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The aim of this essay was to examine and problematize, based on current norms, how female 
rape victims have been portrayed in different selected judgments.  This has been based on the 
following questions:	

- How is the female rape victim portrayed in the selected empirical data? 
- Why are the existing perceptions on female rape victims problematic? 

	
The study have had a gender theoretical basis with a focus on the terms rape culture, victim 
blaming and the ideal victim. The empirical data consisted of nine selected judicial decisions 
which were analyzed by using a qualitative textual analysis. During the processing of the 
empirical data six different themes were identified and analyzed. Some of the most important 
result in this essay was that the court expected women to behave as the ideal victim, both after 
the assault and in conjunction with the requirements the court imposed on the woman's 
testimony. The woman's no-saying is of great importance in that she has the burden of proof.  
The analysis has focused on the problem that not all women react the same way after having 
been the subject to rape. Focus has also been on the problems surrounding the courts 
questioning of the woman's testimony and no-saying where the sexual responsibility once 
again is placed on the woman.	

	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 
Key words: rape, rape culture, victim-blaming, ideal victim, norms, victim portrayal, social 
work.	
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1 Inledning	
1.1  Problemformulering	
	

Allt fler våldtäkter anmäls i Sverige (Brottsförebyggande rådet 2016). Få av dessa klaras upp 

och uppskattningsvis leder endast en av tio polisanmälningar gällande våldtäkt till åtal. 

Dessutom antas mörkertalet vara stort, 80 till 90 procent av alla våldtäkter blir aldrig anmälda. 

Att så få kvinnor väljer att anmäla de övergrepp som de varit utsatta för beror delvis på den 

påfrestande granskningen men också för risken för att bli misstrodd, både av allmänheten och 

rättsväsendet (Wendt 2010). Våldtäkt är än idag ett brott som präglas av skam och skuld för 

offret. Gamla föreställningar och idéer om kvinnors sexualitet och offrets egen skuld i det 

övergrepp hon blivit utsatt för har visat sig påverka hennes möjligheter att få juridisk 

upprättelse (ibid.).	

	

I sitt arbete som socialarbetare kan man både komma i kontakt med personer som blivit 

utsatta för sexualbrott och personer som begått sexualbrott. Det är därför av vikt att 

socialarbetare vågar och kan prata med brukare om sex och samlevnad, men för att det ska bli 

ett givande samtal måste socialarbetaren besitta en medvetenhet om samhällets normer 

gällande sexualitet (Knutagård 2016). Det sociala arbetet handlar om att uppmärksamma de 

strukturer och normer som existerar i vårt samhälle samt vilka konsekvenser dessa får både 

för den enskilde medborgaren och samhället i stort (Meeuwisse & Swärd 2006). En del av 

dessa strukturer och normer är den så kallade våldtäktskulturen.	

I en våldtäktskultur omges människor av bilder, språk, lagar och andra vardagliga fenomen 

som validerar och vidmakthåller våldtäkt som företeelse. Det inkluderar bland annat skämt, 

reklam och en juridisk jargong som får våld mot kvinnor och sexuellt tvång att verka så pass 

normalt att våldtäkt upplevs som något oundvikligt (Fraser 2015). Mäns sexualitet beskrivs 

ofta som djurisk eller okontrollerbar och det sexuella ansvaret läggs därför på kvinnorna 

(ibid.). Detta kan till exempel ta sig uttryck i form av tips riktade till unga tjejer om hur de ska 

bete sig för att inte bli våldtagna. Det kan handla om att de inte ska dricka för mycket, inte gå 

ensamma ute om kvällarna eller bete sig på ett sexuellt utmanande sätt. Skulle de bryta mot 

någon av dessa regler får de helt enkelt skylla sig själva. Snarare än att titta på 

våldtäktskulturen som ett problem som behöver förändras menar personer i en våldtäktskultur 

att våldtäkter är en del av livet och att “det bara är så det är” (ibid.).	
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Victim-blaming innebär att personer som fallit offer för brott orättvist hålls ansvariga för det 

som drabbat dem (Harber, Podolski & Williams 2015). Kvinnliga våldtäktsoffer, till skillnad 

från personer som fallit offer för andra typer av brott, stigmatiseras och ses i många fall som 

ansvariga för det som de varit med om (Angelone, Mitchell & Lucente 2012; Whatley 1996). 

Det sker således en skuldbeläggning av kvinnliga brottsoffer gällande olika typer av 

sexualbrott. Vid victim-blaming flyttas fokus från gärningspersonens handling till offret och 

det har visat sig påverka den rättsliga prövningen av sexualbrott (Bieneck & Krahé 2011).	

Enligt den norska kriminologen Nils Christie kännetecknas det ideala offret av en rad olika 

egenskaper som målar upp offret som en svag men respektabel och oskyldig individ och 

gärningsmannen som ett stort, hemskt och för offret okänt monster (Christie 2001). Men vad 

händer om offret ifråga inte passar in i rollen som det ideala offret? Om hon till exempel har 

en relation till gärningsmannen? Är det inte en våldtäkt då? Sett ur en juridisk aspekt är alla 

som blir utsatta för en våldtäkt våldtäktsoffer (RFSU 2016). Ändå verkar rättsväsendet och 

samhället anse att olika faktorer kan påverka ifall en våldtäkt verkligen är en våldtäkt. Går en 

kvinna ensam ute sent på kvällen eller dansar utmanande på en nattklubb får hon skylla sig 

själv.	

De normer som finns i vårt samhälle genomsyrar även vårt rättsväsende. Det kvinnliga offret 

kan med bakgrund av det ovan nämnda uppenbarligen beskrivas och framställas på en mängd 

olika sätt i vårt rättssystem. Det kan uppfattas som problematiskt att det finns ett så brett 

spektrum av sätt att se på våldtäkt och kvinnliga våldtäktsoffer. Alla verkar inte ha samma 

förutsättningar att få en rättvis prövning av sitt fall. Det kan därför vara av intresse att studera 

hur kvinnor framställs i våldtäktsdomar. 

 

1.2 Syfte	

Syftet med denna uppsats är att analysera och problematisera hur kvinnorna, det vill säga 

våldtäktsoffren, framställs i de våldtäktsdomar vi valt ut. 	
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1.3 Frågeställningar	

● Hur framställs det kvinnliga våldtäktsoffret i den utvalda empirin? 

● Varför kan de föreställningar som finns kring kvinnliga våldtäktsoffer vara 

problematiska? 

 

 

1.4 Begreppsdefinition 

 	

Målsäganden	

Den som påstår att hen blivit utsatt för ett brott. I studien är samtliga målsäganden kvinnor. 

Målsäganden och kvinna kommer att användas parallellt och syftar alltså på samma person.	

	

Den tilltalade 	

Den som står åtalad för det påstådda brottet.	

	

Samlag	

Vi har valt att använda oss av begreppet sexuell handling istället för samlag. Detta eftersom 

begreppet samlag indikerar att det skett i samtycke. Dock har domstolarna i en del av 

domarna använt sig av begreppet samlag. Begreppet förekommer därför i formuleringar från 

domslut och i de fall där det konstaterats att det rört sig om en frivillig sexuell handling.	

	

Stödbevisning	

I resultat- och analysdelen förekommer begreppet stödbevisning vid ett flertal tillfällen. 

Hovrätten har i ett flertal rättsfall slagit fast att det inte räcker att målsägandens berättelse är 

mer trovärdig än den tilltalades, om inte den tilltalades uppgifter är så osannolika att 

domstolen kan bortse från berättelsen. Det behövs därför i många våldtäktsmål annan 

bevisning, så kallad stödbevisning, som styrker trovärdigheten i målsägandens berättelse. 	
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1.5 Våldtäkt - den juridiska definitionen	

BrB 6 kap. Om sexualbrott	

”1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

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

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 

två och högst sex år.	

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

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

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

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

i en särskilt utsatt situation.	

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 

att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.	

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till 

fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt 

beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet” (SFS 2013:365).	
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2 Kunskapsläget 

Vi har i den här studien valt att använda oss av både vetenskaplig forskning och journalistiska 

arbeten. De journalistiska arbetena utgörs av Boëthius (1981) och Wennstam (2002). Både 

Boëthius och Wennstam utgör viktiga referenspunkter i samhällsdebatten gällande studiens 

ämne.  

 

2.1 Våldtäktskultur	

Under år 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott i Sverige och 5 920 av dessa anmälningar 

rubricerades som våldtäkt (Brottsförebyggande rådet 2016). Våldtäkt är ett brott som begås av 

både män och kvinnor, och är ett brott som både män och kvinnor blir utsatta för (Knutagård 

2016). Sexualbrott, såsom våldtäkt, är dock ett brott som fler kvinnor än män blir utsatta för 

och som främst män misstänks för att ha begått (Brottsförebyggande rådet 2016). Begreppet 

våldtäktskultur handlar om, som vi tidigare nämnt, att samhället på olika sätt validerar och 

vidmakthåller fenomenet våldtäkt genom att se på det som något oundvikligt och naturligt 

(Fraser 2015). 	

Enligt Fraser (2015) finns det inom en våldtäktskultur så kallade välvilliga sexistiska 

tendenser vars syfte är att skydda kvinnor. Problemet här är att dessa tendenser endast gäller 

de kvinnor som passar in i de rådande normer som finns gällande femininitet och kvinnlighet. 

När antagandet om att kvinnor ska vara “fina flickor” krockar med en, enligt normerna, icke-

feminin kvinna kan dessa välvilliga attityder ge vika för föreställningen om hon inte förtjänar 

samhällets skydd och att hon haft en del i det skuldbeläggande hon blivit utsatt för (Fraser 

2015). Fraser menar dock att det är av vikt att inte heller glömma bort de kvinnor som faktiskt 

faller inom normernas ramar för hur en kvinna bör vara. Bara för att de kvinnor verkar utanför 

dessa gränser kan tyckas klara sig sämre inom våldtäktskulturen betyder det inte att de 

kvinnor som håller sig inom dessa gränser kan förvänta sig så en så mycket bättre behandling. 

Det finns ett flertal negativa fall rörande offer för sexuella trakasserier och våldtäkter som 

visar hur lätt det är för rättssystemet för att kasta ut en kvinna från det skyddsområde som den 

välvilliga sexismen endast erbjuder “bra” kvinnor (ibid.). Dessutom uppkommer här ett 

moment-22: Även om en kvinna har uppfört sig i enlighet med samhällets normer gällande 

femininitet så är chansen samtidigt stor att hon då inte har kunnat göra tillräckligt för att 
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övertyga rättssystemet om att hon verkligen inte samtyckte till det övergrepp hon utsattes för 

(ibid.).	

Parallellt med den svåra situationen för offer gällande sexuella trakasserier, som måste 

övervinna presumtionen om att trakasserierna varit “önskvärda” och som ifrågasätter 

legitimiteten av deras åtal, har våldtäktsoffer bevisbördan för att det sexuella övergreppet var 

utan samtycke (Fraser 2015). Kvinnor som löper stor risk att få sin legitimitet gällande deras 

utsatthet ifrågasatt inkluderar bland annat: (1) kvinnor som våldtagits av en bekant, och (2) 

kvinnor som uppfattas som sexuella varelser, sexuellt promiskuösa eller som på annat sätt inte 

faller inom de normativa gränserna för kvinnlighet (ibid.).	

När det gäller den första kategorin, kvinnor som våldtagits av en bekant, blir den välvilliga 

sexismens tystande effekter problematisk. Normerna om kvinnlighet uppmuntrar kvinnor att 

inte tala ut före, under eller efter angreppet samtidigt som olika våldtäktsmyter fastställer att 

en kvinnas klagomål endast blir trovärdigt när kvinnan ifråga kan bevisa att hon envist och 

konsekvent motsatt sig det sexuella inviten från första början (Fraser 2015).	

När den andra kategorin, kvinnor som trotsar den normativa kvinnligheten, blir våldtagna är 

rättssystemet benäget att se deras övergrepp som illegitima i större utsträckning. Detta gäller 

inte endast kvinnor som bryter mot de normer som uttryckligen är knutna till sexualitet, utan 

också kvinnor som beter sig på ett riskfyllt eller typiskt okvinnligt sätt. Detta kan resultera i 

att olika rättsliga aktörer inte anser att dessa kvinnor förtjänar en rättslig prövning (Fraser 

2015).	

