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Abstract 

This study examines the construction of credibility in a rape conviction from 2013 in Swedish 
courts of law by the district court and the higher regional court. The study use discourse 
analysis with a focus on identity, and gender and honour as analytical concepts to analyse the 
concept of credibility. The results show that the concept of credibility is not constant 
throughout the courts and neither are the identities. In this case it may be due to the district 
court´s judgement in a general credibility and weighed in only the plaintiffs Romanian 
ethnicity and not the defendant’s Iranian ethnicity, while the higher regional court on the 
other hand judged a more specific credibility, looked at the facts and ruled out ethnicity. In 
the latter court the defendant was found guilty. The study also shows that when the courts 
interpret the parties from a modern context they miss alternative explanations for their 
behaviour regarding values of clannism in a pre-modern context. They missed alternative 
ways to interpret the parties as a trustworthy victim and a possible offender respectively. A 
result from this study is the suggestion that the most reliable credibility assessment is to 
interpret the parties from their own context. 
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 1. Inledning och bakgrund 
Fallet: ”Familjehemmet” 

Fallet ”Familjehemmet” är mycket intressant då det utmanar föreställningar om kön och 
etnicitet och belyser olika aspekter gällande trovärdighetsbegreppet i rättssystemet. Fallet har 
valts då det förutom själva händelsen, våldtäkt av en man mot en kvinna, även berör kultur 
och heder. Flickan som anmäler våldtäkten är 16 år och är av samhället placerad i familjehem, 
och uppger att hon i boendet blir våldtagen av familjehemspappan. Av polisutredningen och 
domen framgår att flickan har romsk bakgrund och att familjehemsfadern, liksom hans hustru, 
är från Iran. I enlighet med flickans kulturella bakgrund förutsätts hon vara orörd när hon 
gifter sig och att hon även är ansvarig för att detta inte sker. För flickan är äktenskapet en 
förutsättning för sexualitet och sexualitet utanför äktenskapet bestraffas hårt. Fallet förutsätter 
kunskaper om kön och hederskultur för att förstå vad som utspelade sig och i detta fall 
föreligger två skilda utsagor, en där målsäganden uppger att hon blivit våldtagen och den 
andra där den tilltalade familjehemsfadern uppger att flickan gjort en falsk anmälan då hon på 
grund av sin romska kultur är i behov av en syndabock. Det är flickan som gör polisanmälan, 
polisen utreder och det väckts åtal mot familjehemspappan bl.a. mot bakgrund av att det 
föreligger teknisk bevisning. Trots bevisläget frikänns mannen av Tingsrätten, men när 
domen sedan överklagas fälls han av Hovrätten. I domsluten har de två instanserna utfört två 
helt olika trovärdighetsbedömningar och uppsatsens fokus är att se hur trovärdighet skapas i 
bedömningarna. Då domstolen gör sin bedömning utifrån det moderna samhället och parterna 
kommer från samhällen med förmoderna värderingar belyser studien även trovärdighet utifrån 
två kontexter, det moderna och förmoderna samhället. 

Bakgrund 

Att ingen döms på grund av fördomar, förutfattade meningar och tidigare brott utgör grunden 
för rättssäkerheten (jmf Diesen & Diesen, 2013). Genom internationella ratifikationer har 
Sverige förpliktat sig till ett arbete för ett jämlikt och jämställt samhälle, vilket skall 
genomsyra alla samhällsnivåer. Domstolen fungerar som en maktinstitution som skapar 
maktrelationer och i den rättsliga kontext som arbetet utförs i skall således även de nationella 
förpliktelserna om att uppnå ett jämlikt och jämställt samhällsdeltagande uppfyllas (Wendt, 
2010). I Flickan och skulden – En bok och om samhällets syn på våldtäkt (Wennstam, 2002), 
framträder en bild av vårt samhälle som tenderar att skuldbelägga våldtäktsoffer och kvinnor 
med dåligt rykte eller som har en utmanande klädstil har svårare att få rätt i en domstol. Att 
gamla föreställningar om kvinnan och mannens sexualitet lever kvar visar sig inom 
diskurserna kring våldtäkt. Dessa faktorer ska inte få spela någon roll vid domstolens 
bedömning men som ändå visar sig ha påverkan för utgången av den rättsliga prövningen. 
Problemet anses bero på en kombination av brister i lagen och en felaktig tolkning av den. 
Rättegångsbalken slår fast att domstolens beslut enbart får grundas på sådant som är relevant 
men trots det är det vanligt att kvinnor under en rättegång får stå till svars för sina gärningar 
och kvinnans liv kartläggs grundligt, allt ifrån hennes tidigare förhållanden till beteende, 
alkoholvanor och klädval (ibid.). Debatten gällande sexualbrott rör frågor om hur domstolarna 
dömer och hur våldtäktsärenden hanteras av polis och åklagare, och handlar bland annat om 
offrets ställning i rättsprocessen. Den har kallats för ”den andra våldtäkten” på grund av den 
grundliga genomgången av offrets vanor och beteende. Den rättsliga hanteringen av våldtäkt 
och sexuella övergrepp har därför fått mycket kritik de senaste åren, bland annat vad gäller 
omständigheterna kring övergreppen samt argumentationen kring dessa. Diskursanalyser visar 
även att definitionen av våldtäkt anses vara beroende av kvinnans beteende under och efter 
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övergreppet (jmf Jeffner; 1998; Andersson 2004). De visar även att det fortfarande existerar 
normativa föreställningar om män och kvinnor vilket i sin tur avgör vad som blir en ”riktig” 
våldtäkt.  
 

“There are rational men, and then there are women: there are civilized men, and then 
there are wild and savage people….Difference here always means absolute otherness, the 
group marked as different has no common nature with the normal or neutral ones. The 
categorical opposition of groups essentializes them, repressing the differences within 
groups” (Young 1990: 170).  

 
Citatet demonstrerar de föreställningar som fortfarande beskrivs existera i rättssalen. Mannen 
som den rationella, och sedan har vi kvinnor. Forskning visar på våldtäktsdiskursens 
dysfunktionalitet, dels i form av den allmänna diskursen i samhället hur det är ett rättsligt 
problem men även politiskt och socialt (Payne, 2008). Å ena sidan är lagstiftningen 
könsneutral och domstolen förutsätts vara saklig i sin bedömning, å andra sidan visar 
forskning att fördomar existerar och tar sig in i rättssalen vilket även gäller diskriminering på 
grund av etnisk härkomst. För att ett samhälle ska uppfylla kraven på rättvisa och jämlikhet 
ska de uppfyllas, inte bara i relation till medborgerliga och socioekonomiska 
samhällspositioner, utan även den tredje positionen: ”naturliga” egenskaper så som kön, ras 
och kultur. Dessa anses inte ”kunna” förändras och om de leder till ojämlikhet så är de 
relevanta för samhällets grundläggande struktur (Mörkenstam, 1999). Forskning om 
domstolens rättstillämpning i våldtäktsärenden har dels rört tolkningen av lagen och dels 
tolkningen av den verklighet som reglerna ska tillämpas på. Studien i denna uppsats rör det 
senare. Då forskningen till stor del handlat om kön i den ”könsneutrala” lagstiftningen har 
denna studie ett fokus på kultur och heder i det svenska rättssystemet och mer specifikt dess 
påverkan på trovärdighetsbedömningen. Idealet om att domstolen ska vara saklig innebär att 
kulturella hänsyn inte ska tas. Å andra sidan om domstolen ska vara saklig, kan den då förstå 
parternas situation och vad som därigenom utspelade sig? 

Studiens problemformulering och syfte 

Utgångspunkten för denna uppsats är att analysera hur trovärdighet konstrueras. Enligt 
Tingsrätten är flickan inte trovärdig men enligt Hovrätten är hon det. Det är dessa 
trovärdighetsbedömningar som beskrivs och analyseras. För att göra en 
trovärdighetsbedömning behöver domstolen förstå vad som sannolikt utspelade sig. Det är 
denna ”objektivitet” gällande framställningen av flickans respektive mannens agerande och 
handlingsutrymme som dekonstrueras i uppsatsen. Det görs genom att se vilken betydelse kön 
och heder(skultur) har i dessa trovärdighetsbedömningar. Idealet för domstolen är att uppnå 
saklighet, tillit och rättssäkerhet och detta utövas genom det moderna samhällets kontext. 
Fallet ”Familjehemmet” är komplext och de inblandade parterna i målet kommer från 
samhällen med förmoderna värderingar och därför analyseras trovärdighet utifrån två 
kontexter, det moderna och förmoderna samhället. 
 
Syftet med studien är att analysera Tingsrättens och Hovrättens argumentation i 
beskrivningarna av den målsägandes och tilltalades trovärdighet. Genom att analysera 
trovärdighetsbedömningen genom en diskursteoretisk utgångspunkt utifrån analysbegreppen 
kön och heder, ämnas att belysa hur identiteter ges ett handlingsutrymme i relation till 
trovärdighet och icke trovärdighet. 
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Analysen organiseras utifrån följande frågeställningar: 
 
- Vilka identiteter skapas i argumentationen? 
- Vilken betydelse har dessa identiteter för trovärdighetsbedömningen? 
- Skapas motstridiga identiteter i bedömningarna? 

2. Kunskapsöversikt 

Bedömningar av utsagors trovärdighet och tillförlitlighet  

Juridiken förväntas vara grundad på en opartisk behandling gällande fakta och 
omständigheter. Rättstillämpningen ska utgå från objektiv kunskap och värderar i första hand 
vetenskaplig teknik som bevisning, och det i form av exempelvis DNA-tester (Sutorius & 
Kaldal, 2003). Domstolen skall göra en samvetsgrann prövning av det som förekommit i 
målet och bedöma vilka sakförhållanden som är styrkta samt vad som kan anses vara bevisat 
(Rättegångsbalken 35:1). Gällande brottmål är det alltid målsägandens utsaga och bevisning 
som utgör huvudbevisningen och fokus ska vara riktad mot den brottsliga gärningen. 
Undersökningen av målsäganden görs enbart för att kunna bedöma sanningshalten kring en 
händelse (Berglund, 2007). Den tilltalade behöver samla motbevisning och utge en egen 
version om händelsen men har under förhören i rätten ingen sanningsskyldighet och därför 
behövs inga rimliga hypoteser till åklagarens gärningsbeskrivning presenteras (Schelin, 
2007). Trovärdighetsbedömningen skall i utgångspunkten vara saklig, d.v.s. könsneutral och 
att ålder, etnicitet, utseende osv inte ska ha någon betydelse. Domare mäter dock 
omständigheter med olika stort värde, vilket kan förklaras med att de har olika bakgrund och 
synsätt. Trovärdigheten av alla som uttalar sig i rätten bedöms som en generell trovärdighet 
som bedöms via synliga anledningar till att ljuga så som en tidigare relation där önskan om 
hämnd eller dylikt föreligger (NJA, 1991 s. 83). Trovärdighet avser en subjektiv och intuitiv 
bedömning av sanningshalten av utsagan. Bedömningen är simultan och kopplas ofta till 
uppfattningen av utsagepersonen, men ett vittne kan vara trovärdigt genom att dennes utsaga 
är logisk, sammanhängande och övertygande men där uppgifterna saknar tillförlitlighet. 
Därför är det viktigt att skilja på begreppen. Problemet med trovärdighet är att det ses som en 
egenskap och därmed som en konstant, vilket innebär en bedömning av den allmänna 
trovärdigheten istället för den specifika. Tillförlitlighet ses som mer objektiv genom att 
utsagan jämförs med fakta som framförs i målet. En persons trovärdighet får aldrig mätas 
större värde än en tillförlitlig utsagas betydelse som bevisning för saken i ett mål (Diesen & 
Lagerqvist, 2003). 

Högsta domstolen har i ett tjugotal prejudicerande rättsfall från år 1980 till 1996 slagit fast 
olika kriterier för att domstolarna ska kunna bedöma om en utsaga kan anses vara tillförlitlig 
Diesen, 2008). Denna praxis har sedan kompletterats gällande sexualbrott mot barn1, i en 
artikel av Gregow (1996). Dessa kriterier är dock inte vetenskapligt belagda, samt så är det 
oklart om de kan appliceras på små barns berättelser då domstolen saknar kunskap om hur 
barn fungerar. Det finns tio kriterier där jag kommer att nämna de jag anser är relevanta för 
fallet ”Familjehemmet”. Dessa ska av domstolen bedömas utifrån ett helhetsperspektiv, 
nyansering och se till fallets individualitet (ibid.). Först skall bedömningen av trovärdighet 
                                                
 
1 Enligt artikel 1 i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) är varje människa under 18 år ett barn 
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och tillförlitlighet inledas med att fastställa om målsäganden hyser agg mot den tilltalade och 
därför skulle ha ett motiv till beljugande. En sanningsenlig utsaga ska bland annat vara lång, 
sammanhängande, konstant, detaljerad, klar, spontant angiven, ge ett trovärdigt intryck samt 
vara självupplevd. Dock kan inte en klar och sammanhängande utsaga förväntas om det rör 
sig om ett barn. Konstanskriteriet innebär att målsäganden ska ha lämnat samma berättelse vid 
förhör som i domstolen. Ändras utsagan väsentligt sjunker trovärdigheten. Hänsyn måste 
dock tas till målsägandens ålder och brottets beskaffenhet där det i vissa fall inte är 
anmärkningsvärt att delar av en berättelse ändras. Om dessa kriterier inte uppfylls så kan dock 
bristerna kompenseras genom att målsäganden uppger rimliga förklaringar till dem (Gregow, 
1996; Schelin, 2007). Homogenitetskriteriet handlar om uppgifterna som lämnats är 
motstridiga och om delar kunnat bevisas är falska kan risken finnas att andra uppgifter även är 
oriktiga. Framstår målsägandens utsaga som sannolik, är det även av betydelse om hur pass 
detaljrik den är, vilket kallas detaljkriteriet. Hänsyn kan tas till målsägandens personliga 
egenskaper vid trovärdighetsbedömning, t.ex. om målsäganden för sin ålder har ett ovanligt 
intresse för sexuella frågor. Barnets uppträdande och tillstånd i övrigt kan inte mätas större 
betydelse då barn reagerar olika efter övergrepp. Det kriteriet kallas för att barnets 
offersymptom beaktas. Slutligen finns ett kriterie som innebär att trovärdigheten i ett barns 
utsåg ökar om det finns teknisk bevisning i som är förenlig med utsagan (Gregow, 1996).  

Fel som kan uppkomma vid bevisprövningen är att domaren drar slutsatser som inte 
materialet tillåter eller ta in omständigheter som saknar relevans, t.ex. personens karaktär och 
frånkänns trovärdighet då personen ljugit i ett annat sammanhang, lever på socialbidrag, 
arbetar svart osv, men att en annan får högre trovärdighet då denne har stöd av sin familj, 
arbetar med välgörenhet, och har goda referenser et cetera (Diesen & Lagerqvist, 2003). Även 
om domaren har ambitioner om att vara neutral och objektiv, begås subjektiva misstag som 
bygger på domarens värderingar och föreställningar och främst gällande utsagor där 
intuitionen får en betydande roll och det pga. förväxlingen mellan trovärdighet och 
tillförlitlighet. Förväxlingen mellan trovärdighet och tillförlitlighet är en av bevisprövningens 
vanliga felkällor (Diesen & Lagerqvist, 2003). Motiveringen till att ändå fokusera på 
trovärdighetsbedömningen är att se hur och vad domstolen bedömer som trovärdighet. Då 
parterna i målet har två olika hypoteser om vad som inträffat används begreppet trovärdighet i 
studien som bedömningen av en utsagas bevisvärde där domstolen förutsätter, eller inte, att 
det som parterna berättar är medvetet osant. Att en hypotes eller delar av utsagan är fabricerad 
och strider med värdet av att tala sanning för att nå ett mål. 

Om kvinnor och män 

I studien används begreppet kön som en representation för något biologiskt och genus som en 
avspegling av de socialt och kulturellt konstruerade uppfattningarna om könen. Hirdmans 
(1988) definition av genus innebär det kulturellt skapade könet i meningen att beteende och 
sysslor och det vi anser vara ”manligt och kvinnligt” konstrueras av oss människor. I ett 
genussystem beskriver Hirdman hur kön ligger till grund för olika sociala, ekonomiska och 
politiska ordningsstrukturer. Teorin bygger på genussystemets två principer om könens 
isärhållande (dikotomi) och den manliga överordningen (mannen som norm). Genom 
dikotomin blir mannen och kvinnan varandras motsatser där den manliga normen legitimeras, 
och kvinnan intar (blir tilldelad) en underordnande position. Mannen ses i denna teori som 
normala och allmängiltiga vilket blir varför hans överordning legitimeras och allt mannen gör 
betraktas som mer värdefullt. Detta är i sin tur maktskapande och yttrar sig i det svenska 
samhället som att män har högre inkomst och mer makt. För att förstå dessa konstruerade 
tankemönster som avskiljer och urskiljer kvinnan använder Hirdman begreppet 
genuskontraktet. Detta kontrakt präglar vår vardag och styr våra föreställningar om hur könen 
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förväntas agera inom samhällets olika arenor och handlar om allt ifrån hur man skall prata, 
bete sig eller klä sig. Kontraktet är dock inte påskrivet av båda utan mannen definierar 
kvinnan genom denna avskiljning. Genussystemet ses som processen som skapar hierarkier 
och Hirdman använder begreppet genuskontrakt vilket blir en operationalisering av 
förställningarna som görs till manligt och kvinnligt. En man ses som stark, hård aktiv, med 
förstånd och dess motsats är det kvinnliga som anses vara svag, mjuk, passiv, och oförmögen 
till ett högre tänkande (Hirdman, 1988).  
 
Då genussystemet saknar fokus på sexualitet och den tidigare forskningen visat att kvinnor 
har en strängare könsmoralisk disciplin än män (se t.ex. Andersson, 2004; Bergenheim, 
2010), samt att kvinnors anseende som en ”fin flicka” har betydelse för trovärdigheten 
(Ekström, 2002) kompletteras det teoretiska perspektivet med ett sexualteoretiskt. Ingen 
gemensam feministisk teori finns dock när det gäller sexualitet eller enighet mellan 
feminister. I studien använder jag genus och kön kopplat till sexualitet i meningen att det har 
en central roll för förståelsen av könsmaktsordningen (den manliga överordningen). Genom 
det perspektivet ses mäns sexuella utnyttjande av kvinnor och sexualbrott som de mest 
hänsynslösa formerna av kvinnoförtryck (Gemzöe, 2002). MacKinnon (1989) menar på att 
våldtäkt är en sammansättning av våldsbrott och sexualbrott då våldtäkt utgör ett angrepp mot 
sexualiteten, och våldtäkt måste således förstås genom manlig överordnad och makt (ibid.) 
Jag ser på sexualitet som manligt definierat vilket färgar av sig rättssalen i form av hur kvinna 
ska bete sig och klä sig för att uppfylla kraven på genus, kön och sexualitet så att hon blir 
”värdig” att förstås som ett våldtäktsoffer (jmf Christie, 2001; Ekström, 2002). Utan att 
problematisera det manliga tolkningsföreträdet kommer sexualitet fortsätta fungera som ett 
maktverktyg emot kvinnor. 
 
Den norske kriminologen Nils Christie (2001) karaktäriserar vad som på samhällsnivå 
betraktas som det ”idealiska offret”. Hans teoretiska resonemang visar på hur brottsoffer 
konstrueras och hur diskursen kring brottsoffer är avhängig hur situationen definieras av 
betraktaren. Ett idealiskt offer definieras som den person eller kategori av individer som 
lättast får offerstatus när de drabbas av brott. Det finns föreställningar i samhället om det 
idealiska offret när det gäller våld och övergrepp där ett idealiskt offer ses som svagt, 
upptagen med ett respektabelt projekt vid brottstillfället och kan inte klandras på platsen han 
eller hon är på. Offret bör vara tillräckligt svag för att få sympatier men tillräckligt starkt för 
att göra sin röst hörd, och offer och förövare bör heller inte ha någon personlig relation och 
skapas som varandras motpoler (Christie, 2001). Detta kan även utökas till våldtäkter där 
offret (helst) ska ha blivit överfallen, ska ha skrikit, inte varit berusad, och efteråt uppvisat ett 
avvikande beteende, t.ex. i form av chock (www.dinarattigheter.se). Offret bör kunna 
återberätta hela händelsen men inte för detaljerat då den då upplevs som fiktiv (ibid). Det går 
även att se hur stereotypa bilden av offer och gärningsman konstrueras (socialt) med sitt 
genus (Karlsson & Pettersson, 2003), och de våldtäktsoffer som inte passar in i denna 
schablonbild har svårare för att bli trodda på (Christie, 2001). De ”fördelar” som finns med att 
bli ett idealiskt offer med en idealisk gärningsman är att det anses vara lättare att få en 
fällande dom men nackdelarna kan vara att de beskrivna nedvärderas och avskrivs kontroll 
och makt något som istället skrivs över till gärningsmannen som missbrukat makten i och 
med övergreppet (Christie, 2001). Att beskrivas ”offer” och ”gärningsman” kan, förutom de 
negativa beskrivningarna även ge associationer till kön, men dessa begrepp används även då 
jag är medveten om att jag kan befästa dem i och med att jag nämner dem så. Motiveringen är 
att jag vill undersöka hur det pratas om ett visst fenomen; det som tas för givet. 
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Kvinnans trovärdighet 

Det har gjorts mycket studier på kvinnans trovärdighet i våldtäktsdomar. Forskningen i 
studien gällande våldtäkt2 är främst heteronormativ där en våldtäkt mot en kvinna begås av en 
man, med motiveringen att det ska passa fallet ”Familjehemmet”.  Begreppet ger ett sken av 
att vara neutralt men har visat sig vara en bärare av ett kön. Kvinnans trovärdighet kopplas 
ihop med hennes kön, kropp och sexualitet. Trovärdighet i våldtäktsmål handlar bland annat 
om att domstolsprocessen är inriktad mot ett ifrågasättande av våldtäktsoffret (Ullman, 2003; 
Bergenheim, 2005). Det diskuteras kring offrets klädsel vid brottstillfället samt sex- och 
alkoholvanor sedan tidigare (Holmberg, 1994; Lindgren & Christianson, 1994; Tiby, 1999), 
vilket leder till att offret skuldbeläggs. Genusteoretiska studier av rätten har lyft fram hur 
kvinnor missgynnas av lagarnas utformning och tillämpning och att juridiken och rätten är 
bättre lämpade för en manlig norm (Svensson, 1997; Larsson, 2004; Burman, 2007). Själva 
kvinnokroppen i sig medför en lägre trovärdighet som associeras med kön, kropp och 
sexualitet, och det är genom kroppen som kvinnor skuldbeläggs för sitt eget förtryck och fås 
att känna skuld (Åse, 2000). Det är en del utav denna mentalitet som går att kännas igen i 
våldtäktsfall där den brottsdrabbade flickan skuldbeläggas för sitt beteende under själva 
våldtäkten. Sutorius (1999) forskar i boken Lika inför lagen om kvinnors sexuella 
självbestämmanderätt och att kvinnan vid sexualbrott tolkas utifrån koder hon själv inte 
skapat. Uttrycken kopplas till underliggande koder om kön och sexualitet vilket i sin tur 
bygger på kvinnans underordning. De dikotoma uppfattningarna om sexualitet påverkar i 
praktiken vad som officiellt kommer att bestraffas och mannen (förövaren) utgör normen vars 
beteende normaliseras (ibid.) 
 
Det finns flertal så kallade ”våldtäktsmyter” i samhället som har visat sig förekomma även i 
rättssalen, bland annat att det bara är vissa kvinnor som blir våldtagna: dem som bryter mot 
förväntade könsnormer och har ”dåligt rykte” samt de som är marginaliserade i samhället 
(Lonsway & Fitzgerald, 1994). Kvinnan skuldbeläggs även genom att analysera utseende, 
karaktär eller beteende för att se vad som kan ha orsakat våldtäkten. En kvinna med många 
sexpartners och en utmanande klädstil kan med detta tänk förvänta sig att bli våldtagen 
(Bohner et al., 2009). De materiella konsekvenserna av detta har visat sig vara att kvinnor får 
svårt att hävda sin offerstatus om de befinner sig i kriminella kretsar, prostitution eller 
missbruk (Roks, 2013) samt att vissa kvinnor som anses ”förtjäna” att bli våldtagna och inte 
blir trovärdiga som offer. Begreppen skuld och skam är även ett vanligt paradoxalt fenomen 
gällande våldtäkt där offret som känner skuld och skam och inte förövaren vilken accepteras 
och förstärks av omgivningen (Ohlander, 1987). Vad en ”riktig” våldtäkt är och vem som kan 
omförhandlas till att bli offer och förövare har visat sig påverka den rättsliga hanteringen av 
våldtäkt och vem som blir trovärdig (Bergenheim, 2005; Berglund, 2007; Carlsson, 2008). I 
en studie av Schuller et al (2010) som är baserad på Abrams et. al. (2003) och Masser et. al. 
(2010) framkommer det hur emotionella uttryck påverkan kvinnans trovärdighet och om 
kvinnan var upprörd och grät ansågs hon vara mer trovärdig. Påverkan för trovärdigheten 
visade sig förutom de emotionella uttrycken även vara om hon passade in i schablonbilden 
som en ”stereotypisk kvinna” eller inte. Olika instanser ger ibland olika bedömning utifrån 
samma bevismaterial, då olika bedömningar och tolkningar görs av utsagor och bevisning och 
inte minst målsägandens och den misstänktes trovärdighet i rättsprocessen (ibid.).  
 

