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Konstruktioner av kvinnligt och manligt i våldtäktsdomar – en kvalitativ textanalys. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine constructions of plaintiff [woman] and the defendant 

[man] in Swedish rape convictions from 2013. The cases in this study cover acquaintance 

rape. We also intend to analyze the constructions of the sexes in relations to each other. The 

study is completed by a qualitative text analysis, with inspiration of a hermeneutic 

interpretation. The result is presented by four categories: the worthy of protection of the 

woman, the penalty of the man, the complicity of the woman and credibility. The results show 

that women are constructed as victims in the convicted cases, but not in the acquittal. In 

acquittal cases the text highlights the defendants’ credibility and to a certain extent blames the 

plaintiff. We were also able to distinguish a new construction of the man; the man with no 

penalty. This study concludes that roughly all constructions of the sexes are explainable in 

relation to one another, for example the worthy of protection of the woman and the penalty of 

the man. Another conclusion we were able to make is that the constructions regarding the 

woman are most often richer than the constructions of the man.  
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1. Inledning 

Det finns en allmän kritik inom våldtäktsdiskursen som utgår från att särskilt kvinnor bedöms 

utifrån könsstereotyper, som enligt kvinnorna själva uppfattas som felaktiga och 

oigenkännliga. Sådana könsstereotyper kan i sin tur påverka utfallet i domslutsprocessen 

(Berglund, 2007). Forskning kring ämnet våldtäkt innehåller exempelvis kvinnans [offrets] 

beteende under och efter övergreppet, konstruktioner av offer och gärningsmän i media, 

lagstiftning och den allmänna diskursen i samhället (jmf. Lindgren & Lundström, 2010; 

Schuller, McKimmie, Masser & Klippenstine, 2010; Lea, 2007).  

Då ämnet våldtäkt är omtalat och har en problematik som ständigt trycker på 

våldtäktsdiskursens dysfunktionalitet, både politiskt och socialt (jmf. Payne, 2008), anser vi 

att våldtäkt är ett socialt problem som fortfarande bör studeras. Trots att våldtäktsfenomenet 

är relativt välbeforskat har forskning visat på en liten förändring, både i den professionella 

praktiken och avseende mer allmänna föreställningar och attityder till våldtäkt under 1900-

talet. Hur manligt och kvinnligt konstrueras i domstolarna menar vi kan ha inflytande över 

våldtäktsdiskursen i sig men också på den bredare konstruktionen av kvinnligt och manligt.  

Problemformulering 

Domar är en form av text som syftar till att fastställa sanningen avseende en specifik händelse 

(jmf. Sutorius & Kaldal, 2003). Lagen ska också vid tillämpningen vara fri från personlig 

moral och behandla alla lika (jmf. Berglund, 2007). Vi fann detta särskilt intressant ställt mot 

den kritik som finns av våldtäktslagstiftningen och dess tillämpning i den mediala debatten. 

Frågor vi ställt oss är: Utmålas verkligen kvinnor och män så olika i domar? Kan dessa 

åtskillnader mellan könen ge en stor effekt på bedömningen av övergreppet i den slutgiltiga 

domen?  

Genom att själva studera domar hoppades vi att kunna nå frågor som dessa och sedan kanske 

kunna inspirera till vidare forskning kring dessa konstruktioners eventuella påverkan i domar.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att genom en kvalitativ textanalys studera konstruktioner av 

målsägande [kvinnan] och den tilltalade [mannen] i fällande respektive friande svenska 

våldtäktsdomar, från år 2013. Vi vill också analysera konstruktionerna av könen i förhållande 

till varandra.  

1.1.1. Frågeställningar: 

 Vilka konstruktioner av målsägande [kvinnan] kan identifieras i våldtäktsdomar?  

 Vilka konstruktioner av den tilltalade [mannen] kan identifieras i våldtäktsdomar? 

 Vilken betydelse har konstruktionen av det ena könet i förhållande till det andra? 

1.2. Begreppsförklaringar 

I denna studie kommer vi att beskriva målsägande som en kvinna och den tilltalade som en 

man, då detta är de vanligaste konstellationerna vid sexualbrott (jmf. Hradilova Selin & 

Shannon, 2012). Vi menar dock inte att det inte kan se ut på andra vis i praktiken. Vi 

använder även begreppet gärningsman då detta begrepp ofta används i exempelvis den 

juridiska litteraturen. Vi avser även att använda begreppet offer när framställningen kräver 

det.  

Med begreppet våldtäkt syftar vi till den definition som finns i 6 kap 1§ Brottsbalk (1962:700) 

från 2005 års lagstiftning då tre av de fyra våldtäktsdomar vi valt att studera är dömda efter 

denna definition. Paragrafen är utskriven i avsnittet Juridisk bakgrund. I juli 2013 tillkom en 

lagändring avseende våldtäktslagstiftningen vilket innebar att rekvisiten allvarlig rädsla lades 

till och hjälplöst tillstånd ersattes med särskilt utsatt situation. Den nya lagändringen kommer 

vi inte att nämna mer utförligt, trots att den berör en av de fyra domarna, detta då den inte 

innehåller några större förändringar från den föregående och att vår studie inte berör 

lagstiftningen. Vi anser därmed att denna avgränsning inte kommer att påverka vår studie. 

Begreppet stereotyp syftar i denna uppsats till den bild som konstruerats med specifika 

egenskaper och karaktärsdrag hos en individ eller grupp. En stereotyp bild innebär en 

gemensam förenklad förståelse av en person eller en grupp med personer (Mattsson, 2010). 

En stereotyp är en social konstruktion som syftar till en mycket vanlig och typisk konstruktion 

av något slag. Det är vidare ett begrepp som är vanligt förekommande inom forskningen. 

Vidare i analysen kommer vi att syfta begreppet stereotypiskt offer och stereotypisk kvinna till 

tre specifika studier: Abrams, Viki, Masser & Bohner, 2003; Masser, Lee & McKimmie, 
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2009; Schuller et. al., 2010. Vi kommer även att benämna konstruktionen idealiskt offer, 

varpå vi då syftar till Christies (2001) modell. 

 Stereotypiskt offer och stereotypisk kvinna förklaras i princip som jämlika och innebär 

att kvinnan ska vara kysk, ren, inte klä sig provokativt, varit nykter och traumatiserade 

av händelsen med mera.  

 Konstruktionen idealiskt offer beskrivs bland annat som svag, gammal, sjuk, ung, 

upptagen med ett respektabelt projekt, befinner sig på en plats där hon inte kan 

klandras för samt ska ha gjort motstånd. 

I denna studie har vi valt att göra en distinktion mellan begreppen kön och genus. Vi menar att 

kön syftar till det biologiska könet, att man är född till biologisk man eller kvinna. Genus är 

en social konstruktion som innefattar den sociala aspekten av könet, det vill säga sociala 

normer i form av exempelvis beteende, förväntningar på beteenden och/eller fysiska uttryck. 

Genus skapas och upprätthålls när vi agerar utefter givna normer, exempelvis i form av 

fysiska handlingar och med hjälp av språket. Det är genom positiva respektive negativa 

reaktioner vid sociala interaktioner som genus skapas och upprätthålls (Connell, 2002). Genus 

kan ta olika former i olika diskurser och kulturer då de samhälleliga normerna är varierande i 

respektive kulturer (jmf. Hirdman, 2001). I vår studie kommer vi att studera just sociala 

konstruktioner varpå dessa är jämförbara med de tillskrivna normer som genus innebär.  

1.3. Förförståelse 

Vår förförståelse kring området våldtäkt innan studien påbörjades var framförallt baserad på 

vad vi läst och hört i media. I och med detta hade vi en inledande uppfattning om att 

lagstiftningen var dysfunktionell och gammaldags. Artiklarna vi läst handlade bland annat om 

diskussioner om svårigheterna för kvinnor som offer att bli trodda, att väcka åtal och 

framförallt att få en fällande dom. Vi hade även föreställningar om att domstolen skulle 

bedöma kvinnorna hårdare än männen eftersom media ofta beskrivit att faktorer som bland 

annat kvinnans klädsel och medskyldighet till våldtäkten haft avgörande betydelse för 

domstolarnas bedömningar.  

Vi upplever även att vår utbildning har påverkat vår förförståelse i denna studie eftersom vi 

bland annat läst om feministiska ståndpunkter kring exempelvis mäns dominans över kvinnor 

och vi trodde även att denna maktbalans skulle visa sig i domar.  
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Denna förförståelse innebär att vi hade föreställningar om vad vi ville få reda på samt vad vi 

möjligen kunde komma att finna. Vi anser att ingen kunskap kan skapas på en objektiv grund 

då författaren inte kan vara fri från personliga egenskaper, attityder och med mera. För att 

minska risken för att våra subjektiva föreställningar skulle ha inflytande över studien försökte 

vi synliggöra våra föreställningar för oss själva, för att sedan kunna betrakta dem på avstånd. 

Men eftersom fullständig objektivitet inte är möjlig är vi medvetna om att vår förförståelse 

kan ha påverkat vår studie, exempelvis i valet av våldtäktsdomarna.  

2. Teoretiskt perspektiv 

Som övergripande teoretiskt perspektiv har vi valt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då 

vi intresserat oss för att undersöka konstruktioner.  

2.1. Socialkonstruktionism 

För den socialkonstruktionistiska teorin är det sociala samspelet mellan individer i olika 

sammanhang grundläggande. Det är individerna själva som skapar den verklighet de lever i 

genom att beskriva, förklara och redogöra för den (Payne, 2005).   

Socialkonstruktionismen grundar sig bland annat i att vi bör försöka ta avstånd från det som är 

givet. Sanningen är inte objektiv utan skapas av människor som ständigt är i samspel med 

varandra (Burr, 1998; Payne, 2005). Genom dagliga sociala interaktioner utformas versioner 

av människans kunskap. Socialkonstruktionismen beskrivs som en postmodern teori och står 

därmed i motsats till positivismen och empirismen. En mer radikal sida av 

socialkonstruktionismen menar att kunskap överhuvudtaget inte kan skapas på objektiva 

grunder, då det inte finns några sanningar eftersom varje individ har sin egen sanning (Burr, 

1998; Burr, 2003).  

Enligt socialkonstruktionismen är språket av stor betydelse för skapandet av verkligheten. 

Språket används dagligen i både tal och skrift och det är genom användandet av språket som 

vi skapar och återskapar föreställningar om den realitet vi lever i. Detta innebär att hur 

människor tänker och kategoriserar sin omvärld sker genom språket i olika kulturer (Burr, 

1998). I textanalyser med utgångspunkt från socialkonstruktionistisk teori är syftet inte att 

studera eller påpeka vad som står skrivet i texten, utan snarare hur texten beskriver och 

strukturerar fakta och på så sätt skapar olika konstruktioner (Burr, 2003).  
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Det finns två olika nivåer som språket kan analyseras på utifrån enligt denna teori, mikro- 

och/eller makronivå. På mikronivå generaliseras det inte utöver den text som studeras, då 

texten bara är en form av verkligheten och därför inte kan jämföras med andra. Det betyder 

inte att denna text är en sanning, utan bara en annan beskrivning av verkligheten. På 

makronivå studeras språket för att se till sociala strukturer i samhället (Burr, 2003). Makt har 

en stor betydelse eftersom de som har makt också har större utrymme att skapa sociala 

strukturer och konstruktioner (jmf. Foucault, 2002). Exempel på fenomen som ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv studeras på makronivå är kön/genus, etnicitet och psykisk 

ohälsa. Dessa två metoder (mikro- och makrostudier) används emellertid sällan var för sig, 

utan kombineras vanligen. De anses också generera större kunskap om de kombineras (Burr, 

2003). Denna studie kommer att behandla empirin på en mikronivå. Vi anser att vi inte 

kommer ha möjlighet att generalisera våra fynd på en större nivå mer än att vi för en kort 

diskussion på en makronivå i diskussionen.  

2.1.1. Kritisk diskussion om teorin 

Ian Hacking (2000) presenterar olika teser och förhållningssätt till sociala konstruktioner. Han 

beskriver med utgångspunkt från tre nivåer hur socialkonstruktionister ser på konstruktioner. 

Den första nivån innebär att konstruktionen inte är fastställd i en form, utan kan se ut på olika 

sätt, men att den för stunden är på detta sätt. Den andra nivån utgår från den första nivån men 

tar fasta på att konstruktionen är dysfunktionell. På den tredje nivån är det 

socialkonstruktionistiska resonemanget enligt Hacking att konstruktion grundligt bör 

förändras eller förkastas. Hacking menar att socialkonstruktionistiska forskare, vanligen avser 

att kritisera, förändra eller punktera sociala konstruktioner de uppfattar som fel. Han beskriver 

även en ytterligare underliggande nivå, förutom de ovanstående tre, som endast konstaterar 

det faktum att saker och ting existerar oundvikligt, dock ej i form av sociala konstruktioner. 

Vår utgångspunkt i denna studie kan liknas vid det som Hacking (2000) beskriver som den 

ironiska hållningen. Denna hållning innebär att vi erkänner att det finns sociala 

konstruktioner, att dessa är föränderliga då de kan konstrueras på annat sätt än den benämnda 

konstruktionen. Hacking menar att ironikern endast studerar världen på specifikt sätt, utan 

avsikt att förändra den. Vi finner detta påstående korrekt och erkänner att det är ironiskt att 

studera ett fenomen som vi inte avser att förändra. Vi anser dock att den kunskap vi skapar 

möjligtvis kan leda till en förändring då en annan forskare kan anse att de konstruktioner vi 

presenterar är fel och bör förändras. I vår studie avser vi inte att säga vad som är rätt och fel 

med olika konstruktioner. 
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Den radikala formen av socialkonstruktionism utgår från att allt går att förklara i 

konstruktioner och att därmed ingenting annat existerar därutöver (jmf. Burr, 2003; Hacking, 

2000). Hacking anför emellertid att det är poänglöst att studera konstruktioner på en lokal 

nivå om man anser att allt existerande är socialt konstruerat då det inte längre finns någon 

social konstruktion kvar att studera eller identifiera. I vår studie syftar vi istället till att bruka 

en mildare användning av teorin om sociala konstruktioner. Vi menar, liksom Hacking, att det 

kan finnas en verklighet bortom konstruktionerna. Vår huvudsakliga utgångspunkt i 

socialkonstruktionismen i denna studie är att undersöka de sociala konstruktioner som 

återfinns i språket. Detta då bland annat språket skapar den verkligheten vi upplever. Språkets 

utformning begränsar men möjliggör också mönster som i sin tur skapar konstruktioner av 

verkligheten (jmf. Berger & Luckmann, 1979). 

3. Kunskapsområdet 

I detta avsnitt kommer vi först presentera vår litteratursökning. Därefter kommer vi att 

presentera en historisk bakgrund för att belysa hur diskursen kring våldtäkt och sexualbrott 

sett ut från 1950-tal, då den moderna sexualbrottslagstiftningen började utvecklas, till idag. Vi 

har valt att ha med avsnittet då vi utifrån forskningen uppfattat att synen på våldtäkt, offret 

och gärningsmannen inte verkar har förändrats särskilt mycket sedan 1900-talets mitt. Vi 

kommer sedan att redogöra för våldtäkt som juridiskt begrepp, vad som klassas som våldtäkt 

och varför, samt kort om hur bevisvärderingen i ett våldtäktsmål kan se ut. Vidare beskriver vi 

olika typer av konstruktioner av kvinnan och mannen som framgått i forskningen, följt av 

konstruktionerna av kvinnornas skyddsvärde och männens straffvärde och slutligen redogör vi 

för forskningen kring konstruktionen trovärdighet. Avsnittet avslutas med en sammanfattning. 

3.1. Litteratursökning 

Vi vill börja med att nämna att vi i vår litteratursökning valt att söka endast kollegialt 

granskad forskning där detta är möjligt. Främst för att det handlade om att säkerställa att den 

var väl genomarbetad och uppnådde en viss standard. Vi är dock medvetna om att det finns 

god forskning som inte är kollegialt granskad och att vi därmed kan ha gått miste om relevant 

forskning i denna exklusion. Vid sökningar av tidigare studentuppsatser har sökningarna inte 

varit kollegialt granskade, likaså vid kedjesökningarna. 

När vi bestämt att undersöka fenomenet våldtäkt började vi söka efter vad som redan fanns 

undersökt. Detta gjorde vi för att få en inblick i vad som studerats tidigare, vart fokus har 
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legat i de flesta studierna, samt vilka kunskapsluckor som finns på forskningsområdet. 

Resultatet av sökningar i svenska databaser var mer varierad än vi förväntat oss. Vår 

förförståelse cirkulerade främst kring vad vi läst och hört i media om våldtäkt, där fokus legat 

på att skuldbelägga rättssystemet och belysa kvinnors utsatthet som offer. Vi fann i en 

sökning i databasen SwePub 54 träffar med sökordet våldtäkt#. Studierna handlade bland 

annat om diverse problematik med våldtäktslagstiftningen, kvinnors trovärdighet i 

våldtäktsfall samt historiska översikter om hur man [samhället] sett på våldtäkt, med mera. 

