
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Handledare: Karl Dahlstrand 

 

Examinator: Håkan Hydén 

”Svenska tjejer skall inte ge sig i lag med en grupp invandrare!” 

- En fallanalys av Färjemålet 

Av 

Mathilda Svahn & Selma Alilovski 

LUNDS UNIVERSITET 

Rättssociologiska institutionen 

 

Kandidatuppsats (RÄSK02) 

Vårtermin 2017 

http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Logotyper_Lundsuniversitet.zip


 

Abstract 

In the beginning of 2016 there were a relatively well noted case in Sweden where a woman 

reported that she had been group raped during one of Silja Galaxys student cruises. Four men got 

suspected for the crime and the whole story went up online at a discussion website called Flashback 

Forum, where members discussed the case. Due to the fact that media started reporting frequently 

about the event, more information gathered to the discussion. Consequently a majority of the 

comments focused on making assumptions regarding the ethnicity of the perpetrators, the course 

of the events and the victim’s actions during the event. The case itself later went on to trial at 

Stockholm district court where the men that were prosecuted was released, due to the fact that the 

woman was not considered to be in a particularly exposed situation.  

 

The aim of this essay has been to illustrate the reactions that occurred on Flashback in conjunction 

to the case presented above. To gain an understanding of why these reactions emerged we analysed 

them by applying theories that were chosen for this essay. The study is based on a quantitative 

method where discussion threads were analysed using predetermined categories. The result of this 

essay has shown that most of the reactions allude on trying to portray the perpetrators or blaming 

the victim. In the analysis Durkheim and Christie’s theories were used next to a gender perspective, 

however it turned out that Christie’s theory was of great relevance. 

 

Nyckelord: Flashback Forum, Idealiska offer, Könsmaktsperspektiv, Reaktioner, Våldtäkt 

 



 

 

Förord 

Uppsatsen är skriven som ett examensarbete under vårterminen 2017 inom 

Kriminologiprogrammet vid Lunds Universitet. Arbetet har varit intressant samt oerhört lärorikt 

för oss vilket har varit ett bra avslut på våra studier.  

 

Vi skulle även vilja rikta ett stort tack till vår handledare Karl Dahlstrand som, genom konstruktiv 

kritik och värdefull handledning, har hjälpt oss under uppsatsens gång. 
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1. Inledning 

Hur svårt är det att döda Sveriges statsminister? Hur ska vi rensa upp förorterna? Hur förstör jag 

någons liv? Mörda någon utan att bli upptäckt? Dessa är enbart en bråkdel av alla diskussionstrådar 

som finns att läsa på internetforumet Flashback. En antagen slogan för hemsidan är ”Yttrandefrihet 

på riktigt” och den har blivit en webbplats dit över en miljon användare har dragit sig, däribland 

vi. Det är ett spännande forum där alla frågor är tillåtna och dit många vänder sig för att få 

information och uttrycka sin åsikt om saker och ting. Forumet har uppmärksammats och debatter 

har förts huruvida yttrandefriheten har gått får långt då användare utnyttjar sin anonymitet för 

nätkränkningar, påhopp, hat och uthängning av människor, oskyldiga som skyldiga. 

  

Vi är av uppfattningen att Flashback har ett stort inflytande på människor och att kommentarer, 

uthängningar och påhopp kan förstöra en persons liv samt påverka denne för evigt. I dagens 

samhälle ligger internet ett klick bort och en enkel sökning kan ge dig känslig information om 

exempelvis din granne, kompis eller släkting. Detta är ett växande problem och påverkar således 

även Sveriges rättsapparat då många trådar på Flashback idag handlar om specifika rättsfall där 

spekulationer kring händelser, misstänkta gärningsmän och offer förekommer. Detta är 

problematiskt och oerhört aktuellt då det för drygt ett år sedan kom ut en omfattande Flashbacktråd 

gällande en misstänkt gruppvåldtäkt på en studentkryssning. I samma stund som vi fann denna tråd 

insåg vi hur pass uppmärksammad händelsen hade blivit och att det hade skapat ett stort antal 

reaktioner, några av dem mer provocerande än andra. Detta var den huvudsakliga anledningen till 

varför vi blev intresserade av fallet och ville studera den vidare genom ett rättssociologiskt 

perspektiv. 

 

1.1 Beskrivning av Färjemålet 

Det var i slutet av mars år 2016 som fyra 19-åriga män misstänktes för att ha utsatt en ung kvinna 

för en gruppvåldtäkt ombord på en av Silja Galaxys studentkryssningar, hädanefter kallat 

Färjemålet. Inledningsvis rubricerades det misstänkta brottet som en grov våldtäkt och samtliga 

unga män som hade befunnit sig på fartyget stoppades av polis i samma stund som det lade till i 

Stockholm. Innan dess att åtal väcktes var flera personer misstänkta för att ha deltagit i 

övergreppen och blev således gripna, däribland de fyra 19-åriga männen. Den 12 maj blev dessa 
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fyra åtalade, misstänkta för grov våldtäkt, varpå övriga som också hade blivit gripna släpptes och 

avskrevs från misstankar om brott (Pålsson, 2016). 

 

I stämningsansökan inkommen till Stockholms tingsrätt, daterad 2016-05-12, yrkar åklagaren i 

målet på att de fyra tilltalade ”[…] var och en, tillsammans och i samförstånd” genomfört samlag 

med kvinnan i fråga den 30 mars 2016 ombord på fartyget Silja Galaxy. Vidare yrkas att samtliga 

tilltalade var för kvinnan okända och till följd av att fler än en förgrep sig på henne bedömdes 

brottet som grovt. Kvinnans identitet sekretessbelades i målet och blev bestående i enlighet med 

35 kap. 12 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Kvinnan benämndes således som 

Sekretess A. I domen finns följaktligen tingsrättens bedömning i målet, genom vilken de friar 

samtliga tilltalade och ger följande sammanfattning: 

 

”Den samlade utredningen visar inte att Sekretess A var så berusad att hon behövde 

straffrättsligt skydd för sin sexuella integritet. Utredningen visar heller inte att Sekretess A 

var rädd eller hade orsak att vara rädd och därför av den anledningen behövde straffrättsligt 

skydd för sin sexuella integritet. Det har heller inte visats att det var anmärkningsvärt mörkt 

i hytten eller att någon av dem som var där skulle ha hindrat henne att gå därifrån om hon så 

önskat. Sammantaget visar alltså utredningen inte att omständigheterna i hytten var sådana 

att Sekretess A befann sig i en särskilt utsatt situation i lagtextens mening. Åtalet […] ska 

därför på den grunden i sin helhet ogillas.” (Dom från Stockholms tingsrätt, Mål nr: B 3929-

16, daterad: 2016-06-17) 

1.2 Problemformulering 

Vad som utgör uppsatsens problematik är att när olika medier rapporterar om misstänkta våldtäkter 

och liknande händelser kan detta leda till att personer på sociala medier reagerar och påverkar 

såväl allmänheten som parternas syn på vad som hänt. Angående dessa reaktioner kan det antas att 

ett nyhetsreportage gällande ett misstänkt våldtäktsfall skulle kunna påverka och beröra en del 

människor negativt och det finns en risk för att den bild av vad som hänt inte stämmer med den 

rättsliga bedömningen. Den misstänkta våldtäkten som presenteras inledningsvis orsakade även 

reaktioner när den friande domen blev offentlig. Även om fallet är rättsligt avslutat så betyder inte 

det att intresset och bedömningarna i skuldfrågan och synen på parterna är det. Det är denna 

komplexa interaktion, mellan de rättsliga bedömningarna och reaktionerna inom nätforumet 
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Flashback, som ska undersökas närmare i uppsatsen med fokus på sociala normer i relation till de 

rättsliga dito. Här uppstår således en problematik när användare kommenterar, beskyller och 

hänger ut människor som kan tänkas vara berörda i det aktuella fallet. Det kan i värsta fall leda till 

att oskyldiga människor döms utefter sociala normer. Det som skrivs kan utgöra olika former av 

nätkränkningar och ärekränkande uppgifter. I många fall framkommer också föreställningar om 

hur våldtäkter har gått till, vilka sorters människor de tilltalade är samt hur mycket skuld 

målsägande bär på. Problemet skulle kunna dras ytterligare ett steg där även rättsväsendets aktörer 

kan antas påverkas av dessa föreställningar som framkommer i reaktionerna, vilket i sin tur sätter 

rättssäkerheten på sin spets. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att konkretisera och synliggöra vissa av de reaktioner samt kommentarer 

som ovanstående våldtäktsmål och tillhörande dom fick i anknytning till att det skedde samt blev 

offentligt under föregående år. Vad som således ska undersökas är på vilket sätt användare på 

Flashback reagerade på fallet, med andra ord vad som skrevs och diskuterades. Syftet är även att 

sätta dessa reaktioner i förhållande till de valda teorierna som ligger till grund i uppsatsen för att 

på så vis erhålla en förståelse för reaktionerna ur ett rättssociologiskt och kriminologiskt 

perspektiv. Teorierna utgår från sociala normer, idealiska offer, kön, genus, makt och kontroll. 

Därmed kommer en analys att genomföras på diskussionstråden (nummer 2703989) på Flashback 

gällande den misstänkta våldtäkten på studentkryssningen. För att kunna ackumulera kunskap till 

detta ämne och för att kunna nå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att användas: 

 

● Vilka reaktioner har uppstått på internetforumet Flashback gällande Färjemålet? 

 

● Hur kan reaktionerna förstås utifrån rättssociologiska teorier?  

 

1.4 Avgränsning 

I uppsatsen görs en del avgränsningar för att kunna få ett så bra resultat som möjligt. När det 

kommer till utförandet av uppsatsen väljer vi att avgränsa oss till en fallstudie av ett specifikt fall 

och dom som har uppmärksammats under det senaste året. Detta för att få möjlighet till att granska 
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fallets reaktioner på djupet. När begreppet våldtäkt benämns i uppsatsen utgår vi från definitionen 

av våldtäkt eller grov våldtäkt enligt Brottsbalkens (hädanefter BrB) 6 kap 1§ (SFS 1962:700). 

 

Vid diskussion om offer utgår vi enbart från inkluderingskriteriet kvinnor. Vi är väl medvetna om 

att våldtäkter kan ske även mot män, men då utgångspunkt ligger i det specifika fallet där offret 

var en kvinna väljer vi att bortse från män som offer. För att behålla fokus och för att arbetet inte 

ska bli för omfattande avgränsas uppsatsen enbart till myndiga personer i samtliga analyser och 

resultat, då reaktioner kan variera när det handlar om minderåriga. Det kan även förekomma 

avvikelser och andra svårigheter vid studier på barn under 18 år. I Sverige är ungdomar 

straffmyndiga vid 15 års ålder, men enligt Barnkonventionen är man barn fram till 18 år (Unicef, 

u.å.), vilket är den bakomliggande orsaken till avgränsningen. 

 

Uppsatsen avgränsas även till en specifik typ av sociala medier, vilket är Flashback Forum där vi 

har sett att det finns tillräckligt mycket material som rör vårt ämne. På Flashback avgränsas också 

urvalet till en specifik tråd som handlar om Färjemålet då denna anses vara mest relevant i 

jämförelse med andra trådar. Tråden består av mer än 2 600 inlägg och det gör att enbart de inlägg 

som har en direkt koppling till kategorierna (se bilaga 11.2) beaktas, då inte tiden räcker till för att 

ha med alla. Värt att nämna är att uppsatsen mestadels utgår från svenskt material, men delvis 

också från utländsk forskning för att kunna underbygga våra argument då det inte finns tillräckligt 

med material på svenska.  

  

I metoden och materialet görs också en del avgränsningar, då vi utgår från ett fall där en kvantitativ 

analys kommer att genomföras. Utöver analysen kommer övrigt material erhållas genom befintlig 

data för att på så vis få mer tid till den kvantitativa analysen som ligger till grund för arbetet. Allt 

material som används i uppsatsen, exklusive en del av kurslitteraturen, publikationer och lagar 

avgränsas till år 2000 och framåt. Detta eftersom att vi är intresserade av att besvara 

frågeställningen i relation till hur det har sett ut de senaste 20 åren. När det kommer till 

innehållsanalysen har fyra förutbestämda kategorier valts. Vid överläggning om hur många 

kategorier som ska finnas med valdes enbart fyra för att kunna behålla fokus till frågeställning och 

syfte. I samband med teorivalet avgränsas antalet till två stycken. Fokus kommer att ligga på Nils 
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Christies teori om “Idealiska offer” och sociala normer där Emilé Durkheims teori om anomi 

relateras. I förhållande till dessa används också litteratur som berör makt och kontroll. 