                                                
 
2 Med begreppet våldtäkt syftar jag till den definition som finns i 6 kap 1 § Brottsbalk (1962:700) från 2005 års lagstiftning. 
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Andersson (2004) gör i sin avhandling Hans ord eller hennes diskursanalyser av svenska 
våldtäktsdomar och genomför i sin avhandling en könsteoretisk analys av det straffrättsliga 
skyddet mot sexuella övergrepp, och granskar lagstiftarens avvägningar i samband med de 
straffrättsliga definitionerna. Andersson problematiserar att frågor i rättstillämpningen som 
bör handla om mannens våld mot kvinnan omförhandlas till ett fokus på kvinnans beteende 
och vilja. Kvinnor som inte gjort ett aktivt motstånd blir legitima att angripa och kvinnors 
sexualitet konstrueras således till undergiven och passiv, och hennes kropp som tillgänglig 
(ibid).  
 

Den studien som jag anser är mest föredömlig för min studie gällande kvinnans trovärdighet i 
rättssystemet är Simon Ekström (2002) som i sin avhandling Trovärdighet och ovärdighet – 
rättsapparatens hanterande på kvinnors anmälan av våldtäktsbrott i Stockholm 1946-1950 
visar på hur kvinnor måste bete sig på ett visst sätt och besitta vissa stereotypiska egenskaper 
för att bli trovärdiga i våldtäktsfall. Studien visar även på hur männen endast blir skyldiga om 
de är sannolika som förövare vilket även det är baserat på egenskaper och beteende. Kvinnans 
sedlighet blir ofta ifrågasatt och en kvinna utan skador kan ha samtyckt eller inte gjort 
tillräckligt med motstånd. En objektiv och neutral rättsskipning doldes genom en ”juridisk 
språkdräkt” som inte såg den patriarkala ordningen i sin egen verksamhet. Ekström menar att 
när det gällde någons tillförlitlighet så handlade det i själva fallet om ett underkännande av 
dennes karaktär där trovärdigheten egentligen var individen själv. I förlängningen handlade 
den rättsliga verksamheten om att skilja på bra och dåliga kvinnor samt mellan friska och 
sjuka män. Denna koppling mellan moral och trovärdighet bekräftar enligt Ekström tanken på 
kvinnan som ärbar eller icke ärbar, som antingen Madonna eller Hora (ibid). Även då 
analysen är baserad på anmälningar år 1946-1950 anser jag att resultatet är jämförbart med 
dagens forskning.  
 
Mannens trovärdighet 

Då det i regel fokuseras mest på kvinnan finns inte samma chans att värdera mannens 
karaktär, men en av myterna som finns gällande våldtäkt är att våldtäktsmannen skiljer sig 
från andra “vanliga” män, i form av utseende och beteende. Lundgren et al (2001) menar på 
att vi i Sverige förklarar mäns våld mot kvinnor med en individualpsykologisk 
förklaringsmodell där vi söker efter förklaringar i förövarens personlighet. Att se 
våldtäktsmannen som avvikande och pervers innebär att de som inte stämmer överens med 
bilden riskerar att gå fria tanken om dem som förövare. Konsekvenserna blir att vi implicerar 
att vanliga, trevliga och ”normala” killar inte våldtar, vilket påverkar utsatta kvinnor samt en 
förskjutning från förövarens sida då han tänker att han inte ”är som dem” (Bergenheim, 
2010). Lees (1996) diskuterar konstruktionen av maskulinitet i våldtäktsfall och hur männen 
ser på sig själva där hon menar att maskulinitet är socialt konstruerat och bara blir 
meningsfull i relation till skapandet av femininitet. Skillnaden mellan normen för män och 
kvinnors sexualitet avgör kvinnans trovärdighet i domstolen och är en institutionaliserad norm 
inom rättsväsendet som kan sägas ha denna ”juridiska språkdräkt” som Ekström (2002) 
diskuterar, vilken legitimerar manligt våld i begreppen vetenskaplig objektivitet, opartiskhet 
och neutralitet (ibid.). Detta menar Lees visar på hur de manliga normerna på något vis är 
inkorporerade i alla rättsliga steg. Lagen begränsar till synen mäns våld mot kvinnor men 
tillåter samtidigt det våldet att fortsätta (jmf MacKinnon, 1989; Smart, 1990). Vid 
bedömningar av våldtäktsfall har ibland mannens agerande förmildrats av domarna då hans 
sexuella begär inte ansågs vara kontrollerbart och att han bara är ”mänsklig (Ekström, 2002; 
Berglund, 2007). På senare år kan dock denna syn på männens ”okontrollerbara sexualitet” 
sägas ha förkastats då inga belägg har hittats för det. Eliasson (1997) beskriver, likt Lees 
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(1996) hur sexualiteten är socialt konstruerad, och hänvisar till pornografin där mannen är 
dominant och kvinnan gillar allt mannen gör och är fysiskt tillgänglig i alla miljöer.  
 Lindgren och Lundström (2010) undersöker fyra medialt uppmärksammade 
svenska våldtäktsfall och de olika konstruktioner som görs på offer och gärningsman. De 
diskuterar kring hur våldtäktsmännen kunde konstrueras till motsatsen av den stereotypa 
våldtäktsmannen där männen beskrev som ”normala” och levde dubbelliv som närstående och 
samhället inte kunde ”förstå sig på”. Men de beskriver dessvärre inte hur denna konstruktion 
såg ut mer utförligt (ibid.). Brownmiller (1977) kan sägas vara före sin tid och menar, likt vad 
som antas att Lindström och Lundström (2010) syftar på, att en våldtäktsman inte behöver 
vara ond eller pervers och att det sällan är en viss typ av män som våldtar. När en man inte 
överensstämmer med den stereotypa bilden blir det dock problematiskt då dem sällan blir 
fällda (Brownmiller, 1977). Naffine (1990) skriver även att lagen inte bara är patriarkatisk 
utan även borgerlig och diskriminerar fattiga samt svarta män och kvinnor (ibid). Men oavsett 
hudfärg eller sociala status så blir män i sexualbrott ofta friade (Lees, 1996). 

Kultur, värderingar och diskriminering 

I uppsatsen är ett av analysbegreppen heder då det är mest centralt i studien. Begreppet tolkas 
utifrån mötet med den moderna domstolen i väst med dess kultur varifrån trovärdigheten 
bedöms och tolkas.  Kultur och etnicitet analyseras även i studien och då domstolen som 
tillhör väst kan sägas ha en förförståelse om att dess kultur och värderingar skall uppfattas 
som ”sanning” medför det att kultur, etnicitet och heder i denna studie betraktas som fenomen 
som kan medföra diskriminering. 
 
Målsäganden och den tilltalade har båda en utländsk härkomst och forskning har visat på att 
det kan förekomma diskriminerande effekter i rättssystemet på grund av etnisk härkomst. DO 
visar i sin rapport om upplevelser av diskriminering och att många med annan etnisk 
tillhörighet än svensk anser sig vara diskriminerade i rättsväsendet. Många upplever sig som 
inte som trovärdiga och många fall tyder på att etniska minoriteter kontrolleras oftare och får 
strängare straff än svenskar (DO, 2003). I studien refereras kultur till människans normer, 
värden och livsstil, och kan sägas avgöra hur människan lever i form av traditioner, normer 
men även i vardagliga beteenden (Öhlander, 2005). Med etnicitet avses en persons 
identifikation och känsla av tillhörighet med en etnisk grupp eller ett visst folk. Inom en 
nation finns det flera olika etniska grupper där en svensk rom har exempelvis har en svensk 
nationalitet och samtidigt en romsk etnicitet. En form av etnisk maktordning är när svenskar 
utgör normen och är överordnade ”invandrare” (www.genus.se). Det tycks vara ett 
grundläggande behov av människan att kategorisera sig själv och andra och vi ser fenomen i 
kulturer och kategoriserar grupper där vår identitet bygger på att identifiera oss med en annan 
grupp. Vi kategoriserar in människor till grupper utifrån stereotypa egenskaper som bygger på 
en uppfattning utifrån kunskap och missuppfattning. Det finns även psykologiska och 
socialpsykologiska mekanismer som grundar sig för diskriminerande stereotyper och 
praktiker. Fokus ligger på vittnens upplevelser i olika situationer men kan tolkas vidare i hur 
rättssystemet hanterar ”främlingar” och det verkar föreligga vissa tendenser i vårt sätt att 
tänka som leder till att människor från utsatta grupper diskrimineras utan vår intention eller 
medvetande, och etnicitet verkar ha betydelse för hur vi bedömer vittnens trovärdighet 
(Lindholm och Bergvall, 2006). Lindholm och Christiansson (1995) visar i sin studie på hur 
ett vittne som får omedvetna för-eller nackdelar kan leda till allvarliga konsekvenser. De 
forskar om vittnesmål och våldsbrott, och stödjer sig på en ”vi och dem- teori”, där 
människan omedvetet kategoriserar individer till stereotyper och andra gruppmedlemmar, där 
de som kategoriseras till ”vi-kategorin” upplevs som mer positiva . Kategorisering och 
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identifikation kan således innebära att vissa automatiskt får högre eller lägre trovärdighet 
(ibid.). 
 
Målsäganden har en romsk etnicitet och begreppet antiziganism handlar om de fördomar och 
den fientlighet som specifikt drabbar romer och förekommer bland annat i förordningen (SFS 
2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och andra former av intolerans. Det 
konstateras att antiziganism hindrar romer från att delta på lika villkor i samhällslivet (se t.ex. 
Skr. 2011/12:56). Regeringen beslutade den 20 mars 2014 (Dir 2014:47) att det behövs en 
kraftansträngning i arbetet mot antiziganism. I Sverige drabbas romer av fördomar och 
diskriminering vilket utmynnar i trakasserier och våldshandlingar mot romer, men även 
vardagsdiskriminering i det svenska samhället. Detta är en av orsakerna till den låga tilliten 
till samhället som många romer har. Det är viktigt att ifrågasätta de stigmatiserande 
tankemönstren om romer som finns för att få bukt med antiziganismen (ibid.) Ett av 
antiziganismens mest förekommande uttryck är fördomsfulla uppfattningar om att romer 
ljuger och stjäl (www.amnesty.se). Men romers förtryck har funnits länge och år 1741 i 
Sverige kom en förordning som fastställde att: ”alle judar, savoyarder, lindansare, 
komedianter med flera gycklar, vad namn de hava måge, tatare och zigeuner, som med 
varjehanda ogudaktighet, spådomar, lögn och tjuveri tillfoga menige man stort besvär och 
olägenhet” (Catomeris, 2004, s. 223). På det rashygieniska institutet i Sverige på 1930-talet 
fanns även ett steriliseringsbeslut mot de som stämplades som ”tattare”. Kategorin var socialt 
definierad men många betraktade dem som en ”blandras”, och i besluten hänvisas det till ett 
”tattarliknade utseende”. 500 fall av denna typ av sterilisering rapporterades i Sverige men det 
är oklart vilken roll institutet hade i dessa. Denna nedlåtande syn på ”tattare” fanns i redan 
från år 1741 på landsbygden som är registrerad vilket innebär att det rasbiologiska institutet 
anses ha ”anpassat sig” efter de fördomar som fanns i Sverige. Romer har diskriminerats i hög 
utsträckning men forskning visar att de inte har gjorts i högre grad än för andra minoriteter, 
t.ex. samer (Broberg, 1995). Romer har genom historien framställts som ”de andra” och som 
en social kategori skild från samhället gällande identitet, behov och krav. Historien av 
romerna som ”dem” reflekterar och banar väg för en historia som är negativ, stereotyp och 
socialt exkluderande (Fonseca, 1996; Ravnbøl, 2010). Forskning visar även att många 
kvinnliga romer upplever multipel diskriminering i form av att vara kvinna, tillhöra en 
minoritet och i vissa fall av att vara fattig och tillhöra en lägre klass (BVIS, 2006).  
 
Hederskultur och klansamhället 
 
Genom utredningen och domarna kan målsägandens romska bakgrund ses som en produkt av 
en klanmentalitet men för att förstå klansamhället utreds först hedersbegreppet. Hedern har en 
sådan genomgripande roll för klanens existens och för kvinnors liv vilket gör att den av en rad 
forskare benämns som hederskulturell, och så även i den här studien (jmf Wikan, 2009). Det 
finns ingen enhetlig definition på heder då det går att se det ur olika perspektiv. Att denna 
studie använder begreppet som kulturellt betingat är dock inte menat att generalisera och säga 
att olika kulturer och människor är likadana. I hederskulturer är en individs sociala värde, 
inklusive egenvärdet, starkt knutet till den upplevda hedern från släkten samt hedern hos varje 
enskild individ från släkten. En förbjuden sexuell relation eller ett förbjudet äktenskap kan 
kosta en familj dess sociala status och heder. Det är män som har heder vilket är det samma 
som familjens heder. Flickan ses inte som en individ utan som en egendom och förlorar hon 
sitt värde som ärbar och dygdig drar hon skam över hela familjen. Enligt Wikan finns det 
inget som sätter en familj mer i vanära än att en kvinna i familjen inte lyckas upprätthålla 
ärbarhetsnormerna (ibid). Kontrollerandet och våldet kring kvinnors och flickors sexualitet 
rör sig därför kring bibehållandet av hedern och ett försäkrande för maken om att barnen som 
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föds är han och där av blir handlingsutrymmet för kvinnor snävt och överskrids gränserna blir 
kvinnan bestraffad (Jahangir, 2004; Wikan, 2009). Kvinnlig oskuld kan upprätthållas genom 
exempelvis kontroll och bestraffningar, moraluppfostran eller könsstympning (Wikan, 2009). 
Att kontrollera och begränsa kvinnors handlingsutrymme görs därför tidigt då kvinnor anses 
vara fruktsamma vid sin första menstruation (Jahangir, 2004). Kvinnan förväntas blöda vid 
det första samlaget genom att hennes mödomshinna spricker vid penetrering och är det 
ultimata beviset på att kvinnan är ren (Christianson & Eriksson 2004). Hedersnormerna 
kontrolleras av både män och kvinnor i familjen och märker de att de förlorar kontrollen om 
flickan kan de se till att hon gifts bort så tidigt som möjligt. Det enda sättet för en familj att få 
tillbaka förlorad heder är att återställa sin trohet till normerna, vilket ofta kräver att 
överträdaren måste mördas då sexuell heder är en allt eller inget- dygd. Den kan aldrig 
repareras eller återvinnas genom ett kompenserande beteende när den väl är förlorad (Wiener, 
2013). Förtrycket får sin betydelse genom det kollektiva ansvaret och värderingarna 
upprätthålls av familjen, släkten, stammen och klanen, och i denna offentlighet får män heder. 
 
För att kunna identifiera hedersaspekter anknyter jag till Wieners (2013) teoretiska perspektiv 
om klansamhället3. Ett viktigt faktum för att förstå ett klansamhälle är att förstå hur dess lagar 
och kultur samarbetar på ett unikt sätt. Från ett konstitutionellt perspektiv så är klansamhällen 
ett decentraliserat styrelseskick där makten är spridd bland många släktgrupper. 
Klansamhället existerar således där staten är svag och då blir istället klanen ansvarig för 
medlemmarnas välfärd (Wikan, 2009). I klansamhällen handlar det dock inte om att se 
strukturerna utan värderingarna. I klansamhället är lojaliteten mot familjen det högsta värdet i 
”normernas hierarki” och där individen har en skyldighet att underordna sig kollektivet och 
klanens huvud(man) (Hjärpe, 2003). Klanen har befogenhet att disciplinera sina medlemmar 
enligt gruppnormer, de bibehåller sina egna lagar och är den grundläggande institutionen som 
människor förlitar sig på och kan hävda deras rättigheter och intressen. Livet i klansamhällen 
skiljer sig mycket från livet i liberala samhällen där den viktigaste skillnaden i klansamhällen 
innefattar en markant minskning gällande individuell frihet. Detta är på grund av deras 
rättsliga principer då individer är mindre värda ensamma än som medlemmar av ett kollektiv, 
och de rättigheter och skyldigheter som individen har påverkas av de släktgrupper som de 
tillhör. Det anti-individualistiska synsättet inom klanen belastar varje medlem men mest av 
allt belastar det kvinnor (Wiener, 2013).  

Moderna och förmoderna samhällen 

Domstolen är en del av det moderna samhället, och definitionen av ett modernt västerländskt 
samhälle utgår ifrån ett institutionellt perspektiv där normer och grundläggande värderingar 
bildar institutioner. Dess tre nyckelinstitutioner beskrivs som: staten, marknaden och 
samhället. I de privata sfärerna, familj och marknad är relationer mellan individer i mindre 
grad rättsligt reglerade och individen har även handlingsfrihet, autonomi, vilket innebär att 
domstolen ser på målsäganden och den tilltalade som autonoma individer med 
självbestämmanderätt över sina handlingar och får som individer ta konsekvenserna för dessa 
handlingar och av andras handlingar (Bauböck, 1996). Relationen mellan stat och individ är 
rättsligt reglerad och är en produkt av att samma lagar gäller för alla i principen om ”the rule 
of law”. Individen har i det moderna samhället positiva rättigheter vilka är förankrade i 
lagstiftningen, och att likhetsnormer är förankrade har inneburit stora skillnader för kvinnor 

                                                
 
3 Wieners (2013) svenska översättning till hans begrepp clanninism är ”klanvälde”, men jag använder 
klansamhället. 
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där förmoderna värderingar begränsats. Dock råder det historiskt sett en patriarkalisk hierarki 
där kvinnor och barn är underordnade i relation till män. Denna utveckling av 
individualiseringen och kvinnors rättigheter, men även inom områden, förutsätter att staten 
ger dessa rättigheter. Kvinnans individualisering i det moderna samhället innebär bland annat 
p-piller, aborträtt, rätt till utbildning och arbete vilket således ger valmöjligheter. Förmoderna 
samhällen kännetecknas ofta av samhällen som har en svag stat där andra krafter får utrymme 
så som religiösa samfund eller klaner. I forskningssammanhang ges olika benämningar på de 
samhällsstrukturer som anses producera hedersrelaterat förtryck så som klassiska patriarkatet, 
kollektivistiskt hederskultur eller landsbygdssamhället. Jag använder klansamhället i aktuell 
studie vilket innebär en beskrivning av samhällen med en svag stat (eller frånvarande) som 
individen inte kan lita på, och/eller ger individen skydd i form av rättssystem, yttrandefrihet, 
sjukvård och utbildning (jmf Weiner, 2013). Klansamhället kan sägas ha ett rakt motsatt 
förhållningssätt och komma i konflikt med det svenska välfärdssamhället som vilar på en 
principiell individualism garanterad av den offentliga sektorn och det statliga rättssystemet 
(ibid.). Genom detta jämförande perspektiv anser jag att det teoretiska perspektivet genom 
klansamhället bidrar till att belysa målsägandens eventuella komplexa livsvillkor. Hennes 
romska kultur tolkas i studien som en produkt av ett klansamhälle, i meningen hederskulturell 
med familjenormer och svaga eller inga individuella rättigheter där hennes familj ”äger” 
hennes kropp samtidigt som hon växer upp i ett modernt svenskt rättssamhälle som ger henne 
individuella rättigheter och valmöjligheter. Det kan visa på problematiken att leva utifrån två 
kontexter och rättighetsperspektiv. 

Genus används i studien som ett analytiskt begrepp i studien i form av att belysa och beskriva 
relationer mellan målsäganden och den tilltalade ur två kontexter i trovärdighetsbedömningen. 
Genussystemet tolkas till ett modernt patriarkalt samhälle, där likheterna med ett förmodernt 
patriarkalt samhälle är kvinnans underordning och mannens överordning vilket medför 
begränsningar i privat och offentlig sektor samt makthandlingar såsom våldtäkt och 
våldsbrott. Inom klansamhället finns det könsspecifika förväntningar och krav på flickorna 
och kvinnorna som vilar på principen att det är klanen och inte flickan själv som bestämmer 
över hennes kropp och sexualitet.  I ett klansystem systematiskt kontrollerar och begränsas 
kvinnan och kvinnlighet där kroppen och sexualitet blir klanens egendom. Detta hamnar i 
tvist med det svenska moderna samhället syn på individen som autonom, men strider även 
mot svensk lag (Schlytter & Linell, 2008). Skillnaden med ser jag som att ”moderna” 
genussystemet definierar kvinnan och hennes sexualitet men att kroppen tillhör henne. 
Kvinnlighet tolkas i ett förmoderna samhälle i enlighet med begreppen dygdig, ärbar, ren och 
kysk, eller skamfull, värdelös och tillgänglig. Manliga motsatsen tolkar jag till: heder, respekt, 
och prestige samt skam, förlorad respekt och ära (jmf Wikan, 2009; Wiener, 2013). Mannens 
heder anstår helt på kvinnlighet definierat som ”dygdig och ren” vilket inte är fallet i ett 
modernt samhälle där manlig heder, prestige och självkänsla numera anses frikopplad från 
den kvinnliga sexualiteten och istället binds samman med finansiella innehavanden och 
utbildning (Khan, 2006).  
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Positionering av min studie 

Det presenterade kunskapsfältet används i studien för att urskönja domstolens redskap för 
bedömning av trovärdighet och faktorer som spelar in och kan påverka både för den som blir 
bedömd och de som bedömer. Trovärdigheten som bedöms bör baseras på en könsneutral 
utgångspunkt och en utsaga bedöms utifrån ett trovärdigt intryck av personen och om den 
uppfattas som självupplevd.  Det har skrivits mycket om kön och trovärdighet där kön har 
visat sig få betydelse för trovärdighet då den är sammankopplad med en manlig definition på 
sexualitet. Beskrivningarna om det ideala offret och ”våldtäktsmannen” är viktiga för studien 
genom att jag får upp ögonen för hur kön formar vissa villkor för de inblandade parterna. Jag 
utgår även från forskningen för att lättare se dessa konstruktioner av offer och gärningsmän 
som anses vara ”ideala” och färgar av sig på de verkliga offren och eventuellt leder till att de 
inte blir trovärdiga och/eller diskrimineras. Det har visat sig problematiskt för de våldtagna 
kvinnorna att framställas som ideala offer och lagstiftningen och människorna i de utredande 
instanserna påverkas även av den kulturella kontexten och dess värderingar. Forskningen 
visar på hur det kan finnas en övertro hos ledamöterna där trovärdighet bedöms utifrån hur 
parterna förväntas agera, vilket kan leda till att den moderna kontextens tolkning av begreppet 
krockar med målsägandens (och den tilltalades) agerande som kan vara påverkat av 
förmoderna värderingar. Att domstolen ska bedöma vad som sannolikt utspelade sig ter sig 
som en grundläggande faktor för ett rättvist domslut och därför belyser och utvecklar studien 
trovärdighet utifrån det moderna och det förmoderna samhället (klansamhället).  Studiens 
positionering bidrar till en kunskapsutveckling gällande hur trovärdighet skapas genom 
identitetskonstruering utifrån kön och heder i två kontexter. 