Den manliga sexuella impulsen är konstruerad som aggressiv, aktiv och rättfram. Den är 

central för hur en man upplevs som maskulin. Män förväntas alltid vara ute efter sex och de 

skulle aldrig tacka nej om ett tillfälle uppenbarade sig (Anderson & Doherty 2008). En 

seglivad myt om mannens sexualitet är att alla män i vissa givna situationer inte kan låta bli 

att tafsa, inte kan bärga sig och kan våldta. Den här myten ses som en allmängiltig sanning. 

Det är något som kvinnor ska veta om och förhålla sig till. Ansvaret för mannens sexualitet 

läggs således på kvinnan i den mening att hon ska “passa sig”. Om kvinnan inte passar sig 

och tar risker får hon skylla sig själv om hon blir våldtagen (Wennstam 2002).	

Maria-Pia Boëthius kom 1981 ut med en omarbetad utgåva av boken Skylla sig själv - En bok 

om våldtäkt. Även om det är närmare 40 år sedan är den fortfarande aktuell. Uppfattningen 

om att kvinnor ska “passa sig” beskriver hon på följande vis:	
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...Vår frihet som kvinnor, som hälften av befolkningen är beskuren. Vi lever 

inte i ett fritt samhälle där det står oss fritt att umgås med män hur och när vi 

vill. Vi ska hela tiden hålla i minnet att det finns en lång rad situationer vi 

inte får försätta oss i tillsamman med män därför då kan vi riskera att bli 

våldtagna. Och blir vi våldtagna i de situationerna har samhället ingen 

förståelse för oss. Då få får vi skylla oss själva (Boëthius 1981:73). 

	

2.2 Victim-blaming	

Som tidigare nämnt innebär begreppet victim-blaming att personer som fallit offer för brott 

orättvist hålls ansvariga för det som drabbat dem. Denna skuldbeläggning av brottsoffer har 

visat sig framförallt drabba våldtäktsoffer (Angelone, Mitchell & Lucente 2012; Ferrão & 

Goncalves 2015; Harber, Podolski & Williams 2015; Whatley 1999). En studie visar att 

våldtäktsoffer tenderar att skuldbeläggas i större utsträckning än personer som fallit offer för 

rån. Studien visar även att mer skuld gavs offret i de fall där det fanns en tidigare relation 

mellan offret och förövaren, detsamma gällde inte vid rån (Bieneck & Krahé 2011).	

 	

Två huvudteorier används för att förklara victim-blaming: The just world theory och The 

defensive attribution hypothesis. The just world theory utgår från att världen vi lever i är en 

rättvis plats och att människor får vad de förtjänar och förtjänar vad de får. Teorin bygger på 

tron om att bra saker händer goda människor och att dåliga saker händer sämre människor. 

Brottsoffer förtjänar det som sker som en konsekvens av att de är dåliga människor eller till 

följd av att de begått en dålig handling. Även goda människor kan råka ut för hemska saker 

till följd av en ansvarslös handling (Lerner & Miller 1978). Tron på en rättvis värld är ett sätt 

för människor att behålla känslan av kontroll över det som händer i livet. I ett försök att 

upprätthålla den här kontrollen skuldbeläggs våldtäktsoffer i tron om att de fått vad de 

förtjänar (McCaul et. al 1990).	

	

The defensive attribution hypothesis argumenterar för att man som observatör kommer vara 

mindre benägen att skuldbelägga ett våldtäktsoffer om observatören kan identifiera sig med 

våldtäktsoffret. Med begreppet observatör menas en person som får en våldtäktssituation 

presenterad för sig. Exempelvis visar forskningen att en kvinnlig observatör är mindre 

benägen att skuldbelägga ett kvinnligt våldtäktsoffer än vad en manlig observatör är.  
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Skuldbeläggandet minskar när observatören kan identifiera sig med offret eftersom 

observatören upplever att samma sak kan hända hen (McCaul et. al 1990). Detta kan ske på 

olika sätt, exempelvis genom media eller i en rättegång (ibid.). En person som skuldbelägger, 

och enligt teorin då i mindre utsträckning identifierar sig med offret, betonar att hen är en 

annan typ av person som skulle agerat annorlunda under samma omständigheter (Shaver 

1970).	

“The Path Model of Blame” är en modell som syftar till att visa hur det går till när en 

observatör tilldelar en förövare eller ett offer skuld i samband med att ett brott begåtts (Niemi 

& Young 2014). Vid skuldbeläggningen av ett våldtäktsoffer menar modellen att en så kallad 

observatör först uppmärksammar våldtäkten som en normbrytande situation. Denna 

observatör behöver inte vara någon som fysiskt bevittnar själva våldtäkten utan kan vara 

någon som får övergreppet presenterat för sig, exempelvis i skrift genom en våldtäktsdom 

eller nyhetsartikel. Därefter sker ett fastställande av huruvida offret är den part som orsakade 

våldtäkten. Om svaret är negativt blir resultatet att offret inte tilldelas någon skuld. För att 

victim-blaming ska vara aktuellt krävs det att våldtäktsoffret tilldelas ett visst mått av ansvar 

för förövarens handlingar. Enligt modellen sker ett fastställande huruvida offret hade för 

avsikt att orsaka våldtäkten och om offret hade en skyldighet att förhindra det som orsakade 

våldtäktsmannen att våldta henne. Observatören måste också fråga sig om offret hade en 

förmåga att fullfölja denna skyldighet. Skulle observatören anse att så var fallet kommer 

offret att tillskrivas en viss grad av skuld. Det finns en tanke om att kvinnan borde ha kunnat 

förutspå att överfallet skulle äga rum som ett resultat av att hon försatte sig i en potentiellt 

farlig situation. Därför hade hon en underförstådd skyldighet att förhindra överfallet (Niemi & 

Young 2014).	

 	

                                                                                    	

2.3 Det ideala offret	
Den norska kriminologen Nils Christie (2001) skapade teorin om det ideala offret. För att det 

aktuella offret ska uppnå en maximal offerstatus och på så sätt bli ett fullbordat offer - det 

ideala offret - ska hen, enligt Christies teori, besitta sex olika egenskaper. “1) offret är svagt, 

2) offret är involverat i en respektabel aktivitet, 3) offret är på väg till en plats som han eller 

hon inte kan förebrås för, 4) gärningspersonen är i förhållande till offret i överläge och kan 

beskrivas i negativa termer, 5) gärningspersonen är okänd för offret och har ingen relation till 

offret, och 6) offret ska ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin offerstatus” 
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(Christie 2001). Om offret ifråga inte motsvarar bilden av det ideala offret kan hen ha svårare 

att få hjälp, även om alla som blivit utsatta för sexuella övergrepp har rätt till stöd och hjälp, 

både av rättsväsendet och samhället i stort (ibid.).	

Wennstam (2002) beskriver det ideala offret som en kvinna som lever ett vanligt liv med ett 

respekterat jobb. Hon lever i en relation och hon har barn. Våldtäkten är en överfallsvåldtäkt 

av en för henne okänd man som hoppar ut från en buske. Han övermannar henne och 

förgriper sig sedan på henne. Efteråt ska hon gärna uppvisa någon form av skada som styrker 

att hon utsatts för våld i samband med våldtäkten, och även gärna materiella skador i form av 

sönderrivna kläder med spermafläckar på. Det ideala offret kontaktar polisen omedelbart efter 

våldtäkten för att göra en anmälan och kvinnan ska då vara uppriven och gråta, men inte så 

pass uppriven att hon inte kan lämna en redogörelse för vad som hänt. Redogörelsen ska vara 

trovärdig men inte för detaljerad så att den uppfattas som konstruerad. Hennes historia ska 

inte heller ändras under utredningens gång. Kvinnan ska inte ha konsumerat någon alkohol 

innan våldtäkten.	

 	

Här blir även begreppet en riktig våldtäkt aktuellt. I samhället finns det en tanke om att en 

överfallsvåldtäkt, där en galen man gömmer sig i en buske och sedan hoppar på en helt 

oskyldig kvinna, är en så kallad riktig våldtäkt. Att överfallsvåldtäkter har blivit en norm för 

vad som bör klassas som våldtäkt beror bland annat på att dessa typer av våldtäkter är en av 

de som i störst utsträckning porträtteras i media (Boëthius 1981; Wennstam 2004). Boëthius 

(1981) menar att våldtäkter som till exempel begås i hemmet inte har något nyhetsvärde och 

som ett resultat av detta formas allmänhetens syn om vad en riktig våldtäkt är. I och med att 

andra typer av våldtäkter inte får lika stort utrymme i den offentliga debatten gällande hur en 

våldtäkt kan ta sig uttryck, blir de därför inte heller en del av normen (ibid.). 

	

	

3 Teori	
 	

För att försöka förstå fenomenet våldtäkt på ett strukturellt plan används ofta ett feministiskt 

perspektiv som utgångspunkt. Inom den feministiska forskningen finns det olika inriktningar, 

men det de har gemensamt är att de behandlar ojämlika maktförhållanden mellan män och 

kvinnor (Brottsförebyggande rådet 2008). Den struktur som systematiskt underordnar kvinnor 

kallas inom feminismen bland annat för könsmaktsordning, patriarkat eller genussystem. 
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Detta system upprätthåller en hierarki mellan könen, vilket missgynnar kvinnor (Wendt Höjer 

& Åse 1991). Sexualbrott utgör enligt en feministisk utgångspunkt då ett av de mer extrema 

medel som män kan använda för att vidmakthålla sin position gentemot kvinnor 

(Brottsförebyggande rådet 2008).   	

 	

 

3.1 Genusteori	
Vad begreppet genus innebär är inte alltid helt självklart. Begreppet kan användas i olika 

sammanhang för att beskriva olika saker. Kortfattat används dock begreppet för att skilja på 

det biologiska könet och det socialt och kulturellt konstruerade könet. Den biologiska 

uppdelningen sker genom att alla människor delas in i en av två möjliga grupper; man eller 

kvinna. Genus handlar istället om de normer, föreställningar och egenskaper som tillskrivs 

dessa två grupper av samhället (Connell & Pearse 2015; Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2016). För att lättare förstå skillnaden används ibland begreppen maskulinitet 

och femininitet. Vad som anses vara typiskt maskulint respektive feminint skiljer sig mellan 

olika kulturer och sociala sammanhang (Nationella sekretariatet för genusforskning 2016). 

Maskulinitet och femininitet kan inte endast ses som något som är av naturen givet, men det 

är inte heller endast ett fenomen som tvingas på oss genom sociala normer. Människor 

konstruerar sig själva som feminina eller maskulina. Genom sitt sätt att agera i vardagen intar 

vi en plats i genusordningen eller förhåller oss till den plats vi tilldelats (Connell & Pearse 

2015).	

 	

Genusperspektivet kan också användas som ett redskap för att synliggöra de 

samhällsstrukturer som upprätthåller kategorierna män och kvinnor och utmana de normativa 

föreställningar som finns om kön. Som ett resultat av detta kan även andra normer och 

föreställningar som finns i samhället bli tydligare. Att se sin omvärld ur ett genusperspektiv 

innebär att ha ett problematiserande och reflekterande förhållningssätt gällande de 

föreställningar om kön som förmedlas till en, både medvetet och omedvetet (Nationella 

sekretariatet för genusforskning 2016).	

 	

Genusperspektivet är applicerbart på den aktuella empirin för denna studie. I samhället finns 

en tanke om att rättssystemet och dess dokument ska hålla ett objektivt förhållningssätt till sin 

omvärld. Dock är det av vikt att även så kallad fakta behöver förstås ur ett genusperspektiv. 
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Att något lyfts fram som fakta signalerar att detta är det sanna påståendet om ett specifikt 

fenomen. Med hjälp av olika kritiska frågor blir det möjligt att reflektera över att även fakta 

kan vara framtagen med ett visst perspektiv (Nationella sekretariatet för genusforskning 

2016).	