  

1.5 Rättssociologisk relevans 

Rättssociologi tittar på förhållandet mellan samhället och rätten, eftersom rätten är en funktion av 

samhällsförhållandena (Mathiesen 2005, s.16). Den försöker ge en förståelse för hur rättsregler, 

men även normer, påverkar mänskligt handlande och Mathiesen menar att rättssociologin har sin 

grund i tre olika frågeställningar varav den ena tydligt kan kopplas till vårt val av område och 

problemställning. Det handlar om att försöka förstå och ta reda på “i vilken utsträckning existerar 

det en växelverkan mellan rättsregler/rättsliga avgöranden/rättsinstitutioner och 

samhällsförhållandena i övrigt” (ibid. s. 23). Med rätten menas i detta fall de formellt antagna 

regler som finns i ett samhälle (ibid. s.24) och med samhällsförhållanden menas 

interaktionsförhållanden eller sociala samspel mellan människor. Detta förhållande kommer att tas 

upp i uppsatsen, vilket visar på att den är av ytterst rättssociologisk relevans då syftet är att titta på 

hur samhällets reaktioner på Färjemålet har varit, vilka kan ses utifrån vedertagna sociala normer. 

Fallet och domen har sin utgång i rätten och rättsapparaten. De sociala normerna, i detta fall de 

som ligger bakom reaktionerna, visar på vilka normer som råder kring hur ett våldtäktsoffer 

respektive våldtäktsman ska vara och bete sig, vilket följaktligen blir en del av 

samhällsförhållandena. I Mathiesen (2005) tas vikten av växelverkan också upp i samband med 

massmedia och liknande. Mathiesen menar här på att studier måste göras med en växelverkan på 

samhällsförhållanden och rätten eftersom dessa i annat fall kan ge oklara resultat. Att enbart 

studera mediernas sätt att beskriva ett visst fall eller bara studera domar räcker inte, utan dessa 

verkar tillsammans och behöver förstås i förhållande till varandra (ibid. ss.119-120). Uppsatsen 

blir i detta fall av rättssociologisk relevans då de sociala normerna som genomsyrar reaktionerna 

på sociala medier sätts i förhållande till rätten och den framställda domen. 

 

Ovanstående resonemang kan också sättas i förhållande till Matthias Baiers karta och pilar som 

han skriver om i Social and Legal Norms (2013). Här utgår vi från hur lagens praktik (§ vara) 

påverkar de sociala normerna (N böra), i detta fall reaktionerna på fallet. I Baiers karta ses 

förhållandet genom pil nummer 11 som han benämner som “rättslig moralbildning” (se bilaga 

11.1), där tanken är att förstå reaktionerna (här: sociala normer) som uppstår till följd av lagens 
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praktik (här: domen). Det står även beskrivet i hans bok där han på engelska benämner pil nummer 

11 som “adjudication as democratic practice” (Baier 2013, s. 65).  

 

Utöver det att lagstiftningen anses påverka samhällets attityder och värderingar ligger den 

rättssociologiska relevansen även i att dessa å andra sidan också kan påverka lagarna och 

rättstillämpningen. Det finns ett starkt samband mellan komponenterna där rätten många gånger 

reflekterar allmänt vedertagna konstruktioner och värderingar (Granström 2004, s.131). Det kan 

ses i många domar som har påverkats av dessa, men också genom att de normer som råder i 

samhället har påverkat och ligger bakom sexuallagstiftningen (BrB 6 kap) som finns idag. Håkan 

Hydén beskriver det som normer som har höjts upp och därmed fått status som rättsregler. Det 

som gör dem speciella är att de som bryter mot dem får någon form av sanktion som är rättsligt 

bestämd, till skillnad från normer som ofta bestraffas socialt (Hydén 2002, s. 131). Med det sagt 

bör i vårt fall våldtäkter alltid dömas efter rättsreglerna, men som vår problemställning belyser är 

så inte fallet då domar många gånger präglas av de sociala normerna.  

 

1.6 Disposition 

Vår uppsats utgörs av sammanlagt nio kapitel vilka syftar till att konkretisera och synliggöra de 

reaktioner som har uppstått på Flashback i samband med Färjemålet. Dessa reaktioner kommer 

följaktligen att ställas i relation till framtagna teorier och tidigare forskning. Nedan följer korta 

sammanfattningar gällande vad respektive kapitel innehåller. 

 

Kapitel 1 

Denna del är uppsatsens inledning, i vilken vi hoppas väcka läsarens intresse. I detta kapitel 

presenteras syftet, frågeställningarna och problemformuleringen för uppsatsen. Det är även här 

som arbetets avgränsning och rättssociologiska relevans redogörs.  

 

Kapitel 2 

I denna del - uppsatsens bakgrund - beskrivs hur lagen beträffande våldtäkt har utvecklats och 

förändrats genom historien. Här får läsaren följa en redogörelse som tar sin början i hur lagen såg 

ut innan 1900-talet och i kronologisk ordning läsa om hur den har ändrats fram tills idag. 
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Kapitel 3 

Det tredje kapitlet utgörs av tidigare forskning, där alla fyra har en gemensam utgångspunkt i 

ämnet våldtäkt, dock med mer eller mindre skilda perspektiv.  

 

Kapitel 4 

Nästkommande del definierar begreppet våldtäktsoffer inom olika perspektiv. Där redogörs bland 

annat den juridiska definitionen av begreppet, men mest fokus ligger på den samhälleliga 

definieringen eftersom den ligger till grund för uppsatsens senare delar.  

 

Kapitel 5 

I denna del presenteras uppsatsens metod och dess genomförande, vilket grundas i en 

litteraturanalys. Vidare tas för- och nackdelar med metodvalet upp samt en redogörelse gällande 

hur internet i allmänhet och Flashback i synnerhet ser ut som forskningsfält. Även resonemang 

beträffande urval och etik diskuteras i detta kapitel, vilket avslutas med en litteraturöversikt av det 

befintliga material som ligger till grund för uppsatsen. 

 

Kapitel 6 

Det sjätte kapitlet utgörs av de teorier som analysen har baserats på, dessa är Nils Christies teori 

om idealiska offer och Emile Durkheims teori om anomi. Dessa diskuteras vidare genom teoretiska 

inriktningar om sexualitet, maskulinitet samt makt mellan gärningspersoner och offer.  

 

Kapitel 7 

Denna del av uppsatsen inkluderar en redogörelse gällande de resultat som har erhållits med hjälp 

av den genomförda innehållsanalysen. Det är även i detta kapitel som dessa resultat analyseras 

samt ställs i relation till de valda teorierna. 

 

Kapitel 8 

Uppsatsens åttonde kapitel utgörs av en diskussion beträffande vad som tidigare har tagits upp 

under delen gällande resultat och analys. I kapitlet diskuteras även anledningen till varför vissa 

inlägg valdes framför andra och varför en del exkluderades helt.  
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Kapitel 9 

I denna avslutande del konkretiserar vi svaret på våra frågeställningar genom en slutsats. Här tas 

även en diskussion och förslag på framtida forskning upp med utgångspunkt i det resultat som har 

framkommit i uppsatsen.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Våldtäktsbrottet då och nu 

2.1.1 Innan 1900-talet 

Våldtäkter har kriminaliserats i Sverige sedan en lång tid tillbaka då det redan i ”De tio budorden” 

ansågs vara förbjudet. Under medeltiden och även under 1400-talet sanktionerades sexuella 

handlingar som inte gjordes i äktenskapliga sängar med dödsstraff (Wennstam 2012, ss. 49-50). 

På den tiden och flera århundraden framöver ansågs våldtäkten vara ett egendomsbrott som 

motiverades med att kvinnan ansågs tillhöra sin pappa eller man. Blev hon våldtagen ansågs det 

kränkande mot dem, då deras heder och ära stod på spel. Kvinnan ansågs vara en ägodel och 

lagstiftningen låg inte till grund för hennes egen personliga integritet. Det var först under 1864 

som en ny lag kom som individualiserade sexualbrotten, där låg fokus istället på skydd för kvinnors 

integritet (Granström 2004, ss. 134-135). 

  

2.1.2 1900-talet och framåt 

År 1965 infördes Brottsbalken (SFS 1962:700) i Sverige och den innebar en stor ändring för 

våldtäktsbrottet. Brottet gjordes könsneutralt och våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades, trots 

att det ansågs vara en förmildrande omständighet. I reformen inkluderades även sexualhandlingar 

som inte var enbart vaginala, vilket innebar att exempelvis orala och anala samlag också kunde 

klassas som våldtäkt (Justitiedepartementet 1983). 

  

Under 1998 genomfördes ytterligare en förändring i 1984 års reform där syftet var att stärka 

kvinnofriden. Där inkluderades omständigheter som inte direkt var samlagsliknande, utan även 

föremål som fördes in i en kvinnas underliv och anus ansågs vara en våldtäkt. 2005 års lagändring 

var ytterligare ett försök att stärka personers sexuella integritet och självbestämmanderätt. Lagen 

innebar också en ändring i begreppet ”sexuellt umgänge” som istället benämndes ”sexuell 

handling”, för att på så vis innefatta handlingar som inte nödvändigtvis kräver fysisk beröring. 
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Vidare fastställdes att våldtäktsbrottet skulle expanderas till att omfatta även utnyttjandefallen. Det 

ansågs tidigare vara sexuellt utnyttjande eftersom att inte alltid våld eller hot förekom vilket var 

ett av kraven för våldtäkt. I och med lagändringen innefattades våldtäktsbrottet också av att utnyttja 

en alkohol-eller drogpåverkad person som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd för att utföra en 

sexuell handling, oavsett om det förekommer våld eller hot (Justitiedepartementet 2004). 

  

2.1.3 2013 års lagändring 

I propositionen som överlämnades av regeringen till riksdagen år 2012 framkom ändringar som 

hade till syfte att stärka den sexuella integriteten ytterligare. Ändringen trädde i kraft år 2013 och 

innefattade fler omständigheter som skulle klassas som våldtäkt. ”Hjälplöst tillstånd” som tidigare 

var ett rekvisit ändrades till ”särskilt utsatt situation”, vilket gjorde att några av de fall som ansågs 

vara sexuellt utnyttjande istället benämndes som våldtäkt. Ett konkret exempel är när den utsatte 

reagerar med passivitet i samband med övergreppet (Justitiedepartementet, 2012). 

 

3. Tidigare forskning 

När det kommer till tidigare forskning kring våldtäkter finns det ofantligt många publikationer, 

studier och övrig litteratur. I detta avsnitt presenteras befintligt material, som tagits fram genom 

en litteraturöversikt, vilket vi tycker berör det valda uppsatsämnet på ett relevant sätt och därmed 

kan användas i resultatet.  

 

3.1 Det finns bra våldtäktsoffer och det finns dåliga 

Flickan och skulden är en debattbok skriven av Katarina Wennstam år 2012. Wennstam skriver 

om samhällets syn på våldtäkter och i boken tar hon även upp rättegångshandlingar samt statistik 

som analyseras. Författaren sätter det hela i förhållande till domstolar för att visa hur pass färgade 

de är av sociala normer och konstruktioner kring våldtäkter (Wennstam 2012, s.14). Hon skriver 

om hur utsatta tjejer blir stämplade som horor istället för offer, eftersom de exempelvis följer med 

killar hem, flirtar samt dricker mycket. Dessa rykten sprider sig även till rättsväsendet och spelar 

många gånger en stor roll i avgörandet när ord står mot ord (ibid. ss. 78-79). Målsäganden misstros 

ofta på grund av ovan nämnda anledningar och ett exempel som tas upp är från ett fall där det står 

“Frågan är då om målsägandes berättelse ska läggas till grund för tingsrättens bedömning. Hon har 

uppenbarligen haft mycket sexuellt umgänge med olika pojkar både före och efter den åtalade 
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händelsen” (ibid. s.69). Stycket visar på att misstänkta gärningspersoner frias på grund av en 

misstro gentemot målsägande och att misstron ibland grundar sig i omständigheter som inte bör 

spela någon roll enligt BrB 6 kap 1§.  

