet.  

 

5.2 Trovärdiga reaktioner: skärrad och rädd 

I domarna läggs mycket vikt vid offrets reaktion efter händelsen, detta är inget som beskrivs 

som viktigt i propositionen men det finns prejudikat som hänvisar till att offrets beteende efter 

händelsen, tillsammans med en trovärdig redogörelse från offret kan vara tillräckligt för en 

fällande dom. Offren porträtteras i domarna som svaga, upprörda, avtrubbade och rädda. 

Reaktioner som skärrad, skakig, gråtande, chockad, rädd, upprörd och ledsen är reaktioner 

som kopplas till offren och ger stöd till bevisningen. Dessa reaktioner tas upp då de har 

beskrivits av vittnen som haft kontakt med offret efter övergreppet. 

”[Vittne 1] samt [offrets] mamma och pappa har beskrivit att [offret] var mycket 

upprörd och ledsen när de träffade henne kort efter de påstådda övergreppen. 

Målsägandens reaktion och uppträdande i anslutning till de åtalade händelserna 

talar för att hon varit med om något mycket otrevligt och ger stöd åt hennes 

berättelse.” (Dom 9) 

Detta citat visar på hur offrens reaktioner behandlas i målen och ger stöd till offrets 

trovärdighet. 8 av 13 domar tar upp offrets reaktion på händelsen som en del i domskälet. 

Detta är inget som diskuteras i propositionen, där diskuteras endast handlanden och reaktioner 

under övergreppen. Dessa handlanden beskrivs som varierande:  

”Hur någon uttrycker sitt frivilliga deltagande till sexuellt umgänge är högst 

skiftande och kan vara mer eller mindre aktivt eller subtilt.” (Prop. 2017/18:177) 

 

5.2.1 Analys 

Tidigare forskning har påvisat att ett offer som inte agerar och reagerar på ett förväntat sätt 

kan anses som mindre trovärdigt i rätten (Asp, 2010; Wendt, 2010). Edgren (2016) kommer i 

sin studie fram till att traumadiskursen privilegierar negativa känslor hos offret. Detta är något 

som även förekommer efter att den nya lagen har trätt ikraft då känslor som exempelvis 

skärrad, rädd och ledsen ger stöd till offrets trovärdighet. Detta är känslor som styrker bilden 

av ett offer som svag och hjälplös och forskning innan den nya lagen trädde ikraft visar på 

samma resultat när det gäller konstruktionen av offer (Edgren, 2016; Christie, 2001; Nilsson, 
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2005). Offret bör reagera på ett sätt så att hen kan anses som svag vilket stämmer överens 

med teorin om det idealiska offret. 

Forskning har visat på att brottsoffer är en heterogen grupp med olika ageranden och 

reaktioner (Lindgren et al., 2001). Detta beskrivs sparsamt i propositionen, vilket illustreras i 

citatet ovan. Forskning visar även på att offer ses som en homogen grupp trots att det finns 

stöd för att det är en heterogen grupp (Lindgren et al., 2001; Nilsson, 2005). Att brottsoffer är 

en heterogen grupp framkommer inte i domarna jag läst då de använder liknande agerande 

och reaktioner till fördel eller nackdel för offret, exempelvis att ett offer anses trovärdigt om 

hens reaktion efter ett övergrepp är gråt, skakig och upprörd, att reaktionerna kan förknippas 

med svaghet. Detta visar på att offer för våldtäkt fortfarande ses som en homogengrupp med 

liknande ageranden och reaktioner. 

 

5.3 Utsagans trovärdighet: sammanhängande och stringenta berättelser 

I materialet framkommer att offrets trovärdighet bedöms utifrån kriterier som till stor del 

bygger på att hen lämnar en stringent, tydlig och sammanhängande berättelse om sin 

upplevelse. Kriterier som används i de flesta domar i materialet för att bedöma om en utsaga 

är trovärdig och tillförlitlig är om den är klar, lång, levande, rik på detaljer, självupplevd, 

sammanhängande, fri från motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, 

dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar. Detta illustreras i nedanstående citat där 

tingsrätten bedömer offrets utsaga som trovärdig. 