 	

Vår analys kommer att ske utifrån de tidigare nämnda begreppen våldtäktskultur, victim-

blaming och det ideala offret. Detta tillsammans med en övergripande genusteori.	

Vi menar att dessa begrepp kan hjälpa oss att synliggöra den problematik som just kvinnliga 

våldtäktsoffer riskerar att utsättas för.	

 	

	

4 Metod 
4.1 Metodmässiga överväganden	
Den samhällsvetenskapliga forskningen intresserar sig för ett stort antal olika fenomen som 

har med människor och deras roll i samhället att göra. Begrepp som exempelvis kulturer, 

samhällsklasser, regler och normer blir här aktuella (Ahrne & Svensson 2011). I det moderna 

samhället förekommer i de allra flesta sammanhang texter av olika slag. Från en 

samhällsvetenskaplig utgångspunkt finns det därför ett intresse av att studera texter då dessa 

bidrar till att forma individers föreställningar om samhället (Boréus 2011).	

Den kvalitativa forskningen innefattar ett flertal olika metoder som kan se mycket olika ut 

(Ahrne & Svensson 2011). Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ metod. 

Valet har baserats på det faktum att empirin vi använt oss av lämpar sig bättre som kvalitativ 

data än som kvantitativ. Vi hade inte kunnat besvara våra frågeställningar genom att 

exempelvis räkna ord. Detta då det vi ville analysera inte alltid finns uttryckt i ord. Det kan vi 

istället hitta mellan raderna. Våldtäktskulturen, victim-blaming och det ideala offret uttrycks 

inte alltid rakt ut. Det kan förstås genom det underförstådda eller genom det som inte sägs. 

Normer syns inte alltid men det betyder inte att de inte finns och genomsyrar hela vår tillvaro. 

Genom den kvalitativa ansatsen har det varit möjligt för oss att studera och problematisera vår 

empiri utifrån de tidigare nämnda begreppen, vilket i sin tur möjliggjort att vi kunnat besvara 

våra frågeställningar.	

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys. Detta då vi ansett att det är den metoden 

som bäst lämpat sig för att tolka vår empiri och besvara de frågeställningar vi formulerat. Den 
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kvalitativa innehållsanalysen syftar främst på de innehållsanalyser där ingenting räknas eller 

mäts, utan då mer komplicerade tolkningar måste göras (Boréus & Bergström 2012). Det är 

det vanligaste tillvägagångssättet vid kvalitativ analys av texter och är en metod som lämpar 

sig på ett mindre antal dokument, vilket stämde väl överens med vår studie (Bryman 2011).  

 

4.2 Urval 

Den urvalsmetod vi använt oss av i den här studien är det som kallas målinriktat urval. Det är 

ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Detta då vi inte haft för avsikt att välja ut vår empiri på ett 

slumpmässigt sätt, utan vi har istället samlat in den på ett strategiskt vis (Bryman 2011). Det 

målinriktade urvalet handlar om att välja ut enheter, vilket i vårt fall innebär att vi valt ut 

domar som är direkt kopplade till vårt syfte och frågeställningar. Urvalsmetoden möjliggör 

inte någon generalisering, vilket skulle kunna ses som en nackdel (Bryman 2011).	

Efter ett inledande samtal med vår handledare bestämde vi oss för att analysera domar från 

hovrätten. Detta för att komma förbi att våldtäktsmålen lagts ner på grund av bristande 

bevisning, vilket är förekommande i våldtäktsfall. Vår empiri består av nio stycken domar 

(om totalt 153 sidor). Dessa domar är både friande och fällande våldtäktsdomar som vi hämtat 

från Hovrätten över Skåne och Blekinge.  Dock är det främst tingsrättens resonemang som 

kommer att analyseras i domarna. Detta då materialet främst består av tingsrättens 

bedömningar. Det är domstolen som valt att rubricera åtalet som våldtäkt och vi kommer inte 

att använda någon egen definition av begreppet våldtäkt, se 1.5.	

Domarna valdes ut utifrån ett antal kriterier vi satt upp. Detta urval har för det första baserats 

på parternas kön, detta för att vi vill analysera domar där målsägande definieras som kvinna 

och den tilltalade definieras som man då det är av vikt för det studien avser undersöka. För 

det andra har det funnits ett ålderskriterium. I de utvalda domarna är både målsäganden och 

den tilltalade över 15 år. För det tredje hade vi ett kriterium rörande brottsrubriceringen. Vi 

var inte intresserade av att analysera domar gällande exempelvis sexuellt utnyttjande, våldtäkt 

mot barn eller kvinnofridskränkning, utan valde därför att endast analysera domar med 

brottsrubriceringen våldtäkt. Även brott rubricerade som grov våldtäkt valdes bort. Vårt sista 

kriterium gällde det faktum att vi inte ville analysera domar som var äldre än fem år, detta för 

att på så sätt få möjligheten att analysera hur det aktuella fenomenet ser ut idag. 
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Som tidigare nämnt har vi valt att använda oss av både friande och fällande domar som empiri 

för vår studie. Anledningen till att vi inte valt att fokusera på en viss typ av dom beror på att 

de data som vi har varit intresserade av att undersöka, det vill säga hur det kvinnliga 

våldtäktsoffret framställs, finns både i friande och fällande domar. Vi har inte heller varit 

intresserade av att göra någon slags jämförelse mellan hur fenomenet framställs i friande och 

fällande domar. 

	

4.3 Beskrivning av domarna	

Vi har valt att använda oss av siffror när vi refererar till de valda domarna då siffror upplevs 

som mindre personligt. Domarna innehåller känslig information och med fingerade namn kan 

det upplevas som för personligt, och vi anser det därför vara olämpligt med namn. När vi 

återger domarna utgår vi från kvinnornas perspektiv och vi utgår därmed från att det som 

inträffat varit en våldtäkt.  	

Dom 1 handlar om en kvinna som på grund av ekonomiska bekymmer tagit hjälp av en 

hjälporganisation. Genom denna organisation kommer målsäganden i kontakt med en man 

som hon stämmer träff med i sin bostad för överlämning av en matkasse. Under besöket 

förgriper sig mannen på målsäganden. Den tilltalade frikändes i både tingsrätten och 

hovrätten då kvinnans berättelse bedömdes innehålla tveksamheter.	

Dom 2 rör sig om en kvinna som följer med en kille hem till hans lägenhet efter en utekväll. 

Båda parter var till en början överens om att ha samlag. Efter att samlaget inleddes går dock 

meningarna isär om huruvida den tilltalade tvingat målsäganden till de efterföljande sexuella 

handlingarna. Den tilltalade fälldes i både tingsrätten och hovrätten då målsägandens beteende 

efter våldtäkten inte kunde förklaras på något annat sätt än att hon varit utsatt för ett sexuellt 

övergrepp av det slag som hon berättat om.	

 	

Dom 3 handlar om en kvinna som tillsammans med en manlig vän stämt träff för att gå ut och 

festa. Under den aktuella kvällen blir båda parter berusade. Målsäganden går sedan med på att 

sova över hos den tilltalade under förutsättning att de inte ska ha samlag. Målsäganden vaknar 

senare under natten av att den tilltalade förgriper sig på henne. Den tilltalade menar att han 

utfört de sexuella handlingarna i sömnen, så kallad sexsomni. Den tilltalade dömdes för 

våldtäkt i både tingsrätten och hovrätten då sannolikheten att den tilltalade befunnit sig i ett 
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tillstånd av sexsomni vid händelsen bedömdes som låg. Målsäganden befann sig även i en 

särskilt utsatt situation på grund av sömn och berusning, vilket innebär att hon inte haft 

möjlighet att värja sin sexuella integritet. 

	

Dom 4 rör en situation där en kvinna blir utsatt för en överfallsvåldtäkt. Målsäganden var ute 

på promenad med sin hund när hon blev överfallen av en man som ett antal år tidigare 

misshandlat henne. Mannen för med sig målsäganden till ett skogsparti där han utsätter henne 

för “en sexuell handling som är jämförlig med samlag” (Tingsrätten, Dom 4). Både 

tingsrätten och hovrätten dömde den tilltalade för våldtäkt då målsägandens uppgifter 

tillsammans med stöd av övrig bevisning framstår som trovärdiga och tillförlitliga.	

 	

Dom 5 handlar om en kvinna som på sin praktikplats blivit utsatt för en våldtäkt av en 

kollega. Den aktuella kvällen befann sig målsäganden i den tilltalades hytt. Målsäganden 

somnar och vaknar sedan av att den tilltalade förgripit sig på henne. Den tilltalade frikändes 

av både tingsrätten och hovrätten då det inte gick att bevisa att målsäganden faktiskt sov samt 

att den tilltalade inte heller haft anledning att tro att målsägande sov.	

 	

Dom 6 rör sig om en kvinna som under en promenad med familjens hund stöter ihop med en 

för henne okänd man. Mannen och målsäganden börjar prata och slår följe en bit på vägen. 

Därefter drar den tilltalade med sig målsäganden ner till en garagenedfart där den tilltalade 

utför en sexuell handling jämförlig med samlag. Tingsrätten friade mannen då man ansåg att 

det inte kunde ställas utom rimligt tvivel att den tilltalade tvingat till sig den sexuella 

handlingen. Hovrätten valde dock att ändra tingsrättens domslut då målsägandens uppgifter 

tillsammans med övrig bevisning styrkte hennes utsaga.	

 	

Dom 7 handlar om en kvinna som tillsammans med sina vänner träffar den tilltalade på ett 

uteställe. Målsäganden och den tilltalade har tidigare haft kontakt via sociala medier, men det 

är under den aktuella kvällen som de träffas för första gången. Senare under kvällen hittar inte 

målsäganden sina vänner och hennes mobil har laddat ur. Hon följer därför med den tilltalade 

till hans hotellrum i syfte att ladda mobilen. Hon slumrar till och vaknar av att den tilltalade 

förgriper sig på henne. Både tingsrätten och hovrätten frikände den tilltalade på grund av 

otillräcklig bevisning. 
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Dom 8 rör sig om en situation där en kvinna haft fest i sin mammas före detta sambos 

lägenhet. Målsäganden var berusad och gick och lade sig för att sova. Hon vaknar senare 

under kvällen av att den tilltalade genomför en sexuell handling på henne. Både tingsrätten 

och hovrätten fällde den tilltalade för våldtäkt då målsäganden på grund av sömn och 

berusning befunnit sig i en särskilt utsatt situation. 

	

Dom 9 handlar om en kvinna som tillsammans med sin kusin och farbror, den tilltalade, ätit 

middag och sedan druckit alkohol. Målsäganden blir kraftigt berusad och börjar efter en stund 

må dåligt. Hon bärs in till sin farbror säng för att få sova av sig ruset. Hon somnar men vaknar 

senare under kvällen av att den tilltalade genomför en sexuell handling på henne. Den 

tilltalade dömdes i både tingsrätten och hovrätten då målsäganden befunnit sig i ett särskilt 

utsatt tillstånd på grund av sömn och berusning. 

	

4.4 Bearbetning av empiri och analysförfarande	

Vid bearbetningen av vår empiri följde vi Brymans (2011) olika steg vid kodning. Vid den 

första genomläsningen läste vi förutsättningslöst utan att fundera över eventuella tolkningar. 

Vi läste även domarna var för sig vid detta tillfälle. Detta eftersom vi som individer kan 

uppfatta olika koder i materialet och vi ville möjliggöra att så många olika tolkningar som 

möjligt blev inkluderade.	

Under den andra genomläsningen gjorde vi kontinuerliga notiser i marginalen av det som vi 

fann intressant. Vi läste en dom i taget och efter varje dom diskuterade vi vad vi funnit 

intressant och vi började då skriva ner möjliga koder. Efter den andra genomläsningen kom vi 

fram till totalt elva koder. Vi granskade sedan dessa koder kritiskt (ibid.). Då vi hade en 

begränsad tid att genomföra vår studie valdes de fyra koder bort som förekom i minst antal 

domar. Under kodningen slogs två koder ihop till en, och antalet koder blev slutligen sex 

stycken. Vi kodade materialet manuellt med hjälp av överstrykningspennor. Kodningen 

hjälpte oss att få en överblick över vårt material genom att mönster i texten synliggjordes 

(Jönson 2010). 