 

I boken tas även ovanstående upp i samband med problematiken kring brottsrubricering. I en annan 

dom som är från Södertäljes tingsrätt ändrades brottsrubriceringen från våldtäkt till sexuellt 

utnyttjande på grund av att tjejen var full. Fallet som beskrivs är en våldtäkt, men när 

brottsrubriceringen ändras bidrar det till många reaktioner från samhället, framförallt när det 

kommer till offret. Det kan ses som att medier först tar upp händelsen som en gruppvåldtäkt mot 

en kvinna och alla börjar prata om det som har hänt. När det sedan kommer fram uppgifter om att 

kvinnan var full, hade kort kjol och kände en av gärningspersonerna blir reaktionerna annorlunda. 

Om dessutom åklagaren ändrar rubriceringen till “sexuellt utnyttjande” blir offret plötsligt en 

lögnerska (Wennstam 2012, ss.83-84). 

 

Ovanstående kan sammanfattas genom följande: Det finns bra våldtäktsoffer och det finns dåliga. 

De dåliga är de som enligt samhällets värderingar och attityder inte passar in på hur en “riktig” 

våldtäkt eller hur ett “riktigt” våldtäktsoffer ska vara och bete sig. Detta påverkas utefter de normer 

som råder i samhället, det vill säga att en kvinna ska leva ett vanligt liv med respektabelt arbete 

och ha en familj. Våldtäkten ska vara en så kallad överfallsvåldtäkt där en okänd man plötsligt 

attackerar henne på en mörk och enslig plats. Dessa omständigheter spelar dessutom en stor roll 

även i den svenska rätten och de ligger till grund i samhällets reaktioner som uppstår efter att en 

dom har fastställts (Wennstam 2012, ss.106-107).  

 

3.2 Föreställningar om våldtäkt 

Josefin Grände, psykoterapeut och statsvetare, har skrivit Jag kallade det aldrig för våldtäkt som 

förklarar hur man ska möta våldtagna kvinnor. Grände diskuterar bland annat våldtäktsdefinitionen 

och menar på att den är svår då vi färgas av den bild av våldtäkter som media framställer (Grände 

2005, ss. 33-34). Definitionerna av våldtäkt varierar och lagstiftningens definition stämmer inte 

alltid med samhällets. Hon tar upp två utgångspunkter som är vanliga. “Allt efter ett nej är 

våldtäkt” samt “Allt före ett ja är våldtäkt” (ibid. s.47). Hon skriver även att hon i sitt arbete har 

fått bevittna de myter som råder, exempelvis att människor anser att det främst är män med 
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utländsk bakgrund som våldtar (ibid. s. 45). I samband med detta är det värt att ta upp två andra 

publikationer som berör samma ämnen, nämligen föreställningar om hur våldtäkter ska gå till samt 

hur offer och gärningsmän ska bete sig. Irina Anderson (2007) skriver i sin publikation What is a 

typical rape? Effects of victim and participant gender in female and male rape perception om att 

det råder en “klassisk” föreställning om hur våldtäkter ska gå till, så kallade överfallsvåldtäkter. 

Det innebär att den sker utomhus under natten samt att offret är en ensam kvinna som plötsligt blir 

attackerad av en okänd man. En annan föreställning för att bli ett idealiskt offer är att de inte ska 

vara provokativt klädda, fulla eller ha spenderat tid med gärningspersonen innan våldtäkten. Det 

skrivs även att offret ska ha en legitim anledning till att befinna sig på platsen där våldtäkten sker, 

vilket också är en föreställning (Anderson 2007, s. 225). Dessa resonemang styrks även av 

publikationen The Role of “Real Rape” and “Real Victim” Stereotypes in the Police Reporting 

Practices of Sexually Assaulted Women som publicerades år 2003 (Du Mont et. al. 2003, s. 469). 

 

3.3 Offrets sexualitet och vilja 

I sin doktorsavhandling Hans (ord) eller hennes (2004) skriver Ulrika Andersson, verksam vid 

juridiska fakulteten vid Lunds universitet, om kritiken som den rättsliga hanteringen av våldtäkt 

och andra sexuella övergrepp har fått utstå under det senaste decenniet. I avhandlingens förord 

lyfter Andersson att hennes främsta motivation till att påbörja skrivandet av sin bok var hennes 

ilska gentemot rättssystemets hantering av sexualbrott (Andersson 2004, s. 9). Under den 

inledande fasen av arbetet reagerade hon över hur stort fokus som lades vid offrets vilja vid 

bedömningen och avgörandet gällande huruvida ett brott hade begåtts eller inte. Andersson ansåg 

det märkligt att offret betraktades som den centrala delen i en process som angick förövarens 

beteende. Utgångspunkten i hennes arbete är således även att föreställningar om kön och sexualitet 

har en direkt såväl som betydande påverkan på den rättsliga regleringen samt tillämpningen på det 

aktuella området. Vidare är också könsperspektivet fundamentalt för Anderssons avhandling och 

en ledande frågeställning i den mening beträffande hur föreställningar om kön uttrycks och 

konstrueras i den straffrättsliga hanteringen av sexuella övergrepp (ibid., ss. 14-16). 

 

Syftet med avhandlingen är att kartlägga samt analysera huruvida rättsskyddssubjektet hanteras 

och konstrueras i straffrättens hantering av sexuella övergrepp. Följaktligen argumenterar hon för 

att de olika diskurserna konstruerar ett kvinnligt rättsskyddssubjekt till följd av att subjektets 
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karaktär porträtteras som öppen med innebörden åtkomlig. Sexualiteten hos rättsskyddssubjektet 

konstrueras således som passiv och tillgänglig, vilket medför att subjektets sexuella integritet – 

med andra ord det skyddsintresse som ligger till grund för sexualbrottslagstiftningen – därmed ges 

ett synnerligen bristfälligt skydd. Avhandlingens ämne behandlar som tidigare nämnt straffrättens 

hantering av sexuella övergrepp som innebär den rättsliga regleringen om de sexualbrott som 

inkluderas i brottsbalkens sjätte kapitel. Den begreppsdefinition som Andersson använder sig av 

gällande sexuella övergrepp åsyftar de övergrepp som i generell betydelse angår den enskilde 

individens sexuella integritet. Sexualbrott, å andra sidan, används snarare i begränsad utsträckning 

beträffande sådana handlingar som i juridisk mening anses vara sexuella övergrepp. Vidare har 

hon valt att enbart behandla sexualbrott som angår vuxna, med utgångspunkten vid 15 års ålder, 

eftersom att hon anser det alltför omfattande att även utgå från övergrepp mot barn. De 

frågeställningar som Andersson har valt aktualiseras dessutom primärt i samband med brott 

begångna mot vuxna (Andersson 2004, ss. 16-18). 

 

3.4 Straffrätten konstruerar kön 

Genom ett kvinnorättsligt perspektiv finns ett grundläggande resonemang gällande att lagen, trots 

dess formella könsneutralitet och likabehandling, inte är könsneutral utan skapar könsspecifika 

påföljder. Påståendet beträffande neutralitet anses dessutom avspegla en manlig norm, vilket – på 

grund av att kvinnor och män inte är likställda – kan resultera i att det skapas en ojämställdhet 

snarare än att motverka den. Straffrätten blir bland annat kritiserad för att återspegla de intressen 

och erfarenheter som överensstämmer mer med vad som vanligen kategoriseras som manligt 

(Burman, 2013, ss. 14-15). 

 

Till en början var den kvinnorättsliga synen på kön tudelad, således mellan de två könen man och 

kvinna, men i samband med att genusbegreppet började användas inom övrig genusforskning 

påverkades uppfattningen om kön inom genusrättsvetenskapen. Intresset angående att kön inte var 

biologiskt givet utan konstruerat växte och i nästa steg – inom det feministiska perspektivet – 

fokuserades intresset mot frågor om föreställningar beträffande kön i rätten. I flera fall är syftet 

med detta perspektiv även att förändra de maktstrukturer i rätten som är förbundna med kön, 

genom att identifiera och analysera dem (Burman, 2013, ss. 17-18). 
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Beträffande sexualbrotten finns det ett större antal exempel på feministiska analyser, vilka bland 

annat berör vilka föreställningar som finns i straffrätten gällande sexualitet och kön. Sveriges 

reglering av våldtäkt bygger bland annat på en tanke om kvinnlig sexualitet som passiv. Skulle 

den kvinnliga sexualiteten motsatsvis betraktas som aktiv hade det möjligen utmanat den aktuella 

konstruktionen i straffrätten, på grund av att passivitet således hade varit jämställt med samtycke. 

I de feministiska analyserna gällande offerskap finns att könade normer kan ses som en för 

våldsutsatta kvinnor negativ maktstruktur inom straffrätten (Burman, 2013, ss. 19-21). 

 

Under den senaste tiden har genusforskning inom straffrätt haft ett stort intresse för huruvida 

straffrätten skapar genus, vilket uppkommer i hur det hanteras, uppfattas samt uttrycks i rättskällor 

eller inom rättstillämpningen. Sådan forskning kan kategoriseras inom genus och rätt och det har 

även en hel del gemensamt med det feministiska perspektivet. Bland annat delar dessa perspektiv 

föreställningen om ett socialt konstruerat kön inom rätten, dock resonerar inriktningen genus och 

rätt om att även rätten i sig bidrar till den sociala konstruktionen av genus. En vanligt 

förekommande utgångspunkt är att genusrelationer är maktrelationer, vilket exempelvis finns 

mellan vad som förknippas med maskulinitet kontra femininitet (Burman, 2013, ss. 21-22). 

 

3.5 Samhällets reaktioner och attityder påverkar rättsväsendet 

Görel Granström är universitetslektor vid juridiska institutionen i Umeå och har sitt fokus på frågor 

som rör genus och brottsoffer i rättsväsendet. Hon har författat Den onda cirkeln (2004) som 

handlar om brottsoffer ur ett genusperspektiv. 

 

När det kommer till rättssalen tas det återigen upp frågor om hur offret har betett sig, hur hon var 

klädd och hur mycket hon hade druckit, det vill säga omständigheter som bör sakna relevans för 

bedömningen av brottet men ändå gör det. Att detta förekommer kan förklaras genom att problemet 

delvis ligger i lagstiftningen och tillämpningen av lagar, men framförallt även i samhällets 

föreställningar (Granström 2004, s. 10). Granström skriver även om problemet med begreppet 

brottsoffer, det vill säga målsägande. Den juridiska definitionen av målsägande inkluderar inte alla 

offer. Ett exempel som tas upp är barn som bevittnar våld i familjen som i samhället ses som offer, 

men enligt svensk lagtext ser inte alla barnen som målsägande (ibid. s. 12). 
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Lagstiftningen anses påverka samhällets attityder och värderingar, men dessa påverkar även 

lagarna och rättstillämpningen. Det finns ett starkt samband mellan komponenterna där rätten 

reflekterar allmänt vedertagna konstruktioner och värderingar. När det kommer till våldtäkt så 

finns det reaktioner och attityder som visar på att det som betraktas som en sådan beror på 

omständigheter som beteende, relationen mellan parterna, sättet att säga nej, alkohol och så vidare. 

Detta grundar sig i samhällets reaktioner på gärningsmän och offer (Granström 2004, ss.131-133) 

även om sexualbrottslagstiftningen hävdar annat. I rättspraxis ser man många gånger att dessa 

reaktioner och värderingar återkommer vilket i slutändan leder till en skuldbeläggning på offret. 

Hon får helt enkelt skylla sig själv för våldtäkten (ibid. s.146). Det som bör nämnas är att när 

sådana omständigheter beaktas i domstolarna reproduceras föreställningarna och leder vidare till 

att samhället fortsätter beskylla kvinnan för övergreppet via deras reaktioner (ibid. s.166). 