”Tingsrätten konstaterar att [offret] lämnat en lång och detaljerad berättelse om 

händelseförloppet. Hon har svarat utförligt på de frågor som ställts och inte gett 

intryck av att vilja överdriva eller hitta på. [Offret] har beskrivit ett 

händelseförlopp som omfattat kontakter med flera olika personer. Hennes 

berättelse har varit fri från motsägelser och har inte innehållit detaljer eller 

moment som har varit svåra att förstå eller som verkar oförenliga eller oprecisa.” 

(Dom 2) 

I empirin kan man även se att trovärdigheten kan stärkas även om offret lämnat uppgifter som 

inte nödvändigtvis skulle tolkas till hens fördel. Detta illustreras i nedanstående citat där 

brottsoffret framställs som extra trovärdigt eftersom de uppgifter hon lämnat skulle kunna få 

henne att framstå i sämre dager och användas för att ifrågasätta om hon deltagit frivilligt. 

”Vidare har hon lämnat uppgifter som inte direkt talar till hennes fördel, utan har 

berättat om när hon en kort stund onanerat åt den tilltalade vilket skulle kunna 

tolkas som att hon ville genomföra det senare samlaget.” (Dom 3) 

Trovärdigheten tycks i flertalet domar också vara kopplad till hur offret minns händelsen, 

eller framförallt hur offret beskriver sina minnen av händelsen. Att offret berättar en historia 

som ser liknande ut över tid, och att offret alltså minns upplevelsen på liknande sätt beskrivs i 

materialet som viktigt för att kunna bedöma hur trovärdig en utsaga är. Som illustreras i 

citatet nedan styrks trovärdigheten om utsagan inte ändras i för stor utsträckning vid olika 

förhör: 
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 ”Att [offret] i allt väsentligt har uppgett detsamma vid de olika förhören med 

henne måste tillmätas betydelse vid bedömningen av tillförlitligheten av hennes 

utsaga.” (Dom 6)  

Det beskrivs också i materialet att trovärdigheten och tillförlitligheten styrks om offret tydligt 

skiljer på vad hen minns och varit säker på och vad hen inte är säker på: 

”I någon del har hon inte kunnat lämna säkra uppgift om alla detaljer, men hon 

har varit tydlig med att skilja på vad hon varit säker på och vad hon varit mindre 

säker på. Det framstår som att hon berättat vad hon faktiskt minns av händelsen 

och hennes uppgifter framstår som tillförlitliga.” (Dom 11) 

Dessa två exempel visar på hur trovärdighet inte alltid tycks kopplat till att kunna minnas allt 

utan snarare att vara stringent och fri från motsägelser i sin beskrivning. 

På ett liknande sätt är diskussioner om minnet återkommande när domar behandlar offer som 

har varit berusade. Berusning beskrivs som en omständighet som kan påverka minnet och 

säkerheten i vad man minns hos en person. Trots detta visar domarna på att brottsoffer kan 

beskrivas som trovärdiga när de har varit berusade. 

”Tingsrätten bedömer hennes uppgifter som trovärdiga och, trots att det 

framkommit att hon i viss mån varit påverkad av alkohol och droger, 

tillförlitliga.” (Dom 2) 

Citatet påvisar att ett exakt minne av vad som har hänt inte är nödvändigt för att ses som 

trovärdig utan, som jag beskrivit innan, handlar det om hur offret beskriver sina minnen. Detta 

kan tolkas som att brottsoffret inte skuldbeläggs för att de har varit berusade vid 

brottstillfället. Forskning visar på att berusning är en faktor som kan öka risken för att bli 

offer för brott. Offer har tidigare skuldbelagts då de varit berusade samt att förövare har 

använt berusning som en förmildrande omständighet då de inte haft den kontroll de har i 

nyktert tillstånd (Mellgren et al., 2017), detta är dock inget som tas upp i de domar jag läst. 

 

Offrets trovärdighet är inte heller enbart kopplad till den som personen som säger sig vara 

utsatt för brott, utan stödbevisning krävs genomgående i domarna. Då det enligt empirin inte 

endast räcker med offrets utsaga för en fällande dom är offrets trovärdighet beroende av 

andra, exempelvis vittnen eller läkarutlåtanden. Empirin visar att det sällan finns vittnen som 

iakttagit händelsen i sexualbrottsmål men det kan finnas vittnen som kan stödja offrets utsaga 

genom vad offret berättat för vittnena efter händelsen samt dennes reaktion efter.  