Följande koder identifierades under arbetets gång:  

1. Klädsel. 

2. Kvinnans påverkan av alkohol. 
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3. Tidigare sexuella erfarenheter. 

4. Relationen mellan målsäganden och den tilltalade. 

5. När kvinnan anmälde till polisen. 

6. Efter våldtäkten. 

7. Ifrågasättande av kvinnans berättelse. 

8. Nej-sägande. 

9. Psykisk ohälsa och missbruk.  

10. Våld och fysiska skador.  

11. Kvinnans beteende före våldtäkten.  

 

 

4.5 Metodens förtjänster och brister	

Det finns ett flertal fördelar med att använda sig av en kvalitativ metod. För det första uttrycks 

kvalitativ data i verbal form vilket skapar förutsättningar för en nyansrik och flerdimensionell 

beskrivning av det fenomen som vi har undersökt i vår studie. Beskrivningen kunde sedan 

anpassas till det vi ansåg vara av betydelse för studiens analys (Lind 2014). Den kvalitativa 

metoden sätter även deltagarens perspektiv i fokus, som ett resultat av detta blir 

utgångspunkten då vad deltagaren ifråga uppfattar som essentiellt (Bryman 2011). Kvalitativa 

forskningsresultat kritiseras ofta för att vara svåra att generalisera utöver den kontext i vilken 

den produceras. Vi har dock inte varit intresserade av att generalisera den data vi samlat in 

från vår empiri. Vi har istället varit intresserade av att nå en ökad förståelse kring beteenden, 

värderingar och åsikter i termer av den kontext som undersökningen genomförts i (ibid.).	

Vid en kvalitativ innehållsanalys utgör de dokument man analyserar ens empiri. De nackdelar 

som finns just vid användning av dokument är att de skapats i ett annat sammanhang med 

andra syften. Det är därför inte självklart att dokumenten går att använda just för de 

frågeställningar som studien avser (Lind 2014). Vi menar dock att det har varit till fördel för 

vår studie att texten, i vårt fall domarna, inte har utformats efter våra frågeställningar. Empirin 

har varit oberoende av vårt syfte och därför kunnat ge en mer objektiv bild av det vi hade för 

avsikt att analysera (Lind 2014).	

Den vanligaste kritiken som riktas mot den kvalitativa forskningen är att den är för subjektiv. 

I en kvalitativ undersökning finns sällan ett tillvägagångssätt och forskaren är det viktigaste 

redskapet vid datainsamlingen och vid analysen av dessa data. Kritiker menar att den 
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kvalitativa forskningen i stor utsträckning bygger på forskarens egen uppfattning kring vad 

som är viktigt (Bryman 2011). Vår förhoppning är att vi haft en medvetenhet om denna 

subjektivitet och att vi i viss mån har kunnat öka objektiviteten genom att vara två författare 

som analyserat samma material.	

I och med att det kvalitativa dataunderlaget kan vara så pass mångdimensionellt och varierat 

resulterar detta i att det, av tids- och resursskäl, ofta är svårt att studera ett större antal 

undersökningsenheter, vilket så även har varit fallet för vår studie. Antalet dokument vi 

använt oss av har resulterat i att representativiteten blivit underordnad. Dock har vi ansett det 

viktigare att det empiriska underlaget har varit relevant i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar (Lind 2014). 

	

4.6 Metodens tillförlitlighet	

Vid utformandet av mer kvantitativa studier är det eftersträvansvärt att nå så hög reliabilitet 

och validitet som möjligt för att få en sanningsenlig bild av verkligheten. “Reliabilitet 

(tillförlitlighet) rör frågan om huruvida resultatet från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser” (Bryman 2011). Validitet handlar istället om ett mått för ett begrepp verkligen 

mäter begreppet ifråga, det vill säga om studien faktiskt studerar det vi vill veta (Bryman 

2011). Det råder tveksamheter kring om dessa begrepp är applicerbara på kvalitativa 

undersökningar i och med att dessa begrepp förutsätter att det finns en absolut sann bild av 

den sociala verkligheten. Inom den kvalitativa forskningen menar man istället att det kan 

finnas ett flertal olika beskrivningar av denna sociala verklighet (Bryman 2011).	

Tillförlitlighet i kvalitativ forskning består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011). I och med att vår studie 

presenterar en av flera möjliga sociala verkligheter har vi ansett att det varit av vikt att studien 

uppnår en hög trovärdighet genom att forskningen vi gjort har skett enligt de riktlinjer som 

finns (ibid.). Genom att beskriva vår empiri och data på ett detaljerat vis har vi en 

förhoppning om att vi kunnat förse andra personer med en så kallad fyllig redogörelse, vilket 

skulle göra det möjligt för dem att bedöma hur pass överförbara våra resultat är till en annan 

miljö. Utifrån kriteriet pålitlighet, som syftar till att inneha ett granskande synsätt, har vi haft 

för avsikt att redogöra för alla delar av forskningsprocessen (Bryman 2011). Under studiens 
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gång har vi haft kontakt med vår handledare som på ett kontinuerligt sätt försett oss med 

vägledning och konstruktiv kritik.	

Det fjärde och sista kriteriet rör möjligheten att styrka och konfirmera. Det innebär att vi som 

författare besitter en medvetenhet om att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning. Det vi istället har försökt att göra är att säkerställa att vi handlat i god 

tro och inte medvetet låtit våra egna värderingar påverka undersökningen (ibid.). Vår egen 

position i förhållande till kvinnliga offer i våldtäktsdomar kan påverkas av det faktum att vi 

själva identifierar oss som kvinnor. Det är möjligt att vi därför i större utsträckning 

identifierat oss med de målsägande än med de tilltalade. Den teoretiska referensramen har 

hjälpt oss att inte låta våra personliga värderingar påverka utförandet av vår studie (Lind 

2014:92). 

	

4.7 Etiska överväganden	

Gränsen mellan vad som är etiskt och oetiskt inom forskning är inte alltid helt tydlig. I den 

samhällsvetenskapliga forskningen är värderingarna i forskningsprocessen central och då 

framförallt hur man behandlar de individer som studeras (Bryman 2011). Några av de etiska 

principer som bland annat gäller för svensk forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer innebär bland annat de som 

berörs av studien ska informeras om syftet för studien samt deras rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Det innebär även att personuppgifter ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och att de uppgifter som samlas in endast får användas för 

forskningsändamålet (Bryman 2011).	

Eftersom vår empiri rör offentligt tillgängliga dokument har vi inte behövt informera berörda 

parter om studiens syfte och vi har inte heller behövt deras samtycke. Studien har inte haft för 

avsikt att avslöja inblandade parters personuppgifter och dessa har därför avidentifierats. I de 

citat där de inblandade parternas namn förekommit har vi istället skrivit [målsäganden], [den 

tilltalade] och [vittnet]. De domar som vi använt oss av kallas av Hovrätten över Skåne och 

Blekinge för allmänna handlingar. För att förhindra att en handling som är skyddad av 

sekretess lämnas ut gör domstolen en så kallad sekretessprövning, vilket innebär att 

domstolen gör en individuell prövning av varje handling som ska lämnas ut (Hovrätten över 

Skåne och Blekinge 2016).	
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Vi har som tidigare nämnt använt oss av en innehållsanalys och därför har inga intervjuer 

eller enkäter med känsliga frågor varit aktuella. Vi har inte heller analyserat domar där någon 

av parterna, målsäganden och den tilltalade, varit under 15 år. När vi i vårt resultat- och 

analysdel återgett de sexuella handlingarna har vi i den mån det varit möjligt försökt att 

undvika grafiska beskrivningar och endast återgett det vi ansett nödvändigt för 

sammanhanget.	

 	

4.8 Arbetsfördelning	
Under arbetet med vår uppsats tog vi oss an ett avsnitt i taget. Problemformulering, 

kunskapsläge och metod skrev vi tillsammans. Kodningen av materialet skedde även det 

tillsammans, men vid sammanställningen av resultatet och analysen skrev vi till en början var 

för sig på varsin kod för att vara mer effektiva. Vi skiftades sedan om och vi har båda således 

varit delaktiga och skrivit på samtliga delar av uppsatsen. Det går inte att säga att någon bär 

huvudansvaret för en specifik del då vi under arbetets gång hela tiden haft en diskussion kring 

uppsatsens olika delar och vad vi tillsammans ansett vara relevant och inte. Detta har varit 

möjligt då vi under arbetet med uppsatsen suttit tillsammans och skrivit. 

 

 

5 Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer vi att redovisa de resultat vi funnit samt våra analyser av dessa 

resultat. Vi har valt att redovisa resultatet av en kod tillsammans med analysen av denna för 

att göra det lättare att följa våra resonemang. 	

	

	

5.1 Klädsel	
 	

Resultat 

	

I samtliga domar förekommer uppgifter om kvinnans klädsel. I en del av domarna 

förekommer korta beskrivningar av vad kvinnan burit för kläder vid den aktuella händelsen 

och i andra fall förs det en längre diskussion kring kvinnans klädsel och klädernas roll i 

sammanhanget.	
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I Dom 1 kan man till exempel läsa att “Hon var klädd i tunna byxor och linne. Byxorna hade 

knappar” (Tingsrätten, Dom 1). Målsäganden menade att det var den tilltalade som drog av 

henne byxorna samt hennes trosor med en hand, medan den tilltalade menade att han knäppte 

upp hennes byxor men att det sedan var målsägande själv som tog av sig dem.	

 	

I Dom 5 kan man bland annat läsa följande om kvinnans klädsel: “Hon hade grå långärmad T-

shirt, linne, bh, trosor, och ganska lösa vanliga jeans” (Tingsrätten, Dom 5). Tingsrätten 

redogör även för att “[den tilltalade] har själv förklarat att målsäganden var helt passiv medan 

han klädde av henne och hade sexuellt umgänge med henne. Hon medverkade inte alls vid 

avklädningen” (Tingsrätten, Dom 5). Tingsrätten försöker reda ut huruvida målsäganden var 

vaken eller inte under det sexuella umgänget och diskuterar även sannolikheten i att den 

tilltalade skulle kunna ha klätt av målsäganden alla kläder utan att hon vaknat av detta. En 

docent, specialiserad i sömnmedicin, hörs som vittne och denne menar att det inte är omöjligt 

att sova sig igenom en avklädning av det slag som målsäganden utsatts för men att det är 

mycket osannolikt under de första två stadierna av sömnen då man är förhållandevis lättväckt. 

“Det är ostridigt att målsäganden före samlaget blivit avklädd jeans, strumpor, t-shirt, linne, 

BH och trosor. Tingsrätten har förevisats en rekonstruktion där en figurant som agerar 

sovande blir avklädd dessa plagg av en mansperson” (Tingsrätten, Dom 5). Denna 

rekonstruktion visar att det krävs en mängd ganska kraftiga beröringar och att den som ska ta 

av kläderna måste lyfta olika kroppsdelar för att få av kläderna. Det bedöms därför inte troligt 

att målsäganden sovit sig igenom de sexuella handlingarna och domen blir således friande.	

 	

I Dom 7 uppger målsäganden att den tilltalade tog sönder hennes strumpbyxor i samband med 

att han utförde de sexuella handlingarna. Efter våldtäkten tar målsäganden på sig 

strumpbyxorna och när hon kommer hem tvättar hon dessa eftersom de luktade illa. Den 

tilltalade uppgav att målsäganden hade på sig strumpbyxorna hela tiden och han inte märkte 

ifall de gick sönder. Strumpbyxor bedömdes dock inte ha något bevisvärde. “Den 

omständigheten att [målsäganden] lämnat ett par trasiga och tvättade strumpbyxor till polisen 

[datum] kan inte heller sägas utgöra något direkt stöd till åtalet” (Tingsrätten, Dom 7). 
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Analys 

	

Under läsningen av vår empiri har det blivit tydligt att kvinnornas kläder beskrivs och 

diskuteras i större utsträckning än männens. Vad det beror på kan det finns olika förklaringar 

till. En förklaring skulle kunna vara att målsägandens kläder beskrivs som en del i en 

kartläggning av händelseförloppet. Det kan vara av vikt att dokumentera vilka kläder kvinnan 

bar då detta omnämns i samband med den avklädning som föregått själva våldtäkten.	