 

4. Begreppet våldtäktsoffer 

I uppsatsen diskuteras våldtäktsoffer i samband med fallet, men framförallt i samband med 

reaktionerna på sociala medier. För att kunna göra analysen behöver dock begreppet definieras för 

att således få en förståelse för varför problematiken och reaktionerna har uppstått. För att kunna 

angripa begreppet bör ordet först delas upp i ”våldtäkt” och ”offer” och förklaras därifrån. 

  

4.1 Begreppet ”offer” 

4.1.1 Juridisk definition av offer 

Brottsoffer är ett begrepp som ofta diskuteras och vars definition inte är statisk. Det innebär att 

definitionen varierar beroende av vilket teoretiskt ramverk som personen i fråga utgår ifrån. När 

det kommer till Sveriges lagstiftning, nämns inte begreppet överhuvudtaget utan istället används 

den juridiska termen ”målsägande” (Nääs et. al. 2007, s. 10). Målsägande är enligt 

Rättegångsbalkens 20 kap. 8§ den person, mot vilken brott är begånget, eller som därav blivit 

förnärmad eller lidit skada (SFS 1942:740), men i vardagligt tal benämns dessa många gånger som 

brottsoffer. Här uppstår dock ett första problem eftersom definitionen enbart inkluderar människor 

som brottsoffer, men i själva verket skulle det kunna vara så att även samhället i sig kan utsättas 

för brott (Nääs et. al. 2007, s. 10). 
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Värt att nämna är även Förenta Nationernas brottsofferdeklaration som har en annan definition på 

begreppet brottsoffer. Enligt deklarationen innebär ”offer” en person eller personer: 

 

”som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller psykisk skada, 

känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande 

rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som gäller i 

Medlemsstaterna, inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk” 

(Brottsofferdeklaration, 1985). 

 

I denna definition går att utläsa att även flera personer kan vara ett offer. 

  

4.1.2 Samhällets definition av offer 

Det som gör begreppet än mer komplext är att samhällsmedborgarnas syn på offer många gånger 

inte delar lagstiftningens definition. Samhällets syn på offer utgår istället många gånger utifrån det 

teoretiska ramverket som Nils Christie skrev om, nämligen ”idealiska offer”, vilket kommer att 

definieras ytterligare i ett senare kapitel. Utifrån denna syn och teori läggs mycket fokus på hur ett 

offer ska vara och bete sig för att samhället ska se dem som offer, oavsett vad som står i 

lagstiftningen (Nääs et. al. 2007, s. 10).  

  

4.2 Begreppet våldtäkt 

4.2.1 Juridisk definition 

Våldtäkt är även det ett komplext begrepp. Juridiskt sett har vi valt att använda oss av definitionen 

som finns i BrB 6 kap 1 §. 

  

4.2.2 Samhällets definition 

När det kommer till samhällsmedborgarnas syn råder det även här en annan föreställning om vad 

en riktig våldtäkt är, som med begreppet ”offer”. Det är sällan samhället ser en våldtäkt enligt det 

som står i BrB utan det finns många omständigheter som påverkar och avgör vad som anses vara 

en riktig våldtäkt. Här kopplas delvis Christies teori in då den är en vedertagen syn på vilka 

omständigheter som ska föreligga för att det ska ses som en riktig våldtäkt. Det kan liknas vid ett 

generaliserat tänkande och några av dem är att våldtäkten ska ske utomhus när det är mörkt och 

att offret ska vara en ensam tjej. En annan föreställning är att våldtäkten ska ske utan förvarning 
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på en ödslig eller avskild plats samt att ytterligare en omständighet som också är en vanlig 

föreställning är att våldtäkten utförs av en, för offret, okänd man. Dessa föreställningar faller under 

kategorin överfallsvåldtäkter och är den sortens våldtäkter som media rapporterar om mest 

(Anderson 2007, s. 225; Du Mont et. al. 2003, s. 469). 

  

Josefin Grände har i sin bok skrivit om intervjuer som hon har gjort kring föreställningar om vad 

en våldtäkt är och i några av intervjuerna framkommer följande: 

 

”..för en våldtäkt var ändå det att man gick genom en mörk park, och så kom nån gammal 

gubbe, blottare typ, som slog ner en och våldtog en, och sedan så sprang man bort utan trosor, 

och så blod som rann mellan benen.. det var en våldtäkt”. 

  

”det som gjorde att det tog tid var väl också att jag var ju kär i honom. Hur skulle han då 

kunna ha våldtagit mig?” 

  

”Men det är väl det att jag känner honom också. Så typ: ”Min bästa vän kan ju inte våldta 

mig.”. (Grände 2005, s. 33). 

  

Citaten visar på att det råder föreställningar kring hur en våldtäkt ska gå till och vilka 

omständigheter som ska ligga bakom. Det kan, som nämnt, röra sig om yttre omständigheter som 

plats, tid och rum men även relationen mellan parterna. Föreställningarna gör att definitionen av 

våldtäkt är svår att förhålla sig till och många förstår inte att det som de har utsatts för faller under 

brottet våldtäkt enligt BrB, men eftersom att media målar upp en motsatt bild skapas en annan 

definition (Grände 2005, s. 34). 

  

För att konkretisera några av de definitioner som samhället ofta menar att en våldtäkt är har vi valt 

ut några stycken. Den ena är att ”Allt efter ett nej är en våldtäkt, både verbalt och med 

kroppsspråk” och många är överens om att så är fallet rent allmänt. Vid en djupare förståelse kring 

påståendet har undersökningar dock visat att antagandet är förhandlingsbart. En våldtäkt är allt 

som sker efter ett nej, men enbart om tjejen har sagt nej på rätt sätt, om det inte fanns några känslor 

mellan parterna, om ingen alkohol var inblandad eller om tjejen inte hade betett sig på ett sätt som 

kan tolkas som att hon “horar”. I de fallen stämmer inte definitionen (Grände 2005, s. 43). Problem 

uppstår även i det att om en kvinna exempelvis känner sig hotad, är drogad eller berusad kan hon 

ha svårt att visa ett “nej”, både verbalt och med kroppsspråket (ibid. s. 47).  
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Det leder vidare till den andra definitionen: “Allt före ett ja är våldtäkt”. Det innebär att om en 

kvinna tydligt visar att hon vill ha sex är det okej, men om hon inte med varken kroppsspråk eller 

verbalt visar ett “ja” ska det ses som en våldtäkt. Definitionen är inte heller helt oproblematisk då 

det finns omständigheter som faller utanfö. En kvinna kan känna sig så pass hotad eller rädd för 

en man att hon säger ja fastän hon egentligen inte vill (Grände 2005, s. 47). Detta visar på att det 

i princip är omöjligt att med en definition, utan att konkretisera ett speciellt fall, redogöra för vad 

en våldtäkt är när det kommer till samhällets syn. Vid försök att allmänt definiera begreppet visar 

det sig att någon form av våldtäkt alltid faller utanför ramarna (ibid. s. 46).  

 

5. Metod 

5.1 Kvantitativ ansats 

I uppsatsen ligger, med utgångspunkt i syfte och frågeställning, ett kvantitativt tillvägagångssätt 

till grund. Det huvudsakliga metodvalet har baserats på en analys som är en typ av metod som 

söker efter kärnelement under ytan i det material som undersöks. Genom analysen identifieras 

komponenter som senare ska leda till att forskaren kommer fram till grundsatser som även kan 

användas i andra sammanhang (Denscombe 2009, s.319). Då den kvantitativa analysen ligger till 

grund i uppsatsen innebär den att det centrala som observeras ska ändras till kvantifierbara enheter. 

Det innebär även att tillvägagångssättet utgår från ett specifikt fokus på faktorer som ska studeras 

i förhållande till varandra, vilket leder till att utgångspunkten ligger i en förutbestämd 

forskningsdesign. Den bestäms innan studien görs och gäller hypoteser, men även ett fastställt 

urval, teorier och förutbestämda kategorier som ligger till grund för analysen (ibid. ss. 320-323). 

 

När det kommer till analysen av data sker dessa överlag i flera steg. I det första steget görs ett 

iordningställande av data där forskaren ställer upp kategorier som ska ligga till grund. Därefter 

kodas och kontrolleras all data som följaktligen även ger en möjlighet för forskaren att bli förtrogen 

med allt material som har inhämtats. I nästa steg identifieras trender och samband som sedan, 

utifrån frågeställningarna, ska analyseras. Analysen bör ske genom att alla fynd framställs med 

hjälp av tabeller eller andra figurer (Denscombe 2009, s. 325). 
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5.2 Innehållsanalys och dess tillvägagångssätt 

När det sedan gäller tillvägagångssättet för analysen inleder vi med förberedelse av data där vi 

bearbetar och sorterar materialet inför analysen enligt de kategorier som har valts. Det görs i en 

tabell på datorn där vi även ger utrymme att lägga till noteringar vid sidan om data. Efter 

organiseringen och förberedelsen gör vi i nästa steg oss förtrogna med all data. Det är en process 

där vi läser in oss på materialet om och om igen för att få en djup inblick i vad som står och vad 

som skildras. Detta gäller tråden på Flashback vilket kommer att ge oss en förståelse i hur all data 

ser ut i dess kontext (Denscombe 2009, ss. 370-372). 

  

Eftersom metoden kommer att vara en innehållsanalys ska data i texterna kvantifieras genom en 

specifik process. Innehållsanalysen är ett av de vanligaste sätten att angripa texter analytiskt 

(Bryman 2011. s. 505) och syftet med en sådan metod är att på ett replikerbart samt systematiskt 

sätt kvantifiera innehållet i en specifik text som görs utifrån förbestämda kategorier (ibid. s. 283). 

Kategorierna konstrueras delvis ur en del av materialet som samlas in. Det är av vikt eftersom 

forskaren måste förstå meningen i den kontext som ska analyseras (ibid. s. 651). Detta leder även 

till att validitet uppnås, vilket innebär att lämpligheten i data beträffande de forskningsfrågor vi 

utgår ifrån undersöks (Denscombe 2009, s. 378). I vårt fall är kategorierna reaktioner när det gäller: 

● Gestaltning av de misstänkta gärningspersonerna 

● Skuldbeläggning av offret 

● Kommentarer på domen 

● Gestaltning av offret 

(Begreppet gestaltning definieras i denna uppsats som avbildning av personer)  

 

Processen går sedan till på så vis att vi till en början väljer ut ett textavsnitt, vilket i vårt fall är en 

tråd från Flashback som berör reaktionerna på Färjemålet då det var ett av våra kriterier. Texten 

skall sedan brytas ner i koder, det vill säga mindre enheter, antingen med ord, rubriker eller hela 

meningar eller stycken. Nästa steg i processen är att växelverka mellan dessa och sätta dem i 

sammanhang med de förutbestämda kategorierna. Detta angreppssätt ger oss en deduktiv ansats. 

Vi har en klar föreställning om vilka dessa kategorier är eftersom vi fokuserar på reaktioner och 

kommer därför att utgå från dessa i korrelation med våra nyckelord för uppsatsen (Denscombe 
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2009, ss. 307-308). Vi har även ett förutbestämt teorival som kommer att användas för att kunna 

analysera materialet (Bryman 2011, s. 26). 

 

Det krävs en genomgående förtrogenhet och noggrann vaksamhet av texten för att kunna finna de 

ord, meningar, stycken eller rubriker som passar bäst och som vi ska utgå ifrån (Denscombe 2009, 

s. 207). I vårt fall kommer vi att utgå från inlägg där vi räknar hur ofta specifika innehåll i enighet 

med våra kategorier benämns (Bryman 2011, s. 288). Inläggen kodas i specifika teman enligt 

kategorierna och ska sedan skrivas in i tabellen och därefter räknas antalet frekvenser för 

enheterna, vilket är en första del av innehållsanalysen. Därefter ska texten analyseras enligt 

enheternas antal och dess förhållande till varandra, det vill säga kontexten i sig. I detta steg kommer 

vi att försöka analysera hur inläggen kan associeras med varandra samt varför de figureras som de 

gör i texten. Tanken med innehållsanalysen är att få fram budskap och ledtrådar som är djupt rotade 

i texten och materialet. Analysen är ett verktyg för att bland annat få fram värderingar som 

framförs, både positiva och negativa åsikter om saker (Denscombe 2009, ss. 207-208), vilket kan 

kopplas till vår frågeställning.  