”[Offrets] uppgifter vinner även stöd av de uppgifter som [vittne 4] har lämnat 

såväl beträffande [offrets] reaktion och beteende efteråt som beträffande själva 

händelseförloppet […]” (Dom 6) 

Fysisk bevisning är något som ofta åberopas i sexualbrottsmål enligt empirin då det kan 

finnas spår av exempelvis sperma eller blod eller fysiska skador på offret som styrker offrets 

utsaga. I nedanstående citat får offrets utsaga stöd från sjukvården.  

”När det gäller [offrets] uppgifter om vilket våld hon utsatts för är dessa 

förenliga med de skador som dokumenterats i rättsintyg och journalanteckningar 

efter händelsen. … Enligt handlingarna är skadornas utseende förenligt med att 
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de har uppkommit vid den uppgivna tidpunkten och har orsakats på så sätt som 

framgår av [offrets] uppgivna händelseförlopp.” (Dom 1) 

 

5.3.1 Analys  

Offret förväntas kunna leverera i stor utsträckning och vara en god berättare trots att det kan 

vara ett känsligt ämne att prata om med okända människor. I övervägande del av de domar jag 

läst anses offren som ärliga, trovärdiga och tillförlitliga. I vissa av domarna beskrivs svagheter 

i offrens utsagor men dessa påverkar inte tillförlitligheten i utsagorna enligt tingsrätten. När 

det gäller offrets utsaga måste hen berätta en tydlig och sammanhängande berättelse men hen 

får inte visa sig för stark eftersom det stärker trovärdigheten om offrets reaktioner är 

reaktioner som förknippas med svaghet, exempelvis ledsen och skärrad (se 5.1.2 Trovärdig 

reaktion). Detta stämmer överens med Christies sjätte punkt för att anses som ett idealiskt 

offer; offret bör ha tillräckligt med styrka och makt för att uppmärksamma sitt fall och kräva 

status som offer men samtidigt inte visa sig för stark då svaghet har en stor betydelse för att 

besitta offerstatus (Christie, 2001).  

Att offret varit berusad innan och under ett övergrepp eller att offret onanerat åt förövaren, 

som beskrivs i citatet ovan från Dom 3, går inte i linje med Christies teori om det idealiska 

offret eftersom ett idealiskt offer ska vara upptagen med ett respektabelt projekt. Tidigare 

skuldbelades offret om hen varit berusad eller om hen uppmuntrat gärningsmannen genom 

sexuella handlingar (Nilsson, 2005; Mellgren et al., 2017). Utifrån empirin gäller inte detta, 

vilket kan visa på att offret idag konstrueras annorlunda än Christies idealiska offer. 

Utifrån empirins beskrivning av behovet av stödbevisning anser jag att det är viktigt att offret 

berättat om övergreppet för någon, gärna nära inpå händelseförloppet, för att inneha 

stödbevisning. Även en anmälan direkt efter händelsen kan ge fördelar då minnesbilden kan 

försvagas och fysisk bevisning försvinna med tiden. Detta kan resultera i att trovärdigheten 

och tillförlitligheten försvagas. Även här krävs en viss styrka hos offret att orka berätta 

samtidigt som hen styrker sin trovärdighet och tillförlitlighet genom att visa sig svag med 

reaktioner som ledsen och skärrad (se 5.1.2 Trovärdiga reaktioner).  

 

5.4 Könsnormativt brottsoffer 

Propositionen beskriver ett sexuellt övergrepp som ”extremt och oacceptabelt uttryck för 

bristande respekt för en annan människas självklara rätt till personlig och sexuell integritet 

och sexuellt självbestämmande” (Prop. 2017/18:177). Regeringen och flera remissinstanser 

skriver att en modern sexualbrottslagstiftning tydligt bör ge uttryck för att en sexuell handling 

som sker mot någon som inte deltar frivilligt innebär en kränkning mot personens personliga 

och sexuella integritet och sexuella självbestämmande (Prop. 2017/18:177). I propositionen 

gör regeringen klart att de anser att propositionen är en viktig åtgärd för att nå det 

jämställdhetspolitiska målet och att lagen ska vara könsneutral. Dock nämns offer och 

förövare som könsdikotomier; kvinnor och män/hon och han/flickor och pojkar genom hela 

propositionen. Endast vid ett tillfälle tas andra könstillhörigheter upp och detta sker under 

rubriken ”Konsekvenser för jämställdheten”:  
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”Förslagen förväntas ha en positiv effekt för att uppnå jämställdhet i samhället 

mellan kvinnor och män och flickor och pojkar och personer med annan 

könsidentitet.” (Prop. 2017/18:177 s. 76) 

I resterande text under denna rubrik i propositionen används könsdikotomin hon och han. 