3. Diskursanalytisk teori och metod 
Diskursanalys med fokus på identitetskonstruktion har valts då vårt samhälle är ojämlikt på 
grund av att det finns vissa identiteter som har ”makt att” och institutioner som har ”makt 
över”. De som har ”makt över” i studien är domstolen och vi har olika identiteter i samhället 
genom att vara t.ex. kvinna, man, hetero, vit och barn. Att ha ”makt att” innebär de identiteter 
som har ”makt att” få jobb, göra en klassresa etc. (Björk, 2014), vilket jag tolkar som 
identiteter som har ”makt att” i diskursen göras trovärdiga och sker om en allmän trovärdighet 
värderas högre än den specifika utsagan eller tillförlitligheten. Det blir således ett sätt att 
belysa hur identiteter ges ett diskursivt utrymme i relation till trovärdighet eller icke 
trovärdighet. Då domstolens ideal kan sägas vara faktabaserat och neutralt i en modern 
kontext betraktar istället diskursanalysen allt som kontextbaserat och inget anses som mer 
neutralt än något annat då den bygger på ett socialkonstruktivistiskt tänkande (Bergström & 
Boréus, 2012). Analysverktyget är diskursteoretiskt men jag tar även in andra teoretiska 
inriktningar och förståelser ifrån kunskapsläget då de tolkas ha betydelse för utgången i fallet 
och för att förstå domarna. Genom att diskursanalys är en ”metod som kan belägga en viss 
teoribildning om identitet och subjektivitet i det moderna samhället” (Widerberg, 2002 s. 167) 
vilken domstolen är en del av, tolkar jag kön och heder utifrån två perspektiv: domstolens 
moderna samhälle och klansamhället. Då målsäganden är en kvinna och den tilltalade en man 
problematiserar jag även utifrån genussystemet (Hirdman, 1988), och Christies (2001) teori 
om det ideala offret används för att analysera hur de som inte passar in i offerbeskrivningen 
kan ha svårare att bli betrodda.  
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Identitetskonstruktion genom subjektspositionering 

Jag har inspirerats av Mörkenstams (1999) analys i ”Om Lapparnes privilegier” som 
fokuserar på identitetskonstruktion. Mörkenstams analytiska verktyg bygger på en eklektisk 
tolkning av diskursbegreppet som inspireras av Laclau och Mouffe (2008) samt Foucault 
(2009) och dessa teoretiker representerar alla olika inriktningar inom diskursanalys. Det 
centrala i Mörkenstams tolkning av diskursbegreppet är hans tankar kring identitet och makt 
(Bergström & Boréus, 2012). Mörkenstam menar att diskurs förstås som ”... ett system av 
språkliga utsagor som hålls samman och avgränsas av utsagor som tillhör samma system” 
(1999, s. 52). Genom att analysera trovärdighetsbedömningarna i ett våldtäktsfall kan 
bedömningarna ses som en diskurs då de innehåller ett system av regler som styr och 
organiserar kunskap i en given historisk kontext där vissa utsagor möjliggörs och inte andra. I 
en generell mening formas och begränsas diskursen av den samhälleliga strukturen och mer 
specifikt av rättssystemet, och samtidigt utgör den en distinkt diskurs där kunskap ordnas på 
ett specifikt sätt. Jag analyserar likt Mörkenstam således den maktordning som produceras 
och reproduceras i diskursen genom hur domstolarna beskriver ”verkligheten” och därmed 
vilka identiteter som konstitueras. Identiteten ses i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som 
något som blir meningsfullt först i relation till samspel och ett socialt sammanhang där den 
visas upp likt en fasad (Burr, 2003). Identiteten konstrueras genom språket och diskurser kan 
tala till oss på olika sätt där vi ibland kan tjäna på att tala om oss själva som kön och i andra 
som akademiker. Om identiteter är makt att, vem får räknas, vem får komma först, så ses 
subjektspositioner som ett diskursivt handlingsutrymme, det vill säga ett sätt att belysa det, 
och är således en diskursanalytisk inringning av identitet. Begreppet subjektspositioner 
förknippas med Foucault, och Alasuutari (2004) definierar dessa som de möjliga positioner 
som individen antar i sitt sociala liv och kan liknas vid en roll som hon antar eller ges i 
diskursen. Subjektspositionerna är flera och tillskrivs ibland individen samtidigt. I en social 
kontext kan dessa skilja i varaktighet och konkret innebörd och medföra frihet och makt eller 
verka hindrande för en individ. Subjektet är vidare historiskt och kulturellt bundet och således 
en produkt av sin samtid (Börjesson, 2003; Foucault, 2009). Alasuutari (2004) framhåller att 
varje subjektsposition är definierad utifrån dess relation till andra subjektspositioner och 
därmed är maktaspekten central. Makt tolkas av Mörkenstam i enlighet med Laclau och 
Mouffe i samband med handlingsutrymme och identitet, och makt skall i den här studien 
förstås i termer av vilket handlingsutrymme målsäganden och den tilltalade får i diskursen 
(jmf Mörkenstam, 1999). För att förstå subjektspositioner är det viktiga att inte tala om 
människan om vad hon är utan istället vad hon gör eller görs till.  Genom att studera de 
subjektspositioner som framträder i domarna förväntar jag mig att finna ett flertal version av 
målsäganden och den tilltalade. Jag anammar Foucaults synsätt i den aspekten att jag ser på 
domstolarna som att de definierar regler och värderingar där de positionerar individerna som 
subjekt och således reglerar deras handlande genom denna makt. Detta medför begränsningar 
för vissa och möjligheter för andra. 

Med diskursanalys följer vissa antaganden om världen och vad man kan säga i förhållande till 
kunskap. Identiteterna i studierna ska ses möjliga men de skulle kunna varit annorlunda vilket 
medför en anti-essentialistisk syn på karaktäristika (historiskt och kulturellt) (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursanalys härstammar från en socialkonstruktivistisk syn på 
samhället och kan ses som ett ”studium av samhällsfenomen där språket står i fokus” 
(Bergström & Boréus, 2012 s. 354), där språket inte återger verkligen utan bidrar till att forma 
den (ibid.). Språket ses som avgörande för skapandet av diskurser där vi genom en ordnad 
föreställningsvärld skapar mening och gör verkligheten begriplig. Det som enligt 
diskursanalysens premisser ”går att säga om sanning” är att verkligheten är socialt 
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konstruerad och att det inte finns någon objektiv sanning samt att verkligheten är kontingent; 
att allt skulle kunna vara på ett annat sätt. Det finns dock olika grader av realism och 
relativism för de olika diskursanalytiska skolorna där mitt synsätt liknar Mörkenstams (1999) 
som anser att objekt kan existera utan språk men att vi ger dem betydelser genom språket 
(ibid). Det kan liknas vid en mer kritisk-realistisk hållning där utgångspunkten är den 
naturliga ordningens verklighet och att den sociala verkligheten endast kan förstås och 
förändras om vi identifierar de strukturer som ger upphov till vissa skeenden och diskurser. 
De strukturer som finns i trovärdighetsbedömningen kan såldes bara identifieras genom 
praktiska och teoretiska arbetsinsatser (jmf Bryman, 2002). Genom våra kulturella raster och 
begrepp skapar vi en förståelse och konstruerar och tolkar verkligheten och även om jag ser 
till den sociala konstruktionen av samhällets institutioner, så som domstolen, måste dess 
materiella och sociala konsekvenser erkännas. Konstruktioner som vi via språket skapar kan 
ge reella konsekvenser för konkreta människor; de som beskrevs som ”vansinniga” mellan 
1600-1800-talet spärrades in, och de som inte skapas som trovärdiga kan ha svårare att få 
upprättelse (jmf Boréus, 2011). 

Material 

Primärmaterialet som studien analyserar är den skriftliga domen från Tingsrätten (TR) samt 
Hovrättens dom (HR). Den skriftliga domen och domstolens tolkning av rättsmålet är grunden 
för min analys. Sekundärmaterialet består av tillhörande utredning i form av polisutredningen 
(PU) och socialtjänstens utredning av målsäganden (SU). Detta sammantaget kallar jag för 
fallet ”Familjehemmet”. Jag fick ta del av utredningsmaterialet genom att ta kontakt med 
målsäganden och har således fått hennes tillstånd att använda detta, vilket är varför det inte 
står med i referenslistan då det inte är offentligt material. 
 
Den tilltalade är en 34-årig man som är kurd och invandrade från Iran för 20 år sen. Han 
uppger att han är utbildad civilingenjör, men att han just nu bygger hus. Han pendlar dagligen 
till sitt arbete och uppger att han i februari 2012 drabbats av en depression och gått in i 
väggen, och har därför drabbats av erektionsproblem. Han har haft familjehem i cirka 10 år 
och hans familj består av sin fru, och dotter som är sex år.  
 Målsäganden flyttade från ett Östeuropeiskt land till Sverige år 2006, hon var då 
10 år gammal. Hon flyttade hit med sin romska familj bestående av sin biologiska pappa, 
styvmamma och tre småbröder. I januari 2011 anmälde målsäganden tre romska killar för 
våldtäkt, och det ska ha hänt i skolan samt i en tvättstuga under föregående år. Den 21 mars 
2011 fick målsäganden LVU (Lag om vård av unga, enligt 2 § 4) på grund av ”bristande 
föräldraförmåga” och innefattade misshandel samt hot om bortgifte. Målsäganden uppger att 
de anmälda våldtäkterna är anledningen till att hennes pappa ville gifta bort henne. Den första 
september 2011 blev hon placerad hos fosterhemsfamiljen i åtalet. Placeringen hemma hos 
familjen skedde så att socialtjänsten ringde och frågade om den tilltalade och hans fru kunde 
ta hand om målsäganden som hade problem i hemtrakterna. Familjehemmet fick reda på att 
en utredning gällande misshandel och bortgifte från hennes föräldrar pågick samt att hon 
tidigare gjort tre anmälningar om våldtäkt och att det pågick hot från dem hon anmält och 
deras familjer. Socialtjänsten köper in en tjänst på grund av hot mot förvaltningen, 
målsägandens familj får lov att gömmas och de flyttar till en annan stad i början på 

                                                
 

4 Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i 
omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling 
skadas. Lag (2003:406). 
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september. Den 16 september 2011 läggs alla anmälningar om våldtäkt ned samt anmälningen 
om misshandel inom familjen. Den 16 november berättar familjehemmet att det går bättre för 
målsäganden hemma hos dem. I mars 2012 sker övergreppen enligt målsäganden av 
familjehemspappan och hon har då bott hos familjen i sju månader och är nu 16 år gammal 
(SU).  
 
När målsäganden den 27 mars anmäler familjehemspappan för våldtäkt uppger hon först att 
hon blivit drogad och att våldtäkten skett natten mellan den 24 och 25 mars. Prover tas för att 
säkerställa DNA och den 19 juni framgår det från Statens kriminaltekniska laboratorium 
(SKL) att sperma från den tilltalade hittats i vaginalprov från målsäganden. I nya förhör 
ångrar hon sig gällande hur den påstådda våldtäkten gått till och uppger den 23 juli 2012 att 
våldtäkten har skett på förmiddagen den 25 mars och att hon varit vaken under våldtäkten. 
Vidare berättar hon då om andra övergrepp som skett (åtalspunkt 1-3). Den tilltalade blev 
därefter ånyo anhållen och häktad och i fortsatta förhör berättar målsäganden att sperma 
hamnat på en matta i hennes rum. Mattan beslagtogs den 7 augusti 2012 och undersökningen 
från SKL visar att sperma från den tilltalade även fanns på mattan (TR). Sammantaget består 
åtalet mot den tilltalade påståenden om att han under mars 2012 gjort sig skyldig till sexuellt 
ofredande, våldtäkt mot barn och övergrepp i rättssak mot målsäganden som vid tillfället var 
familjehemsplacerad hos fosterhemsfamiljen. Den påstådda brottsligheten har enligt 
åklagaren bestått i att den tilltalade i början av mars 2012 tagit på målsägandens bröst 
(åtalspunkt 1), att han vid två tillfällen den 16 mars 2012 genomfört orala samlag med 
målsäganden (åtalspunkterna 2 och 3), att han den 25 mars 2012 tvingat målsäganden till 
vaginalt samlag (åtalspunkt 4) samt att han i samband med händelserna enligt åtalspunkterna 
2-4 på olika sätt angripit målsäganden för att hindra henne från att avge utsaga om de 
gärningarna (åtalspunkt 5) (HR).  
 
Komplikationer som påverkar analysen 

Den tekniska bevisningen i åtalet består av sperma från den tilltalade i flickan samt på mattan 
i hennes rum vilket talar för att det skett en våldtäkt5. Att komma fram till motsatsen innebär 
att det snarare är fråga om två berättelser: sperma kommit dit genom en sexuell handling, 
penetration, eller att sperma kommit dit på annat sätt. Det senare är den tilltalades 
uppfattning. Att fallet Familjehemmet är så komplext och intressant att undersöka är då 
målsäganden blivit familjehemsplacerad hos den tilltalade och hon är i hans vård och således 
oerhört sårbar och utsatt om påståendet stämmer. I beskrivningarna från utredningen uppges 
att målsäganden tillhör den romska kulturen och det framhålls som viktigt för henne att inte 
förlora oskulden innan giftermålet och hon förutsätts vara ansvarig för att detta inte sker. 
Målsäganden uppger att den tilltalade frågat henne om hennes oskuld, att han kan se om hon 
är det, samt att han efter den påstådda våldtäkten ”gjort henne till kvinna”. Då den tilltalade 
kommer från Iran tolkas han i och med dessa uttalanden vara medveten om målsägandens 
hederskontext, och vad det innebär för henne att bli av med oskulden. Hon har innan 
placering riskerat bortgifte av sin far efter att hon tidigare anmält tre våldtäkter som blev 
nedlagda. Den tilltalade uppger att hon på grund av detta och sin romska kultur är i behov av 
en syndabock och har därför konstruerat den tekniska bevisningen. Den tilltalade uppger att 
han har erektionsproblem och har därför ”tränat” i badrummet och förlagt ett papper med 
sperma på, vilket är hans förklaring till den tekniska bevisningen. Han har vidare bedrivit 
familjehem i cirka 10 år och socialtjänsten uppger att de är nöjda med honom sedan tidigare. 
                                                
 
5 Enligt 6 kap 4 § andra stycket brottsbalken i dess lydelse före den 1 juli 2013 för ett fall av våldtäkt mot barn  
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Båda berättelserna är således utmanande: att en familjefar som bedriver ett familjehem i 10 år 
skulle ha våldtagit en flicka som placerats i hemmet är mycket osannolikt.  Han riskerar ju allt 
genom att göra detta. Om han gjort detta är hon offer och han förövare. Att en flicka ska ha 
planerat att skada, att hämnas eller av andra skäl gjort en falsk anmälan på 
familjehemspappan är lika osannolikt. Om hon gjort detta är han offret – hon förövare. Det är 
med andra ord yttranden från två till synes ”väldigt goda” personer som domstolen ska 
bedöma och göra en trovärdighetsbedömning av. 
 
Studien fokuserar på åtalspunkt 4: ”Våldtäkt mot barn” på grund av att 
trovärdighetsbedömningen i huvudsak utgår från denna åtalspunkt. Tingsrätten anser att det 
inte kan ställas utom allt rimligt tvivel att en våldtäkt har skett. Tingsrätten anser att 
målsäganden har en bristande trovärdighet då hon ändrat sin utsaga och att hon har en 
osäkerhet kring hur det har gått till. Vidare tar Tingsrätten upp hennes tidigare anmälningar 
om våldtäkt samt hennes romska kultur och vikten för henne att vara oskuld vid giftermål. 
Tingsrätten lyfter inte fram den tilltalades kultur eller etnicitet utan fokuserar på hans 
erektionsproblem och menar på att det är praktiskt möjligt, och trovärdigt, att sperma kan ha 
hamnat i målsäganden på annat sätt än genom sexuellt umgänge. De lyfter inte fram den 
tekniska bevisningen på mattan, utan uppger att tidpunkten som målsäganden angett motsäger 
våldtäkt då hon chattade på facebook den tiden. Tingsrätten beslut överklagas till Hovrätten 
som till skillnad från Tingsrätten anser att det har skett en våldtäkt. Hovrätten lyfter fram 
målsägandens trovärdighet i form av att hon har ändrat sig men har godtagbara förklaringar 
samt att hennes agerande talar emot en falsk anmälan och att hon saknar motiv. Hovrätten 
lyfter inte fram målsägandens eller den tilltalades etnicitet och kultur annat än hedersmotiv, 
som de inte anser att hon har. Hovrätten tar upp den tilltalades erektionsproblem i relation till 
hans alternativa förklaring som de inte anser är en trovärdig förklaring. Gällande den tekniska 
bevisningen menar de att det är stark bevisning och att hennes chattande inte motsäger att det 
kan ha skett en våldtäkt. 

Tillvägagångssätt 

Diskursanalys som begrepp 
Ordet ”diskurs” följer en idé om att språket är och kan struktureras i olika mönster som våra 
utsagor i sin tur följer. Diskursanalys är på motsvarande sätt en metod att analysera dessa 
mönster i våra utsagor och diskurs kan sägas vara ett ”bestämt sätt att tala om och förstå 
världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000 s. 7), och är nära förknippat med makt: vem 
som med auktoritet har rätt att uttala sig (Bergström & Boréus, 2012). I den här uppsatsen 
används ett snävt diskursbegrepp och syftar till språkliga praktiker: de regler och 
kategoriseringsgrunder som används inom ett bestämt tema, inom ett bestämt sammanhang. 
Det bestämda temat är i uppsatsen trovärdighet och det bestämda sammanhanget är 
trovärdighetsbedömningen. En subjektsposition förstås här som ett diskursivt 
handlingsutrymme och benämns i studien som ”identitet”. 
 
Avgränsning av diskurs 

Avgränsningen av trovärdighetsbedömningen som en diskurs ses som en analytisk 
operationsprocess i förhållande till mitt syfte där jag konstruerar en diskurs som inte är 
avgränsande i verkligheten (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Motiveringen till det är att 
diskursen som skapas ska ses som en föreställningsvärld som skapar ett givet möjlighetsrum 
gällande våldtäkt och trovärdighet, där vissa handlingar och egenskaper accepteras och blir 
trovärdiga och andra inte (jmf Mörkenstam, 1999). Diskursordning är ett begrepp som syftar 
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på en terräng där olika diskurser konkurrerar och hade jag valt att göra en 
identitetskonstruktion på hela domen istället för att utgå från trovärdighetsbedömningen hade 
möjligen flera identiteter kunna konstruerats, men motiveringen till avgränsningen är att de 
tillhör en annan diskursordning än den jag konstruerar utifrån mitt syfte (Winther Jörgensen 
& Phillips, 2000). Operationaliseringen av trovärdighet sker genom ett avgränsande av 
trovärdighetsbedömningen som en diskurs och baseras på vad domstolarna själva uppger vara 
sin trovärdighetsbedömning. Tingsrätten skriver om: ”trovärdigheten i målsägandens 
uppgifter” (TR s. 17), och Hovrätten skriver att de inledningsvis undersöker ”allmänna 
utgångspunkter för målsägandens trovärdighet och tillförlitlighet” (HR s. 4). Genom dessa 
beskrivningar ämnar jag att undersöka den specifika trovärdigheten i utsagan. I studien 
undersöker jag vidare egenskaper och handlingar som kan ha påverkat den allmänna 
trovärdigheten för parterna. 
 
Målet med diskursanalysen är inte att söka en allmän uppfattning, utan via valda exempel visa 
på hur specifika sanningar eller utsagor skapas av domstolarna om vad som blir trovärdigt. 
Detta medför i sin tur ett handlingsutrymme för i identiteterna i diskursen. Tanken är att 
diskursen följer ett mönster om vad som är trovärdighet och med hjälp av mina analysbegrepp 
synliggör jag de föreställningar som finns inom diskursen; dels förtydligas 
trovärdighetsbedömningen genom mönster och dels synliggörs vem som blir trovärdig eller 
inte (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Begreppen tolkades fram i diskursen genom att 
leta efter återkommande ord, resonemang och värdeladdade uttryck kopplat till dessa begrepp 
som representerar diskursen i situationen (Bergström & Boréus, 2012). Det kan liknas vid en 
cirkularitet mellan teori och metod som kallas för kodning där målet är att skapa hanterbara 
bitar av diskursen som möjliggör analys (Fahlgren, 1998). Detta förhållningssätt medför att 
jag haft en föreställning om vad materialet kan komma att ge och medför att jag kan ha missat 
annan intressant information. Men hade jag haft ett öppet förhållningssätt skulle jag inte vetat 
vad jag kan komma att finna, vilket således skulle medföra att högre krav hade behövts ställas 
på materialet (jmf Esaiasson, 2007). 
 
Genomförande i Mörkenstams tolkning 

Enligt Mörkenstam (1999) går det att synliggöra föreställningarna som finns inom en diskurs 
genom att undersöka problemformuleringen inom ett specifikt område. Det blir möjligt då 
problemformuleringen innehåller ”problem-orsak-lösning” och fram träder en 
föreställningsvärld som legitimerar en viss typ av handling (ibid.). Mörkenstam analyserar 
identitetspolitik vilket inte görs i den här studien, men tolkas bli överförbar då politik tolkas 
enligt Laclau och Mouffe (2008) som ”ett brett begrepp som hänvisar till att vi hela tiden 
konstituerar det sociala på ett bestämt sätt som utesluter andra sätt” (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). Det kan liknas vid min utgångspunkt kring trovärdighetsbedömningen som en 
diskurs. Det som kan sägas bidra till att Mörkenstams diskurs blir synlig i hans sätt att 
analysera en politisk diskurs är på grund av att när politiker uttrycker en vilja att lösa ett 
problem och någon föreslår en lösning så blir det förknippat med värdering, tilltro och 
uppfattning (ibid). Överföringen av denna metod till mitt material innebär ett metodiskt 
liknande tillvägagångssätt där jag analyserar domstolarnas problemformulering med parternas 
utsagor och orsaken till det, där orsaksförklaringen ses som konstruerad genom normativa 
uppfattningar. Sedan analyserades hur en ökad eller minskad trovärdighet motiveras. Genom 
att Tingsrätten exempelvis uppger att det är ett problem med målsägandens trovärdighet som 
inte kan motiveras med hennes kulturella bakgrund, synliggörs hur hennes kultur särskiljs 
från den svenska kulturen och trovärdigheten som ett icke-objektivt begrepp som skapar 
gränser mellan det som är innanför och utanför (jmf Mörkenstam, 1999). En diskursanalys 
kan syfta till att undersöka vad som kan sägas och inte sägas och genom att positioneras till en 
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identitet innebär det samtidigt vad man inte är, eller görs till (Börjesson & Palmblad, 2007). 
Det motiverar att analysverktyget utökades till ”en icke - existerande” problemformulering 
med utsagan, i meningen att det som uppfattas som normativt inte behöver nämnas (jmf 
Gemzöe, 2002). Genom att exempelvis se hur målsäganden framställs genom 
problemformulering och den tilltalade och dess utsaga inte framställs som ett problem, blir 
det möjligt att se hur identiteter ställs emot varandra i diskursen i relation till trovärdighet. 
 
Genom att problemformuleringen definierar vad som anses vara ett problem (eller inte) med 
trovärdigheten i diskursen konstrueras samtidigt identiteter (jmf Mörkenstam, 1999). 
Mörkenstams analysmodell som jag inspirerats av är i sin tur inspirerad av Laclau och 
Mouffes (2008) ekvivalenskedja. Ekvivalenskedjan är ett sätt att studera olika 
identitetsgrupper då skillnader mellan identiteter uppdagas. Ekvivalenskedjor ”är ett system 
eller en metod där tecken får en betydelse genom ett system av distinktioner” och dessa bildar 
en ”kedja” av begrepp genom artikulation” (Bergström och Boréus, 2012 sid. 317). Om 
problemen kan sägas rekonstruera hur domstolarna beskriver verkligheten så ses 
analogikedjorna som en sammanfattning av föreställningarna om trovärdighet (jmf 
Mörkenstam, 1999). Analogikedjorna visar på hur diskursen fixeras och skapar en kedja av 
utsagor genom en mästersignifikant (nod) som avgör subjektspositionens diskursiva utrymme. 
Mästersignifikanten ses som förankringspunkten i analogikedjan vilket blev identitetens namn 
i analysen. Genom att positioneras diskursivt blir handlingsutrymmet begränsat då identiteten 
innebär förväntningar om ett visst uppförande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Analogierna analyserades fram genom att i en kedja av utsagor leta efter egenskaper, 
handlingar och relationer till andra identiteter och grupper (Bergström & Boréus, 2012). 
Fördelen med analogikedjor och inte ekvivalenskedjor är att analogierna i kedjan inte är 
begränsade till ett ord utan ger tillåtelse till en friare beskrivning. Exempelvis nämner 
Tingsrättens målsägandens ”kulturella bakgrund” i trovärdighetsbedömningen och denna 
analogi kopplades sedan ihop med analogier som tillsammans bildar en kedja av 
föreställningar där ”Den romska flickan” blev mästersignifikanten (noden). Genom denna 
identitetskonstruering går det att se vilka analogier och föreställningar Tingsrätten producerar 
gällande målsägandens kulturella bakgrund.  

Metoddiskussion 

Förförståelse 

Förutfattade meningar ska inom kvalitativ forskning synliggöras för att inte förförståelsen ska 
ha påverkat analysen. Men då diskursanalysen bygger på en socialkonstruktivistisk 
tankemodell förutsätter den dock en viss subjektivitet där förförståelsen kan sägas vara den 
teori som används vid tolkningar. Men det gäller att förhålla sig öppen till olika förståelser.  
Då diskurser kan ses som de som ger mening åt världen och ter sig självklara, är det dessa 
självklarheter som skall blottläggas. Den kontext som jag som forskare är en del av går dock 
inte att helt lägga åt sidan då jag är en del av samhället och dess diskurser (Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000). Reflexivitet hos forskaren handlar om att gå utanför sina egna ramar och 
vara kritiskt till förförståelsen så att den inte färgar analysen markant (Bergström & Boréus, 
2000). Då jag utgår ifrån våldtäkt och trovärdighet kan det vara svårt för mig att förhålla mig 
till det jag anser veta, tycka och tänka om det fenomenet. Det främsta resonemanget som min 
förförståelse grundar sig på är tankarna kring framställningen av kvinnor gällande våldtäkt i 
rättsväsendet. Förförståelsen kring fenomenet var framförallt baserad på det jag hört och läst i 
media. Genom detta och min akademiska utbildning i kriminologi, genusvetenskap och 
socialt arbete gick jag in i arbetet med tankarna om att rättsväsendet och lagstiftningen är 
dysfunktionell och baseras på patriarkala normer. Våldtäktsoffer berättar i media om hur de 
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inte blir trovärdiga i rätten och beskriver förhandlingarna som ”den andra våldtäkten”. 
Föreställningarna var således att fallet ”Familjehemmet” skulle vara en granskning i 
målsägandens liv och ett eventuellt försök att smutskasta henne. Det innebär att jag hade vissa 
förförståelser om vad jag skulle finna. Jag har under arbetets gång reflekterat över hur det kan 
ha en påverkan för det jag ser och hur jag ser på det som skrivs (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). För att min roll som vit västerländsk kvinna som analyserar domstolens 
moderna kontext jämfört med målsägandens förmoderna inte ska begränsa eller påverka mina 
tolkningar, använder jag mig utav de teoretiska perspektiven av bland annat klansamhället 
och genussystemet. Dessa perspektiv hjälper mig att belysa de komplikationer som uppstår 
mellan det moderna och förmoderna samhället, och komma utöver min egen förförståelse och 
kunskap när jag analyserar mötet mellan kulturer. 
 