 

Innehållsanalysen används som metod i uppsatsen då fördelarna passar upplägg, frågeställning och 

syfte. En av fördelarna är att forskningsdesignen är “öppen” och det underlättar den konkreta 

beskrivningen av urval. Det kan anpassas till det sätt som anses vara bäst i just denna uppsats och 

genom beskrivningen i metoddelen blir den replikerbar för andra samt därmed reliabel (Ejvegård 

2009, s. 77). Metoden är även en så kallad icke-reaktiv metod som innebär att det som undersöks 

och allt material inte har en påverkan från oss som forskare. Valet av metod för uppsatsen grundar 

sig delvis också i att fördelen med den sågs, då den är flexibel och kan tillämpas på olika sorters 

information vilket passade vårt val (Bryman, 2011 s. 296). 

 

Utöver fördelarna med innehållsanalysen är det även av vikt att beakta de svaga sidorna. 

Innehållsanalysen kan bara vara så bra som dokumentet i sig är, i vårt fall Flashbacktråden. Det 

innebär att representativiteten måste beaktas vid val av text eller dokument (Bryman 2011, s. 297). 

Här anser vi dock att det har beaktats i uppsatsen då valet av Flashbacktråd valdes efter en 

granskningsprocess innan det bestämdes att den var mest relevant. En annan svag sida med 

innehållsanalysen som metod är att kodningen som görs delvis präglas av forskarens tidigare 
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erfarenheter samt att då felaktiga slutsatser dras. Utöver detta anses innehållsanalysen många 

gånger även vara ateoretisk, det vill säga att liten teoretisk vikt läggs vid analysen (ibid.). Vi ser 

dock inte det som ett problem då bland annat Christies teori om idealiska offer kommer att ligga 

till grund i uppsatsen. 

 

5.3 Litteraturöversikt 

När det gäller kapitlet “Tidigare forskning” baserades det på en litteraturöversikt för att på bästa 

sätt hitta den litteratur som kan relateras till uppsatsens syfte, frågeställning och därmed resultat. 

Litteraturöversikten följer den struktur som användes under föregående delkurs vid genomförandet 

av kunskapsöversikten där vårt huvudämne var våldtäktsoffer. I denna belystes problematiken 

gällande våldtäktsoffrets kön och rådande stereotyper beträffande hur våldtäkten sker samt hur 

våldtäktsoffret är. Anledningen till varför vi blev intresserade av ämnet berodde till viss del av att 

nyhetsmedier mer än sällan rapporterar om våldtäkter och de utredningar samt rättegångar som 

följer. Till följd av det fann vi även ett relativt uppmärksammat fall från i fjol angående en 

misstänkt gruppvåldtäkt på en av Silja Galaxys studentkryssningar, vilket beskrivs mer ingående i 

inledningen. Fallet gick vidare till att bli ett mål på Stockholms tingsrätt, där sammanlagt fyra unga 

män stod tilltalade för grov våldtäkt på en ung kvinna. 

 

När vi därefter skulle avgöra hur pass uppmärksammat fallet var valde vi att göra en simpel 

sökning på Google. Vi använde oss således av sökorden ”studentkryssning våldtäkt 2016” och fick 

på så vis över 6 800 resultat, där flera av dem angick den misstänkta gruppvåldtäkten på Silja 

Galaxys studentkryssning. Följaktligen kunde vi även finna en tråd som var skriven på Flashback 

angående dels händelsen i sig och dels den efterkommande domen. Vi gjorde dock ytterligare en 

sökning gällande trådar på Flashback med hjälp av sökorden ”Flashback studentkryssning 2016”, 

vilket genererade ungefär 440 resultat där majoriteten av dem var kopplade till samma tråd. 

Sammanfattningsvis är det denna tråd som slutligen ska analyseras i denna uppsats utifrån 

specifika kategorier, vilka har konkretiseras vidare i tidigare avsnitt. 

 

För att således finna domen till ovanstående mål genomförde vi den 27 mars 2017 en sökning i 

Zarnov med hjälp av Lunds universitets gemensamma inloggning för hemsidan. Väl där valdes 

kategorin ”Allmänna domstolar” under rubriken ”Praxis”, därefter begränsade vi sökningen till 
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”Tingsrätterna” och således ”Stockholms tingsrätt”. Följaktligen avgränsade vi oss även till mål 

som hörde till rättsområdet ”straffrätt” och sedan ändrades publikationsdatumet till domar 

meddelade under år 2016. För att mer effektivt kunna finna den dom vi sökte efter använde vi 

sökordet ”våldtäkt” och fick fram 43 resultat. På denna sida kunde vi sedan hitta rätt dom, B 3929-

16 från Stockholms tingsrätt angående grov våldtäkt, till följd av att vi genom tidigare nämnd 

nyhetsrapportering visste att domen blev offentlig i mitten av juni under föregående år. 

 

Inför en av de inlämningsuppgifter som genomfördes under den första delkursen gjorde vi en 

sökning på Google för att hitta rättssociologiska teorier gällande våldtäktsoffer. Vi använde oss då 

av sökorden ”våldtäktsoffer rättssociologi teori”, vilket även resulterade i att vi fann två 

examensuppsatser på ämnet våldtäkt som var skrivna av studenter som tidigare hade studerat vid 

Lunds universitet. Den första uppsatsen var skriven av studenterna Emma Bengtsson och Hao Biu 

med rubriken Våldtäkt – En fallanalys av Lundamålet (2016). Nästa uppsats hade rubriken 

Likgiltig våldtäkt – en rättssociologisk studie om likgiltighetsuppsåtets användning vid 

våldtäktsdomar (2015) och var skriven av studenten Kristin Melander. Båda dessa kom väl till 

hands i vårt arbete eftersom att vi genom en bibliografisk analys (Urinboyev et. al., 2016, s. 528) 

kunde se över referenslistan till respektive uppsats för att finna litteratur av relevans. 

 

Till följd av den bibliografiska analysen kunde vi urskilja böcker som hade använts i båda de 

tidigare nämnda uppsatserna. En av dessa böcker var Flickan och skulden (2012) av Katarina 

Wennstam, vilken vi således ansåg var relevant till vårt arbete. Vidare hittade vi en antologi som 

var skriven vid Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid namn Sju perspektiv på våldtäkt 

(2010) där de olika författarna redogör för diverse förhållanden gällande våldtäkt. Vidare var det 

detta som därmed gjorde den användbar till denna uppsats. 

 

Därefter gjorde vi en sökning i Google Scholar för att finna ytterligare uppsatser från tidigare år 

och således från Lunds universitet. Vi använde oss följaktligen av söksträngen: lund kriminologi 

”examensuppsats”, där citationstecknen innebar att den exakta frasen skulle finnas med i 

sökresultatet. Genom denna sökning klickade vi på en av de länkar i resultatet som kom från Lunds 

universitet, vilket ledde till att vi kom till hemsidan ”LUP Student Papers”. På denna webbplats 

klickade vi sedan på kategorin ”Publications” där vi sedan kunde filtrera våra sökalternativ. 
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Inledningsvis valde vi att avgränsa oss till ”Bachelor degree” uppsatser, sedan ämnet ”Social 

Sciences” och därefter enbart uppsatser skrivna på svenska. För att göra en ytterligare avgränsning 

valde vi uppsatser skrivna vid ”Faculty of Social Sciences” och följaktligen ”Department of 

Sociology of Law”. Avslutningsvis begränsade vi även sökresultatet till en specifik kurs, vilken 

var ”RÄSK02”. Till följd av att vi genomförde denna sökning fann vi 84 resultat och däribland 

uppsatsen Våldtäktens skepnader: en kvalitativ studie angående rättsväsendets och ungdomars 

tolkning av samtycke, sex och våldtäkt (2015) skriven av studenten Johanna Oscarsson. Vi valde 

således att göra en bibliografisk analys av denna uppsats referenslista och hittade därmed böckerna 

Jag kallade det aldrig för våldtäkt (2005) av Josefin Grände och Den onda cirkeln – om brottsoffer, 

genus och rätten (2004) av Görel Granström. Dessa böcker ansåg vi var relevanta till vår uppsats 

till följd av att de är kompatibla till dels vårt kapitel gällande tidigare forskning och dels 

beträffande den rättssociologiska relevansen. 

 

Till uppsatsen ansågs även två publikationer som hade använts tidigare under delkursen som 

relevanta till ämnet. Dessa var What is a typical rape? Effects of victim and participant gender in 

female and male rape perception (2007) av Irina Anderson och The Role of “Real Rape” and 

“Real Victim” Stereotypes in the Police Reporting Practices of Sexually Assaulted Women (2003) 

av Janice Du Mont et. al. Dessa hittades genom en sökning i Lund Universitets sökmotor “Web of 

Science”. Till en början gjordes en citeringsanalys (Urinboyev et. al., 2016, s. 528) där en sökning 

på “Real women, Real rape” genomfördes för att få upp de publikationer som hade citerats flest 

gånger. Genom att ändra fliken “Sort by” till “Times Cited - Highest to Lowest” fick vi upp de 

mest relevanta publikationerna. En av de första var publikationen The role of "real rape" and "real 

victim" stereotypes in the police reporting practices of sexually assaulted women från 2003 som 

var citerad 90 gånger. Bland de 90 publikationer som var citerade fann vi även What is a typical 

rape? Effects of victim and participant gender in female and male rape perception som ansågs 

vara relevant.  

 

När det sedan gäller de inkluderingskriterier som vi valde att använda oss av finns primärt det 

kriterium som innebar att samtliga litteraturer skulle vara peer reviewed, för att på sådant sätt 

kunna säkerställa att de är vetenskapliga. Övriga inkluderingskriterier var att den litteratur vi fann 

skulle angå kvinnor över 18 år i Sverige och vara fokuserad kring ämnet samt området våldtäkt. 

http://apps.webofknowledge.com.ludwig.lub.lu.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=29&SID=2C2bbNM88bFPF35frKy&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com.ludwig.lub.lu.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=29&SID=2C2bbNM88bFPF35frKy&page=1&doc=2
http://apps.webofknowledge.com.ludwig.lub.lu.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=5&SID=4FOKqqULVvOnmfsqINo&page=1&doc=8
http://apps.webofknowledge.com.ludwig.lub.lu.se/full_record.do?product=WOS&search_mode=CitingArticles&qid=5&SID=4FOKqqULVvOnmfsqINo&page=1&doc=8
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Beträffande våra exkluderingskriterier valde vi att utesluta de litterära texter som ej var i kongruens 

med våra inkluderingskriterier, såsom exempelvis män som offer eller kvinnor under 18 år. Vidare 

valde vi även att exkludera litterära dokument och texter med utgivningsår innan år 2000 samt så 

kallade ”periodicals”, för att snarare fokusera på böcker och avhandlingar, vilka underbyggs med 

hjälp av vetenskapliga artiklar. 

 

Tim Newburns bok Criminology, Malin Åkerström och Ingrid Sahlins antologi Det motspänstiga 

offret, Kerstin Nordlöfs bok Argumentation i nordisk straffrätt och Rolf Ejvegårds Vetenskaplig 

metod är böcker som vi tidigare har haft som kurslitteratur på Kriminologiprogrammet. På så vis 

kände vi till dessa och visste att de var av relevans för vår uppsats. När det sedan kommer till de 

böcker som har använts i metoden skrivna av Alan Bryman respektive Martyn Denscombe har 

även dessa varit tidigare kurslitteratur. Beträffande Agneta Malléns Kriminologiska metoder och 

internet var det en av de litteraturer som vår handledare tipsade om. 