Även om regeringen uttrycker att de anser att propositionen är en viktig åtgärd för att nå det 

jämställdhetspolitiska målet, anser jag att detta inte kommer till uttryck i propositionen som 

helhet. 

Enligt propositionen är handlingar som kan dömas enligt våldtäktbestämmelsen samlag eller 

annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförligt med samlag. 

Samlag enligt brottsbalken avser endast vaginalt samlag. Regeringen beskriver detta som en 

förlegad syn och att även samlag mellan personer av samma kön bör omfattas i begreppet 

(Prop. 2017/18:177). Men Regeringen valde att inte ändra innebörden av begreppet samlag 

och menar på att ”kommitténs förslag för att åstadkomma ett könsneutralt samlagsbegrepp 

inte är lämpligt att genomföra” (Prop. 2017/18:177 s. 28). Jämförelsenormen kvarstår alltså 

till vaginalt samlag, att en sexuell handlings kränkningsgrad ska vara jämförligt med vaginalt 

samlag för att kunna dömas till våldtäkt.  

 

5.4.1 Analys  

Enligt Ahlin och Gäredal (2009) är en stor andel av de hbt-personer som anmäler sexualbrott 

missnöjda med bemötandet de fått och detta kan i värsta fall leda till att de inte tar kontakt 

med polis. Min uppfattning är att även om regeringen uttrycker en vilja att inräkna alla 

personer oavsett könstillhörighet och sexualitet i propositionen, är det i huvudsak 

könsdikotomin som gäller, både för offer och förövare. Som Ahlin & Gäredal (2009) 

beskriver fortsätter detta förhållande även neråt i rättsväsendet.  

Det vaginala samlaget, att en penis penetrerar en vagina, är jämförelsenorm enligt 

brottsbalken. Detta kan ses som en heterosexuell handling vilket gör att lagen kan uppfattas 

som heteronormativ och uteslutande av andra sexualiteter. Enligt Ahlin och Gäredals (2009) 

studie var det de som utsatts för påtvingande vaginalt sex som anmälde oftast. Det vaginala 

samlaget blir utifrån propositionen och lagen det normativa. Detta skulle kunna påverka 

varför just påtvingat vaginalt samlag anmäls oftare än andra påtvingade sexuella handlingar.  

Eftersom propositionen inte beskriver offer och förövare utifrån andra könstillhörigheter än 

man och kvinna och samlag mellan personer med samma kön inte faller inom ramen för 

begreppet samlag, kan hbt-personer uppfatta att de inte inräknas inom lagen. Detta skulle 

kunna visa varför personer som blir utsatta för sexualbrott av andra personer av samma kön 

förminskar händelsen och skuldbelägger sig själva (Wendt, 2010).  

 

6. Slutsats 

Christies teori om det idealiska offret innefattar sex punkter som krävs för att få idealt 

offerstatus (Christie, 2001). Jag kommer först att diskutera offret och gärningsmannen i 

relation till kön. Sedan kommer jag att diskutera min analys utifrån de sex punkter som 

Christie tar upp. Slutligen kopplar jag konstruktionen av offer till trovärdighet.  
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6.1 Offer och gärningsman i relation till kön 

Enligt Christie (2001) stärks offrets offerstatus ju närmare gärningsmannen är den idealiska 

gärningsmannen och tvärt om. Det idealiska offret är en kvinna och den idealiska 

gärningsmannen är en man, är däremot offer och gärningsman av exempelvis samma kön 

försvagas offerstatusen och offret kliver ett steg längre bort från det idealiska offret. Lagen 

beskrivs i propositionen som heteronormativ, vilket tyder på att offerstatus stärks om offret 

och gärningsmannen är av olika kön. Propositionen tar inte upp andra könstillhörigheter 

förutom i en mening och detta är inte heller något som kommer till uttryck i domarna. Så 

sammanfattningsvis konstrueras offer och gärningsman som två personer av olika kön.   