Avgränsning och urval 

Syftet med ett kvalitativt urval är att nå täckande information så att en beskrivning kan göras 
om ett visst forskningsområde (Bryman, 2002). För att göra en sådan djupgående och 
genomarbetad analys som möjligt har Tingsrättsdomen och Hovrättsdomen valts som 
primärmaterial. Det mest önskvärda vore att analysera fler fall med tillhörande utredningar, 
men på grund av det valda syftet och valet av en mer djupgående analys så har det här 
materialet valts. Allt primär- och sekundärmaterial har lästs, men jag har intresserat mig för 
det som tolkas ha en stor utslagning i fallet, trovärdighetsbedömningen, och därför ligger 
fokus på den. Analysen utgår ifrån Tingsrättens och Hovrättens trovärdighetsbedömning 
vilken i huvudsak presenteras gällande åtalspunkt 4: ”Våldtäkt mot barn”. Med utgångspunkt 
i trovärdighetsbedömingen har den sedan kopplats till hela domen för att se vad domstolen 
bygger resonemangen på. I och med att jag återkopplar till hela domen anses denna 
avgränsning inte ha en avgörande betydelse för resonemangen och resultatet (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Därefter kopplar jag domen till utredningsmaterialet och gör en 
identitetskonstruktion med hjälp av Wieners (2013) teoretiska resonemang om klansamhället. 
Då Tingsrättsdomen jämförs med Hovrättens dom samt kopplas till den tidigare forskningen 
och teoretiska perspektiv kan det, trots att primärmaterialet endast är en dom utifrån två 
instanser, sägas ge ett jämförande perspektiv på identitetskonstruering.  
 
Forskningsetiska bedömningar 
 
Domarna är offentliga handlingar och omfattas inte av sekretess. Att studera trovärdighet 
utifrån aspekter som kultur, etnicitet, heder är dock kontroversiella fenomen och då rättsfallet 
varit aktuellt i media finns vissa forskningsetiska problem med att använda materialet och 
medför att vissa avvägningar har vidtagits. I det aktuella rättsfallet har diarienumret valts att 
ta bort och namnet på målsäganden och den tilltalade för att anonymisera dem. Geografiska 
platser har även anonymiserats och vittnens namn är figurerade. I aktuell studie har 
individsskyddskravet bedömts väga tyngre än forskningskravet6 då domen innehåller 
personuppgifter, och målsägandens och den tilltalades bakgrund redovisas från 
sekundärmaterialet vilket gör att jag inte vill medverka till att sprida dessa etiskt känsliga 
uppgifter (jmf Vetenskapsrådet, 2002). I studien är det jag som tolkar och analyserar 
omständigheter utifrån ett socialkonstruktivistiskt och hederskulturellt perspektiv. Vissa 

                                                
 
6 Samhällets medborgare har ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn i levnadsförhållanden. 
Individskyddet kategoriseras genom: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
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bedömningar som jag kommer fram till kan vara sådana som de inblandade inte håller med 
om. Därför betonas att det finns andra möjliga utgångspunkter som kan bidra till en annan 
förståelse av rättsfallet och den kontexten som målsäganden och den tilltalade har analyserats 
till. Ett annat syfte och en annan metod kan även komma fram till andra resultat och 
bedömningar. Det finns risk för att personer inblandade i målet kan komma att identifieras då 
det är ett uppmärksammat mål men det ansågs inte vara ett skäl starkt nog att avstå från 
studien då forskningen anses bidra med ny kunskap gällande hur trovärdighet konstrueras. 
Det är en viktig aspekt både på individ- och samhällsnivå vilket anses motsvara 
forskningskravets syfte. Etik handlar även om en viss grupp av människor blir uthängda 
genom att de framställs på ett visst sätt (Hermerén, 2011). Fokus i studien ligger på hur 
domstolen beskriver och tolkar åtalet och inte att jag vill beskriva en viss grupp av människor 
och på något sätt påvisa att de är på det ena eller det andra sättet. Att egenskaper beskrivs och 
kopplas till kultur och/eller kön är således inte ämnat att befästa dem som så, utan en 
dekonstruering av trovärdighet görs för att i framtiden kunna motverka diskriminering på 
grund av kön, etnisk härkomst och kultur. Att parterna konstrueras utifrån sin ”etniska 
identitet” är heller inte menat att befästa en offer- eller gärningsmannaidentitet som på något 
vis är kopplat till etnicitet eller vissa kulturer, utan att visa på en möjlig värdering som 
domstolen gör. Att den tilltalade skapas som en möjlig gärningsman utifrån heder är inte 
kopplat till att han är kurd från Iran, utan att han med den bakgrunden förmodligen har 
erfarenheter av att kvinnor och män inte har lika rättigheter och där den enskildes individuella 
rättigheter är svaga (www.iran-demokrati.se). Att målsäganden utifrån det perspektivet 
beskrivs som ”värdelös för klanen” innebär inte att hon som individ är utan värde, utan värdet 
som oskuld för klanen i ett klansamhälle. 
 
Validitet och reliabilitet 

Genom ett socialkonstruktivistiskt filosofiskt perspektiv ter sig validitet- och 
reliabilitetsfrågor problematiska. Då det inte finns någon objektiv sanning kan forskaren 
heller inte göra anspråk om att komma med ”sanningen” utan det som produceras kan ses som 
en möjlig tolkning av flera möjliga sanningar. Tillförlitlighet (reliabilitet) handlar om den 
utsträckning som resultaten blir desamma om studien genomförs på nytt, vilket även kallas 
intersubjektivitet. Då forskaren inte kan förhålla sig objektiv kan resultaten inte förbli 
detsamma oavsett vem som utför undersökningen utan det handlar om att tolkningarna görs 
genom noggrann läsning utifrån syftet samt att beskriva analysprocessen för att stärka 
resultatens tillförlitlighet. Hur forskaren kommit fram till sina slutsatser bör av studien tydligt 
framgå, argumentationerna bör vara välgrundade för tolkningarna och underbyggas med citat. 
Samma krav kan dock inte ställas på intersubjektiviteten som i andra empiriska studier men 
det bör finnas en noggrannhet i hur man kommit fram till resultatet. Tillförlitlighet kan även 
ses i ljuset av intrasubjektivitet som handlar om jag som forskare skulle få samma resultat vid 
olika tillfällen. För att stärka intrasubjektiviteten måste forskaren vara konsekvent i sin analys 
och den ska bygga på konsekventa bedömningar. Då studien jämför det moderna och 
förmoderna samhället samt de två instanserna blir det synnerligen viktigt med god 
intrasubjektivitet då skillnader i annat fall skulle bero på inkonsekvent bedömning. Då 
öppenheten i analysverktygen kan påverka intrasubjektiviteten och slutsatserna kan vara 
svårtolkade på grund av dålig transparens har jag försökt öka transparensen i studien genom 
ett detaljerat tillvägagångssätt, välutvecklade och lättolkade analysverktyg samt citat. 
 
Hur pass sanna resultaten är handlar om giltighet (validitet), och då om man verkligen mäter 
det man avser att mäta. I en kvalitativ studie handlar giltighet om studien lyckas besvara den 
ställda frågan och kan således tolkas till om metoden är lämplig för att besvara 



   
 

 
 

24 

frågeställningarna. Att använda en diskursteoretisk metod med fokus på identitetskonstruktion 
tolkas motsvara förväntningarna på syftet. 
 
För att öka reliabiliteten i aktuell studie är det av stor vikt att lägga fokus på hur 
undersökningen gått till samt skapa en förståelse om hur diskurser fungerar i det speciella 
sociala sammanhanget. Då studier inom socialkonstruktivismen inte studerar ”objektiva” 
fakta då dessa inte anses finnas, samt då forskaren inte ”objektivt” kan bedöma blir 
medvetandegörandet av förförståelsen som gjordes i ovanstående avsnitt viktig för att öka 
validiteten. Det blir även av vikt i vilken kontext forskningen äger rum vilket är varför det 
betonas att den görs i två kontexter och att jag som forskare tillhör den moderna kontexten 
(Bergström & Boréus, 2012). Genom att ha en noggrann beskrivning av tolkningar i hela 
analysprocessen medför det att läsaren kan bedöma tolkningarnas giltighet. Att reflektera och 
resonera ökar även giltigheten inom denna typ av studie. Gällande giltighet så kan problemet i 
den här studien även sägas handla om att tolkningarna som görs är subjektiva och där av 
lämnar utrymme för ”dåliga tolkningar”. Det ska försöka motverkas genom citat för att öka 
transparensen. En diskursanalys giltighet kan även bedömas utifrån dess sammanhang och 
fruktbarhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), och för att placera in min analys till ett 
sammanhang har jag enbart studerat det som jag kan koppla till tidigare forskning och 
teoretiska perspektiv vilket innebär att slutsatserna som dras kan ses i ljuset av den 
bakgrunden. Strävan med arbetet är att visa på nya synsätt gällande identitetskonstruering i 
relation till trovärdighet ur olika kontexter, vilket jag anser kan ge ett nytt perspektiv (ibid.) 
Det finns en medvetenhet om att det finns olika aspekter att se fallet ”Familjehemmet” 
genom. Genom valda avgränsningar, metod, tanken om verkligheten och valet av 
forskningsfrågor blir således den här studien en möjlig tolkning utifrån det preciserade syftet. 
 

4. Resultat 
Domstolens självförståelse grundas på det ontologiska antagandet att ”en verklighet finns”, 
och vi får kunskaper om den genom positiva fakta. Verkligheten som är till för bedömning för 
domstolen är: Har det skett en våldtäkt? För domstolen är det saken som är i fokus och att 
utreda händelseförloppet som lett upp till ett åtal, - att finna ”sanningen”. Då 
rättstillämpningen skall utgå från ”objektiv” kunskap blir det dess fakta: att SKL har visat att 
det finns sperma från den tilltalade i flickan samt på mattan.  Men positiva fakta skall 
kombineras med en trovärdighetsbedömning och Tingsrätten uppger att SKL´s utlåtanden om 
den tekniska bevisningen ”inte ensamt kan utgöra tillräcklig bevisning för att finna åtalet i 
denna punkt styrkt (TR s. 17), och Hovrätten uppger att den tekniska bevisningen samt en 
trovärdig utsaga från målsäganden ensamt kan räcka för en fällande dom (HR s. 4). Genom 
domstolens glasögon att ”finna sanningen” rekonstruerar jag trovärdighetsbedömningen som 
en diskurs för att se vilken betydelse kön och heder får i bedömningarna. Den kritiska 
aspekten består i att identitetskonstruktionen leder till en dekonstruktion av ”objektiviteten” i 
bedömningen. Det innebär att identiteterna blir en produkt av hur de kategoriseras i diskursen. 
Genom diskursteorin blir detta ett möjligt sätt att belysa handlingsutrymme i relation till 
makt, och vilken plats de ges av domstolen i diskursen. 

Målsägande och den tilltalades utsagor 

Målsäganden uppger att hon själv och den tilltalades var ensamma hemma. Hon satt på sitt 
rum och pratade med kompisar och okända på facebook. Cirka fem minuter efter att den 
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tilltalades fru gått ut på promenad kom den tilltalade in i hennes rum. Han frågade om hon var 
oskuld vilket hon inte svarade på, och därefter sade han att han kunde se om hon var det. När 
hon frågade hur skrattade han bara. Därefter tog han av hennes kläder på överkroppen och 
lade sig ovanpå henne på sängen med sina ben på hennes knän och händerna på hennes armar. 
Sedan tog han av sig sina byxor och ”stoppade in den” några sekunder. När han skulle ”göra 
det” ramlade hon ner på golvet, på mattan, eftersom hon låg på utkanten av sängen. Den 
misstänkte ramlade ner på golvet och han föll ovanpå henne. Den misstänkte gick därefter ut 
från hennes rum men kom tillbaka igen och sade åt henne att torka upp något vitt som hamnat 
på mattan. Hon hämtade papper och gjorde det. Sedan kom en kompis till den tilltalade, Erik, 
och målsäganden gick in och duschade i 15-20 minuter. Vid 16-tiden gick den tilltalade och 
den tilltalades dotter tillsammans med vittnet Beatrice till simhallen och målsäganden och den 
tilltalades fru var då ensamma hemma. Morgonen därpå sade den tilltalade att hon hade blivit 
kvinna (TR s. 6-7). 
 
Den tilltalade har uppgett att på morgonen och förmiddagen den 25 mars hade målsäganden 
tvättat kläder för hand i duschen eftersom deras tvättmaskin var sönder. Senare fick de besök 
av goda vänner, makarna Hansson (vittne Beatrice och Erik) och deras dotter som är jämnårig 
med den tilltalades dotter. Alla drack kaffe tillsammans och målsäganden hängde tvätt på 
altanen. Efter några timmar åkte familjen Hansson men deras dotter var kvar för att leka med 
den tilltalades dotter. Han själv tittade på TV. På eftermiddagen gick hans fru ut på en 
promenad och han passade då på att gå in på toaletten för att ”träna”. Vid det tillfället 
lyckades han få utlösning men precis då ringde det på dörren. Det var Beatrice som kom 
tillbaka för att hämta sin dotter och han fick bråttom och troligen lämnade han ett papper efter 
sig i handfatet med sperma på. När han kom tillbaka till toaletten fanns då inget papper kvar. 
Det skulle vara ”skämmigt” om någon annan skulle hitta pappret (TR s. 8-9). Den tilltalade 
har anfört att det i den romska kulturen är oerhört viktigt att en kvinna är oskuld när hon gifter 
sig, och har med denna utgångpunkt anfört att om målsäganden inte är oskuld kan hon ha 
behov av en syndabock och det kan vara därför hon har anmält honom för våldtäkt (HR s. 12). 

Sammanfattning av domstolens argumentation 

Tingsrätten delar upp sin bedömning i delarna kring målsägandens trovärdighet, alibi för den 
tilltalade gällande tidsaspekten samt möjligheten att erhålla tekniska bevis genom annat sätt 
än samlag.  

Gällande målsägandens bristande trovärdighet anser Tingsrätten att 
målsäganden ”ändrar sig” och har tre argument, där de menar att av klasskamraterna har det 
framgått att hon inför dem senare ändrat sina uppgifter, vilket hon även gjort i polisförhör, 
och hon har i första polisanmälan medvetet lämnat felaktiga uppgifter. Tingsrätten diskuterar 
kring deras osäkerhet varför våldtäkten inte har hänt och har fyra argument, som handlar om 
att uppgifterna om våldtäkten har ”vandrat runt”, diskuterat, förklarats, tolkats och det var 
kamraterna och inte målsäganden själv som berättade för kurator. I klasskamraternas 
uppgifter finns även uppgifter som målsäganden inte lämnat. Enligt målsägandens 
kontaktperson Karin var målsäganden osäker på vad som hänt. Ett år innan anmälan har 
målsäganden anmält våldtäkt av tre pojkar, en anmälan som beskrivs som osann ömsom sann. 

Gällande alibi för den tilltalade gällande tidsaspekten har målsäganden uppgett 
att våldtäkten skedde kl. 13.10 enligt klockan på väggen (övergången från vintertid till 
sommartid skedde den natten och klockan var således 14.10 om ingen ställt om klockan). 
Datorn slogs på 14.08 den dagen och målsäganden har varit på facebook kontinuerligt den 
dagen (klockan 13.50 – 15.32), där det inte finns någon tidsfrist mellan chattandet att 
våldtäkten kan ha skett den tiden. 
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 I den sista delen där Tingsrätten diskuterar möjligheten att erhålla tekniska 
bevis genom annat sätt än samlag menar de att den tilltalade påstår att han har 
erektionsproblem och därför ”tränat” och lämnat papper efter sig med sperma på. Detta 
bygger på vittnesmål från kuratorn Cecilia om att han har ”erektionsproblem”, hustruns 
uppgifter, samt vittnena Hansson som var på besök den dagen som uppger att han var på 
toaletten runt det klockslaget den tilltalade uppgett. Att DNA-spår har hamnat i målsägandens 
underliv kan vara praktiskt möjligt menar Tingsrätten och den tilltalades förehavanden den 
dagen har fått stöd av övrig utredning. I förening med de brister som finns rörande 
målsägandens utsaga anses det inte ställt utom all rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig 
skyldig till den åtalade gärningen. 
 
Hovrätten delar upp sin bedömning i delarna kring målsägandens trovärdighet, bevisvärdet av 
SKL:s utlåtanden (DNA), bedömning av vittnesuppgifter och målsägandens agerande, motiv 
samt bevisning rörande målsägandens datoranvändning.  

Gällande målsägandens trovärdighet menar Hovrätten att målsäganden tas med 
försiktighet och har fyra argument, där de menar att uppgifterna är detaljfattiga vilket dock 
förklaras med hennes unga ålder och svårigheter att uttrycka sig om sex. Avsaknaden av en 
levande och detaljrik berättelse gör det dock svårare att bedöma. Hon har ändrat sina 
uppgifter då hon inledningsvis ljög om att hon blivit drogad. Hon har i viss mån även ändrat 
uppgifter under förhandlingen och uppgav att de tidigare våldtäkterna först inte var sanna, 
men sedan att de var sanna med motiveringen att hon inte ville diskutera de igen. Hovrätten 
anser att målsäganden är trovärdig och har två argument, där hennes uppgifter är väsentligt 
klara och utan motsägelser, och hon har en godtagbar förklaring gällande ändrandet av 
uppgifter i åtalspunkt 4 då hon var rädd att vännerna skulle tycka det var fel av henne att inte 
skrika eller springa därifrån. 

Gällande bevisvärdet av SKL:s utlåtanden (DNA) och möjligheten att erhålla 
bevis på annat sätt än genom sexuellt umgänge menar Hovrätten att det är ytterst osannolikt 
och har fem argument, där de anser att det ger ett konstruerat intryck att den tilltalade valde 
att slänga pappret i handfatet istället för att spola ner det i toaletten.  Gällande den tilltalades 
vittnen så uppger Hovrätten att den tilltalades frus vittnesmål lämnas utan avseende då hon 
lämnat uppgifter som är motsägelsefulla och inte går att förena med utredningen i övrigt. 
Vittnena Hanssons uppgifter kan inte tillmätas någon bevisverkan av betydelse då de begärt 
att få tidpunkten rättad och enligt Hovrätten framstår deras berättelser som tillrättalagda och 
onaturligt detaljrika. Hovrätten menar på att det är ett osannolikt sammanträffande att 
målsäganden hade en plan att oriktigt beskylla den tilltalade och hittade ett papper med hans 
sperma som möjliggjorde detta. Det har heller inte framkommit något annat sätt för 
målsäganden att komma över sperma från den tilltalade. 

Gällande bedömning av vittnesuppgifter och målsägandens agerande menar 
Hovrätten att målsägandens vittnen har ett lägre bevisvärde då hon inledningsvis lämnat 
felaktiga uppgifter till dessa om att hon blivit drogad. Hovrätten har sex argument som talar 
emot en falsk anmälan, då målsäganden var ledsen och orolig när hon berättade om 
händelsen, hon var rädd och grät inför anmälan och ville först inte gå in till polisstationen och 
det anses inte sannolikt att tveka om det var en falsk anmälan. Vittnen berättar att hon inte 
ville flytta och lämna skolan och sina vänner. Om målsäganden haft en plan att oriktigt 
beskylla den tilltalade för våldtäkt är det märkligt att hon inte lämnade konkreta uppgifter om 
det istället för att hon sa att hon blivit drogad och därför inte visste vad som hänt. Hon 
väntade två dagar med att göra en polisanmälan och kunde då löpa viss risk att de planterade 
spermabevisen kunde förstöras eller försämras. Målsäganden talade inte om att det fanns 
sperma på mattan förrän nästan fyra månader efter polisanmälan. Hovrätten ställer sig även 
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frågan varför hon i sådana fall valt att placera sperma på mattan istället för underkläder eller 
lakan. 

Gällande motiv uppger Hovrätten att det inte finns något konkret motiv för en 
falsk anmälan och inte heller något hedersmotiv och där har de två argument, då det inte finns 
något som talar för att målsäganden har sexuella erfarenheter i verkliga livet och således 
behöver en ”syndabock”, samt att de tidigare våldtäkterna är inte kända och faktumet att hon 
gjort dessa talar inte för att hon i tiden därefter ska ha haft hedersrelaterade motiv.  

Gällande bevisningen rörande målsägandens datoranvändning menar Hovrätten 
att tidpunkten inte utesluter våldtäkt. Målsäganden har uppgett att våldtäkten skedde ca 13.10 
när hon satt framför datorn och såg klockan på väggen. Datorn slogs på 14.08 vilken 
automatiskt ställer om sig till sommartid. Men målsäganden uppger att hon suttit och surfat på 
sin surfplatta vid datorn. Konversationerna på facebook visar på att hon chattat från kl. 13.50 
alltså innan datorn sattes på och därför är det möjligt att klockan på väggen hade ställts om till 
sommartid och att klockan var 13.10. Där av kan våldtäkten ha ägt rum mellan 13.10 -13.50. 

 

Subjektspositionering 

Tingsrätten 

Målsäganden: ”Den romska flickan” 

Det diskursiva utrymmet för identiteten beskrivs i termer av den romska kulturen, romer, 
kulturell bakgrund, zigenare, säger saker som inte stämmer samt att hon stulit. 
Problemformuleringen som Tingsrätten uppger med målsägandens ändrade utsaga diskuteras i 
relation till hennes identitet som Den romska flickan: 

”Även om det med hänsyn till målsägandens kulturella bakgrund kan finnas en orsak till att 
hon inte har velat framstå som medveten om, eller delaktig i det hon berättat om är den 
omständigheten att hon medvetet lämnat felaktiga uppgifter ägnad att minska hennes 
trovärdighet. De först lämnade uppgifterna har dessutom varit utförliga och detaljerade.” 
(TR s. 18). 

Målsägandens identitet framställs med en negativ inverkan i diskursen och hennes kultur som 
att den kan ha orsakat hennes medvetna lögn. Vilken orsak som kan förklara lögnen uppges 
dock inte, och ändringen minskar hennes trovärdighet. Det som blir av vikt i diskursen tolkas 
vara framställningen av kategoriseringen till kulturell vars motsats blir ”svensk”. 
Målsägandens romska kultur beskrivs i bakgrunden till domen: 

”Målsäganden har inledningsvis beskrivit att hon tillhör den romska kulturen och att det för 
romer är viktigt att kvinnan är ”ren”, dvs. oskuld, när hon gifter sig”. (Ibid. s. 5).  

 
Genom beskrivningen produceras målsäganden som att tillhöra den ”romska kulturen” där 
det för gruppen ”romer” är viktigt att kvinnan är oskuld och ”ren” vid giftermål. Det 
framkommer ingen skillnad mellan romska individer i citatet utan snarare mellan grupper 
där ”romer” blir en kollektiv identitet och det för alla romer blir viktigt med kvinnans 
oskuld. Målsäganden beskrivs även av den tilltalade som uppger att: 
 

”Målsäganden är en bra tjej i grund och botten, men ibland sade hon saker som inte 
stämde, t.ex. uppgav hon att hon vid ett tillfälle att hon blivit kallad ”zigenare” i skolan 
men när han gick dit för att tala om saken fick han besked att detta inte var sant. Det 
framkom att hon också stulit saker i deras hem, bl. a 1000 kr av [dotterns] sparpengar 
(Ibid. s. 7). 
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Målsäganden beskrivs av den tilltalade som att han hade uppfattat henne som bra tjej i 
grund och botten vilket han genom utsagan inte anser att hon är just nu. Det som framstår 
som viktigt i beskrivningen är att målsäganden inte talar sanning om att t.ex. kallas för 
zigenare samt att hon stjäl föremål från den tilltalade och från den tilltalades dotters 
sparpengar. Dessa handlingar i form av att stjäla beskrivs även av frun till den tilltalade 
som vittnar om att:  
 

 ”Det förekom att målsäganden stal olika saker i deras hem och hon hade vid ett tiotal 
tillfällen ringt [Lars] på socialtjänsten och påtalat detta problem”. (Ibid. s. 9).” 

 
Beskrivningarna som ges av målsäganden beskrivs som problematiska och frun till den 
tilltalade beskriver stölderna från deras hem vilket hon uppger att hon har påtalat vid ett 
”tiotal tillfällen”. Den romska flickan positioneras differentiellt mot den tilltalade i och 
med att det är hon som stjäl från ”deras hem” och av ”hans dotters sparpengar”. 
Målsägandens vän Erika har dock vittnat om att målsäganden ville ”bort från 
familjehemmet då de anklagat henne för att ha stulit dotterns plånbok” (ibid. s 14), vilket 
ger ett motstridigt perspektiv till de negativa beskrivningarna om henne. Identiteten som 
Den romska flickan beskrivs sammantaget utifrån negativa konnotationer som tolkas få en 
negativ inverkan för hennes trovärdighet då hon blir den aktiva som ljuger och stjäl och där 
den tilltalade produceras som det passiva offret som hon har stulit ifrån. 
 