 	

Självklart kan det finnas anledning att ta reda på om tjejen under övergreppet haft på sig en 

blus och om denna blus sedan blir återfunnen med en spermafläck på sig. Det som däremot 

inte ska spela någon roll är huruvida blusen ifråga var urringad eller bar en provocerande text 

(Wennstam 2002). Beskrivningen av kvinnans kläder ska handla om att återskapa hur brotten 

gått till, inte att karaktärisera kvinnan. Då blir det istället en fråga om victim-blaming. 

Flickans karaktär ska inte spela någon roll. “En våldtäkt är en våldtäkt oavsett vad flickan har 

på sig för kläder” (Wennstam 2002:13). Kläderna ska ur den aspekten inte spela någon roll. 

Ändå verkar tankarna finnas där om att kläderna en tjej bär vid övergreppet kan påverka 

hennes trovärdighet och hennes chans i rättssalen. Tanken om att hon kanske ändå får skylla 

sig själv? Finns det någon mening med att beskriva kvinnans kläder om dessa inte har någon 

betydelse för händelseförloppet? Vad är det till exempel för mening med att redogöra för att 

kvinnan bar en kjol om gärningsmannen sedan ändå tvingade kvinnan att själv ta av sig 

denna? Då är det inte en fråga om tillgänglighet. Hon hade lika gärna kunnat ha både 

underställ och byxor på sig om han ändå hade tvingat dem av henne. Det kan såklart finnas 

anledning att diskutera ifall offret hade på sig byxor eller kjol, precis som med blusen. Ett par 

byxor skulle kunna innebära att förövaren behövde använda mer våld eller att våldtäkten 

pågick under en längre tid. Detta är information nödvändig för att rätten ska kunna återskapa 

hur våldtäkten gått till. Men victim-blaming, i form av noteringar om kjolens längd eller 

blusens urringning, hör inte hemma i rättssalen (Wennstam 2002).	

 	

Kläderna har möjligheten att både stjälpa och hjälpa våldtäktsoffret. Kläderna skulle kunna 

legitimera kvinnan i rollen som det ideala offret om hon, enligt rådande normer, bar osexiga 

kläder vid tiden för våldtäkten. Genom dessa osexiga kläder kan kvinnan målas upp som 

oskuldsfull och ordentlig. Hon har inte haft för avsikt att provocera gärningsmannen med 

något urringat linne eller genomskinligt tyg. Hon tar ansvar för mannens sexualitet. Kläderna 

skulle dock även kunna försvåra situationen för kvinnan ifråga. Om hon genom sina kläder 
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blir klassad som en icke-feminin kvinna är risken stor att hon kan bli utsatt för victim-

blaming. En föreställning om att hon inte förtjänar samhällets skydd och får skylla sig själv 

eftersom att hon inte är en så kallad fin flicka. De kvinnor som uppfattas som sexuella 

varelser eller som på annat sätt inte faller inom den normativa ramen för hur en kvinna bör 

vara löper stor risk att få sin legitimitet gällande deras utsatthet ifrågasatt (Fraser 2015). Att 

klä sig utmanande är detsamma som att ha riskfyllt beteende, vilket i sin tur är detsamma som 

att bete sig på ett okvinnligt sätt. Här blir våldtäktskulturen återigen tydlig, det är kvinnorna 

som förväntas anpassa sig efter männens okontrollerbara sexualitet.	

 	

Under bearbetningen av vår empiri och resultatdelen gällande kvinnans klädsel har vi inte 

upplevt att fenomenet victim-blaming varit så utbrett som tidigare forskning indikerat att det 

skulle kunna vara. Denna frånvaro är i sig intressant. Kan det vara så att det faktiskt håller på 

att ske någon slags förändring inom de svenska domstolarna när det kommer till 

resonemanget som förs gällande kvinnors kläder? I empirin har domstolen inte fokuserat mer 

än nödvändigt på vad kvinnan bar för kläder vid våldtäkten. Detta illustreras till exempel i 

Dom 2 där kläderna diskuteras för att få klarhet i huruvida målsägande sov eller inte under 

övergreppet. Informationen som här tas upp används tydligt för att just återskapa hur brottet 

gått till, inte för att karaktärisera målsäganden som person. 

 

 

5.2 Kvinnans påverkan av alkohol	
 	

Resultat	

 	

I Dom 1, 4 och 7 framgår det inte huruvida kvinnorna varit påverkade av alkohol vid det 

aktuella tillfället. I Dom 1 och 7 förekommer inte begreppet alkohol överhuvudtaget. I Dom 4 

redogör tingsrätten för att den tilltalade vid övergreppet varit kraftigt berusad.	

 	

I Dom 2 går följande att läsa om alkoholintag: “Båda var åtminstone lätt berusade, men båda 

har var för sig sagt att de inte var så berusade att de har inte har koll på vad som hänt. Ingen 

av dem har heller reagerat på att den andre skulle ha varit mer påtagligt berusad” (Tingsrätten, 

Dom 2). I Dom 3 framgår det att målsäganden under kvällen druckit en hel del öl och sprit 
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och hon beskrivs som ordentligt berusad. Tingsrätten konstaterar att kvinnan, på grund av 

sömn och berusning, befunnit sig i en särskilt utsatt situation.	

 	

“Hon drack ingen alkohol under kvällen; hon är helnykterist” (Tingsrätten, Dom 5). I Dom 6 

var målsäganden vid tidpunkten för våldtäkten aktiv missbrukare, men var under den aktuella 

dagen inte påverkad av annat än utskrivna läkemedel. I Dom 8 är det genom målsägandens 

uppgifter och vittnesuppgifter klarlagt att målsäganden varit berusad när hon gick och la sig. I 

Dom 9 drack målsäganden alkohol och kvinnan själv beskriver sitt tillstånd som kraftigt 

berusat.	

 	

Analys	

 	

Utifrån begreppet victim-blaming kan kvinnans eventuella alkoholpåverkan ses som en 

förmildrande omständighet för den tilltalade på så sätt att det finns en tanke om att kvinnan 

får skylla sig själv för att hon drack så pass mycket att hon inte kunde ta hand om sig själv 

(Wennstam 2002). Våldtäktskulturen genererar en bild av att män inte kan tacka nej till sex 

om ett tillfälle skulle uppenbara sig och att kvinnorna som ett resultat av detta får bära det 

sexuella ansvaret. Det ideala offret, i detta fall kvinnorna, förväntas vara skärpta och ha 

kontroll över situationen. Skulle hon vara påverkad och därför oförmögen att säga nej kan 

mannen, som ett resultat av detta, inte hållas ansvarig för att han utnyttjade situationen. Han 

är ju trots allt bara en man. En eventuell alkoholpåverkan skulle även kunna påverka det 

ideala offrets legitimitet genom att det blir svårare för henne att hävda sin offerstatus. Genom 

sin alkoholpåverkan blir det svårare för henne att argumentera för att hon exempelvis var 

involverad i en respektabel aktivitet.	

 	

De resultat som vi funnit i vårt material visar dock inte att alkohol har använts för att 

skuldbelägga kvinnorna för det övergrepp de blivit utsatta för, snarare tvärtom. Om något så 

har kvinnans påverkan av alkohol i de aktuella domarna lett till att rätten lagt ännu mer ansvar 

på den tilltalade. I diskussionen om att målsäganden eventuellt befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation menar tingsrätten att den tilltalade borde förstått att målsäganden var oförmögen att 

ta ställning till en sexuell invit och inte kunnat värja sin sexuella integritet genom att säga nej.	
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I Dom 7 omnämns alkohol inte överhuvudtaget. Det framgår av domen att målsäganden och 

den tilltalade befunnit sig på ett uteställe under den aktuella kvällen. Självklart kan det vara så 

att ingen av parterna brukat alkohol under kvällen och således varit nyktra, men frånvaron av 

alkoholintag framgår inte heller i domen. I exempelvis Dom 5 framgår det att kvinnan inte 

brukat alkohol och är helnykterist. I Dom 6 klargör tingsrätten att kvinnan inte varit påverkad 

av alkohol eller andra preparat. Är det möjligt att målsäganden i Dom 7 var alkoholpåverkad 

och därför befann sig i en särskilt utsatt situation? Vi ställer oss frågande till varför detta inte 

klargörs i Dom 7. 

	

 

5.3 Efter våldtäkten	
 	

Resultat	

 	

I samtliga valda domar förekommer beskrivningar om kvinnans mående och beteende efter 

våldtäkten. I samtliga domar går det även att ta del av när kvinnorna anmälde våldtäkten till 

polisen. I sex av nio domar anmälde kvinnan till polisen direkt efter att våldtäkten skett. I 

Dom 2 framgår det av larmsamtalet att kvinnan var ledsen och uppriven. Polisen som var 

först på plats vittnar om att hon direkt berättade att hon blivit våldtagen och att hon var rädd 

under tiden hon satt i polisbilen. Kvinnan blev ledsen vid ett par tillfällen under förhöret.	

 	

I de domar där kvinnan inte anmält våldtäkten direkt framgår det i Dom 1 att våldtäkten 

skedde vid 13-tiden och att kvinnan ringde polisen vid 18-tiden samma dag. Kvinnan i Dom 3 

anmälde våldtäkten efter ett par dagar och kvinnan i Dom 7 anmälde 2 ½ dygn efter 

våldtäkten.	

 	

I Dom 7, 8 och 9 beskriver kvinnorna främst hur de mådde precis efter våldtäkten. När 

kvinnan i Dom 7 kom hem duschade hon av sig. Hon insåg först inte vad hon varit med om. 

“Dagen efter gick det upp för henne vad som hänt, att det var en akt mot hennes vilja och då 

fick hon en extrem chock” (Tingsrätten, Dom 7). Till en början trodde hon att hon bara varit 

med om en obehaglig upplevelse, men morgonen efter förstod hon vad hon faktiskt varit med 

om.	
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Kvinnan i Dom 8 hade innan hon kontaktade polisen både ringt sin mamma och sms:at två 

personer som varit på samma fest tidigare på kvällen och berättat vad som hänt. Hon bad sin 

mamma att omedelbart hämta henne trots att hon fått tillåtelse att sova kvar i den tilltalades 

lägenhet där festen ägt rum. “Att hon berättade om våldtäkten direkt efter händelsen och 

enligt modern var uppriven och grät när hon ringde för att bli hämtad, gör att hennes uppgifter 

framstår som trovärdiga” (Tingsrätten, Dom 8).	

 	

I Dom 9 rusade kvinnan ut ur lägenheten efter våldtäkten utan att stänga dörren efter sig. Hon 

tog sig då till den tilltalades före detta sambo som hon berättade för vad som hänt. 

“Målsägandens uppgifter får också stöd av hennes faktiska handlande direkt efter den 

påstådda händelsen och av vad hon därefter har berättat för [vittnet]” (Tingsrätten, Dom 9). I 

flera av domarna beskriver kvinnorna hur de tiden efter våldtäkten mått dåligt och haft 

sömnsvårigheter. Till exempel i Dom 1 beskriver kvinnan hur hon efter händelsen mått sämre 

än normalt och även att hon gått ner mycket i vikt på grund av den stress som hon känt efter 

händelsen.	

 	

Kvinnan i Dom 4 beskriver tiden efter våldtäkten på följande sätt: “Händelsen har begränsat 

henne fruktansvärt mycket, och hon känner sig inte längre som sig själv utan har blivit 

mycket rädd och orkar inget till följd av svåra sömnproblem och bristande aptit” (Tingsrätten, 

Dom 4). Kvinnan i Dom 2 beskriver hur hon efter övergreppet mått dåligt och varit ledsen 

samt haft svårt att sova om nätterna. “Enligt tingsrättens bedömning kan målsägandens 

agerande och beteende efter händelsen inte förklaras på något annat sätt än att hon blivit utsatt 

för ett sexuellt övergrepp av det slag som hon berättat om” (Tingsrätten, Dom 2). Tingsrättens 

bedömning var att kvinnans beteende efter övergreppet styrkte det hon vittnat om. 