Det var särskilt vanligt med juridisk forskning angående våldtäkt. Fokus i dessa studier ligger 

bland annat på att förstå lagstiftningen och hur den fungerar men det förekommer även studier 

som inriktat sig på att kritisera lagstiftningens brister.  

Vi har även genomfört sökningar i databasen Uppsök för att se vad uppsatsarbeten handlat om 

angående våldtäkt. Med sökordet våldtäkt# fick vi 168 träffar varpå många av uppsatserna, 

från framförallt juridiska eller samhällsvetenskapliga lärosäten, rörde sig om hur media 

uttryckt sig om våldtäkt. Samma sökord användes även i en sökning i databasen DiVa där vi 

fann 101 studentuppsatser som bland annat handlade om ungdomars attityder till våldtäkt, 

tolkning av lagen och dess effekt på kvinnan som brottsoffer samt att de överlag hade en 

feministisk anda i bakgrunden av sina studier.  

Efter denna genomgång valde vi att undersöka konstruktioner av kvinnor och män, i domar. 

Därefter utökade vi sökningen genom att använda sökord såsom våldtäkt# AND 

konstruktion#, våldtäkt AND genus# och våldtäkt# AND diskurs#.  

Internationell forskning hämtade vi främst i databasen EBSCO HOST i Academic Search 

Premier. Vi använde oss av sökorden rape# AND discourse# och hade filter peer reviewed 

samt länkade till fulltext och fick 320 träffar. Därefter använde vi sökord som rape# AND 

discourse# AND judge#, i ett försök att finna studier gällande domstolar. Vi fick då endast 9 

träffar, med samma filter som ovan. Vid nästa sökning i databasen bytte vi ut sökordet 

discourse# och ersatte detta med gender# för att närma oss mer feministiska studier och fick 

då 39 träffar. 

Större delen av den forskning vi använt oss av i denna studie är emellertid funnen med hjälp 

av kedjesökningar. Kedjesökning innebär i de fall att vi funnit litteratur med hjälp av redan 

funnen forskning, exempelvis då en författare i sin avhandling refererar till tidigare studier 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  
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Sökorden är valda utefter våra egna föreställningar om nyckelord till vår studie. Ordet 

våldtäkt var relevant då vi inte syftar till att undersöka andra former av brott eller sexualbrott. 

Orden diskurs och konstruktioner gav relativt lika resultat i sökningar då dessa två är starkt 

sammankopplade med varandra. De användes för att få en större insyn i hur diskursen kring 

våldtäkt undersökts och vidare hur de involverade kom att framställas. Sökordet genus ansåg 

vi vara relevant då vi efter en viss tids läsning kunde urskilja att feministisk forskning ofta 

analyserat ämnet våldtäkt.  

3.2. Historisk bakgrund 

Under lång tid var sexualbrotten direkt kopplade till att skydda äktenskapet som en institution. 

Våldtäkt ansågs som ett brott mot egendom och det fanns en rädsla för den fria sexualiteten, 

då den hotade äktenskapet som institution. Lagen syftade vid denna tid endast till att skydda 

de ärbara kvinnorna, inte de sedeslösa (Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman & Wennberg, 

2013). 

Under 1950-talet förändrades för fösta gången lagstiftningen kring sexualbrott till att vara 

brott mot person från den föregående lagstiftningen om sedlighetsbrott, vilket innebar brott 

mot mannens egendom. Nu ansågs brottet våldtäkt istället vara en kränkning av kvinnans 

person. Begreppet våldtäkt skulle nu istället fokusera mer på kränkningen i sig istället för det 

utförda våldet (Bergenheim, 2010; Berglund, 2007).  

Fram till en bra bit in på 1900-talet utgick den ledande diskursen kring sexualitet från ett 

biologiskt perspektiv. Mannens sexualitet uppfattades som dominant och kvinnans som 

passiv. Mannen beskrevs ha en naturlig okontrollerbar sexualitet där kvinnan var till för att 

behaga honom, vilket hon även ansågs vilja göra. Sexualiteten kunde beskrivas som ett spel 

där kvinnan sa nej, men i själva verket menade ja, varpå mannen skulle övervinna henne med 

smärre våld för att komma förbi hennes inre blyghet. I denna diskurs var det förväntat och 

accepterat att mannen var dominant och kvinnan underordnad (Bergenheim, 2010; 

Brownmiller, 1977).  

Den nya kvinnorörelsen började under 1970-talets början aktivt diskutera maktförhållandet 

mellan kvinnor och män. Förespråkare för radikalfeminismen menade att våldtäkt var en av 

männens värsta former av kvinnoförtryck (Berglund, 2007). En av dessa förespråkare var 

Susan Brownmiller (1977) som i sin bok Våldtäkt, bland annat skriver att våldtäkt inte handlar 

om den sexuella akten utan om maktutövandet i sig. 
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Vidare in på 1970-talet började de äldre biologiska teorierna om den okontrollerbara manliga 

sexualdriften förkastas. Feministiska tankar framhävdes och man började diskutera bland 

annat kvinnans underordning i rätten. En uppdatering av sexualbrottslagstiftningen skedde, 

där våldskravet minskade och lagstiftarna enades om att våldtäkt är ett mycket grovt brott som 

kräver noggrann undersökning för att domarna ska kunna döma rättvist. I och med att 

våldskravet minskades ansågs ett större ansvar hamna på kvinnan att själv bevisa att hon inte 

givit sitt samtycke till den sexuella handlingen (Bergenheim, 2010). Fokus lades på att 

undersöka faktorer såsom kvinnans beteende, sexuella erfarenheter och klädsel för att bedöma 

hennes skyddsvärde (Gemzöe, 2008). Män utsattes sällan för samma granskning 

(Bergenheim, 2010). 

År 2005 skedde det en omfattande ändring i våldtäktslagstiftningen (läs om ändringen i Prop. 

2004/05:45) Ändringen har utsatts för en del kritik då vissa anser att ändringen kom förhastat 

och att den därmed inte varit tillräckligt genomarbetad för att ta hänsyn till faktorer såsom 

exempelvis bevissvårigheter (Bergenheim, 2010). 

3.3. Juridisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva våldtäktsparagrafen (6 kap 1§ BrB), från den relativt 

stora lagändring som trädde i kraft år 2005. I juli 2013 infördes därutöver en ändring i 

lagstiftningen om våldtäkt, där den huvudsakliga ändringen var att rekvisiten hjälplöst 

tillstånd ersattes med särskilt utsatt situation, samt att även allvarlig rädsla skrevs in som ett 

rekvisit i andra stycket. Detta är dock ingenting som kommer att påverka vår studie då vi 

avser att studera konstruktioner och inte juridiken. 

Juridiken anses ofta grundas på en opartisk behandling av fakta och omständigheter. 

Rättstillämpningen sägs vidare ha sin grund i objektiv kunskap som i första hand värderar 

vetenskaplig teknik som bevisning, exempelvis i form av DNA-tester. Den typen av 

hårdbevisning kan vara att föredra istället för ord-mot-ordsituationer som kan vara svårare att 

bedöma (jmf. Sutorius & Kaldal, 2003; Schelin, 2007). Lagtillämpning innebär maktutövning 

bland annat genom lagstiftarens gränsdragningar mellan rätt och orätt. Det är sedan domarnas 

uppgift att döma den enskilde medborgaren utifrån denna gränsdragning (jmf. Sutorius & 

Kaldal, 2003).  

För samtliga brottmål finns det en grundprincip som innebär att ingen ska dömas oriktigt och 

att det därmed ska krävas stark bevisning mot den tilltalade för att domstolens bedömning ska 

kunna resultera i en fällande dom. Vid särskilt allvarliga brott där det förekommer stränga 
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påföljder framkommer därför ett ännu större krav på god bevisning (Schelin, 2007). Det ska i 

sådana fall vara ställt utom rimligt tvivel att en brottslig gärning förekommit. Det räcker alltså 

inte med att den målsägandes utsaga ger intryck av vara mer trovärdig än den tilltalades, det 

krävs att den tilltalades utsaga inte alls kan anses vara sannolik samt att alternativa 

förklaringar ska kunna uteslutas (Schelin, 2007; Holmqvist et. al, 2013).  

I svensk rätt är fri bevisvärdering en överordnad princip, där syftet är att domarna ska ha 

friheten att själva bedöma vilka bevis som väger tyngre än andra. Den fria bevisvärderingen 

har emellertid sina begränsningar av betydelse för bland annat rättssäkerheten och allas likhet 

inför lagen. Domarnas bedömningar bör inte baseras på godtycke och domarens egna 

subjektiva uppfattningar. Andra riktlinjer som förekommer vid bevisvärderingen är att; den 

inte får baseras på ett totalintryck av bevismaterialet. Det krävs således att alla rekvisit i 

brottsbeskrivningen är uppfyllda för att någon ska kunna dömas för ett brott. Dessutom ska 

prövningen hållas objektiv och om domarna anses sakna sakkunskap bör de anlita någon som 

är yrkesmässigt verksam inom det bristande kunskapsområdet (Schelin, 2007). 

Den rättsliga bedömningen vid brottmål kan således inte stå fri från andra former av 

kunskaper som exempelvis beteendevetenskapliga eller psykologiska kunskaper. Detta 

redogör Lena Schelin (2007) för i sin bok Bevisvärdering av utsagor i brottmål, och vi 

kommer därför att nedan kort presentera även dessa former av kunskaper som används vid de 

rättsliga bedömningarna och inte endast vad som är juridiskt bindande i rätten.  

3.3.1. Inledande grunder och principer i Brottsbalken 

I 1 kap 1-2§§ BrB beskrivs vad ett brott är och vem som kan utföra det, beskrivning av 

rekvisits mening och gärningsmannens uppsåt och dess betydelse vid brottslig gärning. 

Brottsbalkens huvudsyfte är att förhindra framtida brott (Holmqvist et.al., 2013), samt att 

fastställa vad som är rätt och orätt (jmf. Sutorius & Kaldal, 2003). För att slutsatsen att ett 

brott blivit begånget behöver de specifika rekvisiten i en brottsbeskrivning vara uppfyllda 

liksom att någon form av uppsåt eller oaktsamhet kunnat påvisas (Holmqvist et.al., 2013). 

I 1 kap 2§ BrB fastställs det uppsåtsrekvisit som gäller för hela Brottsbalken. I 

lagkommentarer skrivna av Holmqvist et. al. (2013) beskrivs olika former av uppsåt och dess 

betydelse. Vid bedömningen av gärningsmannens skuld ska domarna beakta uppsåtsrekvisitet 

då det inte är tillåtet att straffa en individ utan någon form av visat uppsåt (a.a.).  
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Vidare i samma paragraf framkommer även att gärningsmannens eventuella skuldbörda inte 

ska påverkas av självförvållad berusning då gärningen ägt rum. Så länge gärningsmannen 

varit vid medvetande ska denne kunna ställas till svars för sina handlingar (a.a.). 

I brottmål finns ett flertal principer och en av dessa är omdelbarhetsprincipen. Denna princip 

betyder att bedömningen i brottmålet endast ska grunda sig på sådant som framkommer vid 

huvudförhandlingen i rätten. En annan princip är muntlighetsprincipen, vilket innebär att 

huvudförhandlingen som huvudregel bör vara muntlig. Denna princip är till för att säkra en 

god bevisvärdering och bedöms i sin tur skapa förutsättningar för korrekta avgöranden 

(Schelin, 2007).  

3.3.2. 6 kap 1§ Brottsbalken  

Av 6 kap 1§ st. 1 och 2 BrB följer att: 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar 

en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till 

fängelse i lägst två och högst sex år.  

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

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

grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller 

psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst 

tillstånd.  

Lagstiftningen om våldtäkt är uppdelad i fyra stycken. Vi kommer dock endast att redogöra 

för paragrafens två första stycken (se ovan). Det första stycket avhandlar misshandel eller 

annat våld eller hot, kravet på tvång, samlag eller annan sexuell handling. Avseende 

begreppet misshandel hänvisas direkt till 3 kap 5§ BrB, som bland annat tar upp fysisk skada 

och vanmakt. Det finns olika grader av misshandel och/eller hot. Exempel på lindrigt fysiskt 

våld kan vara att tränga undan eller hålla fast en kvinna. Likaså kan användandet av 

kroppstyngden för att förhindra kvinnans rörelsefrihet och utgöra våld/hot om våld i 

paragrafens mening. Beträffande hot om våld behöver det inte vara ett uttryckt hot utan det 

kan handla om ett konkludent framfört hot i form av hotfullt agerande, som satt i sitt 

sammanhang kan kategoriseras som hotfullt. Det kan exempelvis handla om att mannen låser 

dörren, uppträder aggressivt eller oförutsägbart och sedan gör sexuella närmanden (Holmqvist 

et.al., 2013).  
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Det andra stycket redogör bland annat för tvånget, vilket ska vara det avgörande skälet till att 

våldtäkten ägde rum, våldet eller hot om våld eller annan brottslig gärning är olika sätt 

tvånget kan komma till uttryck på. Dessa rekvisit behandlar indirekt om det förekommit 

samtycke eller inte från målsägandes sida. Ett samtycke kan alltid tas tillbaka, likväl som att 

ett samtycke till en viss sexuell handling inte förutsätter samtycke för en annan. Det är inte 

ovanligt att gärningsmän yrkar på ett hypotetiskt samtycke i dessa måltyper. Ett hypotetiskt 

samtycke handlar om ett antagande från gärningsmannens sida om att offret hade samtyckt 

om han frågat. Detta är dock inte godkänt i rätten då domstolen avhandlar faktiska händelser 

och inte hypotetiska antaganden (a.a.).  

Underlåtenhet eller passivitet anses inte innebära detsamma som ett samtycke, då sådant 

beteende är ett vanligt agerande vid rädsla. Däremot kan motstånd ge tydligare bevis på att en 

våldtäkt ägt rum (a.a.).  

I våldtäktsparagrafen är samlag likaställt med vaginalt samlag, vilket betyder att alla andra 

former av sexuella handlingar, exempelvis oralt eller analt samlag går under rekvisitet sexuell 

handling som är jämförbar med samlag. Det finns ingen konkret definition eller gräns för vad 

som kan klassas som en sexuell handling. Kan det argumenteras för och bevisas att det 

förekom en sexuell intention i en handling ska den därför kunna likställas med sexuell 

handling (Sutorius & Kaldal, 2003; Holmqvist et. al., 2013).  

I det andra stycket beskrivs också otillbörligt utnyttjande av målsägandes hjälplösa tillstånd 

som brottsligt. När gärningsmannen på grund av omständigheter hos offret såsom berusning, 

medvetslöshet, psykisk sjukdom och liknande inte behöver använda våld eller hot om våld för 

att utföra en påtvingad sexuell handling kan handlingen trots det vara straffbar. Det finns 

därmed inga krav på våld eller hot om våld för att en våldtäkt ska kunna anses ha ägt rum. 

Omständigheterna avseende detta rekvisit kan vara av fysisk såsom psykisk natur. Med andra 

ord är det mycket svårt att omfattas av detta rekvisit då hjälplöst tillstånd nästan oftast 

likaställs med medvetslöshet (Holmqvist et.al., 2013).  

3.3.3. Rättens bedömning och tillvägagångssätt 

I rätten är det alltid målsägandes utsaga och bevisning som utgör huvudbevisningen vid 

brottmål. I denna beskrivning ska det framkomma vem som är gärningsmannen, när, var och 

hur samt mot vem eller vad gärningen varit riktad och slutligen en beskrivning av gärningen. 

Detta innebär att den tilltalade behöver samla motbevisning och skapa en egen utsaga om 

händelsen (Schelin, 2007). 



13 

 

Bevisvärderingen av utsagor skiljer sig inte mycket från värdering av andra former av bevis 

inom domstolarna, dock medför det vissa svårigheter om bevisningen endast skulle bestå av 

utsagor då det kommer att handla om ord-mot-ord situationer. För att bedöma sådana 

situationer utförs vanligen en så kallad trovärdighetsbedömning, där domsstolen väger in 

olika faktorer för att bedöma om utsagan kan anses tillförlitlig och om målsägande och/eller 

den tilltalade kan anses trovärdig. I bedömningen av utsagans tillförlitlighet beaktar rätten 

faktorer såsom berättelsens längd, innehåll eller detalj- rikedom/brist. Utsagan bör också vara 

konstant samt uppfattas som levande och logisk för att bedömas som trovärdig. Vidare bör 

den vara fri från motsägelser, överdrifter och svårförklarliga moment. Tillförlitlighet handlar 

om utsagans bevisvärde, vilket innebär att berättelsen ställs mot vissa granskningar av dess 

hållfasthet (Sutorius & Kaldal, 2003; Schelin, 2007). Schelin (2007) presenterar även 

subjektiva faktorer som påverkar trovärdighetsbedömningen. Sådana faktorer är inte rättsligt 

förankrade men anses ändå ha en påverkan i domstolen. En faktor är till exempel om personen 

i fråga berättar utsagan på ett levande sätt och om denne utstrålar självsäkerhet och har ett gott 

kroppspråk. Detta kan enligt Schelin påverka bedömningen i en positiv riktning.  