  ”Den sexuellt utmanande flickan” 

När målsäganden positioneras som den sexuellt utmanande flickan görs hennes diskursiva 
utrymme inom analogikedjan: anmälningar om våldtäkt mot tre romska killar, våldtagen, 
sexuella övergrepp, samt stort behov av sex. Tingsrätten uppger i sin trovärdighetsbedömning 
att:  

”Även om det inte har någon avgörande betydelse bör också vägas in att målsäganden 
något år före nu aktuell anmälan anmält att hon utsatts för våldtäkt vid tre tillfällen av 
olika yngre män, en anmälan som hon vid huvudförhandlingen ömsom uppgivit var 
osann, ömsom sann.” (TR s. 18) 
 

Tingsrätten uppger i trovärdighetsbedömningen att det inte har någon ”avgörande betydelse” 
men att det bör ”vägas in” att målsäganden anmält våldtäkt vid tre tillfällen, och vars utsaga 
beskrevs som ”osann ömsom sann”. Lisa på socialtjänsten vittnar om att: 

”På grund av målsägandens anmälningar om våldtäkt mot tre romska killar fick 
målsäganden och hennes familj skyddat boende. [Lisa] har vidare bekräftat sina 
journalanteckningar gällande målsägaren”. (Ibid. s. 15). 
 

Målsäganden beskrivs ha anmält våldtäkt tidigare mot tre romska pojkar och genom ”dessa 
anmälningar” har familjen behövt flytta till ett skyddat boende, där ansvaret förflyttas över på 
målsäganden vars anmälningar beskrivs vara orsaken till flytten i motsats till pojkarnas 
eventuella övergrepp. Tingsrätten redogör vidare för Kuratorn Cecilia som vittnar om att:  

 
”Målsäganden och två kamrater sökte upp henne. Målsäganden ville inte själv berätta vad 
som hänt utan det var de två andra som berättade. […].[Cecilia] har vidare uppgivit att en 
annan flicka i målsägandens klass hade berättat att hon blivit våldtagen på en toalett några 
månader tidigare och hon var orolig för att detta skulle kunna påverka de andra eleverna”. 
(Ibid. s. 14)”. 

 
Utsagan beskrivs ha kunnat ”påverkas” av att en annan elev på skolan hade blivit våldtagen. 
Begreppet blir otydligt i vilken mån det avser men tolkas medföra en fiktiv utsaga som fått 
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”påverkan” från annat håll. Vidare beskrivs målsäganden av sin biologiska pappa som uppger 
att han:   

 
”[...] kände oro för att även han skulle bli anmäld av målsäganden för sexuella övergrepp 
om hon skulle bo hemma hos honom och att hans fru uppgivit att målsäganden hade ett 
stort behov av sex”. (Ibid. s. 16). 

 
Målsäganden beskrivs i negativa termer vars diskursiva utrymme medför en konstruktion 
av att ha ”ett stort behov av sex” och där hennes biologiska pappa är rädd att ”även han” 
ska anmälas för sexuella övergrepp. Beskrivningen blir dock otydlig gällande varför 
målsägandens biologiska pappa är rädd att anmälas sexuella övergrepp av henne. Hon 
beskrivs vid tidpunkten för åtalspunkt 4 även prata ”med ett stort antal personer på 
facebook” (ibid. s. 19) där vissa var kompisar och vissa var okända (ibid. s. 6). Identitetens 
negativa inverkan på trovärdighet i diskursen tolkas vara hennes tidigare anmälningar om 
våldtäkt, det stora behovet av sex, att hennes pappa är rädd att han ska anmälas för sexuella 
övergrepp av henne samt att hon på facebook talar med okända personer. 
 

”Jobbig och återkommande placerad” 

I den sista identiteten som inte är lika framträdande som ovanstående uppger Tingsrätten i 
trovärdighetsbedömningen att målsäganden vid aktuell tidpunkt var ”16 år och 
familjehemsplacerad” (TR s. 17) och när hon kom till boendet beskrivs hon ha ”svårt att få 
ihop det” (TR s. 18). Analogierna beskrivs i negativa termer som rör sig kring att hon är 
familjehemsplacerad, har rymt från ett familjehem, omplaceras, omhändertagits, klarar inte 
gränssättning, samt tillhör en grupp av barn som är ”jobbiga”. Hennes diskursiva 
handlingsutrymme beskrivs av Lisa på socialtjänsten som uppger att: 

”Hon blev själv inkopplad i ärendet i juni 2011. Då hade målsäganden rymt från ett 
familjehem och skulle omplaceras till ett annat. Vid förhandlingen i förvaltningsrätten tog 
målsäganden tillbaka sina anklagelser mot fadern och utredningen mot honom lades ned. 
Enligt hennes uppfattning borde målsäganden omhändertagits även pga. eget beteende. 
Målsäganden är enligt hennes uppfattning svår att nå fram till, hon säger saker som hon 
sedan ändrar och tar tillbaka och klarar inte gränssättning […]”. (Ibid. s. 15) 

 
Beskrivningen av målsäganden är att har hon rymt från ett familjehem och borde ha 
omhändertagits för eget beteende. Hon beskrivs även som svår att nå fram till och klarar inte 
av gränssättning. Den tilltalades fru vittnar om att hon och den tilltalade:   
 

”... som familjehem har tagit emot barn som är ”jobbiga” och haft olika diagnoser, t.ex. 
ADHD, och hon vet att man måste ”hålla ut” för att få resultat. Hon förstod att 
målsäganden hade behov av samtalshjälp. Hon hade också sagt till målsäganden att hon 
inte skulle få bo kvar om hon inte ändrade sitt beteende”. (Ibid. s. 9).  

 
Målsäganden interpelleras till de barn som frun beskriver som ”jobbiga” och har haft 
diagnoser då de har bott i samma familjehem som henne. Dessa barn vet frun att man måste 
”hålla ut” för så att de ska få ett resultat, men vilken typ av resultat det skulle vara beskrivs 
inte. Målsäganden beskrivs även vara i behov av samtalshjälp och hennes handlingar och 
egenskaper i form av hennes ”beteende” måste ändras för att få bo kvar. Då beteendet 
beskrivs som något som måste ändras blir således hennes diskursiva handlingsutrymme 
felaktigt. Det motstridiga perspektivet i beskrivningen av målsäganden är från Lars på 
socialtjänsten som vittnar om att när han besökte familjehemmet i januari 2013 hade 
målsäganden uppgett att hon trivdes i familjehemmet och att den tilltalade med fru uppgett att 
det hade börjat ”fungera bättre för målsäganden” (TR s. 15-16). Den negativa inverkan som 
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identiteten får gällande trovärdighet tolkas vara att målsäganden beskrivs som jobbig, har ett 
felaktigt beteende och klarar inte gränssättning. 
 

Den tilltalade: ”Mannen med erektionsproblem” 

Gällande den tilltalade uppger Tingsrätten i trovärdighetsbedömningen att ”uppgifterna ger 
utrymme för att det kan vara praktiskt möjligt att DNA spår från honom överförts på 
målsäganden på annat sätt än genom sexuellt umgänge” (TR s. 21). Dessa uppgifter beskriver 
den tilltalades erektionsproblem och att han tränat i badrummet och förlagt ett papper med 
sperma (ibid s. 20). Det diskursiva utrymmet för den tilltalade beskrivs genom analogierna 
erektionsförmåga, ”träna”, erektionsproblem, samt nedsatt sexuell förmåga. Den tilltalades 
problem med erektionen beskrivs enligt följande: 
 

”Vid aktuell tidpunkt, mars 2013, hade han varit sjukskriven i ca tre månader efter att ha 
”gått in i väggen”, och fått en depression. Han hade i anledning därav kontakt med en 
kurator [Cecilia]. I slutet av mars 2012 hade han just börja arbeta halvtid. Sjukdomen hade 
bl.a. påverkat hans erektionsförmåga. Erektionen fungerade ”till och från”. För att komma 
tillrätta med detta problem hade han börjat ”träna” på egen hand, vilket han läst att man 
kunde göra. Träningen visade sig hjälpa till viss del”. (TR. s. 8).  

 
I beskrivningen av den tilltalade framgår problematiken med erektionsförmågan som beskrivs 
fungera ”till och från”. Genom träning på egen hand har problemen med erektionen visat sig 
hjälpa till en viss del. Synen på sig själv tolkas i beskrivningar av att det beror på hans 
sjukdom ”depression” samt att han uppger att det skulle vara ”skämmigt om någon annan 
skulle hitta pappret” (TR s. 9). Genom det tolkas identiteten till en beskrivning han vanligtvis 
inte själv identifierar sig med. Kuratorn Cecilia vittnar och beskriver hennes relation till den 
tilltalade vilket ligger i led med den tilltalades egen beskrivning om sina erektionsproblem: 
 

”Kuratorn uppger att [den tilltalade]kom till henne pga. företagshälsovården. De 
träffades vid åtta tillfällen, första gången den 16 februari 2013 Den misstänkte hade 
drabbats av stressproblem med bl.a. dålig sömn och erektionsproblem. Det senare 
problemet kom upp tidigt i deras kontakt, någon gång i slutet av februari.” (Ibid. s 16.) 

 
Kuratorn beskriver den tilltalades erektionsproblem och framställer dessa som samstämmande 
med stressproblemen. Frun till den tilltalade beskriver även hon erektionsproblematiken: 
 

”[Den tilltalade ] hade drabbats av depression vilket medfört nedsatt sexuell förmåga. För 
att hjälpa upp detta hade han fått rådet av sin kurator att släppa på prestationskravet och 
öva på egen hand”. (TR s. 10-11). 

 
Den tilltalade beskrivs av sin fru som att ha drabbats av depression vilket har medfört hans 
nedsatta sexuella förmåga och hon uppger även att den tilltalade fått rådet till sig att öva ”på 
egen hand”. Vid den aktuella dagen beskriver den tilltalade hur hans fru på eftermiddagen 
gick ut på en promenad och han passade då på att ”träna” (ibid. s. 9). När frun kom hem 
berättade han för henne att han hade fått ”utlösning” från träningen (ibid). Genom den 
tilltalades identitet som Mannen med erektionsproblem medför denna beskrivning en 
gränsdragning mellan honom och målsäganden som beskrivs med ett stort behov av sex och 
vars pappa är rädd att bli anmäld för sexuella övergrepp. Den tilltalades positiva inverkan i 
diskursen gällande trovärdighet tolkas vara hans erektionsproblem som en alternativ 
förklaring till den tekniska bevisningen, och då identiteten hamnar i ett differentiellt 
förhållande till en identitet som potentiell våldtäktsman. 
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”Den ansvarsfulle vårdnadshavaren” 

Tingsrätten skriver i sin trovärdighetsbedömning att den tilltalade trott sig var ensam hemma, 
att hans fru var ute och gick, samt att makarna Hansson kom tillbaka för att hämta sin dotter 
som varit hos dem. Det har heller inte förekommit ”någon anledning att ifrågasätta dessa 
vittnesuppgifter” (TR s. 20). Handlingsutrymmet beskrivs genom analogierna fru, dotter, 
hemma, familj, familjehem, tagit emot barn, samt familjehemmet. I beskrivningarna kring 
identiteten ges konnotationer till en ansvarig vårdnadshavare genom familjehem och 
faderskap. Den aktuella dagen beskriver vittnet Beatrice som är makan i det gifta paret 
Hansson att: 
 

”[…]hon och hennes familj umgås ofta med familjen […]. Den 25 mars 2013, som var 
hennes födelsedag, hälsade de på hos familjen […]. De kom dit vid 10.30–11.00-tiden. 
[Frun] hade bakat och de fikade tillsammans. Även målsäganden deltog. Allt var som 
vanligt och alla var glada”. (TR s. 11).  

 
Beatrice och hennes familj beskriver hur de ofta umgås med familjen som den tilltalade 
tillhör. Hon berättar även hur hon den aktuella dagen för åtalspunkt 4 firade sin födelsedag 
hemma hos familjen och detta uttalande ger konnotationer om en god relation mellan dem. 
Händelserna för dagen beskrivs av Beatrice som att allt var ”som vanligt” och ”alla var 
glada”. Den tilltalades hem tolkas genom dessa beskrivningar till ett hem där det firas 
födelsedagar, bakas och där alla är glada. Det gifta paret Hansson som firade födelsedagen 
hemma hos den tilltalade är samma vittnen som Tingsrätten uppger har gett stöd angående 
den ”övriga bevisningen” gällande tidpunkten (TR s. 20) Den tilltalade får sin roll och 
handlingsutrymme vidare beskrivet av sin fru vilket är det citat som även beskriver 
målsäganden som jobbig och återkommande placerad: 
 

”Hon och […] har som familjehem tagit emot barn som är ”jobbiga” och haft olika 
diagnoser, t.ex. ADHD, och hon vet att man måste ”hålla ut” för att få resultat”. (Ibid. 
s.9). 

 
Den tilltalades handlingsutrymme återspeglas i att vara en pappa och har som familjehem 
tagit emot barn som är jobbiga tidigare. Som familjehemspappan är det viktigt att ”hålla ut” 
när man tar emot ”jobbiga barn” som kan ha diagnoser. Beskrivningarna som ges tolkas 
medföra att det krävs mer av en familjehemspappa än en ”vanlig pappa” där ett stort ansvar 
och förtroende på läggs på den tilltalade då dessa barn kan ha diagnoser, och ett hårt arbete 
ligger som bakom för att få ett ”resultat” hos barnen. Vad resultatet innebär eller vilken typ av 
arbete och egenskaper som krävs i den tilltalades roll som en ansvarig vårdnadshavare för att 
få ett ”resultat” beskrivs inte, men den tilltalade tolkas i positiva termer i jämförelse med 
målsägandens identitet som Jobbig och återkommande placerad. Trots att den tilltalade måste 
”hålla ut” så beskriver han sin roll och uthållighet i form av att ha ”lång erfarenhet av att 
arbeta med ungdomar” (ibid. s. 7). Lars från socialtjänsten beskriver även den tilltalade i 
positiva termer och vittnar om att: 

 
”Han har haft kontakt med familjehemmet […] sedan 2010 och socialtjänsten i […]  har 
tidigare haft ett barn placerat hos dem. De har goda erfarenheter av familjehemmet och 
har haft en bra kommunikation med [den tilltalade]”. (Ibid. s. 15). 

 
Lars beskriver hur han tidigare har placerat barn hos den tilltalade och dessutom har de haft 
en bra kommunikation mellan varandra. I citatet går det att se motsättningarna till 
målsäganden gällande kommunikation då hon av Lisa på socialtjänsten beskrivs som svår att 
nå fram till. Den tilltalades positiva inverkan på trovärdighet i diskursen tolkas vara i form av 
att vara en ansvarig vårdnadshavare, med ett stort förtroende, som har lång erfarenhet att ta 
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hand om ungdomar, som socialtjänsten har goda erfarenheter av sedan tidigare och är någon 
som de haft en bra kommunikation med. Det ger konnotationer till en trovärdig identitet som 
går att lita på. 
 

Hovrätten 

Målsäganden: ”Den blyga flickan” 

Hovrätten uppger i sin trovärdighetsbedömning att uppgifterna om de påstådda sexuella 
övergreppen är förhållandevis kortfattade och detaljfattiga vilket kan bero på att målsäganden 
”har stora svårigheter att muntligen uttrycka sådant som rör kroppen och sex (HR s. 4).  Det 
som betonas i beskrivningen är de stora svårigheterna att tala om sex, och när målsäganden 
positioneras som identiteten Den blyga flickan beskrivs hon med analogier i form av 
svårigheter att muntligen uttrycka det som rör kroppen och sex, hon är inte sexuellt 
utagerande och inget tyder på att hon har sexuella erfarenheter i verkliga livet. I Tingsrättens 
positionering av målsäganden baserades identiteten bland annat på styvmoderns uttalande om 
hennes ”stora behov av sex” men Hovrätten uppger att: 
 

”Det saknas information om vilken relation målsäganden har till sin styvmor samt vad 
skälet är till att hon uttalat sig på detta sätt. I övrigt finns det inget som talar för att 
målsäganden skulle vara sexuellt utagerande. [Lisa] på socialtjänsten har t.ex. uppgett att 
hon inte noterat något som tyder på det”. (Ibid. s. 13). 

 
I citatet förmedlas hur Hovrätten problematiserar skälet för styvmoderns uttalande och påtalar 
istället att det inte finns något som tyder på att målsägandens handlingsutrymme är annat än 
icke- sexuellt utagerande, vilket även bekräftas av Lisa på socialtjänsten. Hovrätten diskuterar 
relationen mellan målsäganden och styvmamman och beskriver att det saknas information om 
relationen dem emellan och varför styvmamman skulle uttala sig om handlingar som inte 
anses gå i linje med identiteten som Den blyga flickan (ibid.). En annan faktor som diskuteras 
gällande målsäganden är de konversationer som hon har medverkat i på facebook:  
 

”Det förhållandet att målsäganden på Facebook deltagit i konversationer som verkar ha 
anspelat på sex kan inte föranleda några särskilda slutsatser rörande målsägandes sexuella 
erfarenheter i verkliga livet.” (Ibid.) 

 
Genom chattandet som ”verkar ha” anspelat på sex, tolkas det som får vikt i diskursen vara att 
målsäganden inte har några sexuella erfarenheter i verkliga livet. De positiva konnotationerna 
för identiteten i relation till trovärdighet i diskursen tolkas vara målsägandens icke-sexuella 
handlingar, att hon även är blyg för att tala om sådant och saknar verkliga sexuella 
erfarenheter. 

”Familjehemsbarnet” 

I trovärdighetsbedömningen uppger Hovrätten att målsäganden vid tillfället för den påstådda 
våldtäkten var 16 år gammal, omhändertagen enligt LVU och familjehemsplacerad hos den 
tilltalade som även ansvarat för vård och tillsyn av henne (HR s. 17). Målsägandens lämnade 
uppgifter beskrivs som detaljfattiga och kan ”mycket väl bero på att målsäganden är en ung 
person” (HR s. 4). Analogierna som beskriver identiteten består av att hon är omhändertagen, 
ung, att den tilltalade ansvarar för vården om henne, att hon är familjehemsplacerad, placering 
samt att hon inte vill byta familjehem. Genom analogierna förmedlas en syn på målsäganden 
som ett utsatt familjehemsbarn som är i behov av vård och skydd och beskriver samtidigt 
relationen till den tilltalade och hans roll som ansvarig vårdnadshavare. Hovrätten diskuterar 



   
 

 
 

33 

de utsagor som lämnats om målsäganden och menar att den tilltalades fru och ”hennes 
beskrivning av målsägandens person är full av motsägelser och framstår som klart 
överdriven” (HR s. 8) och det på grund av att: 
 

 ”Det hon berättat om att familjen haft svåra problem med målsäganden under hennes 
placering och att dessa förvärrats tiden innan polisanmälan stämmer inte […] överens 
med den uppfattning som ansvarige handläggaren vid socialtjänsten har fått vid sina 
kontakter med familjen”. (Ibid). 

 
Genom citatet visar Hovrätten på beskrivningar som motsäger identiteten men inte blir 
trovärdiga. Dessa bygger på beskrivningar av målsägandens karaktär som blir motsägelsefulla 
och framstår som överdrivna och inte får samstämmighet med Lars på socialtjänsten. Andra 
motsättningar förekommer vidare i fruns vittnesmål som samtidigt beskriver hur målsäganden 
blivit inkluderad att få följa med familjen på en utomlandsresa den 16 mars 2013 vilket 
Hovrätten uppger är ”märkligt” då frun senare uppgett att målsäganden ”på grund av sitt 
beteende inte skulle få någon mer chans” (ibid. s. 8). Att målsäganden skulle få resa med 
familjen tyder på en god relation, och visar samtidigt på motsättningarna som finns i 
beskrivningarna runt henne. Hovrätten uppger även att det i vittnesmål framkommit att 
målsäganden ”trivdes med sina vänner i skolan och att hon var angelägen om att inte byta 
familjehem, då det skulle medföra en risk att hon skulle få byta skola (HR s. 12). Hon beskrivs 
vara ”angelägen” om att inte byta familjehem genom att det skulle riskera att hon kunde 
behöva lämna sina vänner. Tillvaron som målsäganden haft i familjen beskrivs i positiva 
termer och Hovrätten menar på att de flesta uppgifter i målet tyder på att hennes ”tillvaro i 
familjehemmet varit förhållandevis bra” (ibid. s. 8). Det diskursiva handlingsutrymmet 
motsäger även en falsk anmälan då Hovrätten menar på att inget tyder på en så allvarlig 
konflikt i familjehemmet som skulle motivera målsäganden att anmäla den tilltalade för ett 
brott han inte begått (ibid s. 12). Att identiteten som Familjehemsbarnet får en positiv 
inverkan på trovärdighet i diskursen tolkas vara då hon är en ung utsatt person som blivit 
placerad enligt LVU, att hon har trivts i familjehemmet och inte har velat flytta eller har andra 
anledningar att göra en falsk anmälan samt att de ser motsättningarna i beskrivningarna kring 
henne av fosterhemsfamiljen. 
 

”Den rädda flickan” 

Följande identitet syns minst av målsägandens identiteter i Hovrättens dom. Analogierna för 
Den rädda flickan är att hon är rädd, ledsen, orolig, grät samt känner rädsla. I 
trovärdighetsbedömningen skriver Hovrätten att en godtagbar förklaring till de ändrade 
uppgifterna är att målsäganden beskriver sig vara ”rädd för att vännerna skulle tycka att det 
var fel av henne att inte skrika eller springa därifrån” (HR s. 5). Det centrala tolkas ligga i 
målsägandens skamkänslor att hon inte sprang eller skrek som hon är rädd att även hennes 
vänner kommer att tycka. Vidare beskrivs hon av vännerna som: 
 

”[…]mycket ledsen och orolig då hon berättade för dem vad som hänt”. (HR s. 11).  
 
I citatet förmedlas målsägandens mående när hon berättar för sina vänner, och att hon då var 
ledsen och orolig. Vidare berättar vittnet som följde med henne och gjorde polisanmälan att 
målsäganden var ”rädd och grät att hon först inte ville gå in på polisstationen” (ibid.). 
Målsägandens emotionella uttryck diskuterar Hovrätten i relation till det diskursiva 
handlingsutrymmet att göra en falsk anmälan där de menar att om anmälan vore falsk bör hon 
varit säker på sin sak och inte varit rädd och grät. Hovrätten menar även att det också måste 
beaktas att flera vittnen berättat om att målsägande kände stor rädsla för att en polisanmälan 
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skulle leda till att hon än en gång skulle behöva flytta och lämna sina vänner (ibid.). 
Identitetens positiva inverkan för trovärdighet i diskursen tolkas vara känslorna av skuld och 
skam för att hon inte skrek eller sprang och att hon visade emotionella känslor i form av att 
hon grät och var rädd.  
 

Den tilltalade: Mannen som anför erektionsproblem 

Problemformuleringen som Hovrätten diskuterar är den alternativa hypotesen om den 
tekniska bevisningen som den tilltalade uppgivit: att han glömt ett papper med sperma i 
handfatet på toaletten som sedan försvunnit och det i samband med att målsäganden var i 
behov av en syndabock (HR s. 12). Hovrätten uppger i domen att det är ”naturligtvis inte 
omöjligt att sperma kan överföras på andra sätt än genom sexuellt umgänge. När sperman 
påträffats i målsägandens slida är det emellertid svårt att, om samlag inte förkommit, se 
någon annan rimlig förklaring än att sperman medvetet placerats där”. Om den tilltalades 
sperma inte hamnat i målsäganden på grund av sexuellt umgänge så menar Hovrätten att den 
måste ha placerats medvetet av målsäganden. Detta scenario menar de dock är ytterst 
osannolikt. Att sperman har funnits på ett papper som försvunnit menar den tilltalade beror på 
sin handling i form av erektionsträning: 
  

”På grund av sina erektionsproblem har ”tränat” i badrummet den aktuella dagen, att han 
fick utlösning i samband med att [Beatrice] ringde på dörren samt att han då fått bråttom 
och kan ha lämnat ett toalettpapper med sperma i handfatet”. (HR s. 7). 
 