	

I Dom 6 frikänner tingsrätten den tilltalade från åtalspunkten om våldtäkt: “Att [målsäganden] 

direkt efter händelsen varit upprörd och skärrad stöds visserligen av vittnesmålen men utgör 

enligt tingsrättens bedömning inte tillräcklig bevisning för att det mot [den tilltalades] 

förnekande kan anses ställt utom rimligt tvivel att han tilltvingat sig den sexuella handlingen 

(Tingsrätten, Dom 6). Hovrätten gör dock en annan bedömning och anser att kvinnans 

reaktioner efter våldtäkten stödjer det hon berättat om: “Vad vittnena berättat om hur de 

uppfattat [målsäganden] och hennes reaktioner, både omedelbart efter händelsen och hennes 

mer långsiktiga mående, ger klart stöd för att [målsäganden] har varit med om det hon själv 

berättat om” (Hovrätten, Dom 6).	
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Kvinnorna i Dom 3 och 7 var till en början osäkra vad det varit med om. I Dom 3 uppger 

kvinnan att den tilltalade inte självmant avslutade den sexuella handlingen utan hon fick själv 

kravla sig bort från honom. “Hon lämnade sängen och tog på sig tights och kofta samt gick ut 

mot balkongen för att röka” (Tingsrätten, Dom 3). Efter att hon rökt gick hon tillbaka in och 

la sig i sängen och somnade om. Vid 12-tiden lämnade hon lägenheten.	

	

“Vid den här tidpunkten dejtade hon en kille som hon tyckte mycket om. Hon träffade honom 

på söndagen och hade sex med honom. Hon ville bara glömma händelsen med [den tilltalade] 

och vara med någon hon tyckte om” (Tingsrätten, Dom 7). Kvinnan i Dom 7 hade dagen efter 

våldtäkten samlag med en kille som hon dejtade (inte den tilltalade mannen). 

 

	

Analys	

 	

Hur personer som utsatts för rån reagerar efteråt är svårt att svara på då människor är olika 

och därför reagerar olika på att bli rånade och hotade. Detta tänk gäller dock inte kring 

våldtäktsoffer. Det finns en given bild av hur en våldtagen kvinna ska se ut och bete sig. 

Håller sig kvinnan inte inom den snäva bilden kan det bli en omöjlig uppgift för henne att bli 

trodd (Wennstam 2002). Det görs alltså skillnad på brottsoffer och brottsoffer då kvinnliga 

våldtäktsoffer, till skillnad från rånoffer, förväntas reagera på liknande sätt efter en våldtäkt. 

Dessa förväntningar på hur kvinnan ska reagera efteråt är problematiskt då alla kvinnor 

reagerar olika.	

 	

Kvinnans beteende efter våldtäkten kan användas som stödbevisning. “Men en trovärdig 

berättelse från målsäganden kan ändå, i förening med vad som i övrigt har framkommit i 

målet, exempelvis om målsägandens beteende efter händelsen, vara tillräckligt för en fällande 

dom” (Tingsrätten, Dom 2). Detta resonemang blir problematiskt då det bygger på att 

målsäganden ska agera på samma sätt som det ideala offret förväntas göra. I Dom 2 var 

kvinnans beteende tillräckligt för att få den tilltalade fälld medan samma resonemang friade 

den tilltalade i Dom 6. Dock ändrade hovrätten domslutet i Dom 6 då de ansåg att kvinnans 

beteende direkt efter våldtäkten samt hennes mer långsiktiga mående gav klart stöd till det 

som hon berättat om. Kvinnans beteende kan väga tungt och användas som stödbevisning, 

och i sin tur resultera i en fällande dom, om beteendet ryms inom mallen för det ideala offret.   	
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Dom 4 rör sig om en överfallsvåldtäkt där det inte rådde några som helst tvivel om att det som 

skett var en våldtäkt, varken från kvinnans sida eller från domstolens. Kvinnans mående och 

beteende efter våldtäkten beskrivs av domstolen i, vad vi upplevt, ganska oproblematiska 

termer. Kvinnan uppfyller flera av Christies (2001) kriterier för det ideala offret. Våldtäkten 

hon var med om var en överfallsvåldtäkt som skedde under dagtid i samband med att hon 

rastade sin hund. Hon var alltså på väg till en plats som hon inte kunde förebrås för och hon 

var involverad i en respektabel aktivitet. Den tilltalade befann sig i ett överläge i förhållande 

till målsäganden. Han kunde beskrivas i negativa termer och hon målas upp som svag. Hon 

har dock inte varit så svag att hon inte kunnat hävda sin offerstatus.	

 	

I Dom 7 beskrivs det att kvinnan duschade när hon kom hem. Enligt Wennstam (2002) har en 

advokat hon samtalat med sagt att det är bland det dummaste ett offer kan göra. Det ideala 

offret ska så snart som möjligt efter övergreppet bege sig till en polisstation så att hon kan 

anmäla det som hänt och sedan åka vidare till ett sjukhus och bli undersökt. Hon förväntas 

vara märkbart ledsen och skakad av det hon varit med om men hon ska samtidigt inte vara så 

uppriven att hon inte kan genomföra anmälningsprocessen eller läkarundersökningen. En 

våldtagen kvinna ska inte duscha direkt efter våldtäkten och då tvätta av sig eventuella spår 

från förövaren. Trots detta, är det vad de flesta våldtäktsoffer gör (ibid.). 

	

Våldtäktsoffer förväntas omedelbart kontakta polisen. Dock är vissa våldtäktsoffer ofta alltför 

chockade för att direkt anmäla vad de varit med om (Bongiorno, McKimmie & Masser 2016; 

Wennstam 2012). I Dom 3 och 7 anmälde kvinnorna till polisen att de blivit utsatta för 

våldtäkt efter ett par dagar, vilket inte ryms inom ramen för hur det ideala offret ska bete sig. 

Gemensamt för dessa två domar är att kvinnorna haft svårigheter att definiera vad de varit 

med om. I Dom 3 frågade målsäganden en kompis om det räknas som våldtäkt om en kille 

hade sex med henne när hon sov. I Dom 7 hamnade kvinnan i chock när det dagen efter gick 

upp för henne vad hon varit med om. I båda dessa fall har svårigheten att definiera vad de 

varit med om lett till att kvinnorna polisanmälde ett par dagar efter händelsen.  	

 	

Kvinnorna i Dom 3 och 7 agerade inte som det ideala offret enligt teorin bör göra. Kvinnan i 

Dom 3 gick upp och rökte och la sig sedan bredvid den tilltalade för att somna om istället för 

att ta sig därifrån. Det framgår i Dom 7 att kvinnan dagen efter våldtäkten hade sex med en 

annan man. Här måste man ställa sig kritisk till vad det faktum att hon hade sex dagen efter 

har med händelsen att göra? Detta är ett tydligt exempel där domstolen delger information 
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som sedan används för att karaktärisera kvinnan istället för att försöka återskapa hur brottet 

har gått till. Att hon hade sex dagen efter övergreppet har absolut inget med saken att göra. 

Detta är inte något hon ska behöva förklara eller försvara eller ens delge från första början.	

 	

Vad händer om en kvinna efter ett övergrepp befinner sig i någon slags förnekelse kring det 

som hänt? Om denna förnekelse används som en försvarsmekanism för att kvinnan ska kunna 

hantera det som hänt henne? Har hon blivit mindre våldtagen för det? Nej, så är inte fallet. 

Det här är en av anledningarna till varför det är problematiskt att kvinnor som utsatts för 

våldtäkt förväntas bete sig på ett visst sätt.  

 

 

5.4 Ifrågasättande av kvinnans berättelse	

Resultat	

 	

I samtliga analyserade domar anser domstolarna att kvinnorna lämnat trovärdiga berättelser. I 

Dom 9 lämnade målsäganden och den tilltalade olika versioner av händelseförloppet. Både 

tingsrätten och hovrätten bedömde kvinnans berättelse som trovärdig, den var fri från 

motsägelser samt att den gav intrycket av att vara självupplevd. “Hon har visserligen varit 

berusad vid tillfället, men hon har ändå kunnat lämna en förhållandevis detaljerad, logisk och 

sammanhängande berättelse som hon i allt väsentligt har hållit fast vid under hela 

utredningen” (Hovrätten, Dom 9). 

	

I Dom 6 var tingsrätten av den åsikten att målsägandens berättelse tillsammans med den 

övriga bevisningen, målsägandens beteende efter övergreppet, inte räckte för en fällande dom. 

Hovrätten valde dock att ändra tingsrättens domslut med motiveringen: “En trovärdig utsaga 

från målsäganden kan, i förening med vad som i övrigt framkommit i målet, vara tillräckligt 

för en fällande dom” (Hovrätten, Dom 6). Hovrätten fortsätter sitt resonemang följande: 

“Sammantaget anser hovrätten att [målsägandens] uppgifter om händelseförloppet får sådant 

stöd av den övriga bevisningen att [den tilltalades] berättelse är motbevisad.  [Målsägandens] 

uppgifter ska således läggas till grund för bedömningen” (Hovrätten, Dom 6).	
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I en del av domarna råder det dock ett visst ifrågasättande av kvinnornas utsagor. I Dom 1 

råder det tveksamheter kring kvinnans berättelse. Först vid huvudförhandlingen lämnar 

kvinnan uppgift om att den tilltalade i samband med våldtäkten även skulle ha tagit 

strupgrepp på henne. Det råder även oklarheter kring huruvida hon berättade för polisen om 

att den tilltalade skulle ha kysst henne på halsen i köket. Hovrätten resonerar att det 

visserligen finns omständigheter som talar för att målsäganden har blivit utsatt för ett sexuellt 

övergrepp men att det fortfarande föreligger vissa frågetecken kring hennes uppgifter och vad 

som faktiskt hände vilket inte kan bilda underlag för en fällande dom (Hovrätten, Dom 1).	

 	

I Dom 2 framstår målsägandens uppgifter som trovärdiga. Tingsrätten menar att hennes 

berättelse varit konsekvent, detaljrik och utan överdrifter. “Det enda frågetecknet kring 

hennes berättelse är att hon först vid huvudförhandlingen har sagt att [den tilltalade] även ska 

ha tagit strypgrepp på henne. Samtidigt har det framkommit genom [vittnets] uppgifter att 

målsägande kort efter händelsen har sagt till henne att [den tilltalade] även tog ett strypgrepp. 

Sammantaget anser inte tingsrätten att avsaknaden av just uppgiften om strypgrepp i 

polisförhör är ägnad att påverka trovärdigheten i målsägandens uppgifter” (Tingsrätten, Dom 

2).	

	

I Dom 7 bedömer tingsrätten kvinnans berättelse som detaljerad och utförlig. Dock har 

kvinnan enligt vittnesmålen beskrivit ett brutalare händelseförlopp än vad hon gjort i målet. 

Bland annat att den tilltalade varit våldsam och aggressiv. Tingsrätten skriver följande: 

“Sammantaget talar uppgifterna för att [målsäganden] varit med om något som hon i 

efterhand uppfattat som olustigt men ger inte något tydligt stöd för hennes i målet lämnade 

uppgifter” (Tingsrätten, Dom 7).	

 	

Analys	

För en fällande dom i våldtäktsmål räcker det inte att målsägandens historia är mer trovärdig 

än den tilltalades. Målsägandens berättelse måste vinna stöd i vad som i övrigt framkommit i 

målet, exempelvis målsägandens beteende efter händelsen eller teknisk bevisning. När det 

kommer till kvinnans berättelse finns det enligt Högsta domstolen anledning att lägga vikt vid 

huruvida berättelse till exempel är levande, rik på detaljer, fri från motsägelser, felaktigheter, 

överdrifter, tvekan i avgörande delar eller svårförklarliga moment (NJA 2009:447). 	
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Det ställs således höga krav på kvinnans berättelse. Enligt Nils Christies teori om det ideala 

offret läggs stor vikt vid hur offret efter våldtäkten beskriver övergreppet hon blivit utsatt för. 