Trovärdighetsbedömningen har ofta en väsentlig betydelse för domens utfall. Det är inte 

ovanligt att utsagan vid förundersökningen förändras över tid, vilket i sin tur påverkar 

trovärdighetsbedömningen. Det finns inga direkta riktlinjer för hur bevisvärdering av utsagor 

ska utföras, vilket medför vissa svårigheter vid dessa bedömningar. Vare sig den tilltalade har 

förnekat eller erkänt ett brott måste en grundlig undersökning och bedömning av bevisningen 

göras. Vid mindre brott sänks dock kravet på grundlig utredning vid erkännande då 

konsekvensen av en fällande dom för den tilltalade inte anses så pass stor (Schelin, 2007). 

Det är inte ovanligt vid sexualbrottmål att målsägande vid händelsen varit självförvållat 

berusad eller påverkad av narkotika av något slag. I rättslig mening kan detta leda till att 

målsägandes utsaga får ett svagare bevisvärde då minnesbilderna kan anses vara otillförlitliga. 

I sådana fall krävs det att åklagaren styrker målsägandes utsaga med hjälp av andra former av 

bevisning (Schelin, 2007). 

För att undersöka om händelsen i fråga varit en våldtäkt måste domstolen undersöka om den 

sexuella handlingen varit påtvingad eller inte. En större del av bedömningen i våldtäktsmål 

handlar därför om att klarlägga om samtycke förekommit eller inte och alltså inte om den 

sexuella handlingen i sig. De faktorer som tur undersöks angående samtycket är bland annat 

omständigheterna kring händelsen, såsom kvinnans och mannens relation och kvinnans 
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beteende innan händelsen. Då den tilltalade redan samtyckt till den sexuella akten behövs det 

inte någon vidare undersökning av honom kring den faktorn, fokus blir alltså därför huruvida 

målsägande samtyckt eller inte (Schelin, 2007; Berglund, 2007).  

Fokus vid domstolens bedömning av en våldtäktshändelse ska vara direkt riktat mot den 

tilltalades påstådda brottsliga gärning. Undersökningen av målsäganden görs endast för att 

kunna bedöma sanningshalten kring en händelse. Detta leder emellertid till att det blir ett 

indirekt fokus på målsäganden och omständigheter som cirkulerar kring henne (Berglund, 

2007).  

3.4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt börjar vi med att kort beskriva hur kvinnan och mannen skildras i den allmänna 

diskursen inom feministisk forskning. Avsnittet är med för att läsaren ska få en förståelse för 

vanliga karaktärsdrag och egenskaper som tillskrivs de båda könen. Vidare följer ett avsnitt 

om konstruktioner av kvinnans medskyldighet till en våldtäkt. Sedan beskriver vi vanliga 

konstruktioner i brottmål i form av det idealiska offret, följt av konstruktioner av mannen 

inom våldtäktsdiskursen. Därefter redogör vi kort för konstruktionerna skyddsvärde och 

straffvärde, följt av konstruktionen av kvinnans trovärdighet vid våldtäktsfall. Detta avsnitt 

avslutas med en kort sammanfattning av forskningens huvudpunkter.  

3.4.1. Vad är en kvinna respektive man? 

Som vi nämnt i begreppsförklaringen skapas och upprätthålls genus med hjälp av fysiska 

handlingar samt hur vi talar och uttrycker oss i relation till varandra. När vi yttrar oss om män 

och kvinnor, samt på vilket sätt vi gör detta, hänvisas det till ett dynamiskt system som under 

historiens gång skapat könets normer (Connell, 2002). Då denna uppsats syftar till att 

undersöka olika konstruktioner av manligt och kvinnligt i skriven text har vi därför valt att 

fokusera på hur män och kvinnors kön och/eller genus görs i språket.  

Förklaringen av vad en kvinna respektive man är sker ofta genom att könen sätts i relation till 

varandra. Exempelvis om kvinnan beskrivs som omvårdande, fostrande, känslosam och mjuk, 

beskrivs mannen som rationell, självständig, förnuftig och stark (Gemzöe, 2008; Hirdman, 

2001).  

Det har alltid ansetts vara viktigt att skilja de båda könen åt, exempelvis genom fysiska 

attribut såsom kläder, men även i form av arbetsfördelning, livssyfte och makthierarkier. 

Männen förvärvsarbetar, har hand om ekonomin samt har det yttersta ansvaret för familjen, 
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medan kvinnan sköter hemmet, barnafödandet och barnens uppfostran. Då mannen beskrivs 

som det förnuftiga könet anses inte kvinnan kapabel till att fatta kloka beslut. Mannen ska 

därför skydda henne som en del av sig själv (Hirdman, 2001).  

3.4.2. Kvinnans medskyldighet vid en våldtäkt 

Av tidigare forskning framgår att kvinnans medskyldighet i en våldtäktssituation påverkar 

bedömningen av våldtäkten. Faktorer som påverkar bedömningen av medskyldighet är bland 

annat kvinnans beteende, utseende och handlingar samt rådande heterosexuella normer som 

återfinns i samhället (jmf. Ekström, 2002).  

Uttryck för detta går bland annat att finna i en studie utförd av Abrams et.al. (2003). I 

resultatet från deras studie framkommer att personer med traditionell kvinnosyn anser att 

kvinnan kan vara medskyldig till våldtäkter om de är utförda av en person kvinnan känner 

eller är bekant med. Det framkommer även att om kvinnan inte betedde sig passande eller 

klädde sig olämpligt ökade skuldbeläggningen av henne. Personer med denna traditionella 

kvinnosyn ansåg att kvinnor ska vara rena och i behov av skydd. Missbrukar kvinnan sin egen 

”renhet” anser dessa personer att hon inte längre är i behov av skydd.  

I en annan studie utförd av Masser et. al. (2003) framkommer att om kvinnan uppfattas vara 

ett stereotypiskt offer och/eller en stereotypisk kvinna skuldbelades hon inte i de fall hon 

kände gärningsmannen. I denna studie beskrivs icke-stereotypiska kvinnor och icke-

stereotypiska offer som okyska, inte traumatiserats av överfallet, är sexuellt aktiva och klär 

sig provokativt. Bedömningen av konstruktionen av kvinnans medskyldighet påverkades mer 

om hon både var en stereotypisk kvinna och ett stereotypiskt offer. 

De två ovanstående studierna är utförda på studenter. Lea (2007) har däremot utfört en 

intervjuundersökning på professionellas syn kring kvinnans medskyldighet vid våldtäkter. Av 

resultaten i intervjuerna med professionella som arbetar med sexualförbrytare (främst poliser) 

framkom det att de intervjuade ofta uttryckte att kvinnorna fick ”skylla sig själva”. Detta 

eftersom de ansåg att kvinnorna medvetet klätt upp sig för att fånga mäns uppmärksamhet 

och/eller om kvinnorna medvetet befunnit sig i riskartade miljöer. Fokus för de 

professionellas analys av händelserna hamnade alltså på kvinnans utseende och hennes 

beteende kring händelsen. En slutsats som författaren drar utifrån detta är att de professionella 

håller fast vid och återskapar en sedan länge vanlig föreställning om att ett våldtäktsoffer har 

sig själv att skylla.  
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I en forskningsartikel skriven av Lindgren och Lundström (2010) undersöker de fyra starkt 

medieuppmärksammade svenska våldtäktsfall och hur olika konstruktioner av offer och 

gärningsmän sett ut i den mediala diskursen. De kunde urskilja fyra olika konstruktioner; 

outside offenders, outside victims, inside victims och inside offenders. Konstruktionen av 

gärningsmännen som outside offenders beskrevs tillhöra en annan kultur eller inom en diskurs 

där kvinnorna ansågs behandlas nedvärderande och/eller obetydliga och utbytbara. 

Konstruktionerna av de kvinnliga offren i dessa fall var outside victims. Kvinnorna ansågs 

medvetet på egen hand ha försatt sig i riskfyllda situationer i form av exempelvis nattklubbar. 

De hade även frivilligt umgåtts med gärningsmännen under kvällen då våldtäkten ägt rum, 

trots att det finns en outtalad kunskap som beskriver dessa män som opålitliga och 

oberäkneliga. Kvinnorna ansågs därmed ha sig själva att skylla på grund av detta, då de borde 

ha förstått riskerna, vilket i sin tur resulterade att de bedömdes som mindre skyddsvärda och 

trovärdiga i brottmålet (jmf. även med Berglund, 2007). I dessa våldtäktsfall fanns det även 

ett större fokus på kvinnornas sexuella aktivitet och hur hon beskrev övergreppet. Detsamma 

gällde inte för männen.  

En annan konstruktion funnen av Lindgren och Lundström (2010) var inside victims. Dessa 

kunde liknas med konstruktionen av det idealiska offret skapad av Nils Christie (se avsnitt 

3.4.3.), då de bland annat inte kände gärningsmännen, befann sig på platser de inte kunde 

klandras för att vara på med mera. Den motsatta konstruktionen till inside victims var inside 

offenders. Dessa gärningsmän beskrevs som ”normala” män som levde dubbelliv som både 

närstående och resten av svenska folket försökte ”förstå sig på”. Författarna ansåg att denna 

konstruktion av gärningsmannen inte var överensstämmande med den stereotypa bilden av en 

våldtäktsman, dock presenteras det inte i studien hur denna stereotyp såg ut. 

Ett större intresse för kvinnans sexualitet kunde återfinnas också i Simon Ekströms (2002) 

studie av våldtäktsmål från 1940–50-tal. Kvinnors sexualitet ansågs vid denna tid vara 

sammankopplad med hennes egenskaper som en kysk och ren kvinna, vilket i sin tur 

påverkade hennes skyddsvärde (se vidare avsnitt 3.4.5.). Männens sexualitet blev först 

intressant när den kom att studeras av rättspsykiatrin som avvikande. Mäns sexualitet ansågs 

därutöver ha vidare ramar än kvinnors.  

Kvinnans medskyldighet i förhållande till våldtäkten diskuteras, som nämnts ovan, ofta vara 

kopplade till de aktiva val hon gjort och hur hon agerat efter att våldtäkten ägt rum (Berglund, 

2007). Precis som i Lindgren och Lundströms (2010) studie förväntas kvinnor ha kunskap om 
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oskrivna normer angående vissa män eller vissa platser som utgör större risker för bland annat 

våldtäkt. Om kvinnorna inte har förståelse för dessa risker kan det dessvärre leda till att hon 

ansetts ha medvetet påverkat händelsen på det sättet att mannen inte längre kunnat anses 

skyldig. Kvinnan kan, i vissa extrema fall, ha ansetts sända ut sexuella inviter till mannen i 

form av att hon själv valt att umgås med honom, klä sig kvinnligt, flirtat och så vidare. Ett 

motargument mot denna tolkning inträder då kvinnan fram tills övergreppet ägt rum uttryckt 

normalt socialt beteende genom att konversera vänligt och intresserat med mannen. Vidare 

behöver detta inte betyda att hon inviterade till sexuellt umgänge. Diskussionen i Berglunds 

(2007) avhandling utmynnar i att de argument som uttrycks, i bland annat rätten, har sina 

svårigheter då det beteende kvinnorna beskrivs ha i förhållande till våldtäkten i andra 

diskurser anses vara normala.  

Kvinnans medskyldighet kan även bero på att hon agerar passivt vid övergreppet. För att en 

våldtäkt ska klassas som våldtäkt krävs det inte bara våld eller hot om våld, det krävs även att 

kvinnan på något sätt motsatt sig den sexuella gärningen. Mannen ska alltså ha gjort intrång 

på kvinnans person och kränkt hennes sexuella integritet. Kritiken mot denna konstruktion av 

våldtäkt är att kvinnans passivitet kan anses som ett samtycke till den sexuella handlingen 

(Berglund, 2007). Passiviteten kan även ligga i hennes beteende eller hennes avsaknad av 

agerande vilket kan leda till att hon ses som medskyldig till händelsen (Ekström, 2002). 

3.4.3. Det idealiska offret 

I samtliga studier vi läst finner vi att det förekommer en underliggande beskrivning av vad 

som karakteriserar ett offer, som i sin tur har påverkat synen på både den målsägande och den 

tilltalade. För att sätta en klar prägel på detta har vi valt att beskriva Nils Christies (2001) 

teoretiska modell om det idealiska offret. Med ett idealiskt offer menar han att det finns en 

viss person eller grupp människor, som när de väl drabbas av brott lättare kan legitimeras som 

ett offer då de omfattas av något eller några av nedanstående fem kriterier.  

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

idealiska offer. 

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

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

4. Gärningsmannen är stor och ond. 

5. Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. (Christie, 

2001:48). 
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Tre av dessa kriterier cirkulerar tydligt kring offret, och två involverar gärningsmannen. I 

samtliga exempel som Christie diskuterar är det kvinnor som är det idealiska offret och 

mannen som är den idealiska gärningsmannen.  

Nils Christie (2001) tar även upp att offret har ett ansvar att få sin röst hörd, samt att hon 

måste besitta styrkan att åtminstone försöka göra motstånd mot gärningsmannen. Hon får 

dock inte vara för stark då detta inte kan göra henne till det svaga offret som det första 

kriteriet syftar till. Det handlar alltså om en balansgång mellan att hon måste vara tillräckligt 

stark för att försöka försvara sig och göra sin röst hörd, samtidigt som hon fortfarande ska 

vara tillräckligt svag för att vara skyddsvärd. 

Christie (2001) skriver även att det idealiska offret skapas i förhållande till den idealiska 

gärningsmannen. Offret och gärningsmannen är varandras motpoler som ställda bredvid 

varandra kan belysa den andres oskyldighet respektive skyldighet. För att ett offer ska finnas 

måste en gärningsman finnas. Detta går även att dra en parallell till Simon Ekströms (2002) 

avhandling, där han beskrev att det i våldtäktsdomar ständigt handlade om en avvägning 

mellan kvinnans skyddsbarhet och mannens straffvärde.   

Exempel på idealiska offer enligt Christies modell skulle kunna vara Lindgren och 

Lundströms (2010) konstruktion av inside victims, då kvinnor i denna kategori inte kände 

gärningsmannen och befann sig på platser de inte kunde klandras för att befinna sig på med 

mera. Det fanns dock svårigheter att se männen (inside offenders) som ideala gärningsmän i 

dessa fall. Detta tros bero på att männen av närstående och bekanta beskrivits som 

välfungerande goda män, och alltså inte som onda och perversa män. Beskrivningen av 

gärningsmannen går därmed här emot Christies teori om det idealiska offret då offret och 

gärningsmannen enligt honom skapas i förhållande till varandra. 

Det kan finnas både för- och nackdelar med att klassificeras som ett offer. Fördelarna skulle 

kunna vara att offret får sympati från relevanta personer som i sin tur ger positiva effekter, 

exempelvis att gärningsmannen fälls i rätten. Det som skulle kunna beskrivas som nackdelar 

är att offret tillskrivs egenskaper som denna kanske inte kan eller vill kännas vid. Bara för en 

kvinna blivit utsatt för ett brott betyder det inte nödvändigtvis att hon identifierar sig som ett 

offer, och alla de egenskaper som då tillskrivs henne (Åkerström, 2001; Åkerström & Sahlin, 

2001). Att beskrivas som ett offer medför nämligen utöver positiva effekter också att den 

beskrivna nedvärderas och avskriver sig kontroll och makt, som istället förs över på 
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gärningsmannen som missbrukat sin makt i form av övergreppet (jmf. Lindgren, 2001; 

Åkerström & Sahlin, 2001).  

3.4.4. Konstruktioner av mannen  

Mannens (och kvinnans) sexualitet har länge beskrivits utifrån en biologisk diskurs där tankar 

om fortplantning och vad som anses naturligt hos andra däggdjur varit centralt (Bergenheim, 

2010). Vidare beskrivs männens sexualitet ofta som okontrollerbar och att det är viktigt att 

han ska få utrymme att uttrycka sin sexualitet på sitt vis. Då kvinnan anses passiv och 

medgörlig i den sexuella handlingen medför det att mannen har rätt att dominera över henne. 

Det är inte helt ovanligt att han anses ha lov att ta till smärre våld vid ett samlag, men det får 

inte gå till överdrift. Vid bedömningar av våldtäktsfall har mannens agerande ibland även 

förmildrats av domarna med tanke på att hans sexuella begär inte ansågs kontrollerbart och att 

han är ”mänsklig” (Ekström, 2002; Berglund, 2007). Vidare beskriver Eliasson (1997) att det 

även kunde tillkomma andra förmildrande omständigheter för mannens agerande vid 

våldtäkten, som exempelvis när alkohol är inblandat. Visade det sig att mannen var berusad 

vid överfallet kunde ibland en del av hans ansvar vid händelsen avskrivas.  

På senare år har beskrivningen av männens okontrollerbara sexualitet i stort sätt förkastats då 

forskare inte funnit belägg som bekräftat denna teori. Sexualiteten beskrivs numera istället 

som socialt konstruerad. Ett exempel på en socialt konstruerad sexualitet beskriven av 

Eliasson (1997) är pornografin, där det tydligt visas att mannen är den som bestämmer vid 

samlaget, att kvinnan gillar allt som mannen gör samt att hon är fysiskt tillgänglig för honom i 

samtliga miljöer. 