 

5.4 Internet som forskningsfält  

På internet är datamängderna enormt stora och en stor utvinning på information kan göras som i 

detta fall kallas för big data. Big data ligger många gånger till grund för kvantitativa analyser 

medan så kallad tjock data används i kvalitativa analyser. Tjock data ger forskaren möjlighet att 

formulera hypoteser kring varför människor beter sig som de gör på exempelvis sociala medier, 

eller som i vårt fall på Flashback. Som tidigare nämnt utgår uppsatsen från en kvantitativ analys, 

men det som görs påminner delvis även om den kvalitativa analysen kring tjock data, men delvis 

även om en netnografi (en sammanslagning av orden internet och etnografi), det vill säga att 

forskaren försöker förstå social organisering och kulturella uttryck bland användarna på Flashback 

(Dahlstrand & Svensson 2017, ss. 14-15). Oavsett om det gäller big data eller tjock data hamnar 

de under begreppet ”naturligt förekommande data” som innebär att interaktion kan observeras på 

internet trots att forskaren förblir anonym. På Flashback kommer vi att kunna ta del av data utan 

att på egen hand påverka utkomsten. Det påverkar i sin tur hur forskaren bör förhålla sig rent etiskt 

(Scaramuzzino 2017, s. 63), vilket nämns mer nedan. 
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Att analysera naturligt förekommande data från internet är inte problemfritt. Det kan vara 

komplicerat att både analysera och kategorisera eftersom diskussionen i trådarna kan handla om 

olika ämnen. Detta då användarna i tråden kommer ifrån ämnet och börjar diskutera annat som 

inte tillhör syftet vilket förstör den röda tråden i insamlingsmaterialet. Det ställer i sin tur högre 

krav på forskaren när det kommer till kategorisering och analys jämfört med data som har samlats 

in på egen hand, exempelvis intervjuer. I uppsatsen kommer ovanstående problem att lösas genom 

att diskussionstrådarnas inlägg kommer att granskas och i vissa fall tas bort för att behålla 

kontexten. Genom att eliminera de inlägg som inte är relevanta gör vi uppsatsen mer förståelig för 

utomstående samt att vårt fokus behålls. Vidare kan även detta vålla problem för uppsatsen då 

elimineringen kan leda till att ytterligare analytiska problem uppstår. Här får vi som forskare ett 

stort ansvar genom att försöka hitta en balans (Scaramuzzino 2017, ss. 65-66). 

 

Det kan även uppstå analytiska problem när det kommer till emoticons och emojis, det vill säga 

interaktioner som sker via symboler som bilder. Dessa har skapats för att underlätta 

kommunikationen och på något sätt kunna visa “ansiktsuttryck” och “känslor” genom text. Emojis 

finns som ansikten, aktiviteter och saker och det finns över 1000 stycken. Symbolerna har 

utvecklats och ses idag inte enbart som ett komplement till text på internet. En del forskare menar 

på att de kan studeras som ett eget språk och fenomen, vilket gör det viktigt att beakta även i en 

analys. Problemen kan dock ligga i att tolkningen av dessa kan variera samt att forskaren bör 

fundera över hur representativa symbolerna är i förhållande till kontexten. Det skulle kunna vara 

så att emojis och emoticons uppfattas på olika sätt av olika användare eller att den känslan som 

personen i fråga vill förmedla inte finns som symbol (Scaramuzzino 2017, ss. 67-71). I uppsatsen 

ses symbolerna som ledtrådar för att på ett bättre sätt kunna tolka innehållet i analysen. För att inte 

arbetet ska bli för omfattande kommer ingen stor vikt att läggas vid dessa, utan det kommer mest 

att ses som ett komplement för att få en bättre förståelse för kontexten (ibid ss. 72-73). 

 

5.5 Flashback som forskningsfält 

Flashback är Sveriges största internetforum med en miljon registrerade användare där människor 

diskuterar online med varandra om allt från avvikande och kriminellt beteende till skönhetstips. 

Totalt finns det 15 kategorier med allt från data, sport och vetenskap till politik, sex och brott. 

Under dessa finns sedan även en del underkategorier som specificerar ämnet ytterligare. På 
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forumet diskuteras ”yttrandefrihet på riktigt” där användarna skriver om bästa möjliga sätt att begå 

brott, våldta, smuggla, hur man kan tjäna pengar fort, var man kan få tag på vapen, droger etcetera. 

Denna typ av diskussionsforum gör det möjligt för människor att mötas och dela information, 

normer och erfarenheter tillsammans. Flashback är känt för att garantera total anonymitet för 

samtliga användare vilket gör det riskfritt för gärningspersoner att berätta om sina planer att begå 

brott, men även begångna brott (Uhnoo & Ekbrand 2017, ss. 126-129). 

  

I uppsatsen ska vi, utifrån ett rättssociologiskt perspektiv, analysera diskussionstrådar som berör 

reaktioner som har uppstått kring Färjemålet. Intresset för det har varit stort då vi efter vår 

litteraturstudie fick avgränsa oss till en diskussionstråd med över 2 600 inlägg. Den heter 

“Misstänkt gruppvåldtäkt på finlandsfärjan Galaxy 2016-03-30” (Tråd 2703989). Tråden är, likt 

många andra på Flashback, offentlig och öppen för alla, vilket också inkluderar icke-registrerade 

användare som surfar på hemsidan. Det gör det lätt för oss att hämta empiriskt material utan att 

behöva få särskilt inträde till fältet. Forskaren förblir dold vilket kan tänkas påverka utfallet av 

data (Uhnoo & Ekbrand 2017, s. 131). 

  

5.6 Urval på Flashback 

Det finns även här en viss form av problematik. Det krävs förarbete för att nå den tråd eller trådar 

som innehåller mest relevant material. Det görs genom inkluderingskriterier som passar 

frågeställning och syfte för uppsatsen, vilket skulle kunna skapa problem. Många av de trådar som 

hittas mynnar även ut i andra diskussioner som inte alltid är relevanta, något som ställer krav på 

forskaren vid förtrogenhet med data. Det innebär att forskaren noga måste gå igenom 

diskussionstrådar som kan tänkas vara relevanta och läsa in sig på det som står. Dessutom ska 

urvalet vara tillräckligt stort för att veta att alla viktiga aspekter berörs, att inga slutsatser dras på 

fel grunder och bristande material samt att det som undersöks inte blir för enkelspårigt. Urvalet är 

därför av stor vikt och strategin måste planeras noga genom en sökning som är replikerbar. 

Sökorden som används för det strategiska urvalet bör vara systematiskt och noga utvalda samt 

definierade på så sätt att det ger bästa möjliga utfall för frågeställningen. Vid beslut om vilka eller 

vilken tråd som ska användas måste forskaren ha goda skäl till varför dessa har valts. 

Avgränsningen av antalet trådar bör också motiveras (Uhnoo & Ekbrand 2017, ss. 133-134). 
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Till uppsatsen har vi valt att utgå från en tråd efter att ha konstaterat att det är den tråd som är mest 

relevant till frågeställningen. Tråden består av 2 634 (2017-05-15) inlägg som har lästs igenom för 

att få en uppfattning om vad de handlar om. Där har vi även konstaterat att teoretisk mättnad 

uppstår, det vill säga att mönster i materialet upprepas och inga nya fynd för frågeställningen kan 

hittas (Uhnoo & Ekbrand 2017, s. 137). Dessutom fanns det inte många fler trådar om ”Färjemålet” 

då det verkar som att de flesta har sökt sig till just denna, då det har varit ett specifikt fall som har 

diskuterats. Urvalet görs genom en sökning på Google där vi använder oss av nyckelorden som är 

valda för uppsatsen i enlighet med vad som presenteras i litteraturöversikten ovan. Vi har dock 

ingen tillgång till någon specifik sökmotor som behandlar Flashbacks trådar. Trots detta anser vi 

inte att det bör vara några problem med att säkerställa relevans och liknande eftersom vårt fall är 

specifikt och avgränsat i sig. Den diskussionstråd som finns är central och många har sökt sig till 

den istället för att skapa nya trådar. Det hade varit svårare om uppsatsen utgick från ett ämne som 

exempelvis ”begångna brott”, eftersom att det förmodligen finns många personer som har startat 

sådana trådar. Där blir sökningarna av ännu större vikt för att inte riskera att missa viktiga trådar. 

  

5.7 Etiskt dilemma med Flashback 

Internetbaserad forskning skall följa de etiska principer som gäller för all övrig forskning, men 

internet medför särskilda problem också (Denscombe 2009, s.201). Ett första etiskt dilemma på 

internet överlag handlar om känsliga ämnen, som i vårt fall lagöverträdelser. Det gör att forskaren 

måste vara extra uppmärksam när sådana ämnen diskuteras på olika forum. Här bör en 

etikprövning göras för att fastställa att känsliga personuppgifter inte är åtkomliga. Detta ska göras 

på exempelvis domar i brottmål där det är av vikt att inte gå in på etnicitet, religion, politiska 

åsikter etcetera. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) 

fastställs dock i 2 § att studenter på grundutbildningar på högskolor och universitet inte behöver 

göra en sådan prövning. Det underlättar uppsatsskrivningen, men däremot bör hänsyn tas till att 

ingen person ska utsättas för skada eller kränkning på grund av arbetet (Scaramuzzino 2017, ss. 

75-76; Ivert et. al., 2017, s. 98).  

 

Då vår uppsats utgår från offentliga handlingar och analys på en offentlig plats kan all data som 

samlas in ses som att det görs via ett samtycke. Vi anser att Flashback är en offentlig plats då den 

inte kräver någon inloggning eller registrering för tillträde samt att forumet garanterar anonymitet 
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för användare (Scaramuzzino 2017, s. 77). Dessutom tittar vi inte på individerna i sig när det 

kommer till analysen utan istället fokuserar vi på reaktionerna överlag, oavsett vem som har skrivit 

inlägget. Därmed har vi utgått från att det inte ses som något problem att använda sig av citat som 

förekommer i tråden. Användarnamnen avslöjar inte en persons identitet på Flashback vilket 

säkerställer att vi inte äventyrar någons säkerhet. I uppsatsen benämns inga användarnamn utan 

enbart inläggets nummer. Det innebär således att läsaren skulle kunna spåra användaren i 

Flashback, men då dessa personer ändå är anonyma anser inte vi att det vållar några problem. På 

så vis anses konfidentialitetskravet som uppnått då detta utgår från att “Alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 

människor ej kan identifieras av utomstående [...]” (Ivert et. al., 2017, s. 97). 

 

När empiriskt material hämtas, oavsett om det är på internet eller via intervjuer och liknande, måste 

forskaren alltid ta hänsyn till de etiska principerna. Det kan vara svårt i vanliga fall, men på internet 

blir det extra problematiskt. Det handlar främst om informationskravet och samtyckeskravet som 

är svåra att genomföra på forumet. Etiska grundhållningar skiljer sig dock åt när det kommer till 

material från sådana här forum. En del anser att alla användare som finns i diskussionstråden ska 

informeras om uppsatsen samt att ett samtycke ska ges. Andra menar att vi som forskare ska utgå 

från att de personer som har valt att skriva ett inlägg på Flashback och andra offentliga forum har 

gjort ett medvetet val till detta på grund av anonymiteten. Det gör i sin tur att forskare kan betrakta 

det som ett samtycke likt andra offentligt publicerade texter i tidningar och liknande (Uhnoo & 

Ekbrand 2017, ss. 131-132), vilket också är den utgångspunkt som vi har valt att ha i vår uppsats.  

 

I övrigt finns en hel del fördelar med att använda internetforum som datainsamling, vilket är den 

övervägande anledningen till att uppsatsen har avgränsats på detta sätt. Det empiriska materialet 

är flexibelt, enkelt att hämta, men även tidseffektivt för oss som studenter. Materialet finns redan 

ute, behöver inte transkriberas och gör det dessutom idealt för oss att undersöka hur ett speciellt 

brottsfall diskuteras när det kommer till synen på exempelvis gärningspersoner, offer eller 

föreställningar (Uhnoo & Ekbrand 2017, ss. 132-133). De är också lämpliga för forskare som är 

speciellt intresserade av kriminalitet med tanke på den anonymitet som råder (ibid., s. 126).  