Ett offer som klarar av att på ett kontinuerligt sätt hävda sin offerroll har en större chans att 

bli trodd i rättssalen (Brottsoffermyndigheten 2016; Wennstam 2002). Detta kan ta sig uttryck 

genom att kvinnan ifråga lämnar en samlad och trovärdig beskrivning av vad hon varit med 

om. Berättelsen bör vara detaljerad och ha en känsla av att vara självupplevd. Dock är det av 

vikt att berättelsen inte är för bra och detaljerad, då finns istället risken att rätten upplever 

berättelsen som en efterkonstruktion och som en påhittad historia (Wennstam 2002).	

	

Dom 4 är ett bra exempel där offret lyckas hävda sin offerstatus. Sett ur ett juridiskt 

perspektiv är det den perfekta våldtäkten, bland annat för att det just är en överfallsvåldtäkt - 

det vill säga en riktig våldtäkt sett ur samhällets ögon. Efter våldtäkten menar domstolen att 

målsägandes berättelse har varit “klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer samt fri från 

motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang, tvekan 

i avgörande delar eller påvisade felaktigheter” (Tingsrätten, Dom 4). Utifrån Nils Christies 

teori om det ideala offret uppfyller kvinnan i Dom 4 ett flertal av de kriterier som Christie 

menar tillsammans skapar det ideala offret. Detta resulterar även i att risken för att hon ska bli 

utsatt för victim-blaming minskar. Hon framställs som en bra kvinna som inte gjort något för 

att förtjäna det som hänt henne och därför förtjänar samhällets skydd (Christie 2001).  

	

I en del av domarna har kvinnorna först vid huvudförhandlingen lämnat uppgifter som de i 

förhören inte nämnt. I Dom 2 lämnar kvinnan först vid huvudförhandlingen uppgiften om att 

den tilltalade tagit strypgrepp på henne. Tingsrätten gjorde bedömningen att avsaknaden av 

just den uppgiften inte påverkade trovärdigheten av kvinnans berättelse. I Dom 7 hade 

kvinnan för vittnen beskrivit ett brutalare händelseförlopp än vad hon sedan redogjorde för i 

tingsrätten. I den domen påverkade det målsägandens trovärdighet då hennes uppgifter inte 

ansågs vara tillförlitliga.	

	

I Dom 2 var vår upplevelse när vi läste domen att tingsrätten genomgående i texten var 

övertygade om att kvinnan talade sanning, och att det därför inte lades vikt vid avsaknaden av 

uppgiften om stryptaget. I Dom 7 upplevde vi det motsatta. Tingsrätten bedömer bevisningen 

som att kvinnan varit med om något som hon uppfattat som obehagligt och olustigt, men att 

det inte går att styrka att det varit en våldtäkt. Här blir det tydligt att den mänskliga faktorn 
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och normer är närvarande i vårt rättssystem. Det är inte fullt så objektivt som det framställs då 

det är subjektiva bedömningar. Vilken domstol som gör bedömningen spelar alltså roll.	

 	

Att ifrågasätta ett offer inte är samma sak som att inte tro på henne eller honom. När en 

person anmäler ett brott är det polisens uppgift att ta reda på sanningen och om någon ljuger. 

Oavsett vilket brott det rör sig om ska målsäganden liksom den tilltalade alltid bli ifrågasatt. 

Det är dock skillnad på att ifrågasätta sanningen i de uppgifter som kvinnan lämnar och att 

ifrågasätta hennes uppgifter exempelvis endast utifrån att hon inte faller inom ramen för det 

ideala offret (Wennstam 2002).  

 

 

	

5.5 Nej-sägande	
 	

Resultat	

	

I Dom 1 menar målsäganden att hon sa nej, både genom att uttryckligen säga nej samt genom 

att knipa ihop när den tilltalade försökte föra in sin penis i henne. Att hon inte gjorde mer 

motstånd än så beror enligt målsäganden på att hon var rädd att hennes systerdotter (som 

också befann sig i lägenheten under den aktuella händelsen) skulle höra dem. Den tilltalade 

menar att målsäganden inte sa nej. “Han har inte tvingat målsäganden till samlag. Det var 

ömsesidigt. Målsäganden ljuger. Det finns inget utrymme för att de skulle ha missuppfattat 

varandra. Målsäganden var aktiv; hon ville ha sex” (Tingsrätten, Dom 1).	

 	

I Dom 2 är både målsäganden och den tilltalade eniga om att de till en början var överens om 

att ha samlag med varandra. Den tilltalade tog dock kort efter att samlaget inleddes över och 

bestämde tempot. Därefter är parterna oense om huruvida målsäganden med ord eller 

kroppsrörelser visat att hon inte samtyckte till de sexuella handlingar som hon utsattes för. 

Målsäganden menar att hon försökte säga nej och visa med kroppsrörelser att hon inte ville 

men att hon inte kunde på grund av brutaliteten i de sexuella handlingarna. Hon menar även 

att den tilltalade inte “kollade av” med henne om hon var med på det som hände. Den 

tilltalade menar att “målsäganden visade inte på något sätt vid något tillfälle att hon inte 

gillade eller inte ville vara med om det som hände” (Tingsrätten, Dom 2). Hans uppfattning 
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var att de var överens om alla moment i akten. Tingsrätten menar att det är nödvändigt med 

någon slags kommunikation som innebär att man tar reda på att den andre är med på det som 

sker. Tingsrätten kritiserar den tilltalade för att han under akten inte bemödat sig om att 

förvissa sig om att målsägande var med på det som hände. Gällande målsägandens uppgifter 

om att hon på flera sätt markerade att hon inte samtyckte till det som skedde kommenterar 

tingsrätten följande “tingsrätten kan inte förstå hur det skulle kunna vara möjligt för [den 

tilltalade] att inte snappa upp en enda av dessa signaler” (Tingsrätten, Dom 2).	

 	

I Dom 3 är båda parter eniga om att de från början var överens om att inte ha sex när de la sig 

i sängen och att målsägande sa nej när den tilltalade tafsade på henne innan de somnade. De 

är även eniga om att den tilltalade hade sin penis inne i målsäganden när hon senare vaknade 

och att hon då sa nej. Den tilltalade menar att den sexuella handlingen var en olyckshändelse 

till följd av hans sexsomni. Tingsrätten fäller den tilltalade med motiveringen att “Han har 

fortsatt en stund efter det att hon vaknat och bett honom sluta, han har i samband med detta 

sagt nej och fört bort hennes händer när hon har försökt avbryta honom” (Tingsrätten, Dom 

3).	

 	

I Dom 5 är målsäganden och den tilltalade överens om att den tilltalade klätt av och utfört 

sexuella handlingar. Målsäganden menar att hon sov och inte samtyckte till någon sexuell 

handling medan den tilltalade menar att så inte var fallet. Den tilltalade uppger att 

målsäganden “gnydde” och att han uppfattade som att målsäganden passivt samtyckte till de 

sexuella handlingarna. 

	

I Dom 7 är målsäganden av den åsikten att hon vid upprepade tillfällen sa nej och bad den 

tilltalade att sluta. Målsäganden menar att hon nästan var paralyserad och inte vågade knuffa 

bort honom eftersom hon inte visste vad som skulle hända då. Den tilltalade menar att 

målsäganden inte sa något men att hon flåsade, och att det som skedde var ömsesidigt och inte 

heller mot hennes vilja.	

 	

I Dom 9 uppger målsägande att hon låg och sov när hon kände att den tilltalade förgrep sig på 

henne. Hon försökte då putta på den tilltalade för att få bort honom och hon försökte föra sig 

själv längre upp i sängen. I samband med att den tilltalade förde in sin penis i hennes underliv 

blev hon helt medveten om vad som hände och lyckades då flytta på honom och resa sig från 
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sängen. Den tilltalade nekar till den sexuella handlingen och menar att han sov och vaknade 

först när vittnet väckte honom.	

	

Analys	

 	

“Allt som händer efter att tjejen har sagt nej är våldtäkt” (Wennstam 2002:142). Detta verkar 

inte vara ett helt ovanligt svar på frågan om vad våldtäkt är. Men vad händer då om tjejen inte 

uttryckligen säger nej? Är det inte våldtäkt då? Det kan tyckas problematiskt att just ordet nej 

får sådan tyngd i ett sådant sammanhang. Att en tjej inte säger nej kan bero på en mängd olika 

anledningar. Det skulle exempelvis kunna bero på att kvinnan på grund av yttre 

omständigheter inte vill att någon ska höra vad det är som försiggår: “Hon gjorde inget fysiskt 

motstånd för att förhindra det som hände eftersom hon var rädd att systerdottern skulle höra 

dem. Hon sa inget heller. Hon försökte dra tillbaka sina ben men det gick inte” (Tingsrätten, 

Dom 1). Det skulle även kunna bero på att gärningsmannen helt enkelt inte ger henne tid och 

möjlighet att uttrycka sig: “Han lät henne visserligen komma upp mycket korta stunder, men 

då snörvlade hon mest och hämtade andan och hann inte säga något förrän han tryckte ner 

hennes mun över sin penis igen” (Tingsrätten, Dom 2). En annan möjlig anledning till att hon 

inte säger nej skulle kunna vara att hon är rädd för att det ska förvärra hela situationen: “Hon 

var nästan paralyserad och vågade inte knuffa bort honom eftersom hon inte visste vad som 

skulle hända då. Hon vågade inte heller säga nej förrän han fört in snoppen omkring tio 

gånger” (Tingsrätten, Dom 7).	

	

I Dom 1 gjorde kvinnan alltså inget motstånd eftersom hon var rädd att systerdottern i rummet 

intill skulle höra. Tingsrätten skriver att “det är riktigt att hon har gult bälte i karate” 

(Tingsrätten, Dom 1). En tolkning av tingsrättens formulering är att de ifrågasätter varför 

kvinnan inte gjorde motstånd då hon besitter kunskap inom karate och därmed borde kunnat 

försvara sig.	

 	

I våldtäktsmål, liksom i övriga brottmål, är beviskravet mycket högt ställt. Det ska vara ställt 

utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till det som åklagaren lägger honom till 

last. Det innebär att det ska vara praktiskt taget uteslutet att det förhåller sig på annat sätt än 

på det sätt som åklagaren påstår (NJA 2010:671). I det svenska rättssystemet ligger den så 

kallade bevisbördan hos åklagaren och målsäganden, det vill säga kvinnan. Det är alltså dem 
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som ska bevisa att våldtäkten faktiskt har hänt. Om det skulle bli så att ord står mot ord är det 

alltså kvinnan som med hjälp av annan bevisning måste visa att det är hennes version som är 

den riktiga. Att kvinnan och hennes trovärdighet väger så tungt här har att göra med att 

kvinnan som målsäganden förväntas berätta sanningen, annars kan hon göra sig skyldig till så 

kallad falsk angivelse. Den tilltalade är fri att ljuga bäst han vill. Om han säger att båda var 

med på det som hände är det alltså kvinnan som måste bevisa att hon sa nej. Här blir kvinnans 

karaktär åter aktuell. Diskussionen om hon kan ha gjort något som fått mannen att tro att det 

som skedde var frivilligt ligger alltid nära till hands (Wennstam 2002).	

 	

Flera av de tilltalade männen hävdade att de upplevt att kvinnan hade gett ett passivt samtycke 

till den sexuella handlingen. Med detta menade de att kvinnan ifråga inte uttryckligen hade 

gett dem sitt samtycke, att det istället hade skett på en icke-verbal nivå. Frånvaron av ett 

tydligt nej kan såklart göra det svårare för vem som helst att förstå att den andra parten inte är 

med på det som sker. Dock borde inte kommunikationen här vara så enkelriktad, är det inte 

meningen att den ska gå åt båda hållen? Precis som att den som blir utsatt för den sexuella 

handlingen har ett visst ansvar att kommunicera om vad hen känner inför det som händer, är 

det också viktigt att den som utför den sexuella handlingen förvissar sig om att den andra 

personen samtycker (Tingsrätten, Dom 2).	

 	

“I stället har han tolkat avsaknaden av negativa signaler från målsäganden som ett tecken på 

att hon samtyckte till de orala och anala sexualhandlingarna som han vidtog” (Tingsrätten, 

Dom 2).	