I avsnitt 3.4.2. berättade vi om en intervjuundersökning utförd med sexualförbrytare och 

professionella som arbetar med sexualförbrytare. I denna undersökning skildrades även 

sexualförbrytarnas attityder och uppfattningar som sedan ledde till att de våldtog kvinnor. 

Sexualförbrytarna beskrev att de fann kvinnorna väldigt attraktiva och att de därför ”behövde” 

ha henne. Männen ansåg alltså att kvinnorna, trots deras motstånd, var sexuellt tillgängliga för 

dem (Lea, 2007). 

Som vi tidigare skrivit i detta forskningsavsnitt är det svårt att beskriva männens eller 

kvinnornas agerande och ansvar utan att se till den andres. För att illustrera med ett exempel 

återvänder vi till Lindgren & Lundströms (2010) studie. I den diskurs där männen 

konstruerades som outside offenders och kvinnorna som outside victims uttrycks inte 

männens sexualitet specifikt, utan endast genom att kvinnorna borde ha varit medveten 
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riskerna som cirkulerar kring dessa män. En eventuell tolkning av detta skulle kunna vara att 

det finns ett underförstått faktum som innebär att mäns sexuella drift är större än kvinnors och 

att det därmed kan resultera i att männen tar mer utrymme sexuellt, vilket i dessa fall lett till 

en våldtäkt.  

Vidare i Lindgren & Lundströms (2010) studie diskuteras det om hur vissa av de dömda 

våldtäktsmännen inte skulle kunna beskrivas som ”den stereotypa konstruktionen av hur en 

våldtäktsman ska vara”. Dessvärre beskrivs inte denna konstruktion mer utförligt i denna 

studie. Susan Brownmiller (1977) beskriver däremot att det sällan är en viss typ av män som 

våldtar. En våldtäktsman behöver inte vara en ond eller pervers man. Brownmiller ansåg att 

detta var problematiskt då en man som inte stämmer överens med den stereotypa bilden sällan 

blev fälld för den utförda våldtäkten. 

3.4.5. Skyddsvärde och straffvärde 

I många av de tidigare studierna framkommer det att det har en betydelse om kvinnan är ett 

stereotypiskt offer eller ej. I Simon Ekströms (2002) studie fann han att det för fällande dom 

var av stor vikt att mannen ansågs straffvärd och kvinnan skyddsvärd. Med detta menar 

Ekström att för att kvinnan ska få rätt måste hon visa på sin oskuldsfullhet och att hennes 

ärbarhet har kränkts. Mannen å andra sidan måste visa sig olik från den rådande stereotypa 

bilden av en våldtäktsman. Det visade sig även i studien att det fanns en inneboende relation 

mellan dessa konstruktioner. Hade kvinnan högt skyddsvärde, hade automatiskt mannen ett 

högre straffvärde. Rätten tenderade dock att fokusera mer på kvinnan och hennes kyskhet, och 

att det därmed föll på henne att uppvisa sig som ett offer. Hennes beteende i förhållande till 

våldtäkten var centralt i processen kring huruvida hon kunde ses som ett klassiskt offer eller 

ej. 

I Berglunds (2007) studie tydliggörs att kvinnas beteende i form av att hon frivilligt satt sig i 

en situation påverkar hennes skyddsvärde. Det finns alltså en form av en ”skyll dig själv” 

tanke då kvinnan valt att sätta sig i en situation som kan innebära en risk för henne. Denna syn 

återfinns också i Lindgren & Lundströms (2010) studie då vissa män, i det här fallet äldre män 

med mycket pengar, behandlade kvinnorna som utbytbara och obetydliga. Överfallen mot 

kvinnorna kunde anses ”ursäktade” eftersom de borde ha förstått att de försatt sig i en otrygg 

situation. Författarna diskuterar även att gärningsmannen och offret bedöms i förhållande till 

varandra, vilket i dessa fall ledde till ett större fördömande av kvinnorna då uppfattningarna 

om männens beteende mildrades på grund av nämnda omständigheter. Detta är även något 
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som framkommer i Ekströms (2002) studie där han skriver att kvinnans skyddsvärde används 

som bedömningsgrund för mannens straffvärde. 

3.4.6. Kvinnans trovärdighet 

Den tidigare forskning vi hittills presenterat visar att bland annat kvinnans beteende, agerande 

och utseende har stor betydelse vid bedömningen av hennes trovärdighet i ett våldtäktsmål. 

Av en studie utförd av Schuller et. al., (2010), baserad på både Abrams et. al. (2003) och 

Masser et. al. (2009) studier, framkommer det att kvinnans emotionella uppförande kan 

påverka hur den påstådda våldtäkten bedöms av domstolen. Om kvinnan grät och var upprörd 

under förhören ansågs hon mer trovärdig. Trovärdigheten påverkades även av huruvida hon 

var en stereotypisk kvinna eller ej. Trovärdigheten påverkades därmed både av stereotyper 

och emotionella uttryck. 

I Ekströms (2002) studie studerade han hur kvinnans agerande påverkade konstruktionen av 

henne som ett trovärdigt offer. Det handlade bland annat om var hon hade befunnit sig, hur 

hon hade uppträtt efter övergreppet, vilka hon hade umgåtts med, med mera. Även mannen 

hade så kallade fallgropar, för honom handlade det om att inte bli betraktad som en 

stereotypisk våldtäktsman. Det framkommer även av samma studie att kvinnan bedöms 

utifrån hennes moraliska kvalitéer, samt att det som hänt måste passa in i de tolkningsramar 

som finns som innefattar stereotyper av gärningsmän och offer i våldtäktsfall. 

3.5. Sammanfattning av kunskapsområdet 

I samtliga studier har det funnits gemensamma nämnare kring konstruktionen av det kvinnliga 

offret i en våldtäkt. En tydlig bild framträder genom olika kriterier som skapar en stereotypisk 

kvinna och ett stereotypiskt offer. Dessa kriterier är framförallt; hennes renhet, kyskhet, 

hennes icke-provokativa klädsel, hennes beteende både under och efter våldtäkten ägt rum, 

med mera. Det finns också en tydlig koppling till både Ekströms (2002) teori om skyddsvärde 

och straffvärde såväl såsom Christies (2001) modell om det idealiska offret.  

Som det framkommer i 3.3. räcker det inte med att den ena personen anses vara mer trovärdig 

än den andra i ett brottmål. Då jurister inte ska lägga in egna personliga åsikter bör inte 

personens fysiska uttryck i rätten ha någon betydelse. Det ska istället ha betydelse huruvida 

målsägandes berättelse innehåller tillräckliga bevis för att den tilltalade ska bli fälld. I avsnitt 

3.4.6. framkommer det dock att kvinnans emotionella beteende i rätten kan ha en betydelse 

för huruvida hon anses vara trovärdig eller ej. I forskningen anses hon vara mer trovärdig och 

därmed mer skyddsvärd om hon visar känslor under förhandlingen. Som tidigare forskning 
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har pekat på är mannen mer straffvärd om kvinnan är mer skyddsvärd. Det finns alltså en 

diskrepans mellan det juridiska och den sociologiska forskning vi funnit.   

Vi har i detta forskningsavsnitt hänvisat till Simon Ekströms (2002) studie om våldtäktsmål 

från 1940–50-tal. Vi är medvetna att denna studie är utförd på ett äldre material, men vi har 

valt att ändå använda oss av denna källa då dess utgångspunkter och slutliga resultat 

fortfarande går att jämföra med dagens forskning. Den skillnad vi kunnat identifiera mellan 

denna studie och senare publicerade studier är sättet folk uttryckt sig på angående kvinnor vid 

våldtäktsmål, exempelvis i form av ordval, men att slutprodukten av dess mening fortfarande 

är jämförbar med de åsikter som presenterats i dagens forskning.  

4. Metod 

I denna studie har vi utfört en kvalitativ textanalys av fyra våldtäktsdomar från Stockholms 

Tingsrätt. Det innebär att vi analyserat texter för att på så vis fånga hur kvinnor och män 

konstrueras i rättsligt material (domar). Genom att identifiera och sedan analysera 

underliggande budskap och meningar i texterna har vi undersökt konstruktioner i texterna 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). I och med att studien syftar till att 

undersöka olika konstruktioner av kvinnligt och manligt, innebär det att vi inte har för avsikt 

att kritisera eller diskutera hur rätten dömer.  

När man studerar en text finns det två tillvägagångssätt, ett förutbestämt och ett öppet. Det 

förutbestämda tillvägagångssättet innebär att man som forskare går in i textanalysen med 

förbestämda teman och därmed en förväntan på vad som kan komma att finnas i materialet. 

Ett öppet tillvägagångssätt är dess motsats och innebär att man som forskare går in med ett 

öppet sinne och är mottaglig för all sorts information materialet kan ge. I en kvalitativ 

textanalys krävs det ett rikt och fruktbart studiematerial för att kunna göra en djupare analys 

av materialet (a.a.). 

I en kvalitativ textanalys kan man exempelvis undersöka textens helhet genom att bryta ned 

den i mindre delar som sedan relateras till helheten. Detta kan göras med hjälp av en 

hermeneutisk tolkning, som beskrivs nedan.  

4.1. Hermeneutisk tolkning 

Hermeneutiken är ett tolkningsverktyg som innebär att vi som forskare studerar textens 

mening. Detta gör man genom att undersöka texten på detaljplan och sedan se till textens 
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helhet, för att återigen gå tillbaka till detaljplanet och så vidare. Syftet med detta 

tillvägagångssätt är att kunna pröva textens olika delar för att se om tolkningarna av dem 

stämmer överens med helheten. Textens samtliga delar har en betydelse för dess helhet och 

vice versa. Genom att tolka delarna utifrån olika perspektiv kan de bekräfta eller motsäga 

helhetsbilden. I en hermeneutisk tolkning ska meningen i en text kunna ses på olika sätt, men 

ändå förstås på samma sätt. Alltså ska helhetsbilden vara konstant, men delar i materialet kan 

ändå vara motsägelsefullt (Kvale & Brinkmann, 2009; Bergström & Boréus, 2012).  

Ur ett hermeneutiskt perspektiv är det inte möjligt att utföra en tolkning som inte påverkas av 

forskarens förförståelse. Olika tolkningar formas av forskarens erfarenheter, utbildning, 

kunskap om forskningsområdet med mera (se avsnitt 1.3.). En hermeneutisk tolkning beskrivs 

vidare som en relativt fri tolkningsmetod då det finns en avsaknad av specifika ramar för hur 

tolkningen ska gå till (Bergström & Boréus, 2012). 

4.2. Metodanvändning 

I denna studie har vi valt att hämta inspiration från den hermeneutiska tolkningsmodellen och 

utgår medvetet från den förförståelse som tidigare forskning erbjuder. Vi har med stöd av 

tidigare forskning på förhand bestämt några övergripande teman enligt vilka vi presenterat 

vårt resultat. Resultatet analyseras därefter med stöd av våra teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning. När vi har arbetat med förvalda teman har vi utgått från en föreställning 

om vad materialet kan komma att ge. Om vi däremot skulle haft ett öppet förhållningssätt 

skulle vi ha behövt ett högre krav på materialet då vi inte vet på förhand vad vi kommer att 

finna. En nackdel med vårt val av förhållningssätt är att vi kan komma att missa annan 

intressant information, som endast varit möjlig att finna utan våra fasta föreställningar (jmf. 

Esaiasson, et.al., 2007). 

I början av bearbetningen av materialet hade vi ett någorlunda öppet förhållningssätt utan 

teman, då vi önskade att finna sådant som inte presenterats tidigare inom detta 

forskningsområde. Vi upptäckte dock snabbt att vi hamnade på sidospår, såsom att vi 

exempelvis fastnade i hur domstolen bedömde fallet. För att undvika detta problem bestämde 

vi oss istället för att presentera resultatet med stöd av på förhand definierade teman. Detta höll 

oss på rätt spår och säkrade därmed studiens validitet (jmf. Esaiasson, et.al., 2007).  
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De teman vi valt att presentera resultatet utifrån är:  

 Målsägandes skyddsvärde 

 Tilltalades straffvärde 

 Målsägandes medskyldighet  

 Målsägande respektive tilltalades trovärdighet  

Med stöd av våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning har vi sedan analyserat hur 

kvinnor och män konstrueras i rättsligt material (domar).  

En nackdel med det tillvägagångssätt vi valt är att det finns en risk att vi tolkar vårt material 

selektivt, det vill säga att vi medvetet bortser från andra tolkningsmöjligheter som inte 

stämmer överens med våra föreställningar (jmf. Bergström & Boréus, 2012). Vid 

bearbetningen av materialet inför resultatpresentationen har vi nämligen kunnat identifiera ett 

antal uttalanden som kan anses vara motsägelsefulla inom våra valda teman. Istället för att 

bortse från dessa motstridigheter har vi emellertid valt att presentera motstridiga uttalanden 

inom de olika temana, när sådana funnits (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009).  

Vi har haft ett abduktivt förhållningssätt till vårt studiematerial. Detta innebär att vi dels valt 

att leta efter konstruktioner som går att jämföra med vår teori och våra valda teman. Vi har 

dock även undersökt om vi genom analysen kunnat finna några nya konstruktioner.  

Analysen har gått tillväga på så sätt att varje dom och varje tema inom domen analyserats var 

för sig. Därefter har vi genomfört en sammanfattande analys där vi presenterar några 

konstruktioner vi funnit i materialet. Efter detta har vi jämfört de konstruktioner vi funnit med 

konstruktioner som tidigare forskning presenterat.    

4.3. Vetenskapsteoretisk positionering 

I denna studie utgår vi från en icke-positivistisk tradition då vi menar att ingen kunskap kan 

skapas på objektiva grunder. Vi anser att vi som forskare är instrument i skapandet av 

kunskap och att vi inte har möjlighet att förhålla oss neutralt till vårt material på grund av våra 

erfarenheter och personlighetsdrag. Vi kan dock genom att presentera vår förförståelse och 

eventuella värderingar komma ett steg närmare att producera en något mindre vinklad 

kunskap (se avsnitt 1.3.). 

Av detta följer att vi har ett postmodernistiskt förhållningssätt då vi anser att det inte finns 

några absoluta sanningar eller någon absolut kunskap.  



25 

 

4.4. Urval av empiri 

För att hitta domar som vi trodde skulle kunna besvara våra frågeställningar och hjälpa oss 

belysa de konstruktioner av kvinnor och män som vi var intresserade av, valde vi att sätta upp 

kriterier för de domar vi valde ut för att studera närmare.  

De kriterier vi satte upp för urvalet av domar var: 

 Paragrafen 6 kap 1§ BrB, angående våldtäkt, ska ha varit föremål för domstolens 

bedömning. 

 Målsägande ska vara en kvinna och den tilltalade en man 

 Både fällande och friande domar 

 Inhämtade från Stockholms Tingsrätt 

 Domarna ska vara från år 2013 

 Inga främlingsvåldtäkter 

 Inga gruppvåldtäkter 

Då vår studie avser att undersöka specifikt våldtäktsdomar var det en självklarhet att 

paragrafen angående våldtäkt ska varit föremål för domstolens bedömning.  

Anledningen till vi att valde att endast studera domar där målsägande i våldtäkten var en 

kvinna och den tilltalade en man berodde på att det enligt Brottsförebyggande rådet är den 

vanligaste konstellationen vid en våldtäkt (Hradilova Selin & Shannon, 2012).  

Vidare ville vi undersöka både fällande och friande domar då vi hade en föreställning om att 

kön kan konstrueras olika, vilket i sin tur kan påverka utfallet på domen. En tanke vi hade var 

att en friande dom skulle kunna föregås av en hårdare granskning av kvinnan, då hon inte 

ansetts blivit våldtagen. Om vi istället endast haft en form av utfall i vårt urval av domar 

skulle vi möjligtvis ha kunnat få ett entydigt material. Eftersom vi antog att vi skulle finna 

olika konstruktioner ansåg vi att det skulle vara mer givande att undersöka både fällande och 

friande domar.  

Att vi valde att hämta in domar från Tingsrätten berodde på att samtliga brottmål behandlas i 

den första instansen och att de därmed skulle finnas ett större utbud av domar.  

Anledningen till att vi valde domar inom ett års ram handlade om att vi ville ha relativt 

aktuella domar samt att det är viktigt att sätta någon form av avgränsningar tidsmässigt (jmf. 

Neumann, 2003).  
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Valet av Stockholms Tingsrätt som dömande instans grundade sig att vi båda bor i Stockholm 

och att studien är en C-uppsats, och därmed handlar det om bekvämlighet och alltså inte om 

några geografiska preferenser. 

Vi valde tidigt i urvalsprocessen att bortse från främlingsvåldtäkter eftersom denna form av 

våldtäkt inte är den vanligaste (Hradilova Selin & Shannon, 2012). Detta trots att 

främlingsvåldtäkter är högt uppmärksammade i media. Det handlade även om att vi hade 

föreställningar om att konstruktionerna av gärningsman och offer i denna måltyp oftare är 

givna på förhand.  