 



28 

 

6. Teoretiskt ramverk 

6.1 Det idealiska offret  

På en samhällsnivå menar Nils Christie (2001) att det idealiska offret inte åsyftas vara den 

personen eller kategori som i störst utsträckning anser sig vara ett offer. Han tänker ej heller på de 

människor som generellt sett löper större risk att viktimiseras eller oftast blir det, vilka således kan 

inkluderas eller inte. Nils Christie definierar snarare idealiskt offer likt ”[…] en person eller 

kategori av individer som – när de drabbas av brott – lättast får fullständig och legitim status som 

offer” (Christie 2011, s. 47). Enligt Christies definition finns det åtminstone fem egenskaper som 

ska inträda för att en person ska kunna kategoriseras som ett idealiskt offer. Dessa är: 

 

1.      Offret är svagt. Till exempel kan personen i fråga vara gammal, sjuk eller mycket ung. 

2.      Offret är upptagen med att utföra en legitim handling. 

3.      Hen befinner sig på en plats vilken hen ej kan klandras för. 

4.      Gärningspersonen är ond och stor. 

5.      Gärningspersonen är för offret okänd och de har ingen personlig relation sinsemellan. 

(ibid., s. 48). 

 

Vid exempelvis ett våldtäktsfall kan det idealiska offret, enligt Christie, karaktäriseras som ”den 

unga oskulden på väg hem från besök hos sjuka släktingar då hon blir allvarligt slagen eller hotad 

innan hon ger upp” (Christie 2001, s. 48). Hittills har det idealiska offret definierats som en individ 

som är svagare än sin gärningsman, saknar relation till denne och har ägnat tid åt att värja sig mot 

att bli ett offer. Personen som, enligt Christie, mer än sällan karaktäriseras som ett idealiskt offer 

är av kvinnligt kön och det är följaktligen sällsynt att en man betraktas som ett sådant offer (ibid.). 

 

Anledningen till varför det ser ut på detta vis gällande idealiska offer tror Christie att feminister 

har svar på, då det ligger i samtliga parters intressen att se till att kvinnor blir skyddade mot okända 

inkräktare. Dock finns det ett fåtal våldtäktsmän som ej inkluderas i dessa parter. Följaktligen 

ligger det, enligt Christie, i alla människors intresse att skydda sina barn från ”avvikande monster” 

som befinner sig på gator eller i parker. Dessa monster bör bli straffade med livstids fängelse och 

deras offer bör få all tänkbar uppmärksamhet samt hjälp (Christie, 2001, s. 49). 
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6.2 Emilé Durkheims teori kring normer och anomi 

Emilé Durkheim var en fransk professor i filosofi, men blev sedan även en sociolog som idag 

betraktas som en av sociologins grundare eller fäder. Durkheim hävdade att brott inte är något som 

är oföränderligt. Enligt honom var brott något som konstruerades av samhället och dess rådande 

sociala normer vilket således innebär att det som anses vara ett brott på en viss plats eller under en 

viss tid inte nödvändigtvis ses som det på ett annat ställe eller vid en annan tidpunkt i historien. 

Vidare menade Durkheim att de sociala normerna kring brott har en betydande roll i samhället då 

dessa stärker dess sammanhållning och identifierar vad som är ett bra samt accepterat beteende 

och vad som inte är det (Newburn 2013, ss.170-172).  

 

Durkheim formade sin teori om anomi och kriminalitet kring de sociala förändringar som skedde 

i samband med utvecklingen från mekaniskt samhälle och solidaritet till organiskt. I det 

förstnämnda levde människorna i ett samhälle där alla ansågs vara “lika”. De hade liknande jobb, 

värderingar och normer som ledde till en solidaritet och kontroll över samhällsmedborgarna. De 

som hade ett annat förhållningssätt exkluderades genom maktutövningen och blev istället 

outsiders. Med tiden ändrades samhällena till de moderna och övergick till mer komplexa 

samhällen som identifierades av olikheter snarare än likheter. Människorna hade olika arbeten, 

värderingar och framförallt sociala normer som i sin tur ledde till avvikande och okontrollerade 

beteenden. Det medförde således vad som Durkheim kallade för anomi, upplösning av normer och 

därmed kriminalitet (Newburn 2013, ss.172-173). 

 

6.3 Synen på offret – från individ- till maktperspektiv 

För att komma underfund med hur ett våldtäktsoffer porträtteras är det väsentligt att ha vetskap 

om vad som är den bakomliggande orsaken till olika antaganden. Det kan sägas att det är nästintill 

uteslutande män som dels har stiftat samt dels tillämpat de lagar som finns idag. Dessutom är det 

på så vis att det historiskt sett är män som har haft makten när det gäller att definiera vad som anses 

vara normal sexualitet. Beträffande våldtäkt har förövarna länge varit ett centralt fokus, till följd 

av att forskningen traditionellt sett har inriktat sig på att finna förklaringar till brottet genom 

diverse brister hos gärningsmannen i fråga. Dock blev senare relationen mellan gärningsman och 

offer mer intressant, vilket ledde till att forskningen fick intresse för de personer som hade blivit 

utsatta för våldtäktsbrott. Forskningen om våldtäkt ökade sedan drastiskt mot slutet av 1970-talet 
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och de ideologiska utgångspunkterna blev därmed förändrade. Det var vidare under denna tid som 

kvinnoforskningen gällande våldtäkt uppkom och sökte sina förklaringar på samhällelig nivå. 

Denna form av forskning fann diverse strukturer inom samhället där de sexuella övergreppen 

gentemot kvinnor sades förenklas. Sådana strukturer var bland annat århundradets sociala, 

politiska och ekonomiska orättvisor mot kvinnor samt de könsroller som rådde i samhället 

(Larsson 2004, ss. 140-141). 

 

När det gäller den feministiska forskningen finns ett könsmaktsperspektiv angående våldtäkt, 

vilket ter sig genom föreställningar om kvinnors underordning och mäns överordning. Vidare talar 

denna forskning om de olikheter som finns i relation till makt och inflytande samt hur dessa är 

strukturella förutsättningar för övergrepp och våld mot kvinnor. Enligt detta perspektiv går det att 

i det yttersta se på våldtäkt och andra former av våld mot kvinnor likt en allvarlig konsekvens av 

bristande jämställdhet. Följaktligen kan även den obalans som råder i maktförhållandet mellan 

könen anses vara en orsak till bland annat våldtäkt. När det kommer till att förstå de samhälleliga 

och kulturella förutsättningar som ligger till grund för samtliga former av våld mot kvinnor utgör 

könsmaktsperspektivet en betydande del. Det riktas således stark kritik från en majoritet av 

forskare gentemot att våldtäktsförövare i synnerhet, samt sexualiserat våld i allmänhet, betraktas 

som sjuka eller för att söka efter förklaringar hos offren. Anledningen till detta beror på att ett 

sådant synsätt sägs leda till att ansvarsfrågan förflyttas från förövaren till offret, som vidare gör att 

ett socialt problem analyseras på individnivå och resulterar i att dess kontext blir irrelevant 

(Larsson 2004, s. 141). 

 

När det talas om kvinnor som faller offer för våldtäkt omgärdas sexualitet av en mängd 

föreställningar, vilka kan upplevas likt självklarheter inom en del sammanhang. Sådana 

uppfattningar kan exempelvis vara gällande vad som är normalt respektive avvikande, vad som 

uppfattas som moraliskt acceptabelt och ej samt i hur stor utsträckning sexualitet kan påverkas. 

Inom den feministiska rättsteorin finns resonemang beträffande att juridiken och rätten är baserade 

på specifika grundförutsättningar som kan anses vara mer applicerbara på en manlig norm är en 

kvinnlig. Straffrätten har länge enbart fokuserat på gärningsmannen, enligt den finska juristen 

Johanna Niemo-Kiesiläinen, vilket har lett till att det är gärningsmannens vilja och självständighet 
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som främst diskuteras. Vidare är det således mäns perspektiv som har varit dominerande, på grund 

av att majoriteten av gärningsmännen är män (Larsson 2004 s. 142). 

 

Det kan därmed sägas att förekomsten av ett stort antal samhälleliga uppfattningar, såväl som 

myter, gällande kvinnlig och manlig sexualitet samt kön har en betydelse för hur våldtäkt 

behandlas av rättsapparaten. Sådana uppfattningar kan leda till att den rättsliga apparaten och andra 

snarare uppfattar våldtäkten som ett uttryckt för så kallat ”normalt” sexuellt samspel. En myt 

beträffande sammanhanget gällande kvinnlig och manlig sexualitet angår att kvinnan – offret – i 

samtliga fall ska kunna förhindra en våldtäkt genom att exempelvis skrika och slåss, med 

förutsättningen att hon verkligen vill hindra att händelsen fortgår. Sett ur ett verkligt perspektiv är 

det ändock på så vis att skilda motiv och tillvägagångssätt kan urskiljas hos olika gärningsmän. 

Med andra ord, vad som skulle kunna antas verka framgångsrikt för att en specifik gärningsman 

ska kunna fullfölja sina intentioner kan snarare förvärra situationen för en annan. Ytterligare en 

myt är att den sexuella lusten hos män sägs vara okontrollerbar och de som hålls ansvariga för att 

denna kraft ej väcks vid fel tillfälle är kvinnorna. Därmed uppfattas det som att det är kvinnans 

eget fel om hon blir våldtagen, på grund av att våldtäkten beror på kvinnans beteende, språk, 

klädsel etcetera. Att männens könsdrift betraktas som ett sådant starkt begär leder till en 

uppfattning om att kvinnor måste vara aktsamma och inte ”reta” denna kraft, vilket vidare ter sig 

likt en ursäkt som således fråntar individen ansvar för sitt agerande. Perceptionen angående att det 

enbart är en specifik typ av kvinnor som blir utsatta för våldtäkt är dessutom en i högsta grad 

levande myt, eftersom att detta tankesätt således påstår att ”fina flickor” inte blir våldtagna 

(Larsson 2004 ss. 144-145). 

 

6.4 Sexualitet och maskulinitet 

Sexuell våldsutövning handlar till större del om makt och kontroll. Generellt sett kan sägas att 

majoriteten av samtliga sexuella övergrepp är begångna av män. Det är på så vis mycket sällsynt 

att en kvinna är förövare, vilket kan exemplifieras med hjälp av svensk kriminalstatistik som visar 

på att 99,5 procent av förövarna är män i sammanhang då offren är över 15 år. Vidare sägs sexuellt 

våld bidra till att skapa samt upprätthålla dominansförhållanden i flera skilda situationer som 

förekommer i både freds- och krigstid. De individer som således väljer att begå sexuella övergrepp 

är en rentav heterogen grupp som skiljer sig åt i flera benämningar. En väsentlig aspekt gäller 
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relationen mellan förövare och offer, vilket beror på att det finns betydande skillnader mellan en 

våldtäkt som begås mot en partner, en bekant eller gentemot en person som är okänd för förövaren. 

Det sistnämnda förhållandet benämns vanligen likt en överfallsvåldtäkt och definieras som ett 

överfall som sker plötsligt av en okänd gärningsman. Studier gällande denna form av våldtäkt är 

mer eller mindre överrepresenterade inom både den kriminologiska och rättssociologiska 

forskningen. Dock visar svensk kriminalstatistik på att fall angående överfallsvåldtäkter är 

ovanliga kopplat till anmälningsfrekvensen (Jarl & Stolt 2010, ss. 85-86). 

 

Det är inte sällan som våldtäkt studeras som ett ämne separerat och avskilt från övriga former av 

våldsutövning. Anledningen till denna avskiljning sägs vara att synen på förövarna splittras till 

följd av att individer som begår fysiskt våld respektive sexuellt våld anses ha olika sorts 

problematik. Det finns dock en del problem med denna uppdelning eftersom att det medför att 

våldets skilda karaktär och uttrycksformer ej betraktas på ett generellt sätt. Till exempel kan 

sexuellt våld ha inslag av psykisk påtryckning, hot och övertalning, vilka är former av makt som 

anses vara en del av våldsutövningen. Inom ett sociokulturellt perspektiv sökes förklaringar till 

sexuellt våld i strukturella maktförhållanden. Det skiljer sig från de personorienterade perspektiven 

som snarare söker förklaringar till sexuella övergrepp samt våldtäkt genom karaktäriseringar och 

beskrivningar av individer som utövar sådant våld. Ett allvarligt problem i samhället är 

förekomsten av sexuellt våld, då det leder till omfattande konsekvenser för kvinnor. 