Kuratorn Cecilias uppgifter går i linje med dessa uppgifter och bekräftar att den tilltalade 
”under våren 2012 haft erektionsproblem” (ibid. s. 7). Den tilltalade beskrivs även av sin fru 
och att han berättat för henne om sina handlingar i form av att ”han fått utlösning på toaletten 
när hon var ute på promenad och att det då hade knackat på dörren” (ibid.). I och med att 
frun beskriver den tilltalades erektionsträning förmedlas en bild av hur erektionsproblemen 
diskuterats mellan makarna. Enligt frun har den tilltalade även frågat om hon sett något 
papper på toaletten. Gränsdragningen för identitetens handlingsutrymme problematiseras av 
Hovrätten som uppger att ”det är mot den bakgrunden i och för sig inte otänkbart att [den 
tilltalade] kan ha erektionstränat den aktuella dagen” (ibid.). Men det diskursiva 
handlingsutrymmet i relation till trovärdighet produceras som konstruerat, med motiveringen 
att det upplevs ge ett ”konstruerat intryck” om att han blev så stressad och lade det i handfatet 
istället för att spola ner de i toaletten (ibid. s. 7). Den tilltalades sperma beskrivs även ha 
”påträffats in målsägandens slida samt på en matta som vid den här tidpunkten legat i 
målsägandens rum” (HR s. 6). Att identiteten ges en negativ inverkan i relation till 
trovärdighet uppges vara handlingen som ger ett konstruerat intryck samt att sperma har 
hittats på två ställen vilket ytterligare bekräftar det diskursiva handlingsutrymmet som 
konstruerat.   
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Heder i trovärdighetsbedömningen 

”Hedersflickan” 

Beskrivningarna kring identiteten kommer från polisutredningen och domarna. Det diskursiva 
handlingsutrymmet rör sig kring målsägandens oskuld som förklaring till hennes beteende 
och består av att vara ren, oskuld, att hon riskerar bortgifte, att det blir problem för henne och 
sin familj samt begreppet ”skam”. I diskursen syns inte identiteten utan ett hedersperspektiv. 
Målsäganden beskriver själv sin bakgrund i polisutredningen och berättar om hur hennes 
biologiska far ville gifta bort henne efter att hon anmält våldtäkter av tre romska killar. Att 
målsäganden har hotats av bortgifte uppges även i Tingsrättens dom där Lisa från 
socialtjänsten uppger att:  

 
”Målsäganden omhändertogs i januari 2012 p.g.a. bristande föräldraförmåga, 
målsäganden hade då anmält sin far för misshandel och för att han ville gifta bort 
henne”. (TR s. 15).  

Målsäganden beskrivs ha omhändertagits då hennes far uppges ha misshandlat henne samt att 
det fanns hot för bortgifte. Målsäganden berättar vidare om: 
 

”... hur hon kommer från en romsk familj där det enligt kulturen inte är tillåtet att ha sex 
innan giftermål. I den kultur som hennes familj tillhör så får man inte ha sex innan man gifter 
sig, då blir det problem, både för henne själv och för familjen”. (PU s. 32).  

 
I beskrivningen berättar målsäganden att hon kommer från en romsk familj där det enligt 
kulturen inte är tillåtet att ha sex innan giftermål. I målsägandens beskrivning uttrycker hon 
hur hon inte bestämmer över sitt eget handlingsutrymme som bestäms av de kulturella 
normerna och att det är både henne själv och familjen hon drar skam över om hon har sex 
innan hon gifter sig. Den andra problemformuleringen gällande identiteten i diskursen är att 
hon uppgett att hon var oskuld när hon flyttade till fosterhemsfamiljen (TR s. 5). Tingsrätten 
påpekar att ”de uppgifter hon lämnat i polisförhör i [hennes tidigare kommun] om det som 
hände där medförde inte enligt hennes uppfattning att hon inte längre var oskuld” (TR s. 5). 
Fokus i uttalandet tolkas ligga på att det är ”hennes uppfattning” att hon var oskuld trots tre 
tidigare våldtäkter. Målsäganden förklarar sitt resonemang i polisutredningen med att det var 
den här våldtäkten som ”fördärvade henne” (PU s. 44), i meningen att hon blödde och 
spräckte mödomshinnan. Att målsäganden ljög om att hon blivit drogad menar vittnet Petra 
som är vän till henne att: “målsäganden hade sagt till henne att hon ljög för att vännerna inte 
skulle tycka det var fel av henne att inte skrika eller springa därifrån” (TR s. 13) samt att 
målsäganden uppgett att ”hon inte hade sovit utan varit vaken hela tiden. Anledningen till att 
hon hade ljugit, det var för att hon var väldigt rädd för att de skulle tycka att [målsäganden] 
var äcklig och dålig tjej” (PU s. 283). De ändrade uppgifterna, som tolkas hamna i 
motsättning till trovärdighet i diskursen, innebär en handling för målsäganden så att hon inte 
ska uppfattas som en” äcklig och dålig tjej” för att hon inte kämpade emot våldtäkten genom 
att springa eller skrika.  Varför det beskrivs som viktigt för henne uppges i en beskrivning av 
henne själv: 

 
”[M]an måste vara oskuld när man gifter sig annars är man dålig, ej ren, men han sabbat 
för familjen dom kommer ha skam och sånt. Jag är dödens” (PU s. 44).  
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Genom beskrivningen förmedlas konsekvenserna av denna (påstådda) våldtäkt som uppstår 
genom att hon nu förlorat oskulden innan giftermål. Konsekvenserna innebär inte bara att hon 
förstört för sig själv utan för hela sin familj som kommer att ”ha skam” och hon är nu 
”dödens”. Målsäganden upplever således att hennes agerande är centralt för att inte bli 
skuldbelagd eller betraktas som en äcklig och dålig tjej.  Målsäganden uppger vidare att 
”hennes biologiska familj säger att allt är hennes fel” (PU s. 32), vilket hon uppgett att hon 
även var rädd för. I domen diskuteras vidare kring målsägandens sexualitet och hur hennes 
styvmoder uppgett att hon har ett ”stort behov av sex” och där hennes biologiska pappa 
uppgett att även han är rädd att anmälas för sexuella övergrepp (TR s. 16). Dessa 
beskrivningar hamnar i motsättning till de övriga beskrivningarna om målsäganden där hon i 
polisutredningen beskrivs av sin kontaktperson Karin som att ha ”väldigt svårt att prata om 
sex. Hon kan exempelvis komma med en lapp om hon behöver bindor eller en rakhyvel. Hon 
tycker det är jobbigt att prata om sådana saker i överhuvudtaget” (PU s. 298).  Målsägandens 
vän Elin vittnar även om att målsäganden uppgett att den tilltalade ”gjort det där” vilket skulle 
refereras till (den påstådda) våldtäkten (TR s. 14). Vidare uppger målsäganden i 
Tingsrättsdomen att ”efter våldtäkten gick han ut från hennes rum men kom tillbaka igen och 
sade åt henne att torka upp något vitt som hamnat på mattan […]. Hon vet heller inte 
varifrån det som hamnade på mattan kom” (TR s. 7). Målsäganden beskrivs inte veta varifrån 
det vita kom med hänvisning till den tilltalades sperma. Gällande uttalandet om målsägandens 
”stora behov av sex” beskrivs det mer utförligt i journalanteckningen i polisutredningen (PU 
s. 205) där styvmodern berättar att: ”[målsäganden] har ett stort behov av sex och hon 
beskriver ett tillfälle då de haft besök av bekanta som övernattat hemma hos dem. De hade en 
son som var yngre än [målsäganden] och som var med vid detta besök. [Styvmodern] 
berättar att något inträffat mellan [målsäganden] och den pojken vid detta besök” (ibid). 
Målsägandens stora behov av sex beskrivs av styvmodern som syftar på ett tillfälle där något 
inträffat mellan målsäganden och en annan pojke. 

Identiteten blir osynlig i den moderna kontexten samt feltolkas där hennes 
handlingar hänvisas till andra förklaringar. Identiteten tolkas få en negativ inverkan i den 
moderna kontexten i relation till trovärdighet då bevarandet av hennes oskuld konstrueras 
som orsaken till att hon ljög om hur våldtäkten gått till, samt att hon anser sig ha varit oskuld 
innan denna våldtäkt trots tre tidigare anmälningar om våldtäkt. 

 

”Mannen med hedersglasögon” 

När den tilltalade positioneras som Mannen med hedersglasögon tolkas identiteten utifrån 
hans påstådda utsagor från polisutredningen och domarna, och identitetens diskursiva 
handlingsutrymme centrerar kring synen på målsäganden som ett tillgängligt objekt som kan 
användas av honom. Analogikedjan består av att han fick reda på att målsäganden tidigare 
gjort flera anmälningar om våldtäkt, att han frågar om hennes oskuld, uttalar att det kommer 
komma blod första gången, uppges uttala att han gjort målsäganden till kvinna, aldrig 
intresserat sig för någon annan som bott där samt att han vill skicka hem henne till sin pappa. 
Identiteten är inte synlig genom en modern kontext utan ett hedersperspektiv. 
 
I polisutredningen framkommer det att den tilltalade och hans fru har fått reda på varför 
målsäganden blev placerad hos dem: ”De fick även reda på från sociala att det har varit stora 
problem med [målsäganden] och de fick även reda på att hon tidigare gjort flera 
anmälningar gällande våldtäkter (PU s. 345). I uttalandet uppges att målsäganden har anmält 
flera våldtäkter tidigare vilket den tilltalade fått reda på. I Tingsrättens dom vittnar 
målsäganden om den tilltalades handlingar där det centrala för honom uppges vara hennes 
oskuld som han frågar henne om hon har kvar: ”När hon inte svarar säger han att han kan se 
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om hon är det, när hon frågar hur skrattade han bara” (TR s. 6). I beskrivningen uppges det 
centrala för den tilltalade vara huruvida målsägandens fortfarande har sin oskuld intakt vilket 
han samtidigt uppger att han kan se. Målsäganden beskriver hur hon under den påstådda 
våldtäkten skrek och att ”jag började gråta för det gjorde så ont, jag ramlade på mattan han 
ramlade på mig sen så sa han det kommer komma blod första gången man gör det så då 
kommer blod sen sa han jag tror dig att du var oskuld” (PU s. 44). Genom målsägandens 
beskrivning av den tilltalades utsaga skulle det således medföra att han delar hennes förståelse 
av att när man blöder så förlorar man sin oskuld. Målsäganden uppger vidare att när hon nästa 
dag vaknade ”och skulle äta frukost, så kom han och frågade mig om det gjorde ont 
fortfarande, jag svarade inte, sen sa han du är kvinna inte tjej längre, han sa, jag tog din 
oskuld, jag var tyst jag pratade inte med honom” (PU s. 44). Den tilltalade beskrivs genom 
uttalandet påpeka hur han gjort målsäganden till ”kvinna” när han nu, likt målsägandens 
påstående, tagit hennes oskuld. Inger, som är en vän till målsäganden besvarar i förhör frågan 
gällande den tilltalades utsaga om att målsäganden nu blivit kvinna: 

 
”Hon förstod vad [den tilltalade] menat med att [målsäganden] nu var kvinna. Hon 
förklarar att eftersom han är från Iran och det i vissa kulturer är så att man blir kvinna när 
man har sex, så hade han våldtagit [målsäganden] och gjort henne till kvinna”. (PU. s 
279).  

 
Genom citatet tolkar vittnet den tilltalades uttalande om att han gjort målsäganden till kvinna 
till hans iranska kultur. Frun till den tilltalade uppger vidare att: 

 
”De har varit fosterfamilj och han har aldrig intresserat sig för någon utan dem som bott 
där. Hon berättar att de har varit fosterfamilj i 10 år med en del långa placeringar av 
både såväl killar som tjejer. De har haft många vackra tjejer placerade hos sig, och [den 
tilltalade] skulle aldrig ha intresserat sig för någon utav dem. Hon säger att hon känner 
sin man på det viset”. (PU s. 258). 

 
Den tilltalades fru uppger att den tilltalade aldrig har intresserat sig för några andra fosterbarn 
där de till och med haft ”vackra tjejer” såväl som killar placerade hos sig. Uttalandet kan 
tolkas som att identiteten aldrig visat intresse för de andra barnen då dessa inte reflekterades 
på samma sätt genom glasögonen. Elin, som är vän till målsäganden beskriver hur den 
tilltalade har hotat målsäganden med att uttala att ”du ska vara glad att du är här” och ”jag 
kan skicka hem dig till din pappa (PU s. 287), och kan visa på en maktaspekt som uppstår 
mellan den tilltalade och målsäganden där han hotar med att skicka hem henne till den man 
som hotat att gifta bort henne. Identiteten uppges vidare ha uttalat att målsäganden är i behov 
av en syndabock då hon anmält våldtäkter tidigare och har hotats av bortgifte. Det kan visa på 
hans förståelse av hennes eventuella ”behov” av en syndabock utifrån hennes hederskontext.  

Identitetens negativa inverkan på trovärdighet tolkas vara en syn på 
målsäganden där hennes oskuld och frågetecknet kring den är central för honom, att den är 
anledningen till att han väljer ut henne, och varför han aldrig intresserat sig för några andra 
flickor. 
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5. Analys 
I analysen nedan är inte syftet att föra en rättsdogmatisk diskussion om riktigheten i 
domstolarnas bedömning, utan ge en bakgrund till vad som kommit fram i diskursen för att 
underlätta analysen om vilken roll identiteterna spelar i diskursen. 
Vilken betydelse har identiteterna i trovärdighetsbedömningen?  
 
Tingsrätten 

Gällande målsäganden och sanningshalten i hennes utsaga bör den enligt kriterierna vara klar, 
logisk och sammanhängande (Schelin, 2007) men inget av dessa begrepp används av 
Tingsrätten i deras trovärdighetsbedömning utan består av värdeladdade begrepp. 
Problemformuleringen med utsagan beskrivs i form av att den har ”växt fram”, ”vandrat runt” 
samt att målsäganden uppges ha ”svårt att få ihop det” (TR s. 18). I övrigt uppges hennes 
uppgifter vara ”klara och detaljerade” (TR s. 17) vilket tillhör kriterierna (jmf Gregow, 1996). 
Det första mönstret i trovärdighetsbedömningen är att Tingsrätten uppger att målsäganden vid 
tillfället var 16 år och familjehemsplacerad. I och med hennes unga ålder bör den muntliga 
utsagan bedömas utifrån hennes förutsättningar (Schelin, 2007) men utsagan tolkas likt en 
vuxens kriterier och det framkommer inga rimliga förklaringar till hennes bristfälliga utsaga 
(jmf Gregow, 1996). Den tilltalade produceras och bedöms i relation till sin ålder och hans 
utsaga beskrivs som ”tydlig och detaljerad” (TR s. 20.), vilket tillhör kriterierna (jmf Gregow, 
1996). Att dessa värdeladdade begrepp används enbart för målsäganden och att hon inte 
bedöms utifrån sin ålder eller utifrån rimliga förklaringar kan bero på hennes identitet som 
Jobbig och återkommande placerad som möter den ansvariga vårdnadshavaren, och således 
tingsrättens identifikation med den tilltalade (jmf Lindholm och Bergvall, 2006). Gällande 
konstanskriteriet i utsagan formuleras ett problem med att målsäganden ändrar sig, där 
ändring av vissa delar i utsagan kan motiveras av en godtagbar förklaring (jmf Gregow, 
1996). Tingsrätten söker en orsaksförklaring i hennes ”kulturella bakgrund” vilket blir det 
andra mönstret i diskursen. Gränserna för diskursen konstrueras i och med denna utsaga och 
trovärdighet skapas som den svenska kulturen och målsägandens kulturella bakgrund 
produceras som icke tillhörande den svenska. Det medför samtidigt att hon inte tillhör 
”gemenskapen” eller ”svenskheten”. Tingsrätten uppger att det kan finns en orsak genom 
hennes kulturella bakgrund att hon inte velat framstå som medveten om eller delaktig i den 
påstådda våldtäkten, men beskriver inte denna orsak som ändå medför att de sänker hennes 
trovärdighet. Att de sänker ”hennes trovärdighet” innebär hennes allmänna trovärdighet och 
inte den specifika utsagan vilket inte är önskvärt (jmf Gregow, 1996). Här tolkas identiteten 
som Den romska flickan spela en betydande roll. I bakgrunden skapas hennes 
handlingsutrymme genom analogier där hon beskrivs ljuga om att kallas för zigenare och stal 
föremål från den tilltalade. Antiziganismens mest förekommande uttryck är bland annat 
fördomsfulla uppfattningar om att romer ljuger och stjäl (www.amnesty.se). Båda dessa 
egenskaper konstruerades målsäganden till i diskursen och alla egenskaper produceras med en 
negativ inverkan. Identitetskonstruktionen kan sägas visa på hur handlingsutrymmet gällande 
etnicitet och kultur kategoriseras till olika egenskaper och beteenden. Den tilltalade benämns 
däremot inte vid sin etnicitet vilket producerar honom till en majoritet (svensk) trots att han är 
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kurd från Iran. Varför hon produceras tíll en romsk identitet och inte den tilltalade kan vara då 
han beter sig så som domstolen förväntar sig och härleds till en kulturkrock som innefattar 
både tal och kroppsspråk där domstolens egen kategorisering och identifikation med den 
tilltalade kan medföra att han automatiskt får högre eller lägre trovärdighet (Lindholm & 
Christianson, 1995; Lindholm & Bergvall, 2006). Kan den tilltalade föra sig ”bättre” och tala 
språket bättre så kan han således ”försvenskas” i relation till målsäganden och tyda på att 
domstolen sympatiserar med honom. Laclau och Mouffe (2008) menar att skapandet av ett 
”vi” inte kan existera utan ett avgränsat ”dem” (ibid.), och när målsäganden blir ”dem” blir 
den tilltalade ”oss” vilket i sig kan göra att hon upplevs som mindre trovärdig och mindre 
”positiv” än den tilltalade som produceras till majoriteten (jmf Lindholm & Christianson, 
1995). Det finns tendenser i vårt sätt att tänka som leder till att människor från utsatta grupper 
diskrimineras utan vår intention eller medvetande (DO, 2003; Lindholm & Bergvall, 2006).  
 
Det tredje mönstret består vidare i Tingsrättens problemformulering gällande målsägandens 
tidigare anmälda våldtäkter. Då ärendet rör en våldtäkt blir sexualitet närvarande och därmed 
rådande föreställningar om kön och sexualitet. Hur rätten betraktar sexualitet blir avgörande 
då det styr vilka argument som får straffrättslig relevans och görs oberoende av hur själva 
rättsordningen är beskaffad (Agevall, 2002). Att målsägandens tidigare anmälningar om 
våldtäkt beskrivs som ”osann ömsom sann” tolkas som ett värdeladdat begrepp som inte finns 
i kriterierna för en sanningsenlig utsaga (Gregow, 1996). Orsaken till att de tidigare 
våldtäkterna beskrivs få ”vikt” för bedömningen, även om de inte anses avgörande, kan tolkas 
genom att Tingsrätten bedömer irrelevanta omständigheter som saknar relevans för det 
aktuella bevistemat, som att en person har blivit våldtagen tidigare (jmf Diesen & Lagerqvist, 
2003). Det kan härledas till Tingsrättens föreställningar om sexualitet där den rättsliga 
bedömningen baseras på målsägandens förväntade beteende och agerande, och Tingsrättens 
syn på sexualitet produceras i enlighet med att de tre tidigare våldtäkterna ”bör vägas in” i 
diskursen, samt att hon beskrivs ”tala med ett stort antal människor” (TR s. 19) och 
”däribland okända” (ibid s. 6). Utifrån bedömningen som en diskurs går det således att se hur 
målsäganden produceras till identiteten Den sexuellt utmanade flickan. Att identiteten får vikt 
för bedömningen kan vara i form av ett ”ovanligt intresse för sexuella frågor” (jmf Gregow, 
1996).  Hennes ”intresse för sexuella frågor” problematiseras dock inte av Tingsrätten och 
varför dessa uttalanden om henne har gjorts, relationen till dem som uttalade det och varför 
det får en påverkan för den tilltalades påstådda brottsliga gärning (jmf NJA, 1991, s. 83). Det 
kan visa på diskursens interna logik gällande mönstret sexualitet som formats i relation till ett 
genuskontrakt med förlegade normer och värderingar kring män och kvinnors sexualitet och 
moral (jmf Hirdman, 1988; Mackinnon, 1989; Ekström, 2002; Andersson, 2004; Bergenheim, 
2010). Genom en analogikedja produceras identiteten som Den sexuellt utmanande flickan i 
relation till hennes tidigare anmälningar om våldtäk, vars biologiska pappa beskrivs som rädd 
att anmälas ”även han” för sexuella övergrepp av henne samt hennes styvmamma som 
beskriver hennes ”stora behov” av sex. Dessa beskrivningar tolkas medföra identitetens 
negativa påverkan gällande trovärdighet, då normerna tolkas likt Hirdmans (1988) 
beskrivning av genuskontraktet som innebär ett specifikt handlingsutrymme för män och 
kvinnor. Sexualitet är kopplat till trovärdighet där kvinnor som erhåller egenskaper av att vara 
”lösaktig” inte anses vara trovärdiga, vilket innebär att handlingsutrymmet för trovärdighet 
blir begränsat (jmf Lonsway & Fitzgerald, 1994; Ekström 2002). Motsatsen för positionen 
tolkas vara en ”fin flicka” och i och med konstruktionen av hennes beteende tillskrivs hon 
attribut som kan medföra att hon bedöms som opålitlig i flera aspekter, men främst i 
rättssammanhang (jmf Ekström, 2002). 
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Det första mönstret gällande den tilltalade är hans motbevisning om sina erektionsproblem 
och pappret han glömt med sperma. Detta problematiseras inte av tingsrätten, och jämförs 
målsäganden och den tilltalade så framställs han som mer ”normal” och ifrågasätts inte på 
samma sätt som målsäganden gör. Det är ett vanligt fenomen i våldtäktsfall där det inte ges 
samma utrymme att värdera mannens karaktär och där målsägandens karaktär och 
trovärdighet hamnar i fokus snarare än gärningsmannen och brottet han (eventuellt) begått 
(jmf Ekström, 2002). Att DNA-spår har hamnat i målsägandens underliv kan vara praktiskt 
möjligt på annat sätt menar Tingsrätten. Den tilltalades diskursiva utrymme som Mannen med 
erektionsproblem tolkas få en betydande roll då han produceras i enlighet med kön och 
sexualitet i relation till ett genuskontrakt och ett gärningsmannaskap. Dessa termer ger 
negativa konnotationer i relation till ”manlighet” (jmf Hirdman, 1988), men i diskursen tolkas 
dessa ha en positiv inverkan jämtemot ett identitetskonstruerande till en ”våldtäktsman.” 
Genom den stereotypa bilden av offer och gärningsman konstrueras kategorierna socialt med 
sitt genus (Karlsson & Pettersson, 2003).  

Tingsrätten fortsätter i sin bedömning och menar att det inte finns någon anledning göra en 
problemformulering av vittnena trots ändrade uppgifter och deras relation till honom (jmf 
NJA, 1991, s. 83), och kan orsakas av hans diskursiva handlingsutrymme som Mannen med 
erektionsproblem, samt identiteten som Den ansvarsfulla vårdnadshavaren vars vittnen inte 
behöver ifrågasättas då analogierna produceras inom familjelivet till en trovärdig identitet 
som bedriver ett familjehem. När en man inte överensstämmer med den stereotypa bilden blir 
det problematiskt då de då sällan blir fällda och ingen av dessa identiteter uppfyller 
schablonbilden av en gärningsman (jmf Brownmiller, 1977; Christie, 2001). Då 
”våldtäktsmannen” utmålas som pervers och avvikande implicerar det att ”vanliga”, trevliga 
och ”normala” killar inte kan våldta (jmf Brownmiller, 1977; Christie, 2001; Ekström, 2002; 
Bergenheim, 2010). I rättssammanhang ska ”våldtäktsmannen” leva upp till denna 
schablonbild samtidigt som kvinnan måste leva upp till förväntningarna på henne som 
respektabel och måttfull. Således blir både mannen och kvinnans karaktärer och trovärdighet 
mätta (Ekström, 2002). Det är dock svårare att bli ett betrott våldtäktsoffer som kvinna än för 
en man att kvalificera sig som en tänkbar våldtäktsman (Ekström, 2002), vilket medför 
begränsningar i handlingsutrymmet och samma krav ställs således inte på kvinnan och 
mannen i diskursen. 