Vidare valde vi att bortse från domar som involverade gruppvåldtäkt då vi ansåg att det 

möjligtvis kunde komma att påverka domens utfall i och med att det finns flera faktorer att se 

till.  

Viktigt att tillägga i detta avsnitt är att vi i detta skede fortfarande inte hade någon större 

kunskap i ämnet.  

4.4.1. Insamling av empiri 

När vi bestämt urvalskriterier för vår empiri tog vi kontakt med Stockholms Tingsrätt via 

telefon för att be om tillgång till deras domar från förra året och fick information om att man 

kan läsa dem själv på plats. Vi skickade även ett epostmeddelande samma dag och bad dem 

skicka domar till oss, detta mail fick vi inte något svar på till en början. Därefter åkte vi till 

tingsrättens arkiv och sökte själva bland domar i pärmar, som var från det senaste året. Äldre 

domar fanns endast i arkivets källare där vi inte hade tillträde. Vi fann tolv stycken 

våldtäktsdomar som vi därefter bad att få skickade till oss på e-post. Efter några dagar fick vi 

fjorton domar i vår inkorg, varav åtta stämde överens med dem vi funnit i pärmarna. Det är 

alltså mycket möjligt att vi därmed endast fick svar på det mailet vi skickade innan vårt besök 

på Stockholms Tingsrätt. Detta skapade dock inga större problem då vi fortfarande fick domar 

som passade våra kriterier.  

Som vi nämnt i tidigare avsnitt ville vi undersöka andra former av våldtäkt än 

främlingsvåldtäkter. När vi väl var på Stockholms Tingsrätt kunde vi se att det fanns väldigt 

få våldtäktsdomar över lag, och av dessa domar var många främlingsvåldtäkter. Vad detta 

beror på vågar vi heller inte uttala oss om, men om man utgår ifrån vad som beskrivs i 

Brottsförebyggande rådets rapport kan det bero på att andra former av våldtäkter är svårare att 

väcka åtal för (Hradilova Selin & Shannon, 2012). 
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I sökandet efter både fällande och friande domar hade vi svårigheter med att finna friande 

domar. Vad detta beror på kan vi dessvärre inte heller svara på. Det är dock värt att notera att 

det i friande brottmålsdomar överlag ibland kan vara svårt att urskilja vilken typ av brott 

personen friats från. Skrivsättet är ibland inkonsekvent och krångligt och det kan därför ha 

hänt att vi missat några friande våldtäktsdomar. 

Av de fjorton domar vi fått tillgång till var vi tvungna att välja bort hälften då de inte levde 

upp till våra kriterier för studien. Efter detta valde vi bort dem vi uppfattade saknade 

möjlighet att göra en djupare analys på. De fyra domar vi till slut valt stämde överens med 

samtliga av våra uppställda kriterier.  

4.4.2. Bearbetning av resultat och analys 

Vi började med att läsa de utvalda domarna individuellt. Vi markerade citat som sammanföll 

med våra förbestämda teman. När vi individuellt gjort våra markeringar och anteckningar 

diskuterade vi våra fynd med varandra. Överlag hade vi gjort relativt överensstämmande 

tolkningar och det blev därför tämligen lätt för oss att placera våra funna uttalanden i de 

förvalda temana. I diskussionerna kunde vi urskilja att vissa teman var mer förekommande i 

de enskilda domarna. Efter diskussionerna läste vi igenom materialet ytterligare en gång utan 

markeringar för att se om vi kunde återfinna samma konstruktioner som vid första läsningen 

eller om vi fann nya tolkningar av materialet. Detta gjorde vi också för att kunna stärka 

studiens reliabilitet.  

Analysen av resultatet med hjälp av de olika temana var dynamisk genom att vi arbetade med 

att gå från del till helhet i sökandet efter både större och mindre konstruktioner. Vid 

upptäckten av konstruktionerna ställde vi dessa mot domens helhet.  

I domarna beskrivs olika utsagor; målsägandes, tilltalades, vittnen och ibland professionella 

utlåtanden. Alla dessa utsagor kan ha olika intressen med att framhäva sin berättelse för sin 

fördel och utifrån sitt perspektiv. Trots detta har vi en tanke om att författarna haft en idé om 

vad som ska och inte ska vara med i texten. Därför har vi valt att studera konstruktioner 

utifrån texten som en helhet. 

Efter att ha presenterat resultatet och därefter analyserat det jämförde vi vår analys med 

tidigare forskning. Som avslutning valde vi att göra en sammanfattande analys av alla fyra 

domar där vi även lyft fram våra slutsatser. 
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4.5. Etiska överväganden 

Den empiri vi valt att studera är domar. Dessa är allmänna handlingar, vilket innebär att 

samtliga svenska medborgare kan få tillgång till dem. Den målsägande i dessa domar är 

sekretessbelagda, det är däremot inte den tilltalade och vittnena. För att stärka studiens 

reliabilitet har vi valt att presentera brottmålsnumret i resultatet, för att ge läsaren möjlighet 

att själv få tag på det material vi analyserat. Detta medför dock att läsaren kan få reda på den 

tilltalades och vittnenas identitet som vi anonymiserat.  

Vi har gjort ett aktivt val att inte skriva ut den tilltalades eller vittnenas namn, datum samt 

platsen för händelsen. Detta för att vi inte anser att deras namn har någon relevans för studiens 

resultat. Vi vill även ge personerna involverade i domen en möjlighet att vara anonyma i den 

utsträckning vi kan påverka. Detta då vi inte har möjlighet att få deras samtycke att använda 

dessa domar som material i vår undersökning (jmf. Larsson et al., 2005). Trots att det finns en 

möjlighet för läsaren att få tag på den tilltalades uppgifter, i och med att vi skriver ut 

brottmålsnumret, anser vi ändå att denna anonymitetsprocess i uppsatsen är nödvändig då 

dessa domar innehåller känslig information. Anonymitetsprocessen är även nödvändig för att 

säkra individernas integritet då denna studie kommer att läsas av andra.  

4.6. Validitet 

Validitet handlar om vi mäter det vi avser att mäta, samt att teorin överensstämmer med hur vi 

faktiskt gått till väga och därmed vad vi fått fram (Esaiasson et al., 2007). För att försäkra oss 

om att vi inte hamnar på fel spår, och därmed utmanar en god validitet, anser vi att det är av 

stor vikt att ha god kunskap och förståelse om våra valda teorier och begrepp.  

För att undersöka det vi faktiskt ville få svar på valde vi att utifrån teman kategorisera det 

rättsliga materialet. Utifrån dessa teman ökade möjligheten för oss att hitta konstruktioner 

som både bekräftade den tidigare forskningen likväl som att bestrida den.  

I och med att vi valt en socialkonstruktionistisk teori har vi valt att titta på hur de sociala 

konstruktionerna skapas och upprätthålls, i detta fall i domar. Konstruktioner kan skilja sig 

mellan olika diskurser och vi har därmed valt att stötta upp vår studie med forskning som bara 

berör ämnet våldtäkt, utifrån juridiska såväl som sociologiska studier.  

Syftet med denna studie är att urskilja olika konstruktioner som kan återfinnas i rättsligt 

material (domar). Detta material är framställt på ett specifikt sätt då den avser att fastställa om 

ett brott förekommit eller ej. Ett problem vi haft med detta material är att vi ideligen fastnade i 
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att undersöka rättens bedömning. Vid dessa tillfällen avvek vi från studiens syfte och 

utmanade alltså dess validitet. När dessa situationer uppstod fick vi ta ett steg tillbaka och 

börja om granskningen. Vi vill dock medge att det finns en svårighet med denna form av 

material då det är svårt att bortse från rättens bedömning, även när vi söker efter 

konstruktioner. Detta då konstruktionerna kan ha påverkan på bedömningen och vice versa.  

4.7. Reliabilitet 

Reliabilitet innefattar själva mätningsprocessen, hur den gjorts, huruvida den är fri från 

systematiska fel och så vidare. Inom kvalitativ forskning anses det ibland vara svårt då det 

sällan finns konkreta mätinstrument och att det även kan vara svårt att återskapa liknande 

omständigheter (Larsson et.al, 2005). Forskaren i sig kan beskrivas som ett verktyg i 

undersökningen då denne aldrig kan se helt objektivt på ett material eftersom hon innehar 

tidigare kunskaper, åsikter och föreställningar (jmf. Widerberg, 2002). Om denna studie 

skulle återskapas på samma sätt av en annan forskare kan det inte garanteras att den skulle ge 

samma resultat. Men för att möjliggöra denna studies eventuella återskapande har vi försökt 

att vara så transparanta som möjligt med hur vi gått tillväga. 

Vi anser att vår undersökning kan ha sina fördelar på det sätt att vårt material är konstant och 

vem som helst kan studera de domar vi undersökt. Detta är anledningen till att vi valt att 

skriva ut brottmålsnumret.  

Vid undersökningen av vårt empiriska material läste vi, efter att ha gjort markeringar som 

indikerade våra fynd, ännu en gång igenom material utan dessa markeringar. Detta gjorde vi 

för att se om vi kunde återfinna samma konstruktioner som vid första läsningen eller om vi 

fann ytterligare tolkningar som kunde identifieras som konstruktioner.  

Läsningen av materialet har skett under olika tidpunkter och dagar. Faktorer såsom trötthet, 

stress och humör kan ha betydelse för tolkningarna (jmf. Esaiasson et al., 2007). I och med att 

vi läst materialet flera gånger och fortfarande funnit samma konstruktioner anser vi att 

reliabiliteten i denna process säkrats. 

4.8. Generaliserbarhet 

Vi menar inte att vårt resultat kommer att vara generaliserbart då vi har ett väldigt litet urval. 

Domarna är alla från Stockholm och domar kan se annorlunda ut i andra delar av landet. Det 

vi istället kan göra är att skapa en vägledning i vår analys om att liknande antaganden 

möjligtvis går att finna i andra domar i Sverige. Med detta menar vi att vi har att grundat oss 
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på en relativt homogen forskning om stereotypa konstruktioner som sedan skulle kunna vara 

applicerbara i andra studier (jmf. Larsson et al., 2005).  

5. Resultat & Analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera domarna separat. Vi kommer i detta avsnitt att hänvisa 

målsäganden som Målsägande och den tilltalade som Tilltalad som om det vore deras namn. 

Först ger vi en kort beskrivning av åklagarens yrkande, den tilltalades inställning, eventuell 

bevisning samt utfall. Därefter kommer vi att använda oss av de fyra teman vi presenterat 

under metodkapitlet för att beskriva vårt resultat. Analysen kommer att även den att 

presenteras utifrån dessa teman och beskriver först de konstruktioner vi funnit i empirin för att 

sedan analysera dessa i förhållande till tidigare forskning. I de två första domarna är domen 

fällande och i de två senare friande.  

5.1. Dom nr. 1 

Fällande dom - B4443-13. 

Åklagarens yrkande är att Tilltalad genom fasthållning och med ett grepp kring Målsägandes 

kropp stoppat in flera fingrar i hennes underliv. Därefter har Tilltalad tryckt ner Målsägande 

över ett bord och genom sin kroppstyngd betvingat hennes rörelsefrihet samtidigt som han 

penetrerat henne vaginalt.  

Tilltalad nekar till brott och menar att de sexuella handlingarna skett frivilligt.  

Bevisning i domen består bland annat av ett rättsintyg samt ett utdrag av in och utgående sms-

trafik. Tilltalad har blivit hörd och fem vittnesförhör har hållits. Målsägande har åberopat viss 

skriftlig bevisning rörande hennes mående efter händelsen. 

Domskäl är att det är ställt utom rimligt tvivel att Tilltalad gjort sig skyldig till den åtalade 

gärningen samt att hans handlande skett med uppsåt. Gärningen rubriceras som våldtäkt och 

Tilltalad döms för det brottet. 

5.1.2. Resultat – olika teman i domen 

Målsägandes som skyddsvärd 

”Målsäganden är liten och späd och endast 17 år.” 

Att Målsägande är liten och endast 17 år gammal återkommer flera gånger i texten.  
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I texten tas det även ett flertal gånger upp att Målsägande har en pojkvän och inte är 

intresserad av andra män. Domstolen redogör också för att Målsägnade tidigare tackat nej till 

att dricka öl med Tilltalad då hon endast är 17 år gammal och inte får dricka alkohol.  

Våldtäkten ska ha ägt rum på Målsägandes praktikplats, vilken även är Tilltalads arbetsplats. 

Målsägande känner Tilltalad relativt väl och beskrivs ha en vänskapsrelation där de har 

konverserat på ett personligt plan.  

I texten beskrivs Målsägandes mående och agerande efter våldtäkten. Måendet beskrivs av 

flera som att hon befunnit sig i chock och gråtit. Efter händelsen sprang Målsägande från 

platsen utan ytterkläder och ringde sin pojkvän och bad honom att ta med hans mamma, som 

sedan ringde polisen. Hon har även haft en psykologkontakt efter händelsen.   

Tilltalad som straffvärd 

”Tilltalad – som själv beskrivit Målsägande som tystlåten – utifrån det beskrivna 

händelseförloppet och Målsägandes agerande måste ha förstått att han tvingat henne.” 

Tilltalad beskrivs som att han borde ha haft insikt om Målsägandes motstånd samt att det är 

Tilltalad som tagit alla fysiska initiativ till den sexuella akten. Målsägande uppges vid flertalet 

tillfällen försökt att göra sig fri från Tilltalad. Tilltalad beskriver också sig själv som attraktiv 

och med god fysik.  

”Tilltalad är snäll och rolig. Han skämtar med alla, kramar sina kunder och pussar 

dem på kinden.” 

Tilltalad har beskrivits i enighet med ovanstående citat av både Tilltalad och Målsägande, att 

han är en glad och trevlig person som är lätt att tycka om. 

Målsägande som medskyldig 

Utifrån Tilltalads utsaga har de båda under dagen gått förbi varandra varpå han både pussat 

och kramat henne, vilket hon inte motsatt sig. Vidare framkommer inte att hon gett några 

andra inviter till den sexuella handlingen.  

”Det var ingen låst dörr som hindrade henne från att ta sig därifrån, men Tilltalad höll 

hårt i henne.” 
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Uttalandet ovan beskriver till en början att Målsägande kan ha haft en möjlighet att fly. Men 

andra delen av uttalandet beskriver att hennes rörelsefrihet begränsats.  

Målsägande har också uppgett att hon vid penetreringen har agerat passivt i och med att hon 

slutade kämpa och ”stängde av sig”.  

Målsägandes och Tilltalads trovärdighet 

”Han har berättat att allt han hörde vid det första mobilsamtalet var att Målsägande 

skrek och grät i telefonen […].” 

Det framkommer att Målsägande precis efter händelsen varit hysterisk, gråtit och befunnit sig 

i chock. Bådas utsagor beskrivs av rätten som detaljerade och ha berättats på ett levande sätt. 

”Det kan finnas flera förklaringar till att flickorna lämnat olika besked […]. 

Målsägande har också lämnat en fullt rimlig förklaring […]. Tingsrätten anser inte att 

påtalad diskrepans leder till någon annan bedömning rörande värdet av målsägandes 

uppgifter[…]”  

Måsägande har beskrivits som sanningsenlig på flera ställen i texten, till skillnad från Tilltalad 

vars uppgifter framställs som motsägelsefulla vid ett flertal tillfällen.  

5.1.3. Analys 

I denna dom är det Målsägandes skyddsvärde som är de mest genomsyrande temat. Även om 

det finns antydan till andra konstruktioner i domen landar det mesta i Målsägandes 

skyddsvärde. Detta skyddsvärde leder därmed till Tilltalads straffvärde trots att denne inte 

beskrivs som en gärningsman.  

Målsägande som skyddsvärd 

Utifrån vår tolkning uppfattar vi konstruktionen av Målsägande som en person som är i behov 

av att skyddas då hon på flera ställen i texten beskrivs som 17 år och liten. Att Målsägande är 

skyddsvärd framställs som en helhet i domen samt att domstolen, utifrån hur texten är 

uppbyggd, gjort ett ställningstagande kring detta.  

Vi uppfattar att Målsägande kan ha en avsaknad av trovärdighet på grund av en förändrad 

utsaga under rättsprocessen då rätten medger att Målsägandes och ett vittnes utsagor skiljer 

sig åt. I och med att domstolen bortser från denna förändring kan det samtidigt tolkas som att 
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Målsägandes skyddsvärde är så pass starkt att en minskad trovärdighet inte påverkar 

konstruktionen av henne som skyddsvärd. 

Att domstolen vid ett flertal tillfällen i texten redogör för att Målsägande har en pojkvän 

identifierar vi som en konstruktion av hennes oskuldsfullhet i förhållande till våldtäkten. 

Konstruktionen av Målsägande som oskuldsfull kan placeras inom temat skyddsvärde.  