 	

…Han hörde endast att hon gnydde lite men kände att det strålade värme 

från hennes underliv. Han uppfattade det som att hon reagerade positivt på 

det han gjorde och att hon ville fortsätta [...] Under samlaget låg han ovanpå 

henne. Hon omfamnade honom inte utan var passiv men han uppfattade att 

hennes kropp var redo för sex. Hon var alltså passiv men det var uteslutet att 

hon skulle kunna sova (Tingsrätten, Dom 5). 
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5.6 Våld och fysiska skador 	
 	

Resultat	

	

Under det här avsnittet redovisas de resultat vi funnit angående våld. Med våld menar vi om 

den tilltalade utövat fysiskt våld mot målsäganden i samband med våldtäkten samt om 

kvinnan ådragit sig fysiska skador till följd av detta våld.	

 	

I flera av domarna går meningarna isär huruvida våld förekommit eller inte. Kvinnorna i Dom 

1 och 2 vittnar om att våld förekommit, men de tilltalade nekar till detta. Kvinnan i Dom 2 

beskriver våldet som brutalt: “[Den tilltalade] sade ingenting och han var svart i blicken. Han 

var över huvud taget helt inne i sin värld och inte mottaglig för kommunikation eller annat 

samspel. Hon upplevde att hon var ett redskap i hans händer” (Tingsrätten, Dom 2). Dom 4 

beskrivs av tingsrätten som en brutal överfallsvåldtäkt och kvinnan kunde efteråt uppvisa 

flera skador. “Målsäganden har alltså utsatts för ett särskilt skändligt agerande, som dessutom 

inneburit en risk för allvarligare skador än vad som faktiskt blev fallet” (Tingsrätten, Dom 4).	

 	

Utöver Dom 4 kunde ett fåtal av kvinnorna uppvisa fysiska skador i form av exempelvis 

blåmärken och smärta i underlivet. I Dom 2 gick kvinnans skador inte att använda som 

bevisning då de kunde förklaras genom både målsägandens och den tilltalades berättelser. Inte 

heller i Dom 1 kunde kvinnans skador användas som bevisning då de inte gick att styrka 

genom medicinsk utredning, fotografier eller vittnen. 

	

I Dom 3, 8 och 9 befann sig, som tidigare nämnt under kvinnans påverkan av alkohol, 

samtliga målsäganden i en särskilt utsatt situation på grund av sömn och/eller alkohol. Det 

innebär att de tilltalade inte behövt använda hot eller våld för att tvinga kvinnan för att det ska 

anses vara en våldtäkt. 

 

 

Analys	

 	

Det ideala offret ska ha utsatts för en överfallsvåldtäkt där gärningspersonen övermannar 

kvinnan och slår henne till marken (Wennstam 2002). Dom 4 var just en överfallsvåldtäkt. 
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Kvinnan blev övermannad utomhus, den tilltalade brukade våld mot henne och hon kunde 

efteråt uppvisa skador som styrkte hennes berättelse, en så kallad “riktig våldtäkt”. Begreppet 

våldtäkt i sig indikerar att det ska förekomma just våld, och visst förekommer våld i samband 

med våldtäkter men inte i alla.	

 	

Graden av tvång, hot och våld varierar från våldtäkt till våldtäkt. “Men själva handlingen - att 

tvinga en kvinna till samlag mot hennes vilja - är och förblir våldtäkt” (Boëthius 1981:68). I 

en våldtäktskultur utgår man dock från att det vid en våldtäkt ska förekomma olika former av 

fysiskt våld. Det är vad personer i en våldtäktskultur förväntar sig av en våldtäkt och 

frånvaron av detta våld kan resultera i att samhället inte vill klassa övergreppet som just en 

våldtäkt. Uppfattningen att en “riktig våldtäkt” är en överfallsvåldtäkt med våldsamma inslag, 

likt Dom 4, är problematisk då inte alla våldtäkter ser ut så. Detta blir exempelvis tydligt i 

Dom 7 där målsägande beskriver att hon inte vågade göra motstånd på grund av rädsla för vad 

gärningsmannen skulle göra då. Här använde inte den tilltalade sig av något fysiskt våld, utan 

istället av hot, gentemot målsäganden. 	

 	

När det kommer till fysiska skador är “det bästa” om kvinnan kan uppvisa synliga skador som 

vittnar om att hon utsatts för våld i samband med våldtäkten. Exempelvis i form av blåmärken 

på halsen efter att gärningspersonen tagit stryptag på henne (Wennstam 2002). Det ideala 

offret ska alltså uppvisa fysiska skador som styrker berättelsen. Skadorna blir ett bevis på att 

våld förekommit i samband med våldtäkten vilket förväntas i en våldtäktskultur. Dock får inte 

alla synliga skador efter en våldtäkt, vissa får bara något rivmärke, om ens det. En kvinna som 

kan uppvisa synliga skador i samband med en överfallsvåldtäkt är fortfarande respekterad av 

samhället. Svårare blir det för en kvinna som inte kan uppvisa några skador. Hon riskerar i 

större utsträckning att bli misstrodd (Boëthius 1981).	

 	

I vår empiri kunde ett fåtal kvinnor uppvisa skador efter våldtäkten. Skadorna var av ett 

sådant slag att det inte kunde uteslutas att dessa skador uppkommit under andra 

omständigheter än på det vis som kvinnan beskrivit. Förekomsten av skador hos målsäganden 

i Dom 2 rymdes både inom målsägandens och den tilltalades berättelser av vad som hänt. 

Skadorna kunde därför inte ge mer stöd för målsäganden än för den tilltalades beskrivning av 

händelseförloppet.	
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I en våldtäktskultur så finns det en generell tanke om att våldtäkter ska innehålla en viss 

mängd våld och detta våld ska i sin tur generera i synliga fysiska skador (Fraser 2015). 

Resultatet av detta resonemang blir med andra ord att våldtäktsoffer bör kunna uppvisa 

fysiska skador från det övergrepp som de blivit utsatta för. Denna tankekedja fallerar dock 

redan i och med det första antagandet om att våldtäkter ska innehålla våld. I vår empiri har 

inslag av våld förekommit i tre av nio domar. Resonemanget bygger alltså på att våld ska 

förekomma och om det inte gör det kan inte heller fysiska skador uppvisas.	

	

6 Avslutande diskussion	

Vi har haft en kvalitativ ansats i vår studie och då endast studerat ett mindre antal domar, 

därför kan vi inte generalisera vår data. Studien har dock resulterat i ett flertal intressanta 

reflektioner. 	

Gällande koden klädsel omnämndes kvinnornas kläder varken i den utsträckning eller på det 

sätt kunskapsläget pekat på. Att kvinnor skuldbeläggs, så kallad victim-blaming, för vilka 

kläder de burit vid det aktuella tillfället förekom inte i vår empiri. I de domar vi tagit del av 

omnämndes kvinnans klädsel i syfte att kartlägga hur våldtäkten gått till. Likaså upplevde vi 

inte heller att alkohol användes för att skuldbelägga kvinnorna, utan alkohol användes snarare 

till kvinnans fördel då hon inte kunnat värja sin sexuella integritet på grund av berusning. Det 

var för oss en intressant upptäckt då det vi tidigare läst indikerat att klädsel och alkohol är 

några av de faktorer som är förekommande vid victim-blaming.	

Det vi dock funnit problematiskt är att kvinnan av domstolen efter våldtäkten förväntas bete 

sig som det ideala offret, och om kvinnan beter sig i enlighet med denna teori kan det vara 

tillräckligt för att den tilltalade ska dömas för brottet. Utifrån vår empiri finner vi detta 

problematiskt då kvinnor som faller offer för våldtäkter, liksom offer för andra typer av brott, 

reagerar olika. I de domar som vi tagit del av läggs det stor vikt vid kvinnans beteende och de 

kvinnor som inte hållit sig inom mallen för det ideala offret har blivit ifrågasatta utifrån denna 

mall. Alla kvinnor reagerar inte som det ideala offret och det innebär inte att det de varit med 

om inte varit en våldtäkt.	

Gällande koden ifrågasättande av kvinnans berättelse fann vi det problematiskt att många av 

de krav som ställs på kvinnans utsaga går i linje med vad som förväntas av det ideala offrets 

utsaga. Att kvinnans berättelse väger särskilt tungt i våldtäktsfall, där det sällan finns andra 
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bevis såsom vittnesuppgifter eller teknisk bevisning, är förståeligt. Det är dock av vikt att 

kraven som ställs är av rimlig karaktär. Det är också viktigt att förstå att det finns en skillnad 

mellan att ifrågasätta kvinnans berättelse och att inte tro på den. Vi menar inte att rätten ska 

köpa kvinnans berättelse rakt av men att frågorna som kvinnan förväntas svara på ska vara av 

relevans för målet. Vi fann det även problematiskt att kvinnans nej-sägande väger så tungt i 

rättssalen. I det svenska rättssystemet är det åklagaren som har bevisbördan, det är alltså 

denna som måste bevisa att de sexuella handlingarna som målsäganden blivit utsatt för skett 

mot hennes vilja. Dock får vi inte glömma att det finns en mängd anledningar till varför en 

kvinna i vissa situationer inte säger nej. Här blev det tydligt att rättssystemet i viss mån är en 

del av den våldtäktskultur som existerar i vårt samhälle. Det sexuella ansvaret läggs än en 

gång på kvinnan, det är hon som ska ta kontroll över situationen och säga nej.	

Under koden våld och fysiska skador problematiserade vi uppfattningen kring att det 

förväntas förekomma fysiskt våld vid en våldtäkt och att ett kvinnligt våldtäktsoffer förväntas 

uppvisa fysiska skador efter övergreppet. Utifrån vår empiri kan vi dra slutsatsen att våld inte 

förekommer i alla våldtäkter och att alla kvinnor därför inte heller uppvisar fysiska skador 

efteråt. Frånvaron av våld och fysiska skador gör inte det till mindre våldtäkt för det. 

Uppfattningen kring vad som är en “riktig våldtäkt” blir därför problematisk då inte alla 

våldtäkter ser ut så.	

Bilden av kvinnorna som har målats upp i vår empiri har varit nyanserad. Våldtäktskulturen, 

tillsammans med begreppen victim-blaming och det ideala offret har inte alltid varit så 

framträdande och uttalat som den tidigare forskningen indikerat. Men ändå finns det där. 

Våldtäktskulturen gör sig ibland påmind genom att domstolarna till exempel gör noteringar 

gällande kvinnans sexuella aktivitet efter övergreppet eller genom att ställa ifrågasättande 

frågor som inte har någon relevans för att återskapa hur brottet gått till. Mellan raderna kan 

underförstådda antaganden om hur en våldtagen kvinna bör vara skönjas. Rätten utgår från att 

kvinnan ska passa in i mallen om det ideala offret och så länge hon gör det är det relativt 

oproblematiskt. Det är när hon inte passar in i mallen som olika tendenser rörande 

våldtäktskulturen, victim-blaming och det ideala offret kommer fram, i form av 

underförstådda antaganden om hur en våldtagen kvinna bör bete sig. Det ställs höga krav på 

kvinnan och hon granskas noga. Vi menar inte att det inte borde ställas höga krav på kvinnan. 

Det ska ställas höga krav på samtliga inblandade. Dock måste det vara inom rimliga gränser 

och lika för alla. I vår empiri diskuteras inte de tilltalade i alls samma utsträckning som 

kvinnorna.	
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Vi har ägnat vår studie åt att studera hur kvinnliga offer framställs i våldtäktsdomar och 

problematiken kring detta. Vi vill dock här skifta fokus till det faktiska problemet: män som 

våldtar. Det handlar inte om att kvinnor ska akta sig för att bli våldtagna. Det handlar om att 

män inte ska våldta. Samhället måste börja fokusera på det verkliga problemet och se 

våldtäktskulturen som något som behöver förändras.  Det sexuella ansvaret ska delas lika 

mellan de inblandade parterna. Det kanske är dags att lägga mindre energi på att lära kvinnor 

att säga nej och mer energi på att lära killar och män att acceptera detta nej. 	
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