 

6.2 Det idealiska offrets sex punkter 

6.2.1 Offret är svagt 

Offren i domarna beskrivs som svaga utifrån deras reaktioner efter övergreppet. Detta anses 

som viktigt i bedömningen för trovärdighet då reaktioner som förknippas med svaghet, som 

ledsen, skärrad och rädd, stärker trovärdigheten hos offret. I flera av domarna beskrivs att 

offret försöker skydda sig från att bli ett offer, vissa beskrivs även ge upp sin kamp efter ett 

tag. Att försöka skydda sig från att falla offer för ett brott stämmer överens med det idealiska 

offret och stärker offerstatusen. Enligt propositionen bör passivitet inte ses som frivilligt 

deltagande utan då bör motparten försäkra sig om att den andra deltar frivilligt. Detta går inte 

i linje med vad teorin säger om att offret bör försöka skydda sig, göra motstånd, för att inte 

falla offer.  

 

6.2.2 Offret är upptaget med ett respektabelt projekt 

Många av offren har ägnat sig åt aktiviteter som inte kan uppfattas som respektabla enligt 

Christies teori, exempelvis festande eller umgås med okända män. Men detta är ingen faktor 

som propositionen eller rätten tycks lägga vikt vid när de bedömer offrets trovärdighet, vad 

offret har gjort precis innan övergreppet är inget som påverkar domskälet.  

 

6.2.3 Hon är på en plats hon inte kan klandras för att vara på  

Vilken plats offret befunnit sig på har inte haft betydelse i negativ bemärkelse för offret i 

domskälen, det kan tvärtom stärka skälet till en fällande dom om offret beskrivs ha varit på en 

okänd plats. Enligt lagen kan offret varit i en utsatt situation om hen varit på en okänd plats i 

samband med ung ålder, berusning och att gärningsmannen varit okänd. Då offret varit i en 

utsatt situation kan ett deltagande aldrig anses som frivilligt (Prop. 2017/18:177).  

 

6.2.4 Gärningsmannen är stor och ond 

Gärningsmannens storlek är inget som beskrivs i vare sig propositionen eller i domskälen, 

men om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet, som kan kopplas ihop med 
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begreppet ond, är något som diskuteras i vissa domar, oftast i samband med straffvärdet. Detta 

betyder att gärningsmannens ”ondska” inte diskuteras i samband med fällande brott utan då 

brottet redan bedömts ha utförts vilket betyder att gärningsmannens ondska inte har betydelse 

för att stärka offerstatus.  

 

6.2.5 Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret 

Offrets och gärningsmannens relation tas upp i de flesta domar och även i propositionen, men 

har ingen betydelse om det inte är en okänd gärningsman för offret. Likt en okänd plats kan 

en okänd gärningsman i samband med låg ålder, berusningsgrad och okänd plats visa på att 

offret varit i en utsatt situation, och detta innebär att ett deltagande aldrig kan anses vara 

frivilligt enligt lagen. Detta stämmer överens med Christies teori, om gärningsmannen varit 

okänd för offret kan detta stärka offerstatusen. 

 

6.2.6 Makt att uppmärksamma sitt fall trots svag 

Enligt Christies teori bör offret ha tillräckligt med styrka och makt för att uppmärksamma sitt 

fall och kräva status som offer men samtidigt inte visa sig för stark. Ett sätt att 

uppmärksamma sitt fall är att anmäla det, vilket offren i domarna gjort. Men efter en anmälan 

behöver offret kraft att kunna beskriva händelsen klart och tydligt för att anses som trovärdig 

samtidigt som hon inte får visa sig för stark då ett svagt offer ger ett mer trovärdigt intryck, 

vilket leder till starkare offerstatus. Detta visar på den balansgång som Christie (2001) pratar 

om gällande makten att uppmärksamma fallet samtidigt som offret bör vara svagt. Offren i 

domarna anses som trovärdiga vilket innebär att de haft styrka och makt att uppmärksamma 

sitt mål samtidigt som de anses som svaga i relation till de reaktioner de har på händelsen.  