Vid en jämförelse med forskning kan konstruktionen av Målsägande i domen identifieras med 

beskrivningar av den stereotypa kvinnan som bland annat är liten och späd samt visar på sin 

oskuldsfullhet (jmf. Ekström, 2002).  En annan anledning till att Målsägande kan liknas med 

ett stereotypiskt offer är att hon är traumatiserad av överfallet samt att hon inte försatt sig i en 

riskfylld situation medvetet (jmf. Masser et. al, 2009; Lindgren & Lundström, 2010). Att hon 

betett sig rätt, är en oskuldsfull stereotypisk kvinna och offer leder till att hon är värd att 

skydda och därmed blir hon skyddsvärd (jmf. Schuller 2010). 

Tilltalad som straffvärd 

Tilltalad beskrivs i samtliga utsagor som initiativtagande till den sexuella handlingen. Att han 

tagit initiativ behöver emellertid i sig inte göra honom till en gärningsman. Det framkommer 

dock av texten att Tilltalad borde ha förstått att Målsägande inte samtyckt. Att han inte gjort 

det möjliggör för en konstruktion av honom som gärningsman.  

Att Målsägande beskrivs som liten och späd samt att Tilltalad beskriver sig själv som 

vältränad kan möjligen också ha betydelse för konstruktionen av honom som en gärningsman 

då han med lätthet kan övermanna Målsägande.  

Förutom ovanstående omständigheter finner vi en avsaknad av uttalanden som positionerar 

Tilltalad som straffvärd. Istället finns ett flertal uttalanden som stärker hans goda beteende 

och person. Denna beskrivning av honom kan istället visa på en motsatt konstruktion av 

honom som gärningsman i och med att ”goda” personer inte begår brott. 

Som vi anfört i resultatet är det inte många citat eller uttalanden som placerar Tilltalad i 

konstruktionen som gärningsman och därmed inte heller som en straffvärd person. I 

forskningen handlar det om att Målsägande är skyddsvärd och motsatsen till detta är 

straffvärd eftersom att det krävs en balans mellan dessa konstruktioner (jmf. Christie, 2001; 

Ekström, 2002). Vi finner dock att det inte framgår av texten att Tilltalad kan konstrueras som 

straffvärd på egen hand.  Att Tilltalad själv beskriver sig som vältränad och Målsägande som 
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liten och späd går dock att jämföra med Christies (2001) modell. I detta fall till Tilltalads 

nackdel, då konstruktionen av det idealiska offret skapas av att gärningsmannen är stor och 

ond. Målsägande blir därmed sedd som en svag kvinna som är behov av skydd, vilket leder 

till att Tilltalad konstrueras som straffvärd.  

Målsägande som medskyldig 

En konstruktion av Målsägandes medskyldighet framträder vid beskrivningen av hennes 

passiva agerande vid penetreringen. Detta passiva beteende kan av Tilltalad ha tolkats som ett 

samtycke då hon inte motsatt sig handlingen.  

Trots att texten genomsyras av att Målsägande har ett skyddsvärde finns det några få 

uttalanden som utgör undantag från detta. Av texten framgår att Målsägande kan ha gett 

inviter till Tilltalad vid den aktuella händelsen genom att bland annat krama honom tillbaka 

när han kramade henne. Sådana beteenden kan tolkas som inviter och därmed som en form av 

medskyldighet.  

Vi finner dock en avsaknad av uttalanden som konstruerar Målsägande som medskyldig i och 

med att hon befunnit sig på en plats där hon känt sig trygg. Likaså känner hon Tilltalad och 

hon kan därmed inte anses ha försatt sig i en riskfylld situation medvetet. 

För att en kvinna ska anses som skyddsvärd i ett våldtäktsfall där kvinnan känner mannen 

krävs det, enligt tidigare forskning, mycket mer av henne än vid främlingsvåldtäkter såsom att 

hon kysk, ren, inte klätt sig provokativt och inte varit flirtig (Abrams et al., 2003; Masser et. 

al., 2009). Då klädseln inte beskrivits i den här domen har detta inte varit förhållanden av 

särskild vikt för domstolens utslag. Målsägande har dock av Tilltalad beskrivits ha gett inviter 

genom att var flirtig mot Tilltalad genom att krama honom tillbaka och accepterat hans 

pussar. I domskälen berörs emellertid inte dessa förhållanden. 

Målsägandes passivitet kan jämföras med Ekströms (2002) studie där passiviteten kan liknas 

med ett samtycke till handlingen. För att en våldtäkt ska klassas som våldtäkt ska bland annat 

offret på något sätt ha motsatt sig den sexuella handlingen (Berglund, 2007). Sådana uttryck 

för en eventuell medskyldiget har emellertid rätten inte lagt någon fokus kring.   
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Målsägande och Tilltalad som trovärdig 

I rättsfallet presenteras även fyra vittnesutsagor som stärker konstruktionen av Målsägande 

som trovärdig. Detta innebär att Målsägande kan konstrueras som trovärdig i och med att 

hennes beteende varit ”rätt beteende” då hon precis blivit utsatt för en våldtäkt.   

Tilltalads trovärdighet har legat i hans utsaga, han har detaljerat beskrivit hur hela dagen samt 

den sexuella handlingen gått till. På det sätt detta framställs i texten tolkar vi det dock som att 

Målsägandes utsaga anses vara riktig och därmed är Tilltalads inte tillräckligt trovärd. I texten 

framkommer det att Tilltalads utsaga innehåller motsägelser vilket utifrån vår tolkning 

placerar honom i konstruktionen icke-trovärdig. 

Att Målsägande ändrat sin historia kan leda till misstro kring hennes utsagas tillförlitlighet 

rättsligt och därmed hennes trovärdighet (jmf. Sutorius & Kaldal, 2003). Då det inte 

framkommer i texten vad anledning var till att utsagan ändrades har vi bara beskrivningen av 

en sådan ändring att utgå ifrån. Eftersom domen är fällande skulle en tolkning kunna vara att 

rätten anser att Målsägande är ett stereotypiskt offer och därmed trovärdig även om hennes 

utsaga i detta fall saknat viss tillförlitlighet (jmf. Masser et. al., 2009). En annan tolkning är 

att Målsägandes trovärdighet i detta fall inte haft avgörande betydelse, eventuellt på grund av 

att kringbevisningen ändå styrkt att en våldtäkt inträffat. 

5.2. Dom nr. 2 

Fällande dom – B 10843-13 

Åklagarens yrkande är att Tilltalad har genomfört två vaginala samlag med Målsägande 

genom att otillbörligt utnyttja att hon på grund av sömn och berusning befann sig i ett 

hjälplöst tillstånd.  

Tilltalad nekar till brottet men anför att han har haft samlag med Målsägande den morgonen 

men att det sexuella umgänget ska ha varit frivilligt.  

Bevisningen i fallet är rättsintyg, intyg från Målsägandes terapeut, förhör med både Tilltalad 

och Målsägande. Det har även skett vittnesförhör med fyra personer.  

Domskäl är att Tilltalad utom rimligt tvivel var medveten om att Målsäganden befann sig i ett 

hjälplöst tillstånd och att han otillbörligt utnyttjat det. Tilltalad fälls till ansvar för två fall av 

våldtäkt.  
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5.2.1. Resultat – olika teman i domen 

Målsägande som skyddsvärd 

”Hon började gråta och sade till Tilltalad att rulla av henne […].” 

Målsägande beskrivs på flera ställen i texten som svag i form av att hon exempelvis gråter, 

befunnit sig i chock samt att hon varit för hjälplös för att kunna avbryta den sexuella 

handlingen. Målsägande uppges efter händelsen ha haft en psykologkontakt som beskrivit 

henne som sårbar och skärrad.  

”Hon hade bestämt sig för att det som hänt inte skulle begränsa eller definiera henne. 

När hon kom in på [baren] såg hon Tilltalad och kände sig paralyserad.” 

Uttalandet ovan är en beskrivning av Målsägandes handlande och upplevelse efter våldtäkten. 

I uttalandet beskrivs hon först som en stark kvinna som sedan framställs som rädd för 

Tilltalad.  

Målsägande har under kvällen befunnit sig på en bar där hon intagit mycket stora mängder 

alkohol. Hon beskrivs i flera utsagor ha svårigheter att hålla balansen samt att hon varit i 

nästintill ett medvetslöst tillstånd i slutet av kvällen.  

I texten nämns det även att Målsägande har betett sig flirtigt mot bland annat Tilltalad. 

Tilltalad som straffvärd 

I domen finns det en avsaknad av beskrivningar av Tilltalad. Vi har funnit att det istället finns 

avsevärt mycket fler hänvisningar till Målsägandes person. 

Det beskrivs i flera av utsagorna att Tilltalads beteende inte sände några signaler som kunde 

uppfattats som att han precis utfört en våldtäkt. Stämningen efter våldtäkten beskrivs som god 

och normal.  

”Han var själv chockad över vad Tilltalad berättade.” 

Citatet ovan är taget från ett vittnes, som närvarat under kvällen. Utsagan kan bekräfta 

Tilltalads goda person.  
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”Han var förvirrad eftersom de var två tjejer och han var ensam kille; han visste inte 

vad som skulle hände och kände sig rädd för just det problemet som nu hade uppstått.” 

I ovanstående uttalande beskrivs Tilltalad som förvirrad och orolig över situationen, samt att 

han inte hade för avsikt att ha samlag med Målsägande.  

I texten beskrivs det även att Tilltalad varit medveten om Målsägandes grova alkoholpåverkan 

i och med att han bland annat uppgett att hon varit vinglig och ramlat. Senare i texten 

beskriver dock Tilltalad i sin utsaga att Målsägande inte varit berusad. 

Målsägande som medskyldig 

Som vi nämnt tidigare var Målsägande grovt alkoholberusad och flirtig under kvällen.   

”Målsägande har uppgett att hon inte bad Tilltalad att gå hem […], men att hon insåg 

att risken fanns att han skulle sova över.” 

Målsägande har låtit Tilltalad komma upp till hennes lägenhet och hon har inte bett honom att 

lämna lägenheten när hon gick och lade sig för att sova.  

Vi utläsning av Tilltalads utsaga har han beskrivit Målsägandes beteende som inbjudande då 

hon bjudit med honom hem, tillåtit honom att komma in i sovrummet samt väl i sovrummet 

sänt signaler om sexuellt intresse.  

Målsägande och Tilltalads trovärdighet  

”Skillnaderna stärker snarast trovärdigheten genom att de avser sådant som det inte 

funnits anledning att memorera i detalj.” 

Målsägandes utsaga har beskrivits som sammanhängande och konsekvent. Hon har även varit 

detaljerad och levande i sin berättelse. Det är endast vid ett tillfälle i texten som utsagan 

skiljer sig från det hon berättat vid polisförhöret, precis som citatet ovan illustrerar är denna 

avvikelse snarare en förstärkning av tillförlitligheten av Målsägandes utsaga.  

Emellertid beskriver domstolen vid ett flertal tillfällen att Tilltalads uppgifter framställs som 

motsägelsefulla.  
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5.2.2. Analys 

Vi anser att det finns två teman i denna text av betydelse för konstruktionen av kön, dessa 

teman berörde Målsägandes skyddsvärde samt hennes medskyldighet. I texten kunde vi 

identifiera uttalanden som stärkte hennes skyddsvärde och även hennes medskyldighet.  

Målsägande som skyddsvärd 

I texten beskrivs det flera gånger att Målsägande gråtit samt befunnit sig i chock. Att hon inte 

heller kunnat försvara sig tolkar vi som en illustration av en kvinna som är i behov av skydd 

då Målsägande inte varit stark nog att försvara sig själv. Denna konstruktion av Målsägande 

ser vi som ett led i konstruktionen av henne som skyddsvärd.  

Utifrån det citat som rör när Målsägande återvänder till platsen där hon först mötte Tilltalad är 

vår tolkning att hon beskrivs som en god kvinna i behov av skydd då hon inte har möjlighet 

att skydda sig själv då hon blev paralyserad av att se Tilltalad igen. En annan tolkning skulle 

emellertid kunna vara att våldtäkten aldrig ägt rum då hon återvänder till platsen där hon först 

mötte Tilltalad, och att hon därmed inte kan konstrueras som skyddsvärd.  

Beskrivningar av Målsägande som talar mot hennes skyddsvärde är vidare att hon 

självförvållat druckit stora mängder alkohol samt uppträtt flirtigt och utmanande under 

kvällen. Beteenden som dessa anser vi ha svårigheter att stämma överens med konstruktionen 

av någon i behov av skydd då hon genom sitt beteende kan anses ha satt sig i en riskfylld 

situation.  

I en jämförelse med forskning kan konstruktionen av Målsägande som skyddsvärd i detta fall 

jämställas egenskaper hos en stereotypisk kvinna och offer. Detta då visad svaghet och att hon 

framställts traumatiserad av händelsen talar för att hon är ett offer i behov av skydd (jmf. 

Masser et. al., 2009). Att hon sedan försökt göra motstånd karakteriserar henne som 

skyddsvärd utifrån Christies (2001) modell om det idealiska offret.  

Enligt Schuller et. al., (2010) kan det förekomma svårigheter som målsägande att bli trodd i 

domstol om inte denna uppträder enligt normerna för ett stereotypiskt och/eller idealiskt offer. 

Om målsägande inte heller besitter de egenskaper som dessa konstruktioner omfattar anses 

hon inte heller trovärdig och kan därför ibland anses medskyldig till händelsen. På detta sätt 

anser vi att Målsägande utifrån denna text går att jämställas med konstruktionerna av 

stereotypiskt offer och/eller idealiskt offer och kan därmed skildras som skyddsvärd.  
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De omständigheter som skulle tala mot konstruktionen av Målsägande som stereotypiskt samt 

idealiskt offer är att hon varit självförvållat berusad och befunnit sig i en icke-idealisk miljö 

och betett sig okvinnligt och okyskt (jmf. Abrams et. al., 2003; Christie, 2001; Lea, 2010). 

Tilltalad som straffvärd 

Vi har funnit få uttalanden i texten som konstruerar Tilltalad som straffvärd. Vi har funnit att 

det finns avsevärt mycket fler hänvisningar till Målsägandes person vilket emellertid, utifrån 

vår tolkning, påverkar bilden av Tilltalad då vi som läsare tvingas fylla i de hål som finns i 

beskrivningen av honom.  

Vi har däremot identifierat flera omständigheter som möjligen kunnat konstruera honom som 

icke-straffvärd. Sådana beskrivningar kan leda till tolkningar av Tilltalad som mindre skyldig 

till brottet. En vidare tolkning av detta är att han därmed inte kan jämställas med en 

våldtäktsman då han inte verkar besitta de ”onda” egenskaper denne tillskrivs. 

Ett vittne som var närvarande vid kvällen uttalar sig exempelvis om att han var chockad över 

vad Tilltalad blev anklagad för. Detta försvårar konstruktionen av Tilltalad som en 

gärningsman.  

Utifrån citatet där Tilltalad uppger att han var orolig och nervös över att situationen skulle 

kunna gå snett har vi tolkat det som att Tilltalad konstrueras som en respektabel man som inte 

ville att något ont skulle hända. Det föreligger dock dubbla budskap i detta citat då Tilltalad 

var oroad över att bli anklagad för något men ändock stannade kvar hemma hos Målsägande.  

I vår analys har vi inte funnit några egentliga belägg för att Tilltalad ska anses vara straffvärd. 

Detta då, som vi tidigare anfört, uppgifter om Tilltalads person är bristfälliga. Hans 

straffvärde kan emellertid enligt forskning komma att konstrueras i förhållande till 

Målsägandes skyddsvärde (jmf. Ekström, 2002). Vår tolkning av denna text är att Målsägande 

skildrats som skyddsvärd, vilket i sin tur medför att Tilltalad är straffvärd. Vi anser inte att 

Tilltalad i texten konstrueras som en idealisk gärningsman (jmf. Christie, 2001) då han inte 

besitter de ”onda” egenskaper som denna konstruktion omfattar. Det finns emellertid inget 

rättsligt krav på att en gärningsman ska inneha dessa egenskaper då det inte alltid är onda och 

perversa män som våldtar (jmf. Lindgren & Lundström, 2010; Brownmiller, 1977).  
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Målsägande som medskyldig 

Det faktum att Målsägande har tillåtit Tilltalad att komma in i hennes lägenhet skulle kunna 

tolkas som att hon varit medskyldig till händelsen. Detta då hon, trots sin avläsning av 

situationen som eventuellt riskfylld, aktivt ignorerat detta. Även om hon inte hade identifierat 

situationen som riskfylld hade hon ändå kunnat anses medskyldig då hon ”borde ha förstått” 

detta. Detta i kombination med hennes flirtiga beteende mot en annan kille under kvällen kan 

påverka konstruktionen av henne som medskyldig. 

Som vi anfört i tidigare avsnitt kan Målsägandes icke-stereotypiska och icke-idealiska 

beteenden och omständigheter kring en våldtäkt utmynna i hennes medskyldighet (jmf. 

Abrams et. al., 2003; Masser et. al., 2009; Ekström, 2002). Forskning beskriver att 

omständigheter såsom vetande samt ovetande om riskfyllda miljöer kan leda till att en 

målsägande bedöms som medskyldig. Detta då hon borde ha vetskap om sakförhållanden i 

den miljö hon befinner sig i. Exempelvis att hon befunnit sig ute på en nattklubb i sällskap av 

okända män (jmf. Lindgren & Lundström, 2010).  