Hovrätten 

Hovrätten redogör för några ”allmänna reflektioner av betydelse för bedömningen av om 
målsägandens uppgifter i detta mål är trovärdiga och tillförlitliga” (HR s. 4), och uppger att 
”uppgifterna är i allt väsentligt klara och utan motsägelser” (ibid.) och inget framstår som 
motsägelsefullt eller överdrivet (ibid. s. 6), vilket tolkas i enlighet med homogenitetskriteriet 
(Gregow 1996). Problemformuleringen består dock i att utsagan i vissa delar detaljfattig 
vilket kan uppväga detaljkriteriet i form av en godtagbar förklaring (Gregow, 1996). I det 
första mönstret i diskursen ser Hovrätten till de detaljfattiga uppgifter som att de kan ha 
orsakas av hon är en ”ung person” (HR s. 4) där producerandet av henne sker enligt 
kriterierna för ett barn i diskursen och målsägandens utsaga bedöms således utefter hennes 
förutsättningar (Gregow, 1996). Identiteten som Familjehemsbarnet kan få en viss betydelse i 
diskursen i form av att de tolkar henne i relation till sina muntliga förutsättningar genom att 
konstruera henne som ung och utsatt och därför ser kompenserbara faktorer i relation till 
åldern som möter den vuxna vars uppgifter är ”klara och detaljerade” (HR s. 7.) I det andra 
mönstret i diskursen uppger Hovrätten i sin problemformulering att vissa delar av 
målsägandens utsaga är kortfattade och detaljfattiga men orsaken till att det inte sänker 
trovärdigheten uppges vara att det mycket väl kan bero på målsägandens svårigheter att prata 
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om det som rör kroppen och sex, vilket hänvisas till kriteriet om att domstolen ska ta hänsyn 
till om målsäganden för sin ålder har ett ovanligt intresse för sexuella frågor (Gregow, 1996). 
Identiteten som Den blyga kan få en viss betydelse för trovärdigheten och synen på henne 
som den ”fina flickan” med en brist på sexuella erfarenheter, då motsatsen till ”fina flickan” 
kan påverka trovärdigheten negativt (jmf Ekström, 2002) 
 
Centralt i Hovrättens trovärdighetsbedömning är även problemformuleringen gällande 
målsägandens ändrade utsaga vilket kan påverka konstanskriteriet (Gregow, 1996). Hovrätten 
uppger vidare att ”även när det gäller förhållanden som inte rör själva övergreppen har 
målsäganden i viss mån ändrat sina uppgifter under huvudförhandlingens gång. Ett exempel 
är att målsäganden först svarade nej på frågan om de anmälningar hon tidigare gjort mot tre 
andra personer rörande våldtäkt var sanna” (HR s. 5). Det problematiska tolkas vara 
ändringen av utsagan i relation till sanningshalten i utsagan i det aktuella målet och således 
inte våldtäkterna i sig från ett gammalt mål (jmf Diesen & Lagerqvist, 2003). Vidare har 
målsäganden ändrat utsagan i det aktuella målet men motiveras genom att ”hon var rädd för 
att vännerna skulle tycka det var fel av henne att inte skrika eller springa därifrån” (HR s. 5). 
Orsaken till dessa felaktigt lämnade uppgifter är enligt Hovrättens mening en fullt möjlig 
orsak (jmf Gregow, 1996). Här tolkas identiteten som Den rädda flickan kunna få en positiv 
betydelse gällande förklaringar som blir rimliga då hon agerar ”kvinnligt” och som ett offer 
bör agera genom att exempelvis känna skuld och skam- känslor (jmf Hirdman, 1988; Christie, 
2001). Att känna skuld och skam är ett vanligt och paradoxalt fenomen gällande 
våldtäktsoffer där offret känner skuld och skam men inte förövaren (jmf Ohlander, 1987, 
Holmberg, 1994; Lindgren & Christianson, 1994; Tiby, 1999). Det är ett beteende som 
förväntas och offer som inte agerar som de förväntas kan få lägre trovärdighet (Andersson, 
2004). Ett motiv till beljuganden skall även utredas i en trovärdighetsbedömning (Schelin, 
2007) och Hovrätten menar att målsäganden inte har något motiv. De anser även att det 
saknas ett hedersmotiv då de tidigare våldtäkterna inte är kända och tyder på Hovrättens 
producerande av målsägandens romska bakgrund som en produkt av en klanmentalitet med 
kännedom om hedersbegreppet där privat och offentlig heder särskiljs (Wikan, 2009; Wiener, 
2013). Målsägandens agerande i övrigt talar emot en falsk anmälan och kompletteras med 
DNA på två ställen som anses vara stark bevisning. Hovrätten följer således 
trovärdighetskriterierna i sin bedömning på målsäganden. 
 
Gällande den tilltalade anser Hovrätten att vittnena inte är trovärdiga på grund av att de har 
ändrat sina uppgifter, uppgifterna har ingen bevisning av betydelse och upplevs som 
onaturligt detaljrika. Även relationen mellan frun och den tilltalade problematiseras och 
bedömningen sker således enligt kriterierna (NJA, 1991, s. 83; Schelin, 2007). Deras 
uppgifter om målsäganden bedöms även vara fulla av motsägelser, har angetts efter anmälan 
och går inte i linje med socialtjänstens uppfattning om relationen mellan målsäganden och 
den tilltalade (HR s. 8). Gällande den tilltalades alternativa förklaring till den tekniska 
bevisningen menar Hovrätten att även om det inte är omöjligt med erektionsträning i 
badrummet så ger den tilltalades identitet inte ger ett trovärdigt intryck. Detta motsäger en 
bild av våldtäktsmannen som ”sjukligt pervers” men som ändå blir fälld (jmf Lindgren & 
Lundström, 2010), vilket kan bero på att bedömningen görs i linje en specifik och inte en 
allmän trovärdighet (Diesen & Lagerqvist, 2003). 
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Identiteten i det moderna och det förmoderna samhället  

Domstolens utgångspunkt är det moderna samhället som kännetecknas av individualismen 
och målsägandens och den tilltalades ”verklighet” tolkas i relation till klansamhället som 
symboliseras av kollektivismen och en hederskultur (jmf Wikan 2009; Wiener, 2013). För att 
förstå vad som hänt i fallet och vad som utspelade sig tolkas deras handlingsutrymme i 
relation till trovärdighet utifrån två kontexter. 

I relation till en sanningsenlig utsaga som skall vara lång, logisk, klar och sammanhängande 
(Schelin, 2007) tolkas det utifrån målsägandens kontext bli problematiskt att uppfylla dessa 
kriterier. Tingsrättens problemformulering i diskursen gällande att utsagan befaras ha ”växt 
fram”, ”vandrat runt” samt att hon är osäker på vad som hänt får en annan betydelse genom 
att tolkas till hennes kontext. Där tolkas hennes problematik om att hennes vänner pratat åt 
henne och att hennes uppgifter är detaljfattiga till att hon har svårt att prata om sex och 
således det som hon påstår hänt henne då hon vuxit upp med normerna från en hederskultur, 
och därmed kan ha svårt att sätta ord på handlingar av sexuell karaktär. Målsägandens 
identitet utifrån en hederskontext möjliggör en annan förståelse då sex i klansamhället är 
något som kan ge skam över släkten i fel omständigheter, och normen är att sex är tabu och 
således inget man pratar om (jmf Hagberg, 2009). Ett tillfälle eller rykte vara tillräckligt för 
att kosta familjen dess heder, vilket samtidigt kan förklara styvmammans uttalande om 
målsägandens ”stora behov av sex”. Det tolkas genom att se på behovet av sex som större än 
att behålla familjens heder, i meningen att gå utanför ärbarhetsnormerna och riskera hela sin 
familjs status och rykte (jmf Wikan 2009; Wiener, 2013). Hovrätten behöver inte 
hedersperspektivet för att förstå att det handlar om att hon inte kan uttrycka det som hon 
påstår har hänt henne. Dem hänvisar de detaljfattiga uppgifterna till hennes unga ålder och 
identiteten som Den blyga flickan, som är ett sätt att se på det. 

Tingsrättens problemformulering med målsägandens identitet och som tolkas få en negativ 
betydelse för hennes trovärdighet som Den sexuellt utmanande flickan baseras på 
målsägandens styvmammas uttalande, och hänvisar till en incident med en pojke som var 
hemma hos dem och ”något” inträffat. Att tolka målsäganden i fel kontext och se på henne 
med det moderna samhällets syn på sexualitet och som en flicka som enbart har växt upp med 
det moderna samhällets värderingar innebär att ett ”stort behov av sex” kan medföra en syn på 
henne som ”lösaktig” vilket i diskursen kan påverka hennes trovärdighet negativt (jmf 
Ekström, 2002). Begreppet sexualitet får inte samma betydelse i ett modernt och i ett 
klansamhälle vilket kan bli problematiskt för kriteriet om ett ovanligt intresse för sexuella 
frågor (jmf Gregow, 1996). Hovrätten behöver dock inte hedersperspektivet för att förstå att 
hon inte är sexuellt utmanande och identifierar målsäganden som Den blyga samt 
problematiserar relationen och uttalandet från styvmodern. Att kön och sexualitet utgår från 
mannen som norm (jmf Hirdman, 1988), och att målsägandens sexualitet oavsett kultur kan få 
en viss påverkan för hennes trovärdighet tolkas vara då hennes sexualitet diskuteras av båda 
instanserna, och hade även Hovrätten kommit fram till att hon var sexuellt utmanande skulle 
det kunna innebära en negativ inverkan på hennes trovärdighet då kvinnor har en strängare 
könsdisciplin än män i moderna samhällen (jmf Bergenheim, 2005), och speciellt gällande 
våldtäkt (jmf Ekström, 2002). 

Ett problem både för Tingsrätten och Hovrätten är att målsäganden ändrar sig och medvetet 
lämnat felaktiga uppgifter om att hon blivit drogad. Ändringen ses som ett brott mot 
diskursens kriterier på konstans, men enligt trovärdighetskriterierna kan även detta motiveras 
av en godtagbar förklaring (jmf Gregow, 1996). Hovrätten behöver återigen inte 
hedersperspektivet för att förstå hennes handlingar att hon kände skuldkänslor som inte 
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sprang eller skrek. Tingsrätten menar dock att det kan finnas en orsak genom hennes 
”kulturella bakgrund” till hennes ändrade uppgifter men benämner inte denna orsak, och det 
ges ingen vikt då det menar att det är ämnat att sänka hennes trovärdighet. Genom att tolka 
målsäganden till klansamhället rör sig handlingsutrymmet istället kring hennes oskuld och ett 
eventuellt skambeläggande då hon förutsätts vara ansvarig för att inte ha förlorat oskulden 
innan giftermål (Wiener, 2013). Genom att tolkas i en förmodern kontext går det att se hennes 
diskursiva handlingsutrymme i relation till trovärdighet och kriteriet för rimliga förklaringar 
(jmf Gregow, 1996) Målsäganden uppger att våldtäkten ”fördärvade henne” (PU s. 44), vilket 
utifrån hennes kontext innebär att den tilltalade spräckte hennes mödomshinna då hon blödde 
vid den påstådda våldtäkten, och i hederskulturen anses det vara det ultimata ”kyskhetstestet” 
och en bekräftelse på att flickan är ”ren” (Christianson & Eriksson, 2004). Att målsäganden 
ljög om att hon blivit drogad förklaras genom en teoretisk anknytning till Wieners (2013) 
klansamhälle och att det får konsekvenser, inte bara för henne i form av sin ”kvinnlighet” och 
således som ” ”dygdig”, ”ärbar” och ”ren”, utan medför även konsekvenser för hela hennes 
familj då fadern förlorar sin ”manlighet” i form av hans heder, vilket är det samma som 
familjens heder (jmf Wikan, 2009, Wiener, 2013). Att våldtäkten ”fördärvade henne” innebär 
således att målsäganden nu förlorat sitt ”värde” (för klanen) (Wikan, 2009). Beskrivningen 
innebär ett avståndstagande från den straffrättsliga utgångspunkten och tanken om den fria 
autonoma individen i diskursen där individen står ansvarig och får ta konsekvenserna för sitt 
handlande (Bauböck, 1996). Våldtäktsbrottet innebär i grunden en kränkning av den 
individuella friheten vilket blir ett avståndstagande från värdegrunden i ett klansamhälle 
(Wiener, 2013). Att målsäganden ändrar sina uppgifter motiveras enligt henne då hon var 
rädd att bli betraktad som en äcklig och dålig tjej, att allt skulle anses vara hennes fel, samt att 
hon nu var ”dödens”.  Att hon är rädd för att uppfattas som en ”äcklig och dålig tjej” förstås 
genom klansamhället som att det inte finns något som sätter en familj i mer vanära än att en 
kvinna i familjen inte lyckas upprätthålla ärbarhetsnormerna och det är oerhört skamfyllt för 
henne och hennes familj om hon förlorar oskulden innan giftermålet (Wikan, 2009). Jämförs 
begreppen ”skuld och skam” med våldtäkter i moderna samhällen medför det även ett 
skuldbeläggande på kvinnan från samhället om hon t.ex. klätt sig utmanande (Bohner et al., 
2009). Men skillnaden mot klansamhällen är att flickan inte äger sin kropp vilket medför att 
det blir mannen som förlorar hedern. Det leder således till kollektiva konsekvenser för klanen 
och hamnar i motsats till ett modernt individualistiskt (svenskt) samhälle (Khan, 2006; 
Weiner, 2013). Att målsäganden är rädd att hon ska skuldbeläggas tolkas vara då hon 
förutsätts vara ansvarig för att bibehålla sin oskuld intakt, och genom att bli utsatt för en 
våldtäkt har hon ”gjort sig tillgänglig” och dragit skam över sin familj. En flickas kropp får 
inte uppfattas som tillgänglig av någon annan än den blivande maken då hon i sådant fall blir 
”värdelös” och skuldbeläggs (jmf Wikan, 2009). Målsäganden uppger att hennes familj säger 
att ”allt är hennes fel” vilket tyder på att de anser att hon ”gjort sig tillgänglig”.  

Genom att målsäganden uttrycker att hon nu är ”dödens” visar det återigen på 
gränsdragningen av konsekvenser mellan ett modernt och ett förmodernt samhälle där 
våldtäkten inte enbart får en eventuell rättslig konsekvens, utan istället får andra konsekvenser 
då heder inte kan återupprättas genom rättssystemet då det är en allt eller inget dygd. Heder 
återupprättas genom döden alternativt exil eller bortgifte om ”skammen” hålls privat (Wikan, 
2009).  Sätts detta om skam för hela klanen, förlorandet av sitt värde, eventuell död, exil eller 
bortgifte i relation till det moderna begreppet trovärdighet och som en rimlig förklaring till 
hennes ändrade uppgifter, visar det på andra möjliga tolkningar som inte syns i domarna (jmf 
Gregow, 1996). 
 
Den tilltalades möjliga identitet som Mannen med hedersglasögon är i Tingsrätten och 
Hovrättens dom osynlig, i meningen att hederskontexten inte problematiseras i relation till 
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hans påstådda handlingar. Den tilltalade tolkas utifrån polisutredningen och domarna där han 
beskrivs av målsäganden och hennes vän Julia, samt förstås genom hans bakgrund från Iran i 
meningen att om han inte själv lever under normerna så känner han förmodligen till dem. 
Genom den teoretiska anknytningen till klansamhället ges ett annat möjligt diskursivt 
handlingsutrymme för identiteten som icke trovärdig. Den tilltalades diskursiva 
handlingsutrymme tolkas genom hans hedersglasögon och således hans syn på målsäganden 
som ”värdelös och tillgänglig”. Det som framkommer från polisutredningen är att den 
tilltalade fått reda på att målsäganden anmält tre våldtäkter innan hon blev placerad i 
familjehemmet samt att hon hade hot om bortgifte från sin biologiska pappa. Att målsäganden 
blivit våldtagen tidigare samt hotats med bortgifte innebär genom dessa glasögon en syn på 
henne där begreppen genus och heder i en förmodern kontext medför att hon ses som 
”skamfull” då hon har förlorat sin ”kvinnlighet” och värde i form av ”dygdig” och ”ärofylld”. 
Genom glasögonen speglas målsäganden som ett tillgängligt objekt då en sexuell relation 
innan giftermålet kan kosta hennes familj dess heder och social status (Wiener, 2013). Ett 
bortgifte är vanligt i ett klansamhälle och det måste ske innan ryktet om att flickan ”dragit 
skam” över familjen nått någon utomstående då familjens anseende fortfarande kan räddas 
(ibid). Genom det synsättet ser han hur målsäganden dragit skam över familjen, om det inte 
har hållits privat, och således ses hon som ”värdelös” för klanen och kan användas av honom 
(jmf Wikan, 2009).  
 
Att hon ”kan användas” av honom särskiljs från det svenska rättssystemet och det är enbart i 
klansamhället där hon är ”värdelös” för familjen (jmf Wikan, 2009). Den tilltalade uppges ha 
frågat målsäganden kring hennes oskuld, om hon har den kvar, vilket visar på det centrala för 
honom är hon har ett ”värde”. Han uppges ha skrattat och sagt att han kan se om hon är det, 
vilket förstås genom att en ogift flicka har ett värde som oskuld och det kontrolleras genom 
ständig granskning (ibid). Genom att placeras utanför familjen där hennes familj inte längre 
kan kontrollera henne finns det ett frågetecken kring hennes oskuld och hon kan genom det 
förlora sitt värde då endast ett rykte kan räcka för att sätta familjen i vanära (jmf Wikan, 2009; 
Wiener, 2013). Jämförs detta med en flicka som inte lever under dessa hedersnormer i ett 
modernt samhälle har hon ingen klan att ansvara för då manlig heder och prestige är 
frikopplad från den kvinnliga sexualiteten (Khan, 2006). Mannens heder i ett klansamhälle 
anstår helt på kvinnlighet definierat som ”dygdig och ren” vilket inte är fallet i ett modernt 
samhälle då flickan heller inte ses som ”värdelös” och ”tillgänglig” även om hon förlorat 
oskulden och/eller inte är kontrollerad. En kvinna som tolkas genom en modern kontext bör 
dock inte gå lättklädd, ha många sexpartners eller utsätta sig för ”onödig fara” om hon lättare 
skall uppnå brottsofferstatus och trovärdighet (jmf Christie, 2001; Ekström, 2002; Bohner et 
al, 2009). Frun till den tilltalade uppger även att de tidigare haft många ”vackra tjejer 
placerade hos sig och den tilltalade ska aldrig ha varit intresserad utav någon av dem” (PU 
s. 258), vilket genom hedersperspektivet kan tolkas i form av att han ”valt ut” målsäganden då 
hon förlorat sitt värde för klanen och därför kan ”användas “av honom. Genom dessa 
glasögon syns även motsättningen till det svenska rättssamhället där denna handling är 
straffbar och hennes värde som individ fortfarande är intakt även om hon skulle anses som 
”värdelös” för klanen. 
 
Vidare uppges den tilltalade ha hotat målsäganden med att om hon inte beter sig så skickar 
han hem henne till hennes pappa som hon är rädd för p.ga misshandel och risk för bortgifte. 
Uttalandet kan genom att tolkas till klansamhället visa på varför detta skulle skrämma henne, 
då det sätter den tilltalade i en maktposition när individen i ett klansamhälle har en skyldighet 
att underordna sig kollektivet och klanens huvud(man) (jmf Hjärpe, 2003). Hennes pappas 
heder anstår på henne och de andra kvinnorna i familjen, så det är han som förlorar hedern 
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och således den hon ”bör” vara rädd för (jmf Wiener, 2013). Vidare uppger målsäganden att 
den tilltalade uttryckt att hon efter (den påstådda) våldtäkten ”blivit kvinna” vilket tyder på att 
även han ser mödomshinnan som det ultimata kyskhetstestet (vilket dock är synsätt som även 
finns i andra samhällen än just klansamhällen) (jmf Christianson & Eriksson, 2004). Att den 
tilltalade uppger att målsäganden kan vara i behov av en syndabock kopplas i Tingsrättens 
dom till målsägandens ”kulturella bakgrund” och i Hovrättsdomen till målsäganden i form av 
ett möjligt hedersmotiv vilket de dock inte ansåg att hon har. Men av Julia tolkades det till 
den tilltalade och hans kultur Iran. Att den tilltalade uppger att målsäganden behöver en 
”syndabock” kan även tyda på att han förstår grunderna för hedersnormerna i klansamhället 
genom att målsäganden har förlorat oskulden och är i ”behov” av en syndabock som hon kan 
skylla de tidigare våldtäkterna på då hon vanärat familjens heder genom att ha ”gjort sig 
tillgänglig” (jmf Wikan, 2009). Genom dessa beskrivningar produceras en ny möjlig 
gärningsman med förmoderna värderingar som blir osynlig i en modern kontext. 

Skapas motstridande identiteter i diskursen? 

Resultatet har visat på parternas olika identitetskonstruering i relation till trovärdighet i 
diskursen utifrån två kontexter. Analysen tolkas i det här steget vidare genom deras 
motsättning i förhållande till varandra och till Christies teori (2001) om det ideala offret och 
förövaren (ibid). Resultatet tolkas i diskursen som att domstolarna inte enbart bedömer 
skyldig eller inte skyldig, utan utspelar sig i två helt olika bedömningar gällande hypotes 1: 
den tilltalades gärning mot målsäganden och hypotes 2: målsägandens konstruerande av 
bevismaterial. 
 
Bilden av ett offer som är svagt och oskyldigt som möter en stor och ond gärningsman kan 
sägas vara den ”ideala” situationen för att uppnå offerstatus, men så är ofta inte fallet i 
verkligheten. Kön, ålder och kroppslig förmåga har visat sig ha betydelse vid konstruktionen 
av offer vilket bör innebära att unga, gamla, handikappade och kvinnor lättare kan erhålla 
status som brottsoffer då dessa grupper betraktas som extra sårbara (Christie, 2001). I och 
med att målsäganden vid tillfället var 16 år och i den tilltalades vård kan det tolkas som att 
hon är extra utsatt och sårbar. För att målsäganden lättast ska uppnå ”brottsofferstatus” och bli 
trovärdig bör dock inte offer och förövare ha någon personlig relation, och både offret och 
gärningsmannen bör passa in i schablonbilden (Christie, 2001) samt socialt konstrueras med 
sitt genus (Karlsson & Pettersson, 2003). Ett brottsoffer kan således ses som svagt och passiv 
(jmf Christie, 2001), eller genom den stereotypa definitionen av (positiv) kvinnlighet i form 
av att vara kärleksfull, emotionell, självuppoffrande och omvårdande (jmf Hirdman, 1988). I 
Tingsrättens dom kan den tilltalade snarare associeras till de kvinnliga egenskaperna i och 
med att han beskrivs utefter känslor: han mådde dåligt då han gått in i väggen och han hade 
fått erektionsproblem vilket gjorde att han pratade med en kurator. Han beskrivs även som 
omvårdande då han som familjehemspappa har drivit ett familjehem i 10 år. Målsäganden 
framställs med stereotypt (negativa) manliga egenskaper då hon produceras som ”strategisk” 
och ”bråkig” i diskursen (jmf Haavind, 1992) och blir motsatsen till den tilltalade då han blir 
”god” och hon blir ”ond” som förfalskar bevisning, om Tingsrätten tolkar trovärdighet som att 
det hon berättar är medvetet osant för att nå ett mål. De skapas således som varandras 
motpoler (jmf Christie, 2001). Hon beskrivs även stjäla från den tilltalade och hans familj och 
han blir det utsatta offret, både för hennes anmälan och hennes tidigare stölder. Producerandet 
av parternas identitetskonstruktion tolkas i ljuset av offer- och gärningsmannabeskrivningar 
vilket kan ses som att identiteterna byter plats med varandra - målsäganden konstrueras som 
gärningsman och den tilltalade som ett offer (jmf Christie, 2001). 
 



   
 

 
 

46 

Jämförs denna identitetskonstruering med Hovrätten tolkas offer- och 
gärningsmannabeskrivningen för målsäganden i enlighet med hennes genus och offerstatus 
(Christie, 2001; Karlsson & Pettersson, 2003). Målsäganden beskrivs som det unga, svaga och 
sårbara offret som placeras enligt LVU i den tilltalades vård och omsorg. Hon beskrivs även 
som rädd, blyg, icke-sexuell, är ledsen, gråter och har skuld och skam - känslor. Forskning har 
visat på att om kvinnan gråter och är upprörd kan hon anses som mer trovärdig (Schuller, 
2010). En kvinna som inte reagerar efter gängse normer av hur en kvinna ”ska reagera” i 
enlighet med sitt genus kan leda till att hon inte blir trovärdig inom rättssystemet (jmf 
Andersson, 2004). För att bli ett idealt offer bör offer och gärningsman skilja sig från 
varandra (Christie, 2001), vilket dock inte är fallet i Hovrättens dom. Den tilltalade framställs 
inte som den onda och perversa gärningsmannen utan som en icke trovärdig identitet vilket 
ändå leder till en fällande dom. Men det kan även bero på att det föreligger teknisk bevisning 
och att Hovrätten uppger att den i samband med att målsäganden upplevs som trovärdig 
räcker för en fällande dom (HR s. 4). 
 
Ett tredje sätt att se på offer- och gärningsmannaproblematiken utifrån en 
identitetskonstruering är genom Wieners (2013) teoretiska anknytning till klansamhället. 
Genom den framkommer en bild i linje med Hovrätten gällande målsägandens offerskap där 
hon blir ett utsatt brottsoffer. Genom att tolka den tilltalade genom det perspektivet framträder 
en ny beskrivning på honom där han konstrueras som en ond gärningsman som tolkas vara 
”beräknande” (jmf Christie, 2001). Då Christies teori innebär att gärningsmannen helst ska 
vara okänd för målsäganden för att lättare uppnå offerstatus tolkas det i denna studie medföra 
en större utsatthet då hon är i hans vård och ses som ”värdelös” för klanen, vilket innebär är 
hon anses vara ”tillgänglig” för gärningsmannen med hedersglasögon. 
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6. Diskussion 

Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med studien var att analysera Tingsrättens och Hovrättens argumentation i 
beskrivningarna av den målsägandes och tilltalades trovärdighet. Genom att analysera 
trovärdighetsbedömningen genom en diskursteoretisk utgångspunkt, utifrån analysbegreppen 
kön och heder, belystes hur identiteter ges ett handlingsutrymme i relation till trovärdighet 
och icke trovärdighet. Den kritiska aspekten består av en dekonstruktion av ”objektiviteten” i 
bedömningarna och vilken plats identiteterna ges av domstolen i diskursen. Materialet som 
analyserades är ett domslut utifrån två instanser: Tingsrätten och Hovrätten med tillhörande 
utredning. De mönster som framkom utkristalliserade regler som i sin tur ledde till identiteter, 
där jag fann ett flertal versioner av målsäganden och den tilltalade i domen.  I Tingsrättens 
dom tolkades det förekomma en mer allmän trovärdighetsbedömning av parterna och 
beskrivningar med värdeladdade begrepp. Målsägandens identitetskonstruktion producerades 
med en negativ inverkan på hennes diskursiva utrymme för trovärdighet i form av Den 
romska flickan, Den sexuellt utmanande flickan samt Jobbig och återkommande placerad. I 
dessa tre identiter påverkade hennes kön, heder och social ställning hennes trovärdighet 
negativt. Tingsrätten försökte ta ”kulturell hänsyn” men misslyckas. De producerar henne 
enligt negativa stereotypiska egenskaper för den romska kulturen, och de ser inte kulturen 
som en produkt av en klanmentalitet där dess normer och värderingar var det som tolkades få 
vikt i diskursen. De förstår således inte henne och vad som hon uppger har utspelat sig. 
Tingsrätten ”försvenskar” även den tilltalade till skillnad mot målsäganden. Den tilltalade 
konstruerades med två identiteter som båda tolkades medföra hans positiva inverkan i 
diskursen i form av Mannen med erektionsproblem samt Den ansvarige vårdnadshavaren som 
hamnar i ett differentiellt förhållande mot diskursens konstruktion på ”våldtäktsmannen”.  
 