 

6.3 Trovärdighet 

Endast en av punkterna stämmer helt med Christies teori om det idealiska offret och samtidigt 

ger offret trovärdighet. Detta är sista punkten rörande makt att uppmärksamma sitt fall trots 

svagheten. Resterande punkter, svaghet, respektabelt projekt, platsen, samt en okänd, stor och 

ond gärningsman, kan ha relevans gällande trovärdigheten hos offret men det finns faktorer 

som gör att kopplingen mellan dessa punkter och trovärdigheten inte stämmer. Första 

punkten, att offret är svagt och försökt skydda sig, stämmer till hälften då offrets trovärdighet 

stärks om hon visar sig svag samtidigt som det inte finns några krav enligt lagen på att offer 

behöver göra motstånd. Detta är heller inget som det läggs vikt vid i domskälen. Detta innebär 

att Christies teori om det idealiska offret till viss del verkar ha förlorat sin betydelse i relation 

till den nya lagstiftningen och de domslut som har tagits utifrån den. Offret konstrueras i 

empirin som svagt utifrån sina reaktioner efter övergreppet, vilket stärker hens trovärdighet. 

Offrets agerande under de sexuella handlingarna spelar mindre roll, det är upp till förövaren 

att försäkra sig om att det är fråga om frivilligt deltagande under hela handlingen. Offrets 

tidigare erfarenheter och vanor samt vad hen haft för aktivitet innan övergreppet påverkar inte 

trovärdigheten. Detta skiljer sig från Christies teori och vad en del tidigare forskning har pekat 

på.   
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7. Diskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur brottsoffer och trovärdighet 

konstrueras i propositionen och domar gällande den nya sexualbrottslagen som trädde ikraft 1 

juli 2018. Empiri har analyserats utifrån Christies teori om det idealiska offret. Resultatet 

visade på att det utifrån den nya sexualbrottslagen gällande våldtäkt verkar finnas utrymme 

för en mer nyanserad konstruktion av brottsoffret. Vissa delar stämmer överens med Christies 

teori; att offret beskrivs som en svag kvinna med viss styrka att kunna uppmärksamma sitt fall 

och att hennes offerstatus stärks om gärningsmannen varit okänd för henne. Övriga delar 

tycks har förändrats i jämförelse med Christies teori. Det är oväsentligt om offret har varit 

upptagen med ett respektabelt projekt, offret klandras inte för platsen hen varit på, hen 

behöver inte ha försökt skydda sig från att bli ett offer och gärningsmannen behöver inte ha 

varit stor och ond. Då jag har analyserat mitt resultat utifrån en teori om vem som är ett 

idealiskt offer finns det en risk att jag har missat aspekter i empirin hur offret konstrueras som 

inte tas upp av teorin. Men detta kan stärkas upp av att jag har låtit texten tala genom min 

innehållsanalys. Jag har inte utgått från ett förutbestämt kodschema utan texten har fått berätta 

för mig vilka koder som funnits.  

Tidigare forskning har visat att det finns föreställningar kring hur ett brottsoffer för 

sexualbrott bör agera och reagera, men brottsoffer är en heterogen grupp med olika 

livserfarenheter och identiteter som agerar och reagerar olika. Propositionen antyder att offren 

är en heterogen grupp som agerar olika, medan domarna beskriver offren som en homogen 

grupp utifrån de kriterier som stärker ett offers trovärdighet, till exempel agerande och 

reaktioner.  

Mellgren et al. (2017) visar i sin studie på att det finns faktorer, som vissa platser och 

berusningsgrad, som ökar risken för att bli offer för brott. Enligt Mellgren, Andersson och 

Iverts (2017) studie förväntas kvinnor anpassa sitt liv efter dessa riskfaktorer för att undvika 

att bli offer för brott. Är dessa förväntningar något som påverkar hur rätten bedömer offrets 

trovärdighet (Mellgren et al., 2017; Wendt, 2010)? I propositionen och i domarna tas detta 

inte upp, jag finner inget som tyder på att en person har ansvar att anpassa sitt liv efter dessa 

faktorer för att anses som trovärdig eller tillförlitlig och det läggs ingen skuld på offret då hen 

inte har anpassat sig. Offrets tidigare erfarenheter och vanor samt vad hen haft för aktivitet 

innan övergreppet påverkar inte hens trovärdighet. 

Prop. 2017/18:177 och lagen beskriver det ”riktiga” samlaget som ett vaginalt samlag vilket 

kan uppfattas som uteslutande av homosexuella. Att propositionen endast i en mening tar upp 

personer med annan könsidentitet kan uppfattas som uteslutande av de som inte är cis-

personer. Konsekvenserna av detta kan bli att ett offer som inte är en kvinna som blivit 

våldtagen av en man fortfarande kommer ha större benägenhet att skuldbelägga sig själv och 

låta bli att anmäla då tidigare forskning har visat på att dessa personer löper större risk att bli 

misstrodda och få ett dåligt bemötande (Ahlin & Gäredal, 2009; Wendt, 2010).  