Handlingsutrymmet för kvinnor kan upplevas vara begränsat till följd av deras rädsla för att bli 

våldtagna. Denna upplevelse av utsatthet medför även att kvinnor, dels psykiskt och dels fysiskt, 

behöver anpassa sig utefter manligt präglade villkor. Sådan anpassning kan exempelvis gälla 

klädval eller att behöva ta en längre väg hem på grund av rädsla för att passera områden som inte 

är upplysta. Teoretiker inom genusvetenskapen har i denna mening understrukit att den faktiska 

förekomsten av våld medför att kvinnors handlingsfrihet blir inskränkt, medan män i grupp erhåller 

makt över kvinnor. Detta sker trots att det överhuvudtaget inte är samtliga män som vare sig våldtar 

eller slår. Med utgångspunkt i ett sådant synsätt bör sexuella trakasserier, våldtäkt och pornografi 

ej betraktas som företeelser i det privata. De bör snarare anses vara exempel på hur politiska 

ageranden på ett strukturellt plan leder till att mäns maktperspektiv vidmakthålls (Jarl & Stolt 

2010, ss. 87-88). 
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Enligt kriminologen James W. Messerschmidt bör sexuellt våld sättas i relation till ett 

maskulinitetsskapande projekt. Han kritiserar vidare sådan forskning som har valt att undvika att 

problematisera förbindelsen mellan socialt konstruerad maskulinitet och existensen av sexuella 

våldshandlingar. De män eller pojkar som betraktas likt underordnade i den maskulina hierarkin 

till följd av att de exempelvis blir uppfattade som ”bögiga” eller små till växten försöker på diverse 

vis att återfå sin maskulina position. Dessa män och pojkar försöker således uppträda i enlighet 

med föreställningar kring hur så kallade riktiga män ska bete sig. När det gäller gruppvåldtäkter 

uppmärksammas hur detta maskulinitetsskapande tar plats sinsemellan förövarna, vilket sker 

genom att de hävdar sin maskulinitet i relation till de övriga i gruppen. Generellt sett intar en eller 

två individer i gruppen en mer drivande roll, samtidigt som resterande individer blir påverkade av 

det skapade grupptrycket (Jarl & Stolt 2010, s. 89). 

 

7. Resultat och analys 

Utifrån tabell 11.2, som redovisas bland bilagorna, kommer en analys med utgångspunkt i makt 

och samhällets sociala normer att genomföras. Analysen kommer dessutom att vara centrerad kring 

så kallade idealiska offer. 

 

Till att börja med har vi räknat antalet gånger som de olika enheterna nämndes i tråden 

(Flashbacktråd 2703989). Det vi kom fram till var att reaktioner som angick kategorin “Gestaltning 

av de misstänkta personerna” berördes 32 gånger. Dessa kommentarer framkom främst i början av 

Flashbacktråden där användarna diskuterade mycket om olika karaktärsdrag som de misstänkta 

tordes ha, både gällande fysiska attribut och etniska samt religiösa ursprung. Kategorin 

“Skuldbeläggning av offret” var ett område som diskuterades totalt 46 gånger och dessa reaktioner 

framgick kontinuerligt genom hela tråden. Generellt sett handlade dessa inlägg om att offret borde 

ha agerat annorlunda och att hon således har sig själv att skylla för det som skedde. Nästkommande 

kategori angick “Kommentarer på domen” och resulterade i sammanlagt 42 inlägg, vilka i stort 

sett uppkom mot slutet av Flashbacktråden. Dessa reaktioner var av relativt skild karaktär då det 

rådde delade meningar gällande domens utgång. “Gestaltning av offer” var den kategori som 

berördes minst antal gånger med en frekvens på 20 inlägg. Även dessa reaktioner genomsyrade 

tråden som helhet och diskussionerna gällde i mångt och mycket kvinnans agerande samt hur hon 

tordes vara som person. Sammanfattningsvis har vi urskilt 134 inlägg vilka kunde vara av vikt att 
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analysera och som stod i kongruens med uppsatsen samt våra teoretiska utgångspunkter. Dessutom 

är det på så vis att några av inläggen har inkluderats i två kategorier, till följd av att innehållet i 

dessa berörde båda områdena (i tabellen är dessa markerade med en asterisk). Anledningen till 

varför flertalet kommentarer exkluderades berodde på att de inte ansågs vara av relevans för valt 

område och inte tillräckligt applicerbara teoretiskt sett.  

 

Redan bland de första inläggen i Flashbacktråden började användarna att diskutera kring de 

misstänkta gärningspersonernas ursprung rent geografiskt sett, trots att de ej vet om hur det 

faktiska händelseförloppet gick till. Flera av dessa inledande inlägg hade rasifierade inslag i den 

mening att det påstods att de misstänkta var av en särskild folkgrupp, vilken inte ansågs vara 

“etniskt svensk” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg  #31, #71).  Utöver detta diskuteras ovanstående 

i termer om “vi och dem” där de som inte anses vara riktiga etniska svenskar ses som avvikande. 

Detta kan urskiljas i att de benämns som “babianer” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #9, #156, 

#237) där de diskuterar om de misstänkta är svenskar eller babianer. Här kan en parallell till 

Christies teori gällande idealiska offer urskiljas till följd av att de misstänkta personerna blir 

gestaltade på ett avhumaniserat sätt i form av att de påstås vara avvikande monster (Christie 2001, 

s. 49).  

 

Den fjärde av de fem förutsättningar som presenteras i samband med hans teori kan appliceras till 

följd av att de misstänkta beskrivs i negativa termer, det vill säga som onda inkräktare (ibid. s. 48). 

Detta kan exemplifieras på så vis att en användare skriver om hur det inte är helt oväntat att 

personerna i fråga inte är svenska samt att det är “svårt för dessa medeltida herdar att klara 

omställningen till sprit, svenska flickor och lyxliv” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #50). 

Resonemanget är ett av många inlägg som skildrar hur de misstänkta inte kommer från Sverige 

och således ej anses vara kompatibla med det svenska samhället. Det kan följaktligen relateras till 

Larssons tankar kring kvinnors underordning och mäns överordning där våldtäkter och andra 

former av våld mot kvinnor preciseras som en allvarlig konsekvens av bristande jämställdhet. Den 

obalans som råder i maktförhållandet som uppstår på grund av överordningen och underordningen 

mellan könen anses således vara en orsak till bland annat våldtäkt (Larsson 2004, ss. 140-141). 

Maktförhållande och sexualbrott är komponenter som många gånger kompletterar varandra då 

även Jarl och Stolt har tagit upp ett liknande resonemang där de hävdar att sexualbrotten kan bidra 
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till att upprätthålla dominansförhållanden i olika situationer (Jarl & Stolt 2010, ss. 85-86). Detta 

uttrycker sig även i flera av de reaktioner som framkommer i inläggen.  

 

En av användarna skriver ett inlägg om hur det uppstår en kulturkrock som leder till våldtäkter. 

Personen i fråga hävdar att dominansförhållanden, makt och kontroll, uppstår eftersom männen 

som kommer till Sverige har en usel kvinnosyn som även kombineras med ett förtryck. Förtrycken 

grundar sig i att de förväntas vara “män” vilket leder till en machokultur “där man knullar 

svennebrudar i grupp”(Flashbacktråd 2703989, Inlägg #1723). Resonemanget som användaren 

utgår ifrån är att dessa killar för ett ögonblick kan stå över de etniska svenskarna (ibid.). Här ser 

vi ett samband till hur reaktionerna på Flashback kan kopplas till teorier som rör makt och 

dominans. En ytterligare kommentar som rör detta skriver att personerna som stod misstänkta för 

våldtäkten är “ett gäng sviniga "gängblattar" som vuxit upp med småkriminalitet, machokultur och 

framförallt taskig kvinnosyn” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #357). Vidare kan dessa inlägg 

sammanföras i en analys beträffande hur stor inverkan makt har på olika plan i samhället, vare sig 

maktutövningen sker mellan olika kön eller mellan olika samhällsgrupper. Dessutom kan det sägas 

vara på så vis att anledningen till varför de inledande inläggen i Flashbacktråden berör de 

misstänkta gärningspersonerna beror på att det sedan länge har fokuserats på gärningsmannen i 

fråga och dennes vilja samt självständighet. Således är det mäns perspektiv som traditionellt sett 

har varit dominerande, enligt feministisk rättsteori (Larsson 2004, s. 142; Burman 2013, s. 15).  

 

Ovanstående resonemang skulle även kunna kopplas Burmans tankar om att lagen, trots att den 

sägs vara könsneutral, egentligen skapar könsspecifika påföljder. Hon menar därmed att den 

avspeglar en manlig norm då mäns intressen och erfarenheter många gånger ligger till grund i 

straffrätten (Burman, 2013, ss. 14-15). Detta kan ses i ett av inläggen i Flashbacktråden där en av 

användarna hävdar: “Det är män som har präglat lagstiftningen och det är för det mesta män som 

bedömer hur en tjej ska reagera när hon befinner sig i en utsatt situation med fyra män i en trång 

hytt på en båt och utanför står en femte person som vakt” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #2144). 

Citatet kan ses utifrån det som Burman skriver om att manliga intressen och normer ligger till 

grund inom straffrätten och således har påverkat lagstiftningen, men även tillämpningen. En vidare 

analys på detta kan vara att de manliga normerna som har påverkat lagstiftningen i grund och 

botten handlar om att dessa har konstruerat ett rättsväsende som präglas av maktstrukturer mellan 
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man och kvinna. Ett konkret exempel kan ses utifrån våldtäktsparagrafen som bygger på att 

kvinnlig sexualitet ses som passiv (Burman, 2013, s. 19). Skulle det dock vara på motsatt vis - att 

kvinnan betraktades som aktiv - hade det möjligen blivit utmanade för straffrätten, på grund av att 

passiviteten därmed hade liknats vid samtycke (ibid., s. 21), vilket går att sammankoppla med 

inlägg #2034 som presenteras mer ingående nedan. 

 

Genom att analysera ett par av inläggen som lyfter yttre attribut hos de misstänkta männen finns 

en koppling till Messerschmidts tankar gällande maskulinitet och skapandet av detta. I inlägg #237, 

och flera med liknande innehåll, skapar ett antal användare en konstruktion av hur en av de 

misstänkta förövarna ser ut. Mannen i fråga sägs se mycket bra ut och påstås därför ej ha några 

problem med att få tjejer på fall. Enligt en av användarna ser han ut som en fotomodell och behöver 

på så vis inte våldta, då han “lär […] få ligga ändå” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #237). 

Följaktligen uppstår här ett maskulinitetsskapande mellan de misstänkta personerna där 

“fotomodellen” framställs som drivande och överordnad, vilket således gör övriga personer i 

gruppen underordnade i relation till honom (Jarl & Stolt 2010, s. 89). Möjligen kan det, enligt 

kommentarerna, vara på så vis att kvinnan till en början var mer intresserad av “fotomodellen” 

men att hans vänner följde med dem till hytten. En spekulation i detta samband kan vara att kvinnan 

och “fotomodellen” inledde händelseförloppet - vilket således gör honom till den drivande 

personen - för att hans vänner sedan kunde ta vid efter honom som ett resultat av ett rådande 

grupptryck (ibid.). 

 

När det fortsättningsvis gäller kategorin “Skuldbeläggning av offret” kan det anses vara en 

kongruens med det som Wennstam skriver gällande hur utsatta kvinnor blir skuldbelagda för sitt 

agerande i samband med exempelvis en våldtäkt. Hon skriver bland annat om hur kvinnor ofta 

följer med män hem, flirtar samt dricker för mycket (Wennstam 2012, ss. 78-79), vilket även styrks 

av andra författare som har presenterats tidigare i uppsatsen (Anderson 2007, s. 225; Du Mont et. 

al. 2003, s. 469). Vidare exemplifierar Wennstam hur samhällets reaktioner kan förändras till stor 

del från det att medier först rapporterar om en gruppvåldtäkt mot en kvinna till det att fler uppgifter 

tillkommer. Människor reagerar således på händelsen och börjar inledningsvis prata i termer om 

hur synd det är om kvinnan i fråga. När de nya uppgifterna sedan har blivit offentliga förändras 

klimatet i reaktionerna