Beskrivningar av Målsägandes flirtiga beteende anser vi inte nödvändigtvis behöver leda till 

hennes medskyldighet till händelsen. Med inspiration av Berglunds (2007) diskussion 

angående normalt socialt beteende anser vi att flirtande inte behöver resultera i en sexuell akt. 

Om kvinnans intresse förändras har hon alltid makten att ta tillbaka sitt samtycke och avbryta 

akten (jmf. Holmqvist et. al., 2013).  

Utifrån forskning har vi kunnat urskilja att omständigheter såsom Målsägandes 

alkoholkonsumtion stärker hennes medskyldighet. Hon anses mindre skyddsvärd då hon 

självförvållat blivit berusad och betett sig orent (jmf. Masser et. al., 2009). I denna text har vi 

istället kunnat urskilja en motsatt effekt eftersom hennes hjälplöshet på grund av den höga 

alkoholkonsumtionen leder till stärkandet av hennes skyddsvärde. Det är mycket möjligt att 

den tidigare forskningen inte täckt in omständigheter som denna då de hänvisas till detta 

specifika rekvisit. Denna avvikelse från forskningen finner vi mycket intressant eftersom de 

visar motsägelser.  

Målsägandes och Tilltalads trovärdighet 

Som i alla domar har det funnits en diskussion om Målsägandes och Tilltalads trovärdighet. I 

denna text tolkar vi att det är Målsägandes utsaga som anses trovärdig då Tilltalads version av 

händelsen behandlas som ursäktande och bortförklarande. Hans historia har beskrivits 
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föränderlig mellan olika tillfällen samt att hans utsaga uttrycks med ord som karakteriserar en 

viss skepsis.  

Trovärdigheten hos Målsägande och Tilltalad i denna text går att jämföra med gällande rätt. 

Dessvärre är detta ingenting vi ska behandla. Vi har även haft svårigheter att koppla denna 

dom till både den tidigare forskningens konstruktioner såsom våra egna.  

5.3. Dom nr. 3 

Åtal ogillas – B 1668-13 

Åklagaren yrkar för att Tilltalad ska fällas för våldtäkt, alternativt misshandel och olaga hot. 

Vidare anför åklagaren att Tilltalad tvingat Målsägande till att tåla sexuella handlingar som 

med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med samlag.  

Den sexuella handlingen har bestått i att Tilltalad när Målsägande varit bunden och utsatt för 

misshandel berört samt penetrerat hennes underliv och penetrerat henne analt med sina 

fingrar. Målsägande ska även ha tvingats onanera åt och utföra oralsex på Tilltalad. 

Bevisningen i utredningen har bestått av rättsintyg, fotografier samt ett protokoll. Förhör har 

även förts med Målsägande och Tilltalad. Det har även hållits nio vittneförhör.  

Tilltalad har förnekat brott och motsatt sig till det enskilda anspråket. 

Då det inte är bevisat att Tilltalad – utöver rollspelet och vad Målsägandes samtycke medgav 

– ha tvingat Målsäganden till de sexuella handlingar eller förmått henne att tåla eller utföra 

dem efter hot om brottslig gärning. Åtalet för våldtäkt kan därmed inte bifallas. Tilltalad blev 

dock fälld för misshandel. 

Viktigt att tillägga är att detta rättsfall berör ett sexuellt rollspel där Tilltalad har en dominant 

roll och Målsägande en undergiven roll. De var båda överrens om att detta rollspel skulle äga 

rum.  

5.3.1. Resultat – olika teman i domen 

Målsägandes skyddsvärde 

”De kom underfund med att de båda var intresserade och hade erfarenhet av så kallat 

dominanssex […] Tillsammans åkte de sedan till Tilltalad […]. 

I denna text finns det inte många uppgifter om Målsägandes person. Det vi funnit har varit att 

hon samtyckt till den sexuella akten med Tilltalad, där hon frivilligt intagit rollen som 

undergiven i det sexuella spelet.  
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Målsägande beskrivs inledande i texten som kort och smal, både längd och vikt skrivs ut på 

både henne och Tilltalad. 

”Det kan alltså inte råda något tvivel om att något hände inne i lägenheten som fick 

Målsägande att knuffa undan Tilltalad och fly ut ur lägenheten nästan naken. Det finns 

inte någon annan förklaring till denna starka reaktion, än att Tilltalad gradvis 

upptrappade våldsutövning till slut drev Målsägande till en desperat flykt.” 

”[…] och går med därmed utöver vad som ens är möjligt för en undergiven att 

samtycka till.” 

I denna dom finns det tre åtalspunkter varav en avser misshandel, dessa två uttalanden ovan 

avser denna åtalspunkt. I förhållande till misshandeln beskrivs Målsägande ha starka smärtor 

på kroppen samt uppges vara mycket rädd för Tilltalad. 

Tilltalades straffvärde 

I texten är det främst Tilltalad om benämns. Bland annat beskrivs det i texten att Tilltalad är 

väl insatt i denna form av rollspel.  

”Den omständigheten att Tilltalad ropade ”stopp” i korridoren talar i viss mån för att 

han trodde att det var stoppordet […] kan det inte bevisas att Tilltalad fortsatte sitt 

agerande med nonchalerande av Målsägandes stoppord.” 

I fråga om stoppordet är det en ord-mot-ord situation, Målsägande har uppgett att de kommit 

överens om ett visst stoppord medan Tilltalad uppger att det var ett annat ord som var 

stoppord. Tilltalad uppges ha hört Målsägandes stoppord men förstod inte att det var ett 

stoppord varpå han fortsatte rollspelet.  

Målsägandes medskyldighet 

Målsägande har under kvällen druckit alkohol, umgåtts med ett killgäng samt hånglat med en 

man som inte var Tilltalad. Hon har även beskrivits ha uttryckt intresse för det sexuella 

rollspelet. Utöver dessa omständigheter samt att hon frivillig följt med Tilltalad hem, beskrivs 

Målsägande mycket lite i denna text. 
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Målsägandes och Tilltalads trovärdighet 

”Den krok […] måste betraktas som närmast symbolisk och det är uppenbart att 

Målsägande med en enkel rörelse kunnat dra kroken ur väggen.” 

”Det framstår som än mer uteslutet att Tilltalad skulle ha kunnat hämta skärpen och 

fästa dem runt hennes ben om inte Målsägande hade låtit honom göra det.” 

I texten ifrågasätts Målsägandes utsaga då hennes påståenden inte anses rimliga. Förutom 

citaten ovan förekom ingen diskussion avseende varken Målsägande eller Tilltalads 

trovärdighet. 

5.3.2. Analys 

I detta rättsfall har vi identifierat ett överhängande tema som berör skyddsvärde och 

straffvärde. Vi anser också att temat trovärdighet är centralt i denna text. Gällande 

skyddsvärde och straffvärde har vi tolkat att det snarare finns en avsaknad av Målsägandes 

skyddsvärde som minskar Tilltalads straffvärde än tvärt om.  

Målsägande som skyddsvärd 

I denna dom har vi identifierat att det finns en avsaknad kring Målsägandes skyddsvärde.  

Vi har utifrån vår tolkning identifierat Målsägande mindre skyddsvärd i och med att hon har 

bjudit in till dominanssex där hon är den undergivna. Att Målsägande placerat sig i en sådan 

situation har vi utifrån texten identifierat en avsaknad av skyddsvärde.  

Även om det benämns att Målsägande är en liten och lätt kvinna är detta inget som tas upp 

och reflekteras över i texten, att hon dessutom är 20 centimeter kortare samt 20 kilo lättare än 

Tilltalad har vad vi, utifrån vår tolkning, kunnat identifiera ingen betydelse. 

I denna text finns det även en åtalspunkt gällande misshandel varpå vi har valt att ytligt titta 

på denna del. Vid läsningen uppfattade vi Målsägande i ett helt nytt ljus i denna del av domen. 

I åtalspunkten kring våldtäkten fann vi en avsaknad av skyddsvärde samt att Målsägande var 

medskyldig. I åtalspunkten kring misshandeln finner vi att Målsägande är väldigt mycket mer 

skyddsvärd och trovärdig. Vi tolkar det alltså som att det finns en disrepans mellan offer och 

offer. Medan vi tolkar att texten i åtalspunkten för våldtäkt fokuserar på att bevisa hans 

oskuld, fokuserar texten på åtalspunkten om misshandel på att stärka hennes skyddsvärde och 

därmed hans straffvärde. 
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Utifrån forskningen framkommer det att det krävs att en målsägande bör vara både ett 

stereotypiskt offer samt en stereotypisk kvinna för att hon ska anses vara skyddsvärd i en 

våldtäkt där målsägande känner den tilltalade (Masser et. al., 2009). I detta rättsfall har vi 

identifierat att Målsägande utifrån dessa rekvisit inte lever upp till att vara skyddsvärd. 

Målsägande är sexuell, anses oren och följer med en man hem.  

Utifrån Christies (2001) modell kan dock Målsägande liknas vid ett idealiskt offer då Tilltalad 

är både större och starkare än henne. Att detta inte tas upp mer än i form av bevisningen 

finner vi intressant då denna information ökar hennes skyddsvärde. 

Utifrån vår tolkning finner vi det intressant att texten framställer Målsägande på två olika sätt. 

På ett sätt i våldtäktsåtalet och på ett annat sätt utifrån missahandelsåtalet. Det vi utifrån 

forskning relaterar till är att Målsägande inte är tillräckligt skyddsvärd i ett våldtäktsfall 

eftersom hon inte är en stereotypisk kvinna eller ett stereotypiskt offer (jmf. Masser, et. al., 

2009). 

Tilltalad som straffvärd 

I texten är det främst Tilltalad som benämns och utifrån vår tolkning har vi identifierat att det 

är han som är den trovärdiga. Vi tolkar detta utifrån att det ett flertal gånger rent språkligt blir 

vridet till Tilltalads fördel och därmed till hans trovärdighet. Som vi nämnt tidigare landar 

trovärdigheten i huruvida han är straffvärd eller ej, likaså i hennes skyddsvärde.  

Det förs en väldigt liten diskussion om vem som har det ”rätta” stoppordet men utifrån texten 

har vi tolkat det som att det är Tilltalad som är den trovärdiga.  Denna trovärdighet tolkar vi 

som att Tilltalad inte framställs som en gärningsman och därmed inte straffvärd. 

Enligt forskning har män ett större utrymme att utöva sin sexualitet (jmf. Ekström, 2002), till 

skillnad från kvinnor vars sexualitet ifrågasätts om den går emot specifika normer (jmf. 

Masser et.al., 2009). De tillfällen som männens sexualitet har undersökts är när den ”går över 

gränsen” (jmf. Ekström, 2002). Forskningen uttrycker inte detta mer specifikt, men i 

jämförelse med detta rättsfall när övervåld och dominanslekar är involverade anser vi att det 

är intressant att Tilltalads sexualitet inte blir mer ifrågasatt. Detta kan möjligen ha att göra 

med Målsägandes avsaknad av skyddsvärde och tilliten till Tilltalads trovärdighet, som i sin 

tur påverkar hans minskade straffvärde.  
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Målsägande som medskyldig 

Att Målsägande anses medskyldig och mindre skyddsvärd tolkar vi ifrån de uttalandena om 

att hon även umgåtts med ett killgäng, samt hånglat med en av dessa män som inte är 

Tilltalad. Utifrån vår tolkning identifierar vi att Målsägande inte är skyddsvärd eftersom hon 

medvetet varit i riskfyllda situationer som exempelvis en nattklubb och med ett killgäng. I och 

med att hon dessutom följer med en relativt okänd man hem minskar hennes skyddsvärde 

markant. 

I detta rättsfall kan Målsägande beskrivas som medskyldig då hon befunnit sig i en riskfylld 

situation, samt att hon inte uppges att ha reflekterat över detta. Detta bekräftas bland annat av 

Lindgren & Lundströms (2010) studie eftersom forskningen hävdar att hon borde ha haft 

insikt om dessa faktorer. Att hon vidare påvisats sexuell och eventuellt utmanande talar också 

för hennes medskyldighet i detta fall (jmf. Lea, 2007).  

Målsägande och Tilltalads trovärdighet 

Vi har tolkat texten så att det finns en avsaknad av konstruktionen av Målsägande som 

trovärdig. Detta identifierar vi utifrån att Målsägandes uttalanden har ifrågasatts med 

exempelvis uttalanden som ”uppenbart” och ”det framstår än mer som uteslutande”. I och 

med att det är en text är det endast den informationen vi har att gå på. Vi tolkar det därmed 

som att Målsägande språkligt blir ifrågasatt. Dessutom upplever vi, precis som i tidigare 

domar, att domstolen tidigt har bestämt utfallet utifrån hur texten är uppbyggd. Detta påverkar 

i sin tur konstruktionernas struktur.  

I fråga om Tilltalads trovärdighet har vi, som vi nämnt tidigare, tolkat det som att 

trovärdigheten lagts hos Tilltalad. Detta identifierar vi främst utifrån rättsliga referenser, vilka 

vi inte ska diskutera i denna uppsats.  

Som vi nämnt tidigare identifieras inte Målsägande som ett stereotypiskt offer eller 

stereotypisk kvinna. Utifrån Ekströms (2002) studie framkommer det att en kvinna, för att 

anses som trovärdig behöver liknas vid en stereotypisk kvinna eller offer.  

5.4. Dom nr. 4 

Åtal ogillas – B 12867-13 

Åklagarens yrkande är att Tilltalad med våld och med hot om våld tvingat Målsägande att 

utföra oralsex på honom samt tvingat Målsägande att onanera åt honom. Åklagaren anför 
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vidare att Målsägande samtidigt befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av 

alkoholberusning och allvarlig rädsla vilket Tilltalad otillbörligen utnyttjat.  

Bevisningen i utredningen har bestått av skriftlig bevisning såsom rättsintyg, analysrapporter, 

sms, sakkunnigutlåtande med mera. Åklagaren har även hört Målsägande och Tilltalad samt 

tre vittnesförhör. 

Tilltalad har förnekat brott och inte haft några invändningar mot det särskilda yrkandet.  

Tingsrätten har funnit att det inte är bevisat att Målsägande har befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation. Det är inte heller ställt utom rimligt tvivel att Tilltalad med våld och hot om våld har 

tvingat Målsägande att utföra de sexuella handlingarna. Åtalet mot Tilltalad ska därför ogillas.  

5.4.1. Resultat – olika teman i domen 

Målsägande som skyddsvärd 

”Det är inget konstigt att hångla med någon som man umgås med.” 

”Hon är fucking 15 och full som ett jävla as och du gick iväg och hade sex i en skog 

med henne. […] Du är vuxen, hon är för fan ett barn.” 

Det framkommer i texten att Målsägande är 15 år och Tilltalad 26 år. Målsägande uppges 

även ha druckit alkohol samt att hon kyssts med Tilltalad.   

Efter våldtäkten ägt rum beskrivs det av Målsägande samt vittnens utsagor att hon kan ha 

gråtit och att hon befunnit sig i chocktillstånd. 

Tilltalad som straffvärd 

I texten finns ett antal till referenser till att Tilltalad eventuellt är aggressiv. Tilltalad uppger 

att han blivit kallad ”player” och att han inte har problem med att hångla eller ha samlag med 

personer som är med på det.  

Målsägande som medskyldig 

Målsägande har under kvällen druckit alkohol och kyssts med Tilltalad samt inte motsatt sig 

kyssarna.  

”Även med utgångspunkt från Målsägandes egen berättelse måste hon vid flera 

tillfällen under händelseförloppet ha haft möjlighet att lämna platsen.” 
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Målsägande har på eget bevåg följt med Tilltalad till den plats där händelsen ska ha ägt rum, 

hon hade heller inte ropat på hjälp. Det beskrivs i texten att det heller inte fanns något som 

hindrade henne från att lämna platsen. 

”Ännu märkligare är den omständigheten att Målsägande stannade kvar och rökte 

tillsammans med Tilltalad […].” 

I texten fastställs det både av Målsägande och Tilltalad att hon stannat kvar på platsen efter 

den påstådda våldtäkten ägt rum. Målsägande har dessutom dagen efter händelsen återvänt till 

platsen. 

Målsägandes och Tilltalads trovärdighet 

”[…] förklaringen är svår att godta.” 

Tilltalads trovärdighet stärks av att han återgett en utsaga som stärks av andra vittnen. 

Målsägandes utsaga framställs som inkonsekvent och föränderlig, den uppges heller inte 

överensstämma med vittnens återgivande av omständigheterna kring händelsen.  

5.4.2. Analys 

Ett övergripande tema vi kunnat urskilja i denna text är bland annat trovärdighet. Detta 

uppfattar vi beror på att det är en dom som baseras mycket på Målsägandes, Tilltalades och 

vittnens utsagor då övrig bevisning är tunn eller inte förekommande. Bevisningens betydelse 

är emellertid inte det vi ska fokusera på i vår analys, utan endast konstruktionen trovärdighet. 