Hovrätten fokuserar mer på en specifik trovärdighet enligt HD:s trovärdighetskriterier och de 
lägger ingen vikt vid parternas kultur. Hovrätten tar inte upp målsägandens romska ursprung 
eller den tilltalades iranska ursprung, där båda produceras som etniskt svenska i diskursen. I 
analysen konstruerades målsäganden till tre identiteter i form av Den blyga flickan, 
Familjehemsbarnet samt Den rädda flickan. I Hovrättens dom bedöms dock inte målsäganden 
efter sin allmänna trovärdighet utan en mer specifik trovärdighet och Hovrätten behöver inte 
hedersperspektivet för att se henne som ett möjligt brottsoffer och motiverar istället hennes 
handlingar i relation till trovärdighet och hennes unga ålder, även om de till viss del ser till 
hennes hederskontext och uppger att hon inte har ett hedersmotiv. Målsäganden konstruerades 
dock till viss del i egenskap av sitt kön och att hon agerade ”kvinnligt” och som ett offer 
”skall agera”, vilket kan ha påverkat hennes trovärdighet positivt. Den tilltalades 
identitetskonstruering ledde endast till en identitet som Mannen som anför erektionsproblem, 
vars diskursiva handlingsutrymme inte fick ett trovärdigt intryck.  
 
Identiteterna konstruerades som motstridande i domarna, och genom att tolka målsäganden 
och den tilltalades identiteter genom Christies (2001) teoretiska anknytning om det ideala 
offret konstruerades målsäganden utifrån Tingsrättens trovärdighetsbedömning som en möjlig 
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gärningsman och den tilltalade som ett offer och han blev frikänd. Hovrätten konstruerade 
målsäganden till ett offer medan den tilltalade inte konstruerades till den ”onda 
våldtäktsmannen” och han blev ändå dömd (jmf Christie, 2001), vilket kan bero på den 
tekniska bevisningen som medförde att det inte fokuserades så mycket på den tilltalade i 
diskursen. Genom att komplettera analysen med Wieners (2013) teoretiska perspektiv om 
klansamhället och dess värderingar möjliggjordes nya sätt att se på ”offret” och 
”gärningsmannen” i diskursen. Utifrån det tillades två identiteter där målsägandens identitet 
som Hedersflickan konstruerades med en positiv inverkan för hennes handlingar i relation till 
trovärdighet. Detta gick i linje med hur Hovrätten konstruerade målsäganden med en 
brottsofferstatus.  Genom samma teoretiska anknytning tolkades även ett nytt sätt att se på 
den tilltalade som inte synliggjordes i någon av domarna som Mannen med hedersglasögon 
och han konstruerades som en möjlig gärningsman och tolkades få en negativ påverkan för 
hans trovärdighet. 
 
Slutsatser som kan dras från analysen är att makt förstås som ett handlingsutrymme (Foucault, 
2009), och handlingsutrymmet gällande trovärdighet såg olika ut för parterna beroende på 
vilken instans som dömde och i vilken kontext de tolkades i. Det kan tolkas i ljuset av hur 
domstolen är med i skapandet och definierar regler och värderingar och därmed begränsar 
parternas handlande genom denna makt. Det innebär att i studien medför kön och heder 
identiteter ”makt att” göras trovärdiga eller inte”, och domstolen har ”makt över” att 
bestämma det. Tingsrätten bedömer en mer allmän trovärdighet och hovrätten en mer specifik 
trovärdighet. Tingsrättens försök att ta kulturell hänsyn misslyckas och målsäganden vinner 
på att tolkas utifrån den moderna kontexten så som Hovrätten gör, men det kan även bero på 
att det förelåg stark teknisk bevisning. Det kan sammanfattas med att en persons trovärdighet 
aldrig får mätas större värde än en tillförlitlig utsagas betydelse som bevisning i ett mål 
(Diesen & Lagerqvist, 2003). Analysen har visat att föreställningen om trovärdighet som 
etableras i diskursen inte är konstant. Juridiska texter kan ses som diskurser som ständigt 
formuleras och föreställningen om trovärdighet är inte en gång givet för alla (Foucault, 2009). 
Detta visar dock på en förändringspotential. Studien dekonstruerar även den verklighet som 
bedömningen baseras på och blottlägger okunskap om klansamhällen och hederskulturer. 
Analysen visade genom hedersperspektivet och klansamhället på två nya identiteter gällande 
offer och gärningsman som inte synliggjordes i domarna. Även om målsäganden fick 
upprättelse tolkas en nyanserad bild vara att föredra i trovärdighetsbedömningar genom 
kunskap om folks sammanhang, t.ex. kultur och heder. 

Metoddiskusson 

Det finns en mängd tekniker att se som diskursanalytiska verktyg och studien utförs genom en 
eklektisk tolkning av diskursbegreppet vars metod är inspirerad av Mörkenstam (1999). 
Metoden lyfter fram förställningar kring identiteter i diskursen och då domstolens ideal kan 
sägas vara faktabaserat och neutralt i en modern kontext betraktar istället diskursanalysen allt 
som kontextbaserat där inget anses som mer neutralt än något annat då den bygger på ett 
socialkonstruktivistiskt tänkande. Styrkan med metoden var att jag genom analysbegreppen i 
analogikedjor kunde analysera vilka bakomliggande normer som identiteterna baserades på 
och se vilken roll identiteterna spelade vid trovärdighetsbedömningen. En annan 
diskursanalytisk ansats skulle ha visat på andra aspekter då de alla använder sina egna 
specifika redskap och vill synliggöra olika aspekter i diskursen och verkligheten (Winther 
Jørgensen, & Phillips, 2000). Mörkenstams teoretiska begrepp underlättade 
operationaliseringen av materialet, och då teori och metod är nära sammankopplat stärker det 
studiens validitet. 
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En möjlig kritik av giltigheten (validiteten) är att domstolarna inte använder begreppet 
trovärdighet konstant. Detta då domstolen kan slå ihop begreppen och låta en trovärdig utsaga 
få påverkan för tillförlitligheten och vice versa. Operationaliseringen av begreppet skulle 
därför kunna kritiseras och varför jag t.ex. inte använder trovärdighet som en nodalpunkt, i 
meningen enbart när begreppet nämns.  Men motiveringen till fördel för studiens giltighet är 
att jag ämnade se hur domstolarna tolkar trovärdighetsbegreppet i sin bedömning och därmed 
försöka återskapa deras synsätt genom min analys. Det hade förmodligen inte gett samma 
resultat om jag enbart analyserat när begreppet nämnts och gett en missvisande bild på 
identiteternas handlingsutrymme i diskursen, vilket inte hade motsvarat syftet.  
 
När man som forskare arbetar med diskurser man är nära eller ”mitt uppe i”, och tror man vet 
eller kan om diskurserna är det speciellt svårt att se dem som just diskurser. Utgångspunkten 
är dock att jag återskapar en diskurs som inte är avgränsande i verkligheten eller som jag är 
”en del av”, men nackdelen är att diskursen jag skapar kan vara påverkad av andra 
diskursordningar, mäter jag det jag avsett att mäta? Tillvägagångssättet hade istället kunnat 
göras genom att se vilka andra diskurser som rör sig i trovärdighetsbedömningen och se 
motsättningar och således andra möjliga identiteter, men utgångspunkten var att återskapa 
trovärdighetsbedömningen som en diskurs för att se hur domstolen i sin tur producerade 
identitetskonstruktioner. Hade jag velat undersöka vilka diskurser som rör sig i domen och 
identiteterna i dessa hade exempelvis Laclau och Mouffes (2008) diskursteori kunnat ses som 
mer lämpad men det var inte syftet med studien. Metodproblem kan även diskuteras om 
analysen skulle tolkas i ljuset av en rättsdogmatisk metod vilket det dock inte är då 
trovärdighetskriterierna användes för att kunna följa domstolens resonemang och på så sätt 
dekonstruera ”objektiviteten” genom identitetskonstruktion.  
 
Så hur kan jag förhålla mig till den ”sanning” jag producerar? Genom att skapa en diskurs 
som inte är avgränsad i verkligheten ämnar uppsatsen inte att söka en objektiv sanning på hur 
domstolarna har bedömt trovärdigheten, främst då jag anser att det inte finns någon objektiv 
kunskap och då jag anser att sanning handlar om konsensus (jmf Bergström & Boréus, 2012).  
Nackdelen med metoden är att mitt resultat kan ses som att det inte är mer sant än något annat 
och filosofiskt sätt så tolkar jag min forskning som en representation av världen bland andra 
möjliga. Men då jag har en mer kritisk-realistisk hållning än diskursteori där allt bara existerar 
i språket kan studien sägas visa på de reella konsekvenserna för parterna i målet. Om vi förut 
låste in identiteter som vi kallade för “vansinniga” (Boréus, 2011 ), kan identiteter som inte 
upplevs som trovärdiga medföra sociala och rättsliga konsekvenser för dem. Om detta 
relateras till maktstrukturer så har forskningen visat på att män har lättare att bli trovärdiga 
bland annat då de enbart inte ska framställas som sjuklig perversa och/eller avvikande 
(förutom Lindgren och Lundströms studie, 2010), medan kvinnor har en helt annan 
könsmoralisk disciplin som kopplas till deras trovärdighet (jmf Ekström, 2002; Andersson, 
2004; Bergenheim, 2010). Relateras det vidare till kontext så kan identiteter som tolkas i ”fel 
kontext” och inte på ett sakligt sätt genom specifik trovärdighet även blir en maktfråga som 
kan leda till ojämlika och orättvisa konsekvenser. Den sociala kontextbaserade omvärlden kan 
sägas konstruera handlingsmöjligheter och genom att belysa hur verkningar blir verkliga i den 
fysiska världen kan identitetskonstruering leda till att identiteter t.ex. inte får upprättelse och 
inte blir trovärdiga, eller att ”normala” identitetskonstruktioner inte ses som gärningsmän. 
Studien kan på så vis öppna upp för hur vi ser på identitetskonstruering och därmed för hur vi 
kan tänka oss förändring.  
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Att tala om generaliserbarhet genom diskursanalys går inte att göra i objektiv mening då 
forskarens kontext och position påverkar vilka tolkningar som görs (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). I och med min kritisk-realistiska hållning och då jag ville synliggöra de 
självklarheter som framstår i domen ser jag dock rollen som en styrka i den meningen att 
strukturerna inte uppenbaras av sig själva utan har analyserats genom den teoretiska 
arbetsinsatsen (jmf Bryman, 2002). Det finns även olika former av generaliserbarhet där den 
analytiska generaliserbarheten handlar om forskarens bedömning är välöverlagd i relation till 
teorin och i vilken utsträckning som resultatet kan ge vägledning i andra situationer (Kvale, 
1997). Strävan med arbetet var att visa på nya synsätt av identitetskonstruktion i relation till 
trovärdighet ur olika kontexter, och resultatet har visat på att domstolen förlorar en möjlig 
förklaringsmodell genom att inte se till den verklighet som lagen tillämpas på. Det anser jag 
ger ett nytt perspektiv och därmed kan resultatet anses vara fruktbart. Genom att konstruera 
trovärdighet som ett socialt problem anser jag att studien kan inspirera till fler studier med ett 
större urval och eventuellt flera diskurser i olika kontexter. Det kan öppna upp för nya sätt att 
se på trovärdighet, identitet och makt och i viss förlängning rättvisa. Det kan ses som studiens 
bidrag till den demokratiska debatten om ett bättre samhälle (jmf Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). 

Avslutande reflektioner 

De förväntningar som fanns och motsvarade resultatet gällande kön var de normativa 
föreställningar som producerades av målsäganden. Den tidigare forskningen har kritiserat den 
”könsneutrala” lagstiftningen då bland annat vad som är en ”riktig” våldtäkt och vem som kan 
omförhandlas till att bli ett offer eller förövare får betydelse för vem som blir trovärdig (jmf 
Bergenheim, 2005; Berglund, 2007; Carlsson 2008). I trovärdighetskriterierna står det att 
domstolen ska ta hänsyn till om målsäganden för sin ålder har ett ovanligt intresse för 
sexuella frågor (Gregow, 1996). Samma regler gäller dock inte för kvinnor och män då 
kvinnan vid sexualbrott tolkas utifrån koder hon själv inte skapat som bygger på hennes 
underordning (Sutorius, 1999). I analysen av båda instanserna tolkades synen på målsäganden 
visa på föreställningar om trovärdighet där hon producerades till de stereotypiska 
föreställningarna som finns gällande flickor med ”dålig karaktär” eller tanken om den ”fina 
flickan”, vilket påverkade hennes trovärdighet (jmf Lonsway & Fitzgerald, 1994; Bohner et 
al., 2009). Detta ligger även i linje med Karlsson & Pettersson (2003) som beskriver hur det 
går att se hur stereotypiskt sett offer och gärningsman konstrueras med sitt genus, och 
Ekström (2002) som visar på tanken om den ”fina flickan” som finns i rättssystemet där 
kvinnan måste bete sig på ett visst sätt och besitta vissa stereotypiska egenskaper för att bli 
trovärdiga i våldtäktsfall (ibid). 
 

There are rational men, and then there are women: there are civilized men, and then there 
are wild and savages people….Difference here always means absolute otherness, the group 
marked as different has no common nature with the normal or neutral ones. The categorical 
opposition of groups essentializes them, repressing the differences within groups” (Young 
1990: 170).  

 
 Citatet beskriver hur det finns rationella män och sedan finns det kvinnor, där kvinnan alltid 
produceras i underordning till mannen (jmf Hirdman, 1988) vilket även genomsyrar 
lagstiftningen och kvinnans trovärdighet, och så även i den här studien. Oavsett hur kvinnan 
produceras så gör hon det i enlighet med sitt kön och ”ärbarhetsnormer” gällande hennes 
trovärdighet. Detta innebär en diskriminering utifrån kön vilket inte gör vårt svenska samhälle 
rättssäkert. Vidare i citatet efter rationella män och kvinnor finns det sedan ”vildar”, vilken i 
den här studien kan tolkas till konstruktionen av ”våldtäktsmannen”. Det har även 



   
 

 
 

51 

forskningen visat på att män som inte är perversa utan ”normala” blir svårare att se som 
våldtäktsmän (Brownmiller, 1977; Ekström, 2002). Analysen medför en typ av 
dekonstruktion av rättsväsendets ”objektivitet” och utmanar föreställningar om kön, där inte 
bara den patriarkala synen på kön är närvarande utan även kön i relation till offerskap och 
hederskultur. Genus och offerskap samverkar således vilket i Tingsrättens dom utmynnade i 
att offer och gärningsman bytte plats med varandra och där det inte ledde till en fällande dom. 
Tingsrättens gick på mannens hypotes och kunde inte förbise hans erektionsproblem och 
”kvinnliga” omvårdande familjära egenskaper och omförhandla honom våldtäktsman, och där 
målsäganden var en romsk flicka och samtidigt inte en ”fin flicka”. Det mest slående 
resultatet är dock att Tingsrätten försöker ta ”kulturell hänsyn” vilket blir målsägandens ”fall” 
och Hovrätten gör det inte vilket blir en fördel för målsäganden. Tingsrätten förstår inte 
klansamhället och dess värderingar där målsägandens ”romska kultur” inte får någon vikt i 
diskursen, utan snarare den som en produkt av en klanmentalitet. Tingsrätten försöker ta 
kulturell hänsyn men de är ofullständiga samt gör det enbart på målsäganden vilket kan ses i 
ljuset av att den tilltalade ”försvenskades” på grund av en identifikation med honom (jmf 
Lindholm & Christianson, 1995; Lindholm och Bergvall, 2006). Om domstolen identifierar 
sig med en kategori kan det leda till att identiteten automatiskt får högre trovärdighet vilket 
således är en fråga om rättssäkerhet, diskriminering och även social status. Målsäganden 
framställdes även i Tingsrättens dom som jobbig och återkommande placerad som möter den 
ansvarsfulle vårdnadshavaren, där dessa två identiteter hade negativ respektive positiv 
inverkan i diskursen vilket även har att göra med social status. 

Då våldtäkt inte bara är ett rättsligt problem utan även politiskt och socialt (Payne, 2008) 
leder föreställningen om hur vi med hjälp av språket kategoriserar människor till sociala 
konsekvenser. Att inte dömas på grund av fördomar och förutfattade meningar är grunden för 
vårt moderna rättssamhälle (Diesen & Diesen, 2013). Klassificeringen till identiteter 
innehåller föreställningar om bra/dåligt, normalt/avvikande, rätt/fel, etc., och dessa 
föreställningar upprätthåller gränser mellan kategorier (jmf Mörkenstam, 1999). I ljuset av 
diskriminering kan målsägandens identitetskonstruktion som Den romska flickan ses genom 
hur Tingsrätten producerade henne med egenskaper och handlingar helt utifrån den tilltalades 
version som alla hade en negativ konnotation till trovärdighet i diskursen. Det visar även på 
deras konstruktion av henne som särskiljande mot den tilltalade som ”försvenskades”. 
Fördomar och diskriminering utmynnar i trakasserier och våldshandlingar mot romer men 
utmynnar sig även i vardagsdiskriminering. Regeringen menar att det sker en 
kraftansträngning i sitt direkt från den 20 mars 2014 i arbetet mot antiziganism, och att det 
gäller att ifrågasätta de stigmatiserande tankemönstren som finns om romer som grupp (Dir 
2014:47). Beskrivningen av målsäganden kan visa på ett exempel av romers svårigheter att 
uppnå brottsofferstatus.  

 Resultatet kan även sägas utmana föreställningen om kön, offerskap och 
gärningsmannabeskrivning med ytterligare en förklaringsmodell i form av Hirdmans (1988) 
genussystem i en förmodern kontext. Analysen visade på hur Hirdmans genussystem 
tillsammans med en förståelse genom klansamhället nyanserade Christies (2001) teori om det 
ideala offret där målsägandens (negativa) kvinnliga egenskaper så som ”oärbar” och 
”skamfull” tolkas göra målsäganden mer sårbar och leda till ett (eventuellt) offerskap, och 
konstruerar samtidigt den tilltalade som en möjlig gärningsman - en identitet som inte 
synliggjordes i domarna. Vitsen med en domstol är att de ska vara ”neutrala” och ”objektiva” 
och titta på det som hänt, och det är inte bara att Hovrätten inte tar kulturell hänsyn och/eller 
producerar den tilltalade i relation till sanningsenlig utsaga och inte som en ond/god/trovärdig 
identitet, utan att det handlar om att målsäganden har mycket att vinna på att betraktas utifrån 
den moderna kontexten. Att tolka målsäganden utifrån det moderna rättssamhället utan 
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kulturell hänsyn tolkas bli ett mer sakligt och rättvist bedömande utifrån ”fakta” där 
Hovrätten inte går på mannens beskrivning så som Tingsrätten gjorde. Hovrätten producerade 
målsäganden till ett utsatt offer men lade ingen vikt vid den tilltalades allmänna trovärdighet 
utan enbart den specifika där han inte produceras till ”ond eller god” utan i relation till 
sanningsenlig utsaga, och där det ledde till en fällande dom. Med moderna 
samhällsvärderingar får en minderårig kvinna från en kulturell minoritet rättigheter i studien.  

Men tolkas detta vidare till andra rättsfall så kan det bli slumpartat. I det här fallet var det 
tydliga tekniska bevis vilket ett modernt rättssamhälle föredrar, men det måste finnas ett otal 
fall utan denna bevisning där utfallet hade kunnat sluta på ett annat sätt. Studien behandlar 
tolkningen av den verklighet som lagen ska tillämpas på och fullständiga kunskaper om kultur 
och heder tolkas vara betydligt säkrare då domstolen förlorar en viktig förklaringsmodell 
genom att inte se till klansamhället och förstå vad som faktiskt utspelade sig. Studien belyser 
ett komplext fenomen där begreppet trovärdighet och alla de faktorer som påverkar det utgår 
från det moderna samhället och tanken om den autonoma individen som själv får ansvara för 
sina handlingar. Genom att tolka genom Wieners (2013) teoretiska resonemang lyftes 
analysen och medförde att jag kunde tolka mötet mellan en förmodern och modern kontext. 
För att förstå vad som utspelade sig behövs kunskap om kontexten och det ena rör det 
sammanhang som målsäganden och den åtalade befinner sig i, och där spelar heder - i 
meningen klanheder och inte det moderna samhällets heder en viktig roll, och det andra rör 
det moderna samhällets kontext. En av domstolens svagheter är således att den inte förstår de 
villkor och den kultur som flickan och även mannen har växt upp i. Etnicitet, i meningen ”vi 
och dem” är inte det samma som heder i en kollektivistisk hederskultur och klansamhället 
med dess värderingar och mötet med ett individualistiskt samhälle där kvinnor har sexuella 
rättigheter. Den subjektiva bedömningen av en persons trovärdighet består av den mänskliga 
faktorn men även av fördomar och förutfattade meningar, och som studien har visat en aspekt 
på: okunskap om heder och folks sammanhang. Genom att konstrueringen av offer och 
gärningsman i hederskontexten inte är synlig genom det moderna samhällets kontext och 
trovärdighetsbegrepp, kan det innebära en grupp av offer som möjligen kan få svårast att 
uppnå brottsofferstatus och bli trovärdiga i det moderna rättsväsendet. En grupp som tidigare 
haft positionen av denna begränsning att ha svårast att uppnå offerstatus har tidigare varit 
prostituerade och missbrukare där kön och genus konstruerats i relation till offerskap (jmf 
Karlsson & Petterson, 2003; Roks, 2013), och genom det synsättet kan gruppen bytas ut mot 
de som döms i en modern kontext men formas av värderingar från en annan.  Det kan vara ett 
stort mörkertal och eventuellt leda till en kunskapsutveckling.  Det är viktigt att belysa då 
domstolen skall uppfylla dem nationella förpliktelserna om att uppnå ett jämlikt och jämställt 
samhällsdeltagande (Wendt, 2010). 

Vidare forskning 

Studien visade på hur målsägandens identitetskonstruering utmynnande i etnicitet, kultur, kön 
och sexualitet som tillsammans medförde ett diskursivt handlingsutrymme som icke trovärdig 
i tingsrättsdomen, och kan således visa på den intersektionella problematiken för 
identitetskonstruering (BVIS, 2006). Detta är dock är ett perspektiv jag inte lyft eller 
analyserat i studien och ses istället som inspiration till ett vidare forskningsprojekt, att 
analysera identitetskonstruering i rättsväsendet, eller i andra arenor, och göra det utifrån ett 
intersektionellt perspektiv. Det går även att lägga till perspektiv så som exempelvis klass, 
funktionsnedsättning och en rasifieringsteori. Att använda intersektionalitet som en teori 
skulle i analysen medföra att se hur kategorierna samverkar, samspelar och påverkar varandra 
och sedan belysa det ur olika kontexter. I linje med detta kan även en vidareutveckling vara 
att begreppsliggöra de mönster som förekommer vid kategorisering till trovärdighet 
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respektive icke trovärdighet, som i sin tur leder till identitetskonstruering. I studien 
nyanserades även genuskontraktet med begrepp om ”kvinnlighet” och ”manlighet i 
hederskontexten (jmf Wikan, 2009; Wiener, 2013), vilket skapade nya offer- och 
gärningsmannaidentiteter och även kan ses som ett förslag för vidareutveckling och således 
nya synsätt för hur vi ser på teorier kring offer och gärningsmän (jmf Christie, 2001). På ett 
mer övergripande plan så kan fler studier göras ur ett diskrimineringsperspektiv. Människor 
diskrimineras i den ”objektiva” domstolen men domstolen vet inte ens om att de 
diskriminerar. Diskriminering kan ske på grund av kultur, kön, klass osv, men det kan även 
uppkomma genom skilda värderingar och kulturer, d.v.s. den ”verklighet” som den moderna 
domstolen tillämpar sin bedömning på.  Då domstolen utgår från sin kultur, kontext och 
värderingar och inte ifrågasätter eller är medvetna om detta kan de få förödande 
konsekvenser, vilket uppsatsen visat ett exempel på genom Tingsrättens syn på lagtolkning 
och kultur. Att dekonstruera lagen, tolkningen av lagen och ”verkligheten” som lagens tolkas 
på kan inte göras för många gånger och på för många olika sätt då diskriminering strider mot 
våra mänskliga rättigheter. 
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