Farhågor kring den nya lagförändringen har funnits. Bland annat har lagrådet, vissa hovrätter 

med flera haft farhågorna att lagen ska medföra godtyckliga bedömningar utifrån den enskilda 

domaren och att ytterligare fokus ska hamna på offret och att hens trovärdighet ska prövas 

ytterligare. Utifrån min studie ses offrets trovärdighet fortfarande som viktig i och med den 
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nya lagen men visar också på en förändring i hur offret och hens trovärdighet konstrueras i 

jämförelse med det teoretiska perspektivet och tidigare forskning. Enligt studien finns det 

aspekter som det idag inte läggs vikt vid gällande offrets trovärdighet men som tidigare 

diskuterades gällande offrets trovärdighet. Exempel på detta är offrets agerande, om offret 

gjort motstånd och om offret haft ett respektabelt projekt. Sammanfattningsvis visar studien 

på att konstruktionen av offret och hens trovärdighet har utvidgats.  

 

7.1 Metodens för- och nackdelar  

Jag har valt att använda mig av en innehållsanalys för att besvara mina frågeställningar. Detta 

har varit positivt då jag låtit texten tala utan att förhålla mig till någon teori under 

innehållsanalysen. Detta är min första innehållsanalys och jag har inte använt mig av någon 

specifik beskrivning i hur man ska gå till väga utan tagit de delar som jag ansett passa för att 

besvara mina frågeställningar, vilket kan ha påverkat tillförlitligheten av mitt resultat. En 

annan forskare hade kanske sett andra teman i empirin, men detta behöver inte betyda att 

slutsatsen hade blivit annorlunda.  

Då detta varit en förhållandevis liten studie med material som inte varit uttömmande samt att 

lagen endast varit i bruk under en kortare period anser jag att den inte är representativ. Att jag 

har material som ser lite olika ut påverkar analysen. Propositionen beskriver förväntningar 

och tankar kring lagen och domarna beskriver hur lagen kommer till uttryck i praktiken. Detta 

innebär till viss del att analysen fångar lite olika aspekter, men eftersom lagförändringen 

nyligen har införts anser jag det relevant att få med båda dessa aspekter för att kunna fånga 

konstruktionen av offret och dess trovärdighet. Studiens tillförlitlighet har sänkts då jag gjort 

ett bekvämlighetsurval av domarna. Jag valde detta urval på grund av att jag inte lyckades få 

tag på tillräckligt många domar för att göra ett sannolikhetsurval. I och med detta finns det en 

risk att resultat och slutsats hade blivit annorlunda om jag hade analyserat fler domar och 

kunnat göra ett sannolikhetsurval. Detta betyder att urvalet inte är helt representativt, det kan 

bli svårt att dra slutsatser om den population man undersökt (Bryman, 2011).  

 

7.2 Eventuell framtida forskning 

Jag har med denna studie påvisat hur brottsoffer för sexualbrott konstrueras enligt 

propositionen till sexualbrottslagen och domar gällande samma lag samt hur detta påverkar 

konstruktionen av offrets trovärdighet. Möjlig vidare forskning efter denna studie är att ställa 

samma frågor till en bredare empiri, flera förarbeten, kommentarer till lagen samt flera domar 

från högre instanser för att få ett mer representativt resultat. Att göra en jämförande studie 

efter att lagen har etablerats ordentligt skulle också vara intressant enligt mig för att se på hur 

lagen användes i praktiken då den trädde i kraft och hur det används när den etablerats.  

En narrativ studie av hur offer har upplevt den nya lagen skulle vara av intresse för att se om 

upplevelsen innan och efter lagen har ändrats, om de upplevelser som varit negativa ändrats 

till positiva. Forskning har visat på att många offer för sexualbrott upplevt ett dåligt 

bemötande i kontakt med myndigheter (Ahlin & Gäredal, 2009; Wendt, 2010). Jag anser att 

det skulle ge viktig kunskap att lämna lagen och se hur offer för sexualbrott upplever 
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bemötandet av myndigheter då lagen har etablerats. Kommer bemötandet att ändras då 

rekvisiterna för brott ändras?  
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