Även temat medskyldighet är i stort fokus, som vi anser grundar sig i trovärdigheten. 

Konstruktionerna av Målsägande som offer och Tilltalad som gärningsman är också starkt 

förekommande, men dessa både stärks och försvagas i olika delar av texten.  

Målsägande som skyddsvärd 

Vi har på ett flertal ställen i denna text tolkat att Målsägande inte kan konstrueras som 

skyddsvärd. Detta eftersom hon bland annat påvisar en sexualitet utan konkreta 

begränsningar. Utan dessa begränsningar uppvisar hon sedermera inte att hon betett sig som 

en kvinna i behov av skydd då hon själv kan ha forcerat händelsen. Målsägande var även 

självförvållat berusad, vilket i sin tur kan ha en negativ inverkan på hennes skyddsvärde. 

Något som däremot skulle kunna stärka hennes skyddsvärde är Målsägandes ålder, hon är 15 

år och Tilltalad 26 år. Det förekommer ett fåtal hänvisningar till hennes ålder (till skillnad 
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från Dom nr. 1). Åldern upplever vi borde ha en betydelse i domen i form av att hon är 

skyddsvärd och han är straffvärd. Utifrån vår tolkning finns det en avsaknad kring en 

diskussion av detta i texten. Denna detalj har dessvärre ingen större påverkan på textens 

helhet.  

Att Målsägande nämns ha befunnit sig i chocktillstånd och gråtit tolkar vi skulle kunna tala 

för hennes skyddsvärde. Dessa uttalanden behandlas dock med skepsis då de inte är eniga och 

har därför ingen större betydelse för textens helhet. 

I denna text fann vi likheter med konstruktionen av Målsägande som icke-stereotypiskt offer 

och icke-stereotypisk kvinna. Vi har tolkat att hon kan beskrivas med liknande egenskaper 

och beteenden dessa konstruktioner har. Exempel på sådana egenskaper hos det henne är om 

hon beter sig ”lösaktigt” och orent i förhållande till sin sexualitet. Kvinnor som erhåller dessa 

egenskaper anses inte vara skyddsvärda (jmf. Masser et.al., 2009; Abrams et.al., 2003). Enligt 

forskning anses kvinnor inte ha lika stort utrymme som män för att utöva sin sexualitet (jmf. 

Ekström, 2002; Berglund, 2007). Om kvinnan, som i detta fall, uttrycker en aktiv och öppen 

sexualitet kan det leda till att hon blir hårdare granskad och inte kan jämställas som ett offer. 

Vilket i sin tur leder till att hon inte blir trovärdig och mannen blir därmed inte fälld för den 

påstådda gärningen. 

Vi anser att det är märkligt att diskussionen av Målsägandes låga ålder inte är befintlig 

eftersom den kan ha avsevärd betydelse i framställandet som henne som ett skyddsvärt offer, 

särskilt om man ser till Christies (2001) modell. Detta behöver inte nödvändigtvis leda till att 

hon skulle setts som skyddsvärd, vi tolkar att det finns många andra omständigheter som 

överskuggar denna.  

Tilltalade som straffvärd 

I vår tolkning av texten har vi inte funnit mycket som talar för att Tilltalad kan anses 

straffvärd. Det finns dock ett visst antal referenser till honom som eventuellt aggressiv, men 

detta är inget som domstolen verkar medge som sanning. Vidare har Tilltalad beskrivits som 

en ”player”, vilket vi inte vill jämställa med honom som en straffvärd gärningsman. Vi anser 

att det istället syftar till hans fria sexualitet, vilket därmed inte behöver liknas med att han 

begår sexualbrott.  



49 

 

I och med att vi tolkat Målsägande som icke-skyddsvärd i denna text leder detta automatiskt 

till att Tilltalad inte anses straffvärd. Hon kan emellertid inte jämställas med en konstruktion 

av ett offer.   

Utifrån forskningen skulle vi inte tolka Tilltalad som en idealisk gärningsman utifrån 

Christies (2001) modell. Han beskrivs inte erhålla egenskaper som ond eller översexuell (jmf. 

Brownmiller, 1977), samt de facto att Målsägande inte kan beskrivas som ett idealiskt offer. I 

och med att dessa konstruktioner skapas i förhållande till varandra anser vi inte att dessa är 

applicerbara utifrån denna text.  

Målsägande som medskyldig 

Vi har identifierat ett flertal faktorer i denna text som skulle kunna konstruera Målsägande 

som medskyldig. Ett exempel är att hon var berusad, men inte tillräckligt berusad för att ta 

irrationella beslut.  

Det framgår även i textens formuleringar att Målsägandes agerande i förhållande till 

händelsen inte anses trovärdigt eller logiskt. Vi tolkar detta som att domens utfall redan var 

förutbestämt i och med dessa typer av formuleringar. 

Det skildras även vid ett flertal tillfällen att Målsägande själv kan ha sänt ut tvetydiga signaler 

i sitt beteende som i sin tur kan tolkas som att hon samtyckt. Exempelvis i form av att hon 

kyssts med Tilltalad under kvällen, samt att det var hon som eventuellt tagit initiativ till att gå 

till den avskilda platsen. 

Som vi tidigare nämnt har inte Målsägande framställts som ett stereotypiskt eller idealiskt 

offer, eftersom hennes handlande kan ha setts som att hon är medskyldig till händelsen. Bland 

annat genom att Målsägande har befunnit sig i en riskfylld situation alkoholpåverkad. Enligt 

forskning bör kvinnan ha insikt om dessa situationer och att det därmed är hennes ansvar att 

se till att inget händer (jmf. Lindgren & Lundström, 2010).  

Målsägande har beskrivits ha gett inviter till Tilltalad i och med att hon kyssts med honom 

under kvällen samt samtyckt till att gå iväg med honom till en avskild plats. Dessa inviter bör 

emellertid inte alltid betyda att hon ska komma att klassas som medskyldig då hon alltid har 

möjlighet att ta tillbaka sitt samtycke (jmf. Holmqvist et. al., 2013). I detta fall anses hon till 

textens helhet emellertid som medskyldig, trots att det finns ett fåtal mindre delar som talar 

för motsatsen.  
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Målsägandes och Tilltalads trovärdighet  

Utifrån samtliga teman har vi kunnat urskilja att denna text har sin grund i temat trovärdighet. 

Vi anser att Målsägandes medskyldighet leder till brist av skyddsvärde och tvärt om, vilket 

kan bero på avsaknaden av hennes trovärdighet vilket därmed leder till att Tilltalad kommer 

att konstrueras som trovärdig. Vi har även tolkat, utifrån textens språkliga formulering, att 

Målsägande inte anses trovärdig. 

Målsägandes trovärdighet konstrueras som bristfällig, till skillnad från Tilltalad. Om vi ser 

detta utifrån textens mindre delar anser vi att det finns en logisk koppling mellan att 

Målsägande inte konstrueras tillräckligt mycket som ett stereotypiskt offer då hennes 

medskyldighet är påtagligt betonad.  

Målsägandes utsaga har beskrivits innehålla luckor och oförklarliga moment, vilket därmed 

ökar misstron till utsagans tillförlitlighet (jmf. Sutorius & Kaldal, 2003). Vidare kan även 

konstruktionen av hennes medskyldighet leda till att hon inte anses trovärdig då hon inte 

heller kan konstrueras som ett offer (jmf. Masser et. al., 2009; Ekström, 2002).    

5.5. Sammanfattande analys 

Konstruktioner av kvinnan 

Utifrån vår tolkning ligger fokus på att framställa kvinnan som ett offer i de fällande domarna. 

Hennes svaghet, utsatthet och skyddsvärde är de faktorer som lyfts fram. Det är även hennes 

skyddsvärde som vi tolkar ha en stor betydelse för domens utfall och därmed kan andra 

mindre konstruktioner som inte talar för henne förbises.  

I de domar där åtal ogillas framställs istället kvinnan som medskyldig och med en avsaknad 

av skyddsvärde. Vi tolkar att hennes utsaga sällan anses trovärdig och utsagan har även vid ett 

flertal tillfällen uttryckts som ”märklig”.  

Vid de tillfällen då det dock funnits detaljer som påvisar att kvinnan kan anses som ett offer 

har hennes medskyldighet istället överskuggat dessa detaljer och håller därmed domens helhet 

intakt. 

Överlag anser vi att de tydligaste konstruktionerna avser kvinnan. Vi anser också att 

konstruktionerna av kvinnan har varit lättare att identifiera och därmed lyfta fram i vårt 

resultat. 
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Konstruktioner av mannen 

De konstruktioner vi funnit av mannen i dessa texter är inte lika påtagliga som kvinnans. 

Exempelvis det faktum att konstruktionen av mannens straffvärde aldrig kunnat stå ensam 

utan istället kunnat förklaras i förhållande till kvinnans skyddsvärde.  

Av våra tolkningar har konstruktionerna av mannen istället handlat om hans fria sexualitet. 

Det har mestadels handlat om honom som privat person, varpå vi tolkar att dessa 

konstruktioner inte kunnat likställas med forskningens beskrivningar av en straffvärd 

gärningsman (ex. Christie, 2001).  

Konstruktioner av könen i förhållande till varandra 

I stort sätt alla konstruktioner av könen vi funnit går att förklaras i förhållande till varandra, 

exempelvis skyddsvärde kontra straffvärde, hennes medskyldighet kontra hans oskuld med 

mera. Detta kan även liknas med feministisk forskning om att män och kvinnors egenskaper 

förklaras i förhållande till varandra (jmf. Gemzöe, 2008; Hirdman, 2001). Även om kvinnan 

ibland beskrivs ha en medskyldighet till händelsen är detta något som frånses och denna detalj 

skiljer sig därmed från textens helhet.  

Som vi nämnt ett flertal gånger tidigare ställs konstruktionerna av könen i relation till 

varandra. Vi har dock funnit, utifrån våra tolkningar, att mannen sällan kan konstrueras på 

egen hand. Det är ofta den starka konstruktionen av kvinnan som sedan påverkar 

konstruktionen av honom, exempelvis angående skyddsvärde och straffvärde. Om 

konstruktionen av hennes skyddsvärde går att betraktas som starkt läggs mindre fokus på 

mannen överlag. Utifrån detta anser vi att mannen tillskrivs egenskaper som han egentligen 

kanske inte innehar men dessvärre tillskrivs i och med konstruktionen av kvinnan som 

skyddsvärd.  

Av detta har vi på ett sätt kunnat identifiera och därmed kunnat skapa en ny konstruktion av 

mannen i våldtäktsdomar; mannen utan straffvärde. Inspirationen till denna konstruktion har 

vi tagit utifrån Brownmillers (1977) diskussion angående den ”vanlige” mannen som våldtar 

och inte blir fälld. Vi har däremot identifierat att konstruktionen av den ”vanlige” mannen kan 

bli fälld om kvinnan konstrueras i en tillräckligt stark offerroll och därmed anses skyddsvärd, 

trovärdig med mera.   
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Vid första anblick av texterna syntes de sociala konstruktionerna av könen mindre tydligt. Vid 

mer genomgående analys av texterna fann vi dock ett flertal konstruktioner av könen. Något 

vi bland annat kunde urskilja var att sexualiteten var olika för könen. Männen hade ett större 

utrymme att utöva sin sexualitet, samt att inte bli ifrågasatta i lika stor utsträckning som 

kvinnorna (jmf. Ekström, 2002). 

I dom nr. 3 visas det mest tydligt att samma sexuella preferenser har olika betydelse för 

mannen och för kvinnan. I hans fall är det inget som diskuteras trots att denna sexualitet 

överskrider de rådande normerna i samhället. Då kvinnan utifrån forskning ska vara ren och 

kysk skapar denna sexualitet ett problem för henne i och med att hon har svårigheter att 

konstrueras som ett offer (Masser et. al., 2009). 

Då vår studie utförts på ett mycket litet material är det inte möjligt att dra en regelrätt slutsats 

gällande det vi fått fram i analysen. Det vi identifierat är som vi nämnt inledande i detta 

avsnitt är att kvinnorna lättare konstrueras som offer i de fällande domarna och medskyldiga i 

de friande. Det närmsta vi kunnat komma en slutsats i denna studie är att de flesta 

konstruktioner av de båda könen påverkas i relation till varandra.  

6. Diskussion 

Vi valde att analysera domarna med hjälp av en kvalitativ textanalys då vi ämnade finna och 

undersöka konstruktionerna på djupet och inte att se kvantitativt på vår forskningsfråga. Det 

är dock mycket möjligt att göra denna studie utifrån en kvantitativ utgångspunkt, i form av att 

kanske undersöka de mest förekommande konstruktionerna. Hade vi haft mer tid att disponera 

hade det möjligtvis varit aktuellt att studera fler domar.  

I och med att vårt material är rättsligt har det funnits en svårighet för oss i studien att bortse 

från hur domstolen de facto dömer. Alla texter har ett syfte när den skrivs, detsamma gäller 

för denna text. I och med att vi har läst juridik kring bedömningen av brottmål i form av 

våldtäkt har detta möjligtvis kunnat påverka de konstruktioner vi identifierat. Detta är dock 

något vi inte avser att diskutera vidare i denna uppsats. 

Avseende Dom nr. 3 har vi kunskapsbrister rent rättsligt och kan därför inte avgöra om 

skillnaderna mellan bedömningen avseende misshandeln och våldtäkten. Angående 

våldtäktsåtalspunkten ansågs de sexuella handlingarna som okej för hårdsex, sidan efter om 



53 

 

misshandeln var våldet till överdrift. Vi förstår inte skillnaderna i denna bedömning och 

finner därför detta väldigt intressant.  

I större delen av litteraturen vi läst kring våldtäkt och sexualbrott överlag, finns det nästan 

alltid en gemensam nämnare om att denna typ av brott ser avsevärt annorlunda ut om man 

ställer det bredvid en annan form av brott. Offrets medskyldighet skulle till exempel aldrig 

vara uppe för diskussion på samma sätt i ett annat brottmål som exempelvis misshandel. 

Ett dilemma med detta val av material är att texten är från ett annat forskningsområde än vad 

vi som socionomstudenter är vana vid. Vi är inte särskilt bekanta med varken språket eller 

Brottsbalken i sig. Detta kan ha påverkat oss då texten är uppbyggd på ett annat sätt och ur 

våra ögon något svårförståelig. Texten kan därmed ha inneburit någonting annat än vad vi 

tolkat. Trots detta anser vi att det finns en fördel att vi inte är bekanta med denna typ av text, i 

och med att vi har möjlighet att studera texten utifrån sociologiska ögon.  

Som vi nämnt i flera av rättsfallen tolkar vi det som att domstolen redan bestämt utfallet för 

domen när texten skrivits. Vi är medvetna om att detta kan ha en betydelse för hur könen kan 

konstrueras utifrån detta. Om texten är vinklad till hennes fördel är det lättare att identifiera 

henne som ett offer och vice versa. Trots att vi finner detta mycket intressant är detta inte 

relevant för vår studie sånär som på att vi bör kommentera att det faktiskt ser ut på det viset.  

Om vi får tala fritt utifrån vårt resultat anser vi att våra funna konstruktioner har betydelse för 

domens utfall, exempelvis i de fall då kvinnan inte konstrueras som ett offer har hon svårt att 

bli betrodd och därmed få gärningsmannen fälld. Kvinnan måste på något sätt framställas som 

svag i förhållande till mannen, vilket kan innebära att hon tvingas konstrueras till något hon 

egentligen inte är eller vill vara. 

Denna studies koppling till socialt arbete anser vi landar i hur vi ser på de sociala 

konstruktionerna av könen. I socialt arbete kommer vi ofta i kontakt med personer i utsatta 

situationer varpå det kan vara fördelaktigt för oss socionomer att ha vetskap om de normer 

som tillskrivs könet i situationer som dessa. Vi anser att de konstruktioner vi funnit kan ge en 

fingervisning för hur könen framställs i våldtäktsdiskursen, vilket säkert kan återfinnas i andra 

diskurser som inte rör våldtäkt. 
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6.1. Förslag på framtida forskning 

I vår studie har vi ett flertal gånger stött på frågor som fått oss att tänka på andra studier som 

skulle vara intressanta att göra. Vi kommer nedan att presentera förslag på vidare forskning 

som ändå berör våldtäktsdomar.  

 Efter att en av våra domar berörde både misshandel och våldtäkt väcktes tanken om att 

det skulle vara intressant att jämföra våldtäktsbrottet med någon annan typ av 

brottmål. Exempelvis hur konstruktionerna av den målsägande och den tilltalade ser ut 

i våldtäktsbrottmål jämfört med brottmål som berör misshandel.   

 

 Trots att det finns mycket forskning om hur rätten bör bedöma anser vi att det behövs 

fortsatt forskning på hur och varför våldtäktsbrottmål döms som de gör. Detta då det 

av media framstår som att rätten inte dömer till målsägandes fördel. 

 

 Då vi har funnit att det inte är lätt att finna konstruktioner av mannen finner vi det 

intressant att på djupet studera konstruktioner av männen i våldtäktsdomar. En påföljd 

på detta förslag skulle vara att titta på våldtäktsdomar där mannen är målsägande. 
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