
Lunds universitet  RÄSK01 

Rättssociologiska enheten  VT12 

  Handledare: Anna Piasecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur mycket är en våldtäkt värd?  

En studie om normerna kring straffvärdets betydelse 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Emma Axelsson 

 



 

 

Abstract 

This report contains the result of a survey made to investigate the social norms in 

collation to the law and its sentencing. Two crimes, rape and heavy tax crime 

were in focus and chosen based on its similar punishments and different 

victimization of the state and a rape victim.  

The result shows that the victim is a big part of how we see different kind of 

crimes and how moral and emotional feelings affect our view of the crimes. Social 

norms have a huge influence on how a victim should react, feel and be treated. 

The court has made the comparison of different crimes according to the principle 

of proportion in a groundwork for changes in the law which shows that it’s 

possible to compare two crimes with similar punishment. A matrix was also made 

to compare ten cases of tax crime and rape and see if the social norms collaborate 

with the law. Both the court and the social norms decided that rape is always 

worse than crimes against the state and the court gave the offenders in rapes twice 

as high penalty than the tax criminals. 
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1 Förkortningar 
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2 Inledning 

Ekonomisk brottslighet är en form av brott där gärningsmannen är dold och offret 

inte är en enskild fysisk, människa. Skattebrott kan begås av vem som helst och 

samtidigt drabba vem som helst eftersom pengar som skulle ha gått till bl.a. skola 

och omsorg försvinner ut ur systemet utan att ge något tillbaka.  

Denna uppsats kommer svara på om man kan jämföra två olika brott med 

varandra samt behandla problematiken med offerlösa brott och normerna kring 

detta i jämförelse med brott där det finns ett tydligt fysiskt offer som har samma 

maxstrafflängd.  

Grovt skattebrott och våldtäkt är två mycket olika brott som ger upphov till 

känslor i samhället. Dels ska man inte komma undan utan att betala skatt som alla 

andra, dels är våldtäkt bland det värsta man kan utsätta en annan människa för. 

Dessa två brott har lika straffskala, max 6 år i fängelse. I det första fallet finns det 

ingen tydligt offer, i den andra finns ett mycket tydligt offer som har blivit kränkt 

och utsatt för en våldsgärning. Kan man genom straffskalan jämföra dessa och ses 

de som lika grova om man kan säga att straffet är ett mått på hur grovt ett brott är? 

Grovt skattebrott har fått en grövre benämning än våldtäkt då det är våldtäkt 

av normalgraden som har ett maxstraff på 6 år i fängelse. Detta kan man tolka på 

två sätt. Grovt skattebrott ses som likvärdig en våldtäkt. Eller är en våldtäkt 

grövre eftersom normalgraden av en våldtäkt har lika högt straffvärde som ett 

skattebrott med betäckningen grov. Hur normerna ser ut kring detta är moraliskt 

intressant då det är två brott som är så olika varandra men lika genom 

strafflängden. Brottens jämförelse har upprört mycket känslor samtidigt som jag 

har fått till en intressant tankegång och ett ifrågasättande av egna åsikter hos 

respondenterna i många frågor.   

 

 

2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att se om man kan likställa två olika brott med 

varandra baserat på att straffskalan är lika lång och hur normerna ser ut kring 

detta. Jämförelsen har gjorts mellan grovt skattebrott
1
 och våldtäkt

2
 av 

normalgraden som båda har ett maximalt straff på 6 år i fängelse.  

                                                                                                                                                   

 
1 6§ Skattebrottslagen (1978:69) 
2 6 kap 1§ BrB (1962:700)   
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Frågeställningen åsyftar till att förklara om en jämförelse av detta slag kan 

eller inte kan göras, vad rätten säger om det och främst hur normerna kring detta 

ser ut i samhället. Undersökningen syftar även till att se hur problemantiken kring 

offerlösa brott ser ut och vilka normer som finns kring en offerrolls påverkan av 

hur vi ser på olika brotts grovhet. 

 

 Anses två brott med lika straffvärde vara likställbara med varandra?  

 

 

2.2 Avgränsning 

Uppsatsen behandlar och undersöker normerna i samhället inom frågeställningens 

ramar. Den kommer ej behandla rättens eller lagarnas bakgrund, dess uppkomst 

eller normer som uppkommer i och med detta. Endast straffet och dess proportion 

till brottet kommer att behandlas. En rättsregel i denna uppsats har definitionen av 

en norm som har blivit upplyft i rätten samtidigt som man har lagt sanktionen 

utanför normen och på så vis skapat ett utförande som ska ske enligt normens 

innehåll
3
. Rättsregler skiljer sig inte från normer i någon högre utsträckning mer 

än att vissa har fått beteckningen som rättsregler och blivit upplyfta till den 

juridiska nivån.
4
 Strafflängdens lägsta gräns lämnas även därhän då jag anser att 

det är maxstraffen som får mest utrymme i samhällets diskussioner och det är den 

debatt som är intressant i denna undersökning.  

2.3 Definitioner 

I denna uppsats gäller följande definitioner. 

 Brott- en handling som enligt lag är befäst med straff
5
.  

 Norm- En norm är ett beteende som inom en grupp anses vara det 

korrekta sättet att agera på. Normer har dock inte en tvingande 

egenskap, utan är ett möjligt handlande av en aktör. En norm följs i 

normalfall av en sanktion men inte heller detta är en tvingande regel.
6
 

En norm kan anses vara ”något som bestämmer eller gör anspråk på att 

                                                                                                                                                   

 
3 Hydén, H (2002a), s. 271 
4 Hydén, H (2002b), s. 31 
5 1 kap 1§ BrB 
6 Hydén, H (2002a),  s. 268 
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bestämma något annat”
7
 och karakteriseras genom spontan 

efterlevnad.
8
  

 Straffvärde- hur grovt brottet anses vara, alltså hur allvarligt brottet är.  

 Ogillat åtal- den åtalade frikändes 

 

2.4 Rättssociologisk relevans 

Den rättssociologiska relevansen kan man diskutera genom hur men ser på 

samhället, rätten och använder de perspektiv som finns. Mathiesen
9
 menar att man 

kan se på rätten och samhället på olika sätt. 

Genom att se från samhället och in i rätten kommer normerna i samhället 

speglas genom samhällsförhållanden och dess påverkan på rätten blir tydlig då 

rättsregler tenderar att följa normer i samhället.
10

 Alltså bör rättsregler och 

samhälleliga normer ligga nära varandra då dessa påverkar varandra under tidens 

gång. Dock har rättsregler producerats via en maktkamp av intressen
11

 vilket gör 

att de maktutövande instrumenten kan genom att ej samtycka med normen i 

samhället skapa ett glapp i lagen där normer och rättregler inte kommer överens. 

Detta kan bidra till att rättsreglerna tappar i kraft som uppfäst norm. Det 

intressanta är att se om det finns något glapp i denna fråga och hur det i så fall ser 

ut, med utgångspunkt i samhället. 

Genom att undersöka hur normerna i samhället ser ut kopplade till två olika 

brott kommer det bli en undersökning som binder samman normerna i samhället 

och rättsnormerna.
12

 Alltså ter sig denna studie rättssociologisk relevant då den 

kommer belysa frågeställningen från samhället och in i rätten, samhälleliga 

normer som kopplas till rättsnormer genom jämförelse av två olika brott baserat 

på lika maxstrafflängd hos dessa brott.  

2.5 Teoretisk ansats 

2.5.1 Det idealiska offret 

 

                                                                                                                                                   

 
7 Baier, M och Svensson, M, 2009,  s. 34 
8 Hydén, H (2002b), s. 31 
9 Mathiesen, T, (2005) s. 23 
10 Mathiesen, T, (2005) s. 86 
11 Mathiesen, T, (2005) s. 116-117 
12 Mathiesen, T, (2005) s. 89 
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Att definiera ett offer är lika svårt som att definiera en gärningsman. Båda kan se 

olika ut men är beroende av varandra för att ett brott ska ske. För att kunna 

förhålla mig till termen offer har jag valt att utgå från Christies teori om det 

idealiska offret
13

. Precis som författaren ser jag att ett offer inte är en specifik 

människa eller en människa som agerar på ett specifikt sätt efter en händelse som 

kategoriseras som ett brott. En händelse kan te sig olika för olika personer 

eftersom ”det har att göra med deltagarnas definition av situationen”.
14

 Att två 

personer som har råkat ut för samma händelse behöver automatiskt betyda att 

båda ses som offer, beroende på detaljerna som ligger inbäddat i händelsen kan 

situationen ge två helt olika utfall. 

Ett idealiskt offer kan inte definieras med en specifik händelse eller en 

specifik typ av brott. Detta offer är en person som genom en händelse får en 

legitim status som offer, detta ger en offentlig status som kan jämföras med 

samma status som en hjältes dåd.
15

 För att kategorisera ett idealiskt offer utgår 

man från följande punkter
16

: 

 

1. Offret är svagt 

2. Offret är upptaget med ett respektabelt projekt 

3. Offret är på en plats den inte kan klandras för att vara på 

4. Gärningsmannen är stor och ond 

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

 

Genom att skapa idealiska offer skapas även idealiska gärningsmän. Dessa är 

beroende av varandra och ju högre grad av idealet offret har, samma sker för 

gärningsmannen.
17

 Jag menar att det är normerna kring hur ett offer bör vara som 

har skapat teorin. Ett offer ska vara på ett speciellt sätt och agera på ett ännu mer 

specifikt vis för att få den legitima stämpeln i samhället. 

Denna teori kommer användas i analysen där den offerlösa problematiken i 

grova skattebrott ställs mot ett tydligt offer i våldtäktsfallen. Hur ett offer ska vara 

och reagera framkommer ur enkätundersökningen där respondenterna har fått 

beskriva ett offer och deras tankar. För att koppla detta till hur domstolen har 

dömt i de olika rättsfallen kommer normvetenskapen svara på varför normerna är 

så starka och hur det påverkar vår syn på rätten och offerrollen. Hur en offerroll 

skapas och hur normer påverkar detta kommer även ta vid där Christies teori inte 

räcker till. 

 

  

                                                                                                                                                   

 
13 Christie, N, (2001) s. 46-60.  
14 Christie, N, (2001) s. 47 
15 Ibid 
16 Christie, N,( 2001) s. 48 
17 Christie, N, (2001) s. 54 
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2.5.2 Normvetenskap 

Inom normvetenskapen finns det många olika typer av normer för vilket 

perspektiv man väljer att hänge sig åt. Fokus kommer ligga på samhälleliga 

normer och dess handlingsnormer, moraliska normer och sociala normer. De 

normer som ter sig som rättsregler och vad som kategoriserar dessa kommer jag 

lämna därhän. En rättsregel har som sagt i följande text definitionen som en norm 

som har blivit upplyft i rätten, man har delat upp normen så att sanktionen hamnar 

utanför normen och på så vis fungerar som ett påtryckningsmedel för att 

handlingen ska utföras enligt normens innehåll. Normen får på så vis en högre 

status som rättsregel än bara norm.  

Samhälleliga normer är de som verkar i samhället genom individerna som 

utför dess handling. En norm i samhället styrs av individerna som för tillfället bor 

och verkar där. Handlingsnormer är de som även kan kallas för pliktnormer, de 

påvisar hur vi bör agera och handla. Moraliska normer har sitt agerande 

direktverkande mot andra människor. Genom att dessa ger det en avgörande 

betydelse för hur människor i samhäller ska verka mot varandra. De sociala 

normerna har de sociala sammanhangen som objekt. Dessa påverkar andra 

människor indirekt då vi genom dessa uttrycker oss själva som individer och att 

bryta mot dessa ger inget direkt brott. Hur en norm uppstår beror på många olika 

faktorer, bakgrund, socialt liv, värderingar med mera.
18

 

Denna metod innebär att normen bygger på tre förutsättningar, vilja och 

värdering (V), kunskap och kognition (K) och till sist system och möjlighet (SM). 

I denna analys kommer modellen mellan samhälle och individ att vara i fokus. 

Hur individer ser på en situation och vad som skapar dess normer beror på hur väl 

dessa tre komponenter kan kopplas samman. Viljan hänger ihop med hur motiven 

för handlandet ser ut. Vilka intressen man har, ens samvete och moral påverkar i 

sin tur normen. På samma sätt påverkar kunskapen hur mycket vi vet om 

händelsen och hur vi uppfattar världen. Erfarenheten, tradition inom sin kultur, 

och personliga egenskaper binder sig till normen. Det sista, systemvillkoren, beror 

på vilka möjligheter vi har. Vilket skikt i samhället vi tillhör och det fasta system 

som vi inte kan påverka i form av socio-ekonomisk struktur mm. Hur väl dessa tre 

går att koppla ihop, desto starkare norm som i sin tur leder till ett handlande.
19

 

Detta ser olika ut i olika system
20

 och beror helt på vilka drivkrafter och värden 

man inom systemet besitter.
21

 Normerna i ett socialt system kan se helt 

annorlunda ut mot ett slutet system med fasta regler. 

Normvetenskapen kommer i analysen utgöra en del av hur normer påverkar 

och förhåller sig till samhället och domstolen. Normerna som framkommer i 

enkätundersökningen kommer ge svar på om man kan likställa grovt skattebrott 

                                                                                                                                                   

 
18 Hydén, (2002a) s, 109-114 
19 Hydén (2002a) s. 280-287 
20 Hydén (2002a) s. 288 
21 Hydén 2002a) s 285 
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med våldtäkt ur ett samhälleligt perspektiv och normvetenskapen kommer 

förklara varför de normer som framkommer ser ut så som de gör.  
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3 Tidigare forskning 

3.1 Straffets proportion till brottet 

Brottsbalken, i huvudsak, reglerar straffvärdet för olika typer av brott och dess 

påföljder. Ett straff ska vara proportionerligt
22

 till det brott som har utförts och 

straffet är ett mått på hur grovt det anses vara. I ett förarbete för skärpt 

strafflagstiftning har man jämfört våldsbrott med annan brottslighet för att se hur 

pass grovt våldsbrotten betecknas.
23

 ”Lika svåra brott ska ge lika svåra straff och 

svårare brott ska straffas hårdare än lindrigare brott”.
24

 

Men andra ord kan man, enligt förarbetet, jämföra två olika brott för att se hur 

pass grova de står ställt till varandra. Straffet ska spegla hur allvarigt det ses ur 

samhällets perspektiv.
25

 Brotten som främst har varit i fokus för ändring i 

lagstiftningen är våldsbrott som anses ha för lång straffskala i jämförelse med 

andra brott. Ett skäl som anges för att skärpa straffen är att en våldshandling mot 

en person kan framkalla en rädsla hos brottsoffret, ge psykiska konsekvenser och 

inskränka dennes, och andra grupper som blir påverkade av händelsen, möjlighet 

att röra sig fritt i samhället p.ga rädslan för att utsättas för nya brott.
26

 Det går inte 

att säga om antalet våldsbrott har ökat eller ej de senaste åren, det kan vara så att 

anmälningsstatisken bara har ökat. I dessa brott precis som i våldtäktsfallen är det 

svårt att avgöra om själva brottet har ökat eller samhällets syn på brotten har 

förändrats och därigenom anmäls fler brott. I en rapport från BRÅ
27

 där en 

kartläggning av våldtäktsanmälningar mellan år 1995-2000 kan man i bilaga 4
28

 

se att anmälningarna totalt har ökat från 866 st. år 1995 till 1158 st. år 2000.  

Påföljderna till våldtäkt och grovt skattebrott ligger på max 6 år i båda brotten. 

Domstolen kan därigenom själv välja vart på skalan den vill lägga handlingen, 

döms straff ut som ligger i den nedre gränsen på skalan kan det skapa tankar om 

att rätten har sett milt på handlingen även om det klassats som normalfall. Detta 

gör då att det blir svårt att se skillnad på normalfallen och fallen där det finns 

                                                                                                                                                   

 
22 Proportionalitetsprincipen innebär att straffet ska vara i proportion till brottet 
23 Prop 2008:85, s, 16 
24 Prop 2008:85, s. 54 
25 Prop 2008:85, s. 16 
26 Prop 2008:85. s. 17 
27 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), rapport 205:07 
28 BRÅ, s. 77 
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förmildrande omständigheter vilket innebär att ett väsentligt strängare straff kan 

dömas ut till brott som är marginellt grövre.
29

  

 

3.2 Offer och offerrollen  

Inom den ekonomiska brottsligheten blir offer osynliga
30

, det finns ingen fysisk 

person att ge en offerroll åt på samma sätt som i ett våldtäktfall. 

Konsumenter blir ofta offer för ekonomisk brottslighet i form av att de utsätts 

gång på gång utan att veta om det. Både ekonomisk förlust och matförgiftning kan 

lamslå dem.
31

 Detta i likhet med individer inom statens gränser som går miste om 

skattebrottspengarna som försvinner utan att i samhället ser sig inte heller som 

offer. Dessa två grupper får dock inte den legitima statusen som offer och ser sig 

inte heller som brottsoffer utan anser att de får skylla sig själva som gick på 

erbjudandet eller tog buffén som kanske inte var helt okej.
32

  

Offerbilden har förändrats genom åren och har gått från en roll som inte var så 

viktig att lägga ner tid på, till att få en egen status och identitet genom just 

brottsofferrollen och dess egenskaper.
33

 Dock kan offer fortfarande ses som en 

negativ sak och inte allt för sällan ser man ordet överlevare i stället för offer vid 

vissa brott. På så vis tar man bort det dåliga i händelsen och ersätter ett negativt 

laddat ord med en starkt och positivt ord i stället.
34

  

I tv-serier ser man offer mer frekvent som svaga människor i stället för en 

stark karaktär. Detta kan förklaras genom att när någon i vår närhet eller andra 

som vi kan känna igenom oss själva i råkar ut för ett brott är det lättare att 

identifiera sig med offret, de är ”en av oss” inte ”de andra”.
35

 Det är lättare att 

känna sympati för en gammal, svag tant än en ung man som tränar på gym 

regelbundet, precis som i verkliga livet.  

Att vara ett offer ur samhällets synpunkt och hur man känner sig själv om man 

blivit utsatt för ett brott kan skilja sig markant åt. Ett våldtäktsoffer behöver inte 

alltid ses som ett offer ur samhällets perspektiv, och ännu mindre ur sitt eget.  

Att det finns ett stort mörkertal inom detta brott kan även ha att göra med att 

man är rädd för gärningsmannen, att ens egen familj ska ge en skulden för 

                                                                                                                                                   

 
29 Prop 2008:85, s. 18 
30 Hazel, C, s. 128 
31 Hazel, C s. 130 
32 Ibid 
33 Smolej, M, s. 71 
34 Smolej, M,  s. 80 
35 Smolej, M, s. 81 
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handlingen, att man skäms eller att man inte anser att det var tillräckligt grovt för 

att anmälas
36

, alltså ser man inte sig själv som ett offer.  

 

 

 

                                                                                                                                                   

 
36C. Carbone-López, K, 2005, s .30 
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4 Metod 

4.1 Tillvägagångssätt 

Undersökningen bygger på 172 webbaserade kvantitativa enkäter som ett urval 

respondenter har tagit del av. Till detta tillkommer även en kartläggning av 10 

rättsfall där grova skattebrott och våldtäktsbrott inplacerats i en matris. 

Enkäten består av 18 st. frågor som har skapts via google docs för att få ett 

webbaserat dokument. Insamlingen har skett genom det sociala nätverket 

Facebook där jag som undersökare har skapat ett evenemang med ett slags 

missivbrev som information och sedan länkat till enkäten. Att detta sätt valdes 

beror på att det är ett smidigt sätt att få in svaren på eftersom tiden har varit 

begränsad, dessutom ville jag kunna samla in material samtidigt som jag jobbade 

med kartläggningen av rättsfallen.  

Detta är en än så länge ny och oprövad dokumenterad metod vilket gjorde att 

jag inte visste hur utdelningen av enkäten skulle bli eller hur urvalet skulle ske 

eftersom det inte fanns något material från tidigare undersökningar som gjorts på 

detta vis. Själva metoden har dock byggt på snöbollseffekten.
37

 Jag har gått till 

väga genom att skapa själva evenemanget för enkäten, lagt in missivbrevet i 

informationen, länkat till enkäten samt uppmanat alla deltagare att antingen bjuda 

in vänner till evenemanget eller dela det vidare på sin egen sida. För att starta 

undersökningen bjöd jag in alla mina vänner som jag visste var över 18 år samt 

uteslöt organisationer och andra som sidor som inte tillhör en enskild person. De 

som blev inbjudna av mig först kallar jag för grundurval. 

 Detta ger ett enormt stort urval, dock anser jag att detta urval måste ses med 

andra ögon än ett urval man gör inom en icke-webbaserad undersökning. Ett urval 

för en undersökning där jag själv delar ut enkäten ger mig kontroll att själv 

bestämma vilka respondenter jag vill ha. I detta fall är urvalet Facebookanvändare 

i åldern 18 år och uppåt. Spridningen av enkäten har skett via de som har fyllt i 

den. Anonymitet har garanterats då man inte har behövt visa på Facebook om man 

fyller i enkäten eller ej utan bara kan gå vidare till den externa sidan där enkäten 

finns. Genom detta blir man heller inte avbruten i något för att fylla i enkäten. 

Undersökningen har pågått under två veckor och man har själv bestämt vilken tid 

på dygnen man har fyllt i enkäten. Till skillnad om jag hade ställt mig ute på stan 

där man ofta är på väg till något eller är stressad och oftast inte känner att man har 

tid att fylla i en enkät anser jag att detta sätt har gett respondenterna en större 

valmöjlighet att titta igenom enkäten i lugn och ro och därefter fått göra ett val om 

                                                                                                                                                   

 
37 Bryman, A (2011) s. 196-197 
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att fylla i den eller ej. Då mina frågor kräver viss förklaring och tankegång anser 

jag även att detta var det bästa sättet då man själv fyller i den utan att någon står 

och väntar på pappret bredvid dem. 

Problem med metoden är att jag enbart når ut till de som använder sig av 

Facebook. De utan konto där har ingen möjlighet att medverka och dessutom är 

det eventuellt en specifik typ av människor som skapar sig ett konto där. Dock har 

Facebook blivit ett nätverk som många använder sig av, inte bara privatpersoner, 

utan även företag såväl som politiska partier. Samtidigt kan med andra ord vem 

som helst skapa en sida åt vem som helst. Skulle jag vilja skapa ett konto åt min 

hund går det. Detta gör såklart urvalet lite problematiskt eftersom det är en person 

som sitter vid skärmen, men det kan vara samma person på två konton. Trots detta 

tror inte jag att man väljer att fylla i en enkät två gånger, så kul är det inte. 

Eftersom samhället utveckas till att bli mer och mer internetbaserat kommer 

denna typ av undersökning som tar sitt språngbräde via sociala nätverk bli mer 

och mer vanliga i framtiden. Detta är en metod som kommer användas och 

utvecklas under många år då den får en bra spridning samt att man kan nå ut till 

många individer samtidigt.  

I enkäten finns även en mening innan frågorna börjar som säger att de 

bekräftar genom deltagandet att de är över 18 år eller har målsmans tillstånd att 

medverka. 

4.2 Kvantitativ metod  

4.2.1 Enkäten  

Den webbaserade enkäten
38

 har bestått av 18 st. frågor med både bundna och 

öppna frågor där de fyra första som behandlar ålder, kön, högsta avslutade 

utbildning och huvudsakliga sysselsättning var obligatoriska att svara på. Jag 

valde att inte göra alla frågor obligatoriska eftersom det kan öka bortfallet 

väsentligt.
39

  

Att jag valde kvantitativ metod är för att jag hellre vill förklara mitt problem, 

än att beskriva hur det är.
40

 Eftersom frågeställningen handlar om att jämföra de 

två brotten med varandra är metoden bra då jag vill förklara varför man kan/inte 

kan jämföra dessa med varandra. Hur man svarar som respondent beror på hur ens 

bakgrund, sociala liv och hur andra faktorer ser ut. En del menar att man inte kan 

mäta den sociala världen genom en kvantitativ studie då man själv tolkar och 

påverkas av det som finns runt omkring en.
41

 Med andra ord påverkas svaren i 

                                                                                                                                                   

 
38 Se bilaga 1 
39 Trost, J, (2007) s. 132 
40 Bryman, A, (2011) s. 168 
41 Bryman, A, (2011) s. 172 
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enkäten beroende på om de själva eller någon i dess närhet har råkat ut för 

nämnda brott eller inte, vilket inte kan förklars på samma sätt som om man utfört 

en kvalitativ undersökning. Detta anser jag inte kommer förvrida mitt resultat 

nämnvärt eftersom man även påverkas av andra människors erfarenheter indirekt 

vilket gör att det inte finns någon som aldrig har hört om någon som har drabbats 

av något dessa brott då även media spelar en stor roll. 

Materialet har bearbetats i statistikprogrammet SPSS och de öppna frågorna 

har kodats om för att få en bättre överblick av materialet. Totalt har 4 frågor 

plockats ut som ligger till grund för analysen då dessa är mest relevanta för att få 

fram ett resultat som stämmer överens med min frågeställning.  

 

4.2.2 Urval  

Genom att ha använt det sociala nätverket Facebook är ett rent urval svårt att göra 

då det är flera miljoner personer som använder sig av nätverket varje dag. Detta 

har jag insett och försökt minimera mitt urval i den grad det går. Jag valde att 

begränsa studien till personer över 18 år och som bor i Sverige.  

Metoden har utgått från två olika typer av urval, bekvämlighetsurval
42

 och 

snöbollseffekten.
43

 Bekvämlighetsurvalet valdes just för att jag startade 

evenemanget genom att bjuda in mina vänner, detta kallar jag för mitt 

ursprungsurval, samtidigt som jag uppmanade dem att antingen bjuda in sina 

vänner eller dela evenemangen på deras egen sida så att fler såg evenemanget och 

på så vis kunde klicka sig in på enkäten. Resultatet av ett bekvämlighetsurval går 

inte att generalisera
44

, vilket inte har varit min tanke, utan bara ge en indikation 

om hur normerna i samhället ser ut. Jag gjorde även så att jag valde ut tre 

nyckelpersoner som jag ville skulle dela, bjuda in sina vänner eller kryssa i att de 

kom så evenemanget blev synligt för deras vänner. Detta gjorde jag då dessa tre 

har en vänlista som speglar många olika kategorier av människor och åldrar. 

Eftersom svaren kan variera utifrån vilka vänner inom nätverket man har anser 

jag att denna metod inte är tillförlitlig i alla sammanhang. Har man t.ex. mest 

studenter som vänner är det kanske inte så bra att undersöka hur man anser att 

man utför sitt jobb på arbetsplatsen kontra hur hög lön man får. Man måste ändå 

granska och vara självkritisk till sitt ursprungsurval eftersom det är dessa som ska 

agera snöbollar och ge en indikation om hur en kategori anser om en viss fråga. 

Gör man inte detta är det lätt att undersökningen blir missvisande eftersom de 

vänner man har antagligen vill hjälpa till och ändå svarar på enkäten. 

 

                                                                                                                                                   

 
42 Bryman, A, (2011) s. 194-195 
43 Bryman, A, (2011) s. 197-198 
44 Bryman, A, (2011) s. 195 
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4.2.3 Matris rättsfall 

För att kunna jämföra empirin från enkätundersökningen som visar vilka gällande 

normer som finns i samhället för skattebrott och väldtäkt har jag även kartlagt 

rättsfall för att se hur rätten ser på saken genom en manuell, kvalitativ 

innehållsanalys. 

I databasen Karnov har sökningar gjorts inom två områden, skattebrott- och 

våldtäktsdomar. Sökorden har varit grovt skattebrott och våldtäkt. Därefter har jag 

endast valt domar som Hovrätten har behandlat och då i ordning från första 

rättsfallen som kom upp på sidan och neråt. Åtal som har ogillats har jag sorterat 

bort liksom de där fler åtalspunkter än de specifika jag var ute efter, fanns med. 

Vidare har jag valt ut 5 grova skattebrottsdomar
45

 och 5 våldtäktsdomar
46

 som har 

placerats in i en matris.
47

 

Jag har inte tagit hänsyn till hur mycket pengar det har handlat om i domarna 

om grovt skattebrott, då detta ej heller alltid framkommit. Jag har utgått från att 

det har varit en väsentlig stor summa då det just har klassats som ett grovt brott. I 

våldtäktsdomarna har jag kartlagt domar där offret är över 18 år.  

För att undersöka rättsfallen och hur straffen utdömts har de placerats in i en 

matris för att kunna se hur de ser ut när man fokuserar på vissa specifika delar. 

Jag har inte tagit med rekvisit eller gått in i detalj på domarna utan bara kartlagt 

dem utifrån min egen matris.  

Matrisen består av 8 kategorier som är kön på GM och offer, strafflängd, 

skadestånd, brottsofferfond, offerrollen, genomförande, idealisk offer vs idealisk 

GM enligt Christies teori och erkännande/ånger hos GM. Genom detta kan jag se 

hur domstolen har dömt och på så vis jämföra med normerna i samhället ser ut 

som empirin från enkätundersökningen svarar på.  

 

4.2.4 Reabilitet och validitet  

 

 

Reabilitet handlar om det man ska mäta och måtten man använder sig av för att 

göra mätningen.
48

 Med andra ord ska enkäten och dess frågor vara utformad på ett 

sådant sätt att resultatet blir pålitligt och att det vid ett senare tillfälle kan göras 

om och ge lika svar som vid första mätningen. För att stärka detta kan man utföra 

test för att mäta hur pass bra stabilitet man har på sin undersökning. Dock kan 

man inte garantera en hög validitet eftersom det finns händelser som kan påverka 

                                                                                                                                                   

 
45 HovR B1038-10, HovR B3015-11, HovR B7827-10, HovR B8426-10, HovR B4365-07 
46 HovR B6063-10, HovR B1868-10, HovR B7778-07, HovR B4416-10, HovR B2743-09 
47 Se Bilaga 2 
48 Bryman, A, (2011) s. 161 
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individerna som svarar på enkäten mellan testen och den riktiga undersökningen 

som man inte kan påverka.
49

 

Validitet är ett mått för att se om man mäter det man avser att mäta.
50

 

Enkätens frågor ska alltså mäta vad mina respondenter anser som sedan ska kunna 

svara på min frågeställning. Bra frågor i enkäten är alltså viktigt för en god 

validitet.  

Reabilitet och validitet hör ihop genom att ”om en mätning inte är reliabel kan 

den heller inte vara valid”.
51

 Detta innebär att en undersökning måste vara stabil 

över tid för att kunna ge ett mått på hur bra den är. För att öka undersökningens 

reabilitet och validitet genomfördes ett test av enkäten innan den skickades ut till 

urvalsgruppen.
52

 Testet genomfördes på två personer för att se hur väl frågorna 

mätte det jag avsåg att mäta och även hur väl de var formulerade för att alla skulle 

förstå dem. Testet gav bra utslag i frågorna men med något oklart syfte i 

missivbrevet. Detta förtydligade jag men valde att ha kvar frågorna så som de var 

från början. När testpersonerna fått titta på min ändring ännu en gång och ansåg 

sig förstå allt valde jag att starta undersökningen i min urvalsgrupp. Trots detta så 

är det en tolkningsfråga om hur man uppfattar skriven text och hur man tolkar 

den. Detta varierar från person till person beroende på utbildning, tidigare 

händelser som färgar ens syn på brotten jag utgick från i enkäten till hur pass 

insatt man är i lagar och kan relatera till frågorna vilket gör att jag inte kan säga 

att den här undersökningen är helt valid.      

  

4.2.5 Bortfall 

Jag har valt att inte göra en bortfallsanalys i enkäturvalen då jag fick in betydligt 

fler svar än vad jag hade räknat med. Urvalet via Facebook är dessutom en svår 

grund att räkna på. Detta ser jag dock inte som en missräkning utan visste detta 

vid start och valde att utföra testet ändå. Eftersom detta är en ny metod har jag 

inget att jämföra med. Enligt Trost bör man ha en svarfrekvens på mellan 50-75% 

av sitt urval vid en enkätundersökning.
53

 De som bjöds in i grundurvalet var 197 

st. och 172 st. enkäter blev ifyllda. Enligt grundurvalet behövs ingen 

bortfallsanalys då det överstiger 75% ifyllda enkäter. Dock väljer jag att inte göra 

en generalisering utifrån detta då jag anser att det finns problem med mitt urval då 

jag inte vet hur många som senare kom i kontakt med enkäten och ser detta som 

en indikation om hur undersökningsfrågan uppfattas.   

                                                                                                                                                   

 
49 Ibid 
50 Bryman, A, (2011) s. 162 
51 Bryman, A, (2011) s. 167 
52 Bryman, A, (2011) s. 167 
53 Trost, J, (2007) s. .137 
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Det interna bortfaller är relativt litet. På de två stora öppna frågorna är det ca 

40%, i båda frågorna, som har valt att inte svara på dessa. Detta kan bero på att 

jag gjorde ett aktivt val att inte sätta ut något alternativt svar om man inte ville 

svara på den. De öppna frågorna krävde ganska mycket av respondenterna och jag 

är mycket nöjd över att ha en svarsfrekvens på ca 60% som har valt att ta sig tid 

till att uttrycka sina åsikter.  
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5 Resultat 

5.1 Empiri rättsfall 

 

Dömt brott: grovt skattebrott enligt 4$ skattebrottslagen.  

I skattebrottsdomarna är det uteslutande staten som har offerrollen. Alla GM 

har på något sätt undangömt skatt från staten genom b.la undanhållit uppgifter, 

lämnat oriktigta deklarationsuppgifter eller systematiskt genomfört fel avdrag på 

deklarationen. Två har klart erkänt brottet, en har erkänt brott men inte att det är 

gjort med uppsåt, och i två fall är det oklart om ett erkännande har gjorts eller ej. 

Samtliga har blivit dömda till att betala en summa på 500kr till brottsofferfonden 

men något skadestånd går ej att utläsa. I två av de fem fallen är GM kvinnor där 

de har hävdad att deras ekonomiska situation har fått dem att handla så som de 

gjort. Männen hävdar liknande orsaker, någon hamnade i skilsmässa, en annan 

uppvisar okunskap. Strafflängden i dessa domar ligger mellan 8-12 månader.  

 

Dömt brott: våldtäkt enligt 6 kap 1$ 1 st. brottsbalken.     

I dessa domar står ord mot ord. Till skillnad från skattebrotten finns det inget 

klart bevis på vem som har rätt. I alla fem domar är offret är en kvinna som på 

något sätt blivit utnyttjad av en man i en situation hon ej givit klartecken till. GM 

har i samtliga fall på något sätt tvingat sig på kvinnan utan dess tillåtelse bl. a följt 

efter en flerbarnsmamma från en utekväll och tvingat sig på henne i en vägtunnel, 

en man utförde den sexuella handlingen i form av en arbetande nattklubbsvakt på 

en homosexuell kvinna som var rädd för vad han skulle kunna göra om hon 

ropade på hjälp. Alla GM förnekar våldtäkt. Samtliga GM har blivit dömda till att 

betala 500 kr till brottsofferfonden samt skadestånd till offren på en summa 

mellan 85 000kr till 113 797kr. Strafflängden i dessa domar ligger mellan 1 år och 

3 år och 6 månader. 

5.2 Empiri enkätundersökning  

Jag har som forskare försökt se objektivt på svaren och inte lagt någon värdering i 

vad som har skrivits. Dock är alla frågor tolkningsbara från både respondenternas 

synvinkel liksom min. Svaren har jag alltså tolkat, de ska inte ses som en total 

sanning. 
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Totalt har 172 enkäter
54

 blivit besvarade av 109 kvinnor och 63 män. Åldern 

ligger mellan 20 och 63 år där medelåldern är 28 år och medianen ligger på 26 år. 

Den högsta avslutade utbildningen är universitet/högskola följt av gymnasium. 

51,1% studerar, 44,2% jobbar och resterande har uppgett att de är arbetslösa, 

föräldralediga, sjukskriven, pensionär eller gör annat som inte fanns att välja på i 

frågans alternativ.  

5.2.1 Offerroll och offerstatus  

På frågan man är bara ett offer om man vill vara det har 81,4% (140 st.)svarat 

stämmer inte medan 15,7% (27 st.) menar att det stämmer. Resterande (5 st.) har 

valt att inte svara på frågan. Av dessa anser 7 kvinnor att de aldrig skulle kunna se 

sig själva som ett offer, motsvarande 10 män anser samma sak. Alltså menar de 

flesta att påståendet är felaktigt och de flesta skulle visst kunna se sig själva som 

ett offer då totalt 87,8% har svarat stämmer inte.  

Av de som har beskrivit hur de anser att ett offer ska vara, samt anser att man 

bara är ett offer om man själv vill och att de aldrig skulle kunna se sig själva som 

ett offer har bilden av ett offer sett liknande ut. Ett offer för dem är en gammal 

människa, en person som har blivit allvarligt skadad av händelsen både fysisk och 

psykiskt, någon menar att det finns två typer av människor som råkar ut för brott- 

de som är fulla i hemmet eller ute och blir utsatt för ett brott eller de som har ett 

företag och drar åt sig yrkeskriminella. Att en person anser reagera genom chock 

är framstående i de flesta av svaren. Män anser dessutom i högre grad att de inte 

skulle kunna se sig själva som ett offer och att man bara är ett offer om man själv 

vill vara det, än kvinnor. Gemensamt för de flesta av dessa är att de anser man 

absolut inte kan jämför grovt skattebrott och våldtäkt. Dock menar ändå några få 

att eftersom straffet är lika så måste det ju finnas något samband, alltså att det 

borde gå att jämföra men att det ändå inte känns okej att göra det.  

Att det måste finnas ett tydligt fysiskt offer för att en händelse ska ses som ett 

brott menar 154 st. inte stämmer. Ett offer behöver inte vara en tydlig fysisk 

person, även om de flesta ändå beskriver just ett våldsbrottsoffer. Detta är 

intressant då de flesta hade en tydlig bild på hur de ser ett offer och hur de beter 

sig som har råkat ut för en händelse som rubriceras som ett brott.  

5.2.2 Grovt skattebrott jämfört med våldtäkt 

Vidare har frågan tycker du att man kan jämföra två helt olika brott med 

varandra? Grovt skattebrott och våldtäkt som exempel har upprört mycket 

känslor. 40 st. har valt att inte diskutera detta alls. 11 st. har svarat att man kan 

jämföra brotten, men samtidigt menar de att det inte känns rätt att göra det, 

                                                                                                                                                   

 
54 Se bilaga 1 
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antagligen utifrån moral och känslor. ”Man kan jämföra dem men det är svårt att 

inte känna att våldsbrott är värre”.
55

 Detta är något som avspeglar de flesta svaren 

där en diskussion har förts huruvida de anser att man kan jämföra brotten eller 

inte. En del har även försökt se på brotten på två olika sätt, att lämna känslorna 

utanför och helt fokusera på vilka grunder man kan jämföra dessa. Att jämföra via 

straffskalan går, enligt vissa, eftersom ”Ja, ett straff är ett sätt att mäta graden av 

brott”
56

 och ” Ja. Att samhället värderar dem lika är ju isf. intressant. Det är klart 

att en sådan jämförelse kan göras och ska göras.  Det dock är svårt att värdera 

den”
57

 (sic) alltså rent juridiskt, tolkar jag det som, är det möjligt att göra denna 

jämförelse men när man ska koppla in känslor och hur man egentligen tycker det 

ska vara, är det svårt att se att ett brott mot staten kan värderas lika högt som en 

våldtäkt mot en enskild person. ”Ja vad gäller straffskalan. Det är helt klart 

intressant att jämföra och jag förstår varför som tex att en våldtäkt i allmänhetens 

ögon är att betrakta som något grymt och fruktansvärt och som därför som bör ha 

högre straffvärde (om man jämför med skattebrott)”
58

 visar hur svårt det är att inte 

tycka att våldtäkt är ett värre dåd.  

Majoriteten av respondenterna (46%) har dock svarat att nej, man kan inte 

jämföra dessa brott. ”Det är ju helt omöjligt att jämföra brott som våldtäkt och 

skattebrott”
59

 och vissa är mer osäkra ”/.../ur moralisk och ur en materiell 

rättssäkerhet blir det såklart skevt när vi inte tar det mänskliga lidandet i 

beaktning, men det är skillnad på moralisk rättvisa och en juridisk rättvisa tycker 

jag”.
60

 När moralen kopplas in kompliceras åsikterna och många blir kluvna- detta 

uppvisar 41 st. som inte har någon tydlig åsikt utan pendlar fram och tillbaka som 

ovan. Andra är helt säkra på att detta inte går att jämföra och en person anser att 

”För mig vore det som att jämföra en bokhylla med en tallrik”
61

 och skriver att 

brotten för det första tillhör två helt olika straffrättsliga områden och ligger så 

långt ifrån varandra att det inte går att jämföra, dessutom är det två olika subjekt 

som får ta smällen.  

 

                                                                                                                                                   

 
55 Enkät nr. 52 fråga 18 
56 Enkät nr. 71 fråga 18 
57 Enkät nr. 86 fråga 18 
58 Enkät nr. 87 fråga 18 
59 Enkät nr. 83 fråga 18 
60 Enkät nr. 108 fråga 18 
61 Enkät nr. 45 fråga 18 
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6 Analys  

I analysen har jag inte lagt in några värderingar, jag skriver enligt vad jag 

uppfattar som fakta utan att säga att det ena våldtäktsfallet är värre än det andra. 

Jag använder teorierna som ett redskap och utgår från detta, jag säger inte vad 

som är rätt och fel, menar att en händelse är mer okej än den andra eller håller 

med hur teorin uppfattar händelsen personligen.   

6.1 Offret bli fokus i jämförelsen hos respondenterna 

Majoriteten av de som svarade på enkäten ansåg att de skulle kunna se sig själva 

som ett offer vilket jag ser som lite överraskande då man ofta just förknippar ordet 

offer med något negativt. De flesta hade uppgett hur ett offer främst reagerar när 

de har blivit utsatta för ett brott, detta ut ett våldofferperspektiv. Att vara ett offer 

eller inte handlar om hur man i samhället ser på offer och dess roll. Det finns 

tydliga normer om hur ett offer reagerar och beter sig, i enkäten är chock ett 

återkommande svar men även rädsla, frustration och ilska är beskrivningar på hur 

offer reagerar och verkar efter att ha blivit utsatta för brott. Enligt respondenterna 

är man ett offer så fort man har blivit utsatt för ett fysiskt brott.  

Att det ser ut på detta sätt, att de flesta beskriver ett offer genom 

våldsbrottperspektivet anser jag har att göra med hur vi kan sätta oss in i någon 

annans situation och känna empati för offret. Man ser sig själv inte som ett offer 

för ekonomisk brottslighet när skattepengar hamnar i fel händer. Att man ska 

känna för ett offer och kunna sätta sig i dess roll, måste det ske något mot en 

individ personligen, samtidigt som de flesta anser att det inte måste finnas ett 

tydligt fysiskt offer för att en händelse ska ses som ett brott. Vi kan se att det finns 

olika typer av offer men har ändå en bild av hur det ska se ut i bakhuvudet. Rätten 

skalar av alla delar av ett offer som inte har med själva fallet att göra för att man 

ska kunna jämföra två händelser så att straffet blir i proportion till brottet. Ur en 

normsynpunkt kan vi inte göra detta då olika offer tenderar till att få olika grad av 

offerroll beroende på vilket brott de har blivit utsatta för och hur pass bra de 

stämmer överens med vår personliga bild av ett offer. 

En intressant aspekt i detta är att respondenterna använder sig av ord som 

beskriver ett idealiskt offer och hur det är tänkt att reagera. Ett idealiskt offer 

menar Christie inte är en speciell kategori människor eller den del av människor 

som ser sig själva som offer, utan den kategori av människor som råkar ut för ett 



 

 21 

brott och som lättast får en legitim och total status som offer genom detta.
62

 Med 

andra ord är det inte alla personer som råkar ut för liknande händelse som blir 

betraktade som idealiska offer. En del av respondenterna tar upp våldtäkt som 

exempel på brott där offret känner sig kränkt, utnyttjad och rädd. Detta är även ett 

brott där man anser att offret är som mest utsatt till skillnad från om man ska se 

till staten som offer där detta maktinstrument inte går att jämföra med en fysisk 

person. Trots detta så kategoriseras inte alltid ett våldtäktsoffer som ett idealiskt 

offer. I rättsfallen som har undersökts har jag kategoriserat en av fem händelser 

där offret kan ses som ett idealiskt offer, dock inte utan problem. Det är en 

flerbarnsmamma som är på väg hem från en fest, blir förföljd och utsatt för en 

våldtäkt i en vägtunnel. Offret här ska vara svagt (det finns ingen ålder på offret 

men jag tror inte hon ses som svag och gammal), offret ska vara upptaget med ett 

respektabelt projekt (att ta sig hem från en fest är på ett sätt detta, hon är på väg 

hem till sin familj), hon är på en plats hon inte kan klandras för att vara på (en 

vägtunnel är gjord för att öka säkerheten så man inte ska korsa trafikerade gator, 

hon har all rätt att vara där), GM är stor och ond (ja, han överfaller henne men vi 

vet inget om någons kroppsbyggnad), GM är okänd och har ingen personlig 

relation till offret (dettas stämmer helt). Trots detta är inte alla fem kriterierna 

uppfyllda och hon ses inte som ett idealiskt offer. Hade hon varit och handlat på 

dagen och gått igenom tunneln samt varit runt 65 år, hade hon fått en fullständig 

status som idealiskt offer. I de flesta våldtäktsfall är dessutom GM en person som 

står offret nära
63

 och som utnyttjar denne i dess egna hem
64

, vilket inte gör varken 

offret eller GM idealisk eftersom de är beroende av varandra.  

En del har angett Christies teori som ett svar på hur ett offer är. Det tycker jag 

är intressant då det som sagt sällan stämmer in på verkligheten. I exemplet 

ovanför är kvinnan flerbarnsmamma men här kan man mycket väl tänka i banorna 

att, varför var hon inte hemma hos sina barn i stället? Att vara på fest, kanske ha 

intagit alkohol och gå hem mitt i natten klassas inte som ett respektabelt projekt. 

Ändå ses hon som ett offer inom lagens gränser då denna inte gör skillnad på hur 

offret ska vara eller reagera. Att vi i samhället har svårt för att se detta som ett 

idealiskt offer (dock ett offer) beror till stor del på de normer som finns. En 

våldtäkt är bland det värsta man som individ kan råka ut för, men även begå. 

Genom detta skapar vi en föreställning om hur ett sådan hemsk händelse skulle 

påverka oss själva. Med andra ord skapar vi en offerbild av hur ett rent offer ska 

vara, reagera och vad det ska ha råkat ut för att kunna ses som helt oskyldig, alltså 

inte själva ha bidragit till att situationen fick konsekvensen som ett brott. Precis 

som att konsumenter inte ser sig själva som ett offer
65

 gör inte heller 

respondenterna i enkätundersökningen det när det kommer till skattebrott. Ett 
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offer menar de inte behöver vara tydligt, men svaren visar ändå på det. Det är 

svårt att se sig själv i något som man inte kan relatera till.  

I enkäten framgick det att våldtäkt anses värre än grovt skattebrott oberoende 

av hur mycket pengar som förskingras. Några få ansåg att grovt skattebrott är 

allvarligt men att det alltid kommer vara värre att begå ett brott mot en direkt 

fysisk person. I matrisen
66

 över rättsfallen har jag b.la titta på hur strafflängden för 

de olika brotten har sett ut. I de grova skattebrottsfallen låg strafflängden mellan 

8- 12 månader och i våldtäktsfallen mellan 2 år- 3 år och 6 månader. Redan här 

ser man att det har dömts ut högre straff i våldtäktsfallen är i de grova 

skattebrottsfallen. I våldtäktsfallen har man även utdömt skadestånd till offret på 

mellan 85 000kr- drygt 114 000kr. Vilket inte skett i skattebrottsfallen. Detta 

menar jag visar att även domstolen har klassat våldtäkt som värre än skattebrott då 

straffet i våldtäkt blir högre än grovt skattebrott som dessutom just har fått 

betäckningen grovt. Att man även har valt att ge våldtäkt av normalgraden ett 

högre straff än ett brott som är betecknat som grovt ger även det indikationen om 

vad rätten anser är ett grövre brott.  

Genom de värderingar som ligger till grund för synsättet som ger bilden av ett 

offer anser jag att vi skapar en uppfattning om brottsoffer som är svår att 

upprätthålla på olika kategorier av offer. Att offerrollen har utvecklats och att man 

idag väljer att kalla offer för överlevare
67

 i stället är för att ta bort den negativa 

klang som ordet offer ger. Möjligen att dessa föreställningar om offer som vissa 

respondenter har, att man bara är ett offer om man vill vara ett offer, ger upphov 

till föreställningar om att en offerroll är något man väljer att ta på sig, inte något 

man får enbart av att vara med om ett brott. Om man inte väljer att se sig själv 

som ett offer är man starkare än en person som ser sig själv som ett offer. Att vara 

en överlevare är att vara ett offer då orden används i samma kontext. Men normen 

i samhället är att man inte ska tycka synd om sig själv, man ska vara stark och 

man ska inte visa hur man egentligen mår för någon annan. Vi skapar en ohållbar 

offerroll där ett offer förknippas med något dåligt, någon man får skylla sig själv 

för att ha blivit utsatt för. Endast de ideala offren får sympati, så mycket sympati 

att tvserier spelar på dessa
68

 för att nå höga tittarsiffror. Det är lättare att se en 

gammal dag bli överfallen och rånad av en stor och stark man än att en tjej i kort 

kjol, full, på väg hem från en fest bli våldtagen av en jämnårig kille i hand bil. Det 

är synd om damen, tjejen får skylla sig själv.  

Att vi tänker på detta sätt är inte vårt egna ”fel”. Vi blir påverkade av normer 

och värderingar under hela vårt liv och normerna bygger upp hur man ska handla, 

agera och reagera på vissa situationer. Utifrån normmodellen
69

 kan detta förklaras. 

Modellen består av tre komponenter vilja och värdering, kunskap och kognition 
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samt system och möjligheter. Ju lättare dessa tre kan kopplas samman ju tydligare 

blir handlingen. Viljan har att göra med vilken religion vi har, politik, intressen 

som sedan mynnar ut i moral, etik och vårt samvete. Dessa bidrar alltså till hur 

viljan utvecklas. I normerna kring våldtäkt kan vi se olika på händelsen beroende 

på vårt förhållande till b.la alkohol, vilket parti vi sympatiserar med eller vilken 

moral vi har som beror på de tidigare komponenterna. De erfarenheter, utbildning 

och vilket genus vi ser oss tillhöra leder till vad vi har för kunskap om händelsen, 

vilket utfall vi får av den. Till slut handlar det om vilka systemvillkor vi har, 

vilken plats vi har i samhället, hur vi ser på oss själva och de fysiska villkoren 

som finns. Dessa tre olika komponenter och dess bakgrund ligger tillgrund för 

handlingen sen som vi utför. En man t.ex. som menar att alkohol är ett 

fårhållningssätt till hur man väljer att leva, lever efter en politisk ideologi som 

menar att mannen är samhällets överhuvud och ser sig själv som en stark person 

och har en framstående roll i samhället behöver inte alls anse samma sak om 

offret i ett våldtäktsfall som en man med samma levnadssätt men som inte har 

någon framståden roll i samhället utan befinner sig i bottenskiktet då denne är i en 

mer utsatt situation. I det senare fallet är inte de olika komponenterna lika lätta att 

koppla samman som i det första- alltså blir det inte lika lätt att visa hur handlingen 

skulle bli i detta fall. Precis som i respondenternas fall där frågan om huruvida de 

anser att man kan jämföra två olika brott med varandra där våldtäkt och grovt 

skattebrott är exemplen skiljer sig svaren åt beroende på vilken högsta avslutade 

utbildning man har och hade jag valt att ha med vilken slags utbilning man gått 

kan jag tänka mig att svaren hade skiljt sig från olika utbilningsområden också, 

olika synsätt påverkar normernas utgång. 

 

6.2 Man kan inte jämföra ett äpple med ett päron 

Ett straff ska vara i proportion till brottet. Alltså ska grova brott straffas högre än 

lindrigare brott. Man måste alltså klassa brott hur grova de anses vara. I 

enkätundersökningen har respondenterna i majoritet svarat att våldtäkt är värre än 

ett grovt skattebrott och att man inte kan se till straffskalan. Det är inte den som 

speglar hur grovt ett brott är.  

Rätten har genom förarbetet till ändringar i rättegångsbalken
70

 gjort denna 

jämförelse mellan brott för att se hur pass högt man värderar våldsbrott och 

genom detta insett att man måste höja dessa straff. Ser man bara till straffets längd 

och detta i proportion till handlingen kan denna jämförelse göras. Kopplar man in 

känslor, moral och etik blir det svårare. En respondent beskrev att brotten var så 

olika att det vore som att jämföra en bokhylla med en tallrik.
71

 Detta kan jag i viss 
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mån hålla med om, men samtidigt behövs det någon form av mått för att 

straffskalan ska bli just, proportionerlig till brottet. Om man väljer att lägga undan 

känslor och annat som kommer i vägen för ett rationellt tänkande bör man väl 

kunna jämföra två helt olika brott och säga att dessa har klassats som lika grova?  

Som jag tidigare anfört har domstolen dömt grövre straff i våldtäktsfallen i 

jämförelse med de grova skattebrottsfallen jag har kartlagt. I detta fall stämmer 

lagen överens med normerna i samhället. Normerna påvisar att, även om man 

anser att skattebrott är allvarliga, så är våldtäkt alltid värre. Genom att rätten här 

har dömt ett normalfall av våldtäkt till grövre straff än till skattebrott som är 

betecknat som grovt visar att brott mot enskild individ är värre än där offret är 

osynligt i samhället via statens förlust. Om vi tittar närmre på matrisen och 

fokuserar på skattebrottets GM så kan man se ett mönster, tre av fem har handlat i 

annat än rationellt tänkande. Skilsmässa och ekonomiska problem säga vara 

orsaken till handlandet. Kan inte dessa GM samtidigt vara offer? Är de i högre 

grad ett offer än staten och dess invånare? I en rapport från 

Kronofogdemyndigheten
72

 visar deras undersökning att man tar till metoder vid 

ekonomisk kris som man annars inte skulle göra. Att vara pressad av en 

ekonomisk skuld eller att se hur pengarna inte räcker till ger upphov till ångest 

och påverkar en individ genom stress
73

 och skam
74

, en skam man på samma sätt 

kan se hos våldtäktsoffer, vilken man kan koppla till tiden för anmälan som i 

många fall inte uppkommer i direkt anslutning till brottet.
75

 Här kan alltså GM ses 

mer som ett idealisk offer än staten vilket ger en intressant aspekt då ett offer inte 

alltid måste vara ett traditionellt sådant, utan vi skapar föreställningar om hur ett 

offer är vilket gör att andra kategorier av offer som ej passar in i vår bild av ett 

offer lämnas åt sitt eget öde. Reagerar man inte som man bör eller inte ser sig 

själv som ett offer anmäler man inte vilket bidrar till att mörkertalet inom olika 

brott kan öka. Inom våldtäktsstatiken över anmälningar har dessa ökat de senaste 

åren
76

 vilket kan bero på att man nu för en tydligare debatt om detta i samhället 

och ämnen som tidigare varit tabubelagda har fått komma fram. En respondent 

tyckte att en jämförelse inte alls var rimlig, då menade den att skatt är stöld och 

skattebrottet då blir självförsvar, våldtäkt är ett övergrepp som ska straffas hårt.
77

 

Detta är även en intressant aspekt. GM i skattebrottsfallen kan vara offer. Inte den 

typen av offer vi förknippar med ett brott utan den som hamnar mellan stolarna. 

Att vara ett offer i en situation kan leda till att man blir GM i en annan, för att 

försöka ta sig ur situationen som offer. Hamnar en person som sagt i en 

ekonomisk kris, kanske för att den har köpt något som ej blivit levererat och då 

drabbas av ekonomisk förlust, blir denne ett offer. Denna person blir lika mycket 
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ett offer som ett våldtäktsoffer. Men vår föreställning av ett offer gör att den inte 

kan se sig själv som detta och anser att den får skylla sig själv som gick på det.
78

  

Om man kan jämföra två brott med varandra eller inte enligt normen i 

samhället verkar bero på vilka typer av brott det handlar om. Jag tror jag hade fått 

ett annat utfall om jag hade jämfört skattebrott med t.ex. rån. Där kan man 

tydligare se likheter i de båda brotten. När man kopplar in våldtäkt ligger det så 

pass mycket känslor i ämnet att man inte kan relatera till hur det ens är möjligt att 

tänka tanken många gånger.  

Hur domstolen har valt att döma i dessa två brott har jag inte gått in närmre på 

än att jag har tittat på ett visst innehåll i domarna. Genom att offren i 

våldtäktsdomarna får ett skadestånd utdömt innebär, anser jag, att man ger ett 

extra straff till GM. Straffet ska svida ordentligt. Begår man ett brott mot en 

individ gör man en värre handling än om man begår det mot staten.  

Normerna ur samhällets synvinkel skiljer sig från de normer som har blivit 

upplyfta i rätten genom att de där gör en jämförelse mellan olika brott för att se 

hur grovt brottet är. En våldtäkt är värd ca två grova skatebrott om man ser till hur 

straffen har dömt ut. Räcker det för samhället? En våldtäkt är till synes alltid 

mycket värre än att undanhålla pengar från staten. 

 

6.2.1 Vidare forskning 

Det jag anser man kan forska vidare på inom detta är hur normerna i rätten och 

samhället påverkar varandra i just dessa brott. Kan man säga att ett brott är värt 

lika mycket som två av något annat? Även hur offerrollen påverkar vår syn på 

olika brott. I denna undersökning visade sig offret ta en stor del i hur man såg på 

brotten och var återkommande i hur man ansåg att just grovt skattebrott och 

våldtäkt inte går att jämföra. Att en fysisk människa blir utnyttjad och kränkt 

spelar mycket större roll än att det försvinner pengar från samhällets resurser.  

Att jämföra brott som ligger närmre varandra än vad de i denna undersökning 

gjorde anser jag också skulle vara intressant. Är ett rån alltid ett rån oavsett vem 

som är offer, eller är det fortfarande värre om det är en fysisk person än om det är 

staten. Vart går gränsen för hur mycket pengar som gör ett bedrägeri mot staten 

värre än ett rån på öppen gata? 

Avgränsingen i denna undersökning innebär att någon diskussion om huruvida 

brotten som är dömda i nedre delen på skalan inte jämförs i proportion till andra 

brott som även de dömts till lägsta straff. Detta anser jag skulle vara intressant att 

forska vidare på då dessa kan ligga i gränszonen för vad domstolen ska döma 

handlingen till för brott och vilket straff som ska ges.  
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7 Diskussion  

7.1 Offrets betydelse för brottet 

Det som är väldigt tydligt i analysen är att offret spelar stor betydelse för hur vi 

ser på olika brott och dess straffskala. En våldshandling mot en individ ger högre 

moralisk konflikt hos respondenterna än ett skattebrott som saknar ett tydligt 

offer.  

Jag anser att ett offer som är av fysisk karaktär är lättare att sympatisera med, 

man kan på något sätt se sig själv kunna råka ut för detta. Man kan även lättare 

sätta sig in i situationen och de känslor som uppstår. Att offret får ta så stor del av 

själva analysen är inte förvånande. Vi identifierar oss själva genom andra. Hur 

andra uppfattar och ser oss är ofta på det sättet vi ser oss själva. Att vara en del av 

ett samhälle eller grupp formar oss som individer och utvecklar även normer. Att 

normerna sedan inte behöver se lika ut i olika städer är p.ga detta. Jag menar att 

normer kan skilja sig ifrån varandra bara man byter bostadområde i samma stad.  

Att normerna skiljer sig från brott till brott tycker jag inte heller är något 

märkligt. Eftersom vi har en föreställning om hur ett offer ser ut, har vi även 

föreställningar om hur en GM är och ser ut. När dessa inte stämmer överens blir 

inte händelsen som sker med tanke på normen lika stark. Vi kan inte befästa ett 

beteende med en norm om hur man ska bete sig om det inte är tydligt hur man ska 

vara. Alltså blir en GM till ett brott som inte anses vara så farligt inte lika hemsk 

som en GM i ett brott där vi ser värre på händelsen. 

Dock anser jag att Christies teori är lite farlig. En del av respondenterna har 

uppgett denna teori om hur de ser på ett offer. Jag har tolkat det som att för att 

kunna vara ett offer måste man passa in i bilden av hur ett idealisk offer är. Detta 

gör att vi får väldigt många brottsoffer som hamnar utanför offerstatusen. Är 

dessa offer inte lika mycket värda som ett idealiskt offer? Genom att bestämma 

sig för att ett offer ser ut på ett visst sätt skapar man ett ohållbart synsätt som gör 

att vissa individer som reagerar helt tvärtemot tanken på hur ett offer ska vara inte 

blir trovärdigt. Ett offer kan och får reagera precis hur som, anser jag. Sätter vi en 

stämpel på det gör vi oss själva en otjänst genom att ha kategoriserat in ett så pass 

utsatt beteende på en plats där det blir än mer utsatt. Detta anser jag kan leda till 

att anmälningsstatisktiken inte är så hög som den egentligen ska vara, just för att 

offret som har blivit utsatt inte kan se sig själv i den rollen vi har gett ett offer och 

på vis anser att dennes händelse inte är så farlig.  

Jag anser att man kan använda Christies teori som just en teori. Dock tycker 

jag att det blir fel fokus om man ska börja definiera ett offer utifrån detta och 

menar själv att det inte finns något typiskt offer då alla reagerar olika utifrån hur 

man själv upplever situationen. Vi kan aldrig sätta oss in fullt ut i en annan 
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människas tanker, upplevelser eller känslor, det finns för mycket som påverkar 

oss som egna individer.  

Att offret spelade så stor roll i hur man uppfattar ett brotts grovhet var 

intressant då jag tidigare inte har uppfattat detta.  

Hur vi ser på offer och hur vi ska kunna utveckla offerrollen så den inte 

placeras i något fack kan vi nog lära oss en del av genom detta. Hur normerna 

påverkar hela samhället och rättens trovärdighet ger en inblick i hur pass mycket 

lagen och normer påverkar varandra. Vissa normer har blivit upplyfta till 

rättsregler och jag tror man får akta sig så att det inte blir fel normer som tar för 

stor plats. Ett offer och en offerroll utger så pass stor det av ett brott att fel bild av 

hur ett offer ska vara kan bidra till att den trovärdighet rätten besitter minskar då 

man som brottsoffer känner att man inte får vara precis vilket offer man vill eller 

kan vara.  

Att man som GM egentligen är ett offer men blir skaparen av ett brott p.ga sin 

situation anser jag är vanligare än man tror. Offret som hamnar mellan stolarna då 

inget fångar upp dem. Att dessutom sakna pengar och inte kan betala räkningarna 

är en skam man som individ vill undvika. Saknar man pengar kan man ta till 

metoder för att skaffa det som man i vanliga fall inte hade gjort. Att lämna 

oriktiga uppgifter på deklarationen kan kanske ses som en form av lån hos staten 

eller att man anser att de redan har så mycket pengar att det inte gör så mycket om 

jag behåller lite mer än jag ska, nu när jag behöver pengar. Ett sådant brott blir 

mer anonymt än att råna någon på öppen gata, man behöver inte konfronteras med 

en fysisk person. Man begår ett brott men inte något som man kanske anser ger så 

högt straffvärde. Beroende på hur mycket pengar det handlar om ökar ju dock 

straffskalan. Ju grövre brott, ju högre straff. Detta återkommer i alla brott. Men 

eftersom det inte finns någon klar definition vad ett grovt brott kontra ett milt 

brott är kanske man som GM, i vissa fall, tänker på vad man vinner och kan 

förlora vid ett skattebrott. Jag anser att de flesta som är GM i skattebrotten som 

synts i matrisen är ett offer. Offer som försöker ta sig ut ur sin situation och gör 

det som de då ansåg vara den bästa lösningen. När man är pressad slutar man 

tänka rationellt, man får en slags överlevnadsinstinkt som talar om vad man ska 

göra för att överleva. Trots detta begår de ett brott och omvandlar sin offerstatus 

till en GM status vilket gör att deras nya status anses som värre änden gamla 

offerrollen. 

 

7.2 Strafflängdens betydelse för brottet 

Strafflängden menade många i enkäten inte hade något att göra med hur pass 

grovt straffet är, förarbetet säger en annan sak. Jag anser att man på något vis ändå 

måste ha en form av skala som visar hur grova brotten är i relation till varandra. 

Hur ska man annars sätta straff? För att se om något är i proportion till någon 

annat måste du alltid ha något att jämföra med. Detta är såklart svårt att göra 

eftersom vi inte har något absolut rätt straff att tillgå. Om man sedan kan säga att 
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en våldtäkt är värd två grova skattebrott kan man ha delade meningar om. Men 

enligt förarbetet jag har utgått från kan man göra den jämförelsen. Dock anser jag, 

och alla andra i undersökningen, ändå att våldtäkt är grövre eftersom det har 

samma maxstrafflängd som det grova skattebrottet men ändå får GM högre straff i 

våldtäktsdomarna än i skattebrottsdomarna. Det finns en kongruens mellan lagen 

och samhället i hur man ska döma dessa brott.  

Att det blir en diskussion i enkätsvaren huruvida man kan jämföra dessa eller 

inte förvånar mig inte. Moral är något jag anser att vi är väldigt bra på att ha. Är 

det något som inte anses vara helt korrekt uttrycker vi oss väldigt tydligt om hur 

det ska vara och skapar en slags moralisk panik. Det kan inte vara rätt att jämföra 

dessa brott. Jag anser som sagt att man på något sätt måste kunna sätta brott i 

perspektiv till varandra för att se om straffet är proportionerligt. Sen vilka straff 

och hur långa de ska vara till varje enskilt brott är svårt att definiera. Väljer man 

dock att höja ett straff blir det en kedjereaktion där man måste höja fler och fler 

straff då de i proportion till de andra ses som likvärdiga eller lika grova. Att 

jämföra en tallrik med en bokhylla är även en intressant åsikt då jag menar att 

brotten inte skiljer sig så markant åt. Visst, det finns betydligt fler olikheter än 

likheter men detta är det som gör det så intressant. Vi vill bedöma ett brott efter 

vad offret har gått igenom, vilken sveda och verk den har fått utså samtidigt som 

vi inte kan se alla offer som just offer utan delar in dessa i olika kategorier av 

trovärdighet. Om man ska utgå ifrån den definitionen när ett brott ska få en 

straffskala är inte grovt skattebrott ett brott eftersom det inte finns något tydligt 

offer. Vi kan inte straffa det beteendet eftersom det inte finns något tydligt offer 

att ta hänsyn till. Alltså behövs jämförelsen mellan olika brott ske, annars skulle 

många brott inte vara brott. Vi kan inte bara se till offerrollens bör eller varat för 

att kategorisera ett grovt brott eller själva brottet i sig. Dock går det inte att sätta 

en definiton på vad ett grovt brott är då våldtäkt av normalgraden anses vara 

grövre än ett grovt skattebrott som ändå är satt som värre än normalgraden. 

Det jag fann extra intressant var att domstolen och normerna i samhället 

stämde överens med varandra. En våldtäkt anses vara ett grövre brott än grovt 

skattebrott om man ska se till såväl straffskalan som utdömt straff i de undersökta 

domarna. Trots detta så uppfattade jag i enkätundersökningen att många var 

skeptiska till att jag gjorde jämförelsen och att våldtäkt alltid är värre än ett 

skattebrott. Vissa tog till och med antaganden om att jag tyckte på ett visst sätt 

och valde att tydligt kommentera att detta var fel. Jag har försökt att hålla mig 

objektiv under hela processen även om jag är medveten om att vissa åsikter kan 

komma att lysa igenom. Att denna jämförelse skulle skapa sådan debatt och 

engagera så många blev för mig lite av en chock då det brukar vara relativt svårt 

att få ut många svar i en enkätundersökning.  

Att välja två så pass olika brott som grovt skattebrott och våldtäkt i en 

jämförelse baserat på straffskalan anser jag kan skapa en vidare debatt om i vilken 

grad man ska kunna göra denna typ av liknelse. Att ställa liknande brott i relation 

till varandra och undersöka dess normer skulle antagligen ge ett helt annat utfall 

eftersom det är offret som spelar in i vad man anser om brottets grovhet. Att staten 

är ett offer i många fall och indirekt vi som skattebetalare ses inte som något 

problem. Men tänker man efter på hur mycket pengar som hade kunnat gå till 
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sjukvård, forskning och barnomsorg. Hur mycket vi hade kunnat göra för att 

bygga en stabilare grund i samhället så anser jag att skattebrotten påverkar oss i 

högre utsträckning än vad vi inser. Dock kan vi inte se oss själva som offer för 

detta. Normen kring ett offer har gjort att vi har skapat ett stereotypiskt offer och 

passar vi inte in i den bilden har vi svårt att ta till oss offerrollen. Så svårt att vi i 

vissa fall inte anmäler om vi utsatts för ett brott för att man anser att det inte var 

tillräckligt grovt, man känner sig inte riktigt som ett offer eller man känner att 

man får skylla sig själv.  

Normerna säger alltså att vi måste se offret innan vi kan göra en jämförelse av 

två brott. Ett brott mot en fysisk person är alltid mycket värre än ett mot staten 

som osynligt påverkar många. Det man inte vet har man inte ont av och det 

idealiska offret kommer alltid vara det som är mest tacksamt att rapportera om, 

precis som att våldtäktsfallens mörkertal kommer öka om vi inte förändrar bilden 

av hur ett offer ska vara. Vi måste inse att ”det kan vara vem som helst”.
79

 

En diskussion av detta slag kan även bidra till att man väljer att se över 

straffskalan för brott mer frekvent och ställer dessa i relation till varandra. 

Samhället anser jag har en del att säga till om här, det är vi som skapar normerna 

som rätten vill spegla och följs inte normen först i samhället är det svårt att ta upp 

dem på rättslig nivå. Lagar speglar maktförhållanden och ibland ter det sig så att 

lagen inte hinner med samhällets utvecklig. Att offer numera har fått en ny 

beteckning som överlevare inom vissa brottskategorier kan innebära att 

offerbilden håller på att förändras och utvecklas till en mer allmän bild av att det 

kan vara vem som, när som och vid vilket tillfälle som helst, kan bli utsatt för ett 

brott och bi ett offer.  
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9 Bilagor  

9.1 Bilaga 1- Enkät 

Undersökning gällande ekonomisk brottslighet och dess 

normer i förhållande till andra brott 
 

Skattebrott är en form av ekonomisk brottslighet där det inte finns något tydligt offer att peka 

ut. Det är svårt att se konsekvenserna av brottet och kan även vara svårt att upptäcka. Dock är 

detta brott något som påverkar oss alla då pengar som skulle ha gått till skola, sjukvård eller 

äldreomsorg försvinner ut ur systemet utan att ge något tillbaka. Hur ser normerna ut för dessa 

brott i jämförelse med mer traditionella brott med ett tydligt fysiskt offer? Måste det finnas ett 

offer för att en handling ska räknas som ett brott? Är det värre att råna någon på öppen gata än 

att "ta pengar" från staten? 

 

Denna enkät är en del av min C- uppsats på Kriminologiprogrammet via Lunds universitet. 

Om du är över 18 år, eller yngre med målsmans tillåtelse, och bor i Sverige skulle jag vara 

mycket tacksam om Du tog dig tid till att fylla i denna enkät utefter vad Du tycker. Alla svar 

är anonyma och materialet kommer behandlas konfidentiellt. Glöm inte att trycka på "submit" 

när du är klar för att skicka in svaren. Dela gärna evenemanget vidare till dina vänner.  

 

Genom att fylla i den här enkäten bekräftar Du att Du är över 18 år eller har målsmans 

tillåtelse. Har du frågor om enkäten eller undersökningen får du gärna kontakta mig på 

axelsson.emma@gmail.com. Tack för Din medverkan! 

 

 Emma Axelsson  

* Required 

 

1. Är du man eller kvinna? *  

Man 

Kvinna 

 

2. Vilket år är du född? *  

 

3. Högsta avslutade utbildning *  

 

4. Huvudsaklig sysselsättning *  

 

mailto:axelsson.emma@gmail.com
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5. Anser Du att det är viktigt att lägga resurser på att upptäcka skattebrott?  

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

6. Anser Du att det måste det finnas ett tydligt fysisk offer för att en händelse ska ses som ett 

brott?  

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

7. Hur skulle Du beskriva ett typiskt offer som har blivit utsatt för ett brott? Hur du tänker dig 

att ett offer beter sig, reagerar, känner, ser ut. 

 
 

Påståenden 
  
Nu följer ett antal påståenden där Du ska markera om du tycker det stämmer eller inte 

stämmer. Vid benämningen brott menas här alla former av brott, inte bara skattebrott. 

 

8. Lyckas man med att genomföra ett skattebrott är man en smart typ  

Stämmer 

Stämmer inte 

 

9. Om man drar av mer än man ska på deklarationen är det ett skattebrott  

Stämmer 
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Stämmer inte 

 

10. Skattebrotten i Sverige skulle minska om vi hade lägre skatt  

Stämmer 

Stämmer inte 

 

11. Det är bara män som begår skattebrott  

Stämmer 

Stämmer inte 

 

12. I vissa kretsar anses det häftigt att ha begått ett skattebrott  

Stämmer 

Stämmer inte 

 

13. Det är lättare att åka fast för ett rån än en skattebrott  

Stämmer 

Stämmer inte 

 

14. Det är värre att råna någon på öppen gata än att ta pengar från staten  

Stämmer 

Stämmer inte 

 

15. Man är bara ett offer om man vill vara det  

Stämmer 

Stämmer inte 
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16. Jag skulle aldrig kunna se mig själv som ett offer  

Stämmer 

Stämmer inte 

 

Avslutande frågor 
 

17. Vad tror Du är den främsta orsaken till att man begår ett skattebrott är?  

Okunskap 

Man behöver pengar 

Skatten är för hög 

Man vill se om man kan lyckas 

Annat 

 

18. Tycker Du att man kan jämföra två helt olika brott med varandra om straffvärdet är 

samma? Beskriv gärna utförligt hur du tänker. t.ex. våldtäkt och grovt skattebrott som har 

samma straffskala, dvs max 6 år i fängelse. 

 
 

Tack för din medverkan! 
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9.2 Bilaga 2- Matris 

  Kön 

Gm 

Kön 

offer 

strafflängd 

fängelse 

Skadestånd Brottsofferfond Genomförande Idealiskt 

offer? Idealisk 

gm? 

GM's erkännande 

grovt 

skattebrott 

HovR 

B1038-

10 

kvinna staten 10 mån   500 kr systematiskt 

genomfört 

lämnat oriktiga 

uppgifter 

medvetet 

erkänner brott men ej uppsåt 

 HovR 

B3015-

11 

man staten 8 mån   500 kr undanhållande av 

uppgifter 

anger 

skilsmässa som 

skäl 

erkänner ej 

 Hovr 

B7827-

10 

man staten 12 mån   500 kr oriktiga 

deklarationsuppgifter 

slarv oklart 

 HovR 

B8426-

10 

man staten 8 mån   500 kr oriktiga 

deklarationsuppgifter 

okunskap om 

hur man gör 

oklart 

 HovR 

B4365-

07  

kninna staten 10 mån   500 kr oriktiga 

deklarationsuppgifter 

problem med 

ekonomin 

erkänner brott, gjorde det pga den 

svåra ekonomisk situation hon befann 

sig i 

våldtäkt HovR 

B6063-

10 

man kvinna 2 år 85 000 kr 500 kr förgrep sig på offret 

när denne sov 

sov i samma 

rum och 

kvinnan 

försökte putta 

bort GM, känd 

GM 

erkänner ej brott 
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 HovR 

B1868-

09 

man kvinna 3 år 6 

månader 

110 000 kr 500 kr tvingade på sig offret 

i hennes hem, trodde 

GM va pojkvännen 

släppte in GM 

i sitt hem, 

halvsov vid 

övergreppet, 

okänd GM 

erkänner försök 

 HovR 

B7778-

07 

man kvinna 2 år 85 000 kr 500 kr GM förgrep sin i 

form av 

nattklubbsvakt på 

offret 

GM utnyttjar 

sig maktroll 

och kvinnan 

vågar inte säga 

emot då on är 

rädd för vad 

han ska kunna 

göra då, GM 

okänd 

erkänner ej brott 

 HovR 

B4416- 

10 

man kvinna 2 år 113 797 kr 500 kr tvingade sig på offret 

på en nattklubb 

homosexuell 

kvinna som 

lever i ett 

samkönat 

förhållande, 

GM känd som 

vakt, ej för 

offret 

erkänner ej brott 

 HovR 

B2743-

09 

man kvinna 2 år 85 000 500 kr följde efter offret 

och förgreps sig på 

henne i en vägtunnel 

flerbarnsmanna 

på väg hem 

från en fest, 

okänd GM 

erkänner sexuellt ofredande, ej 

våldtäkt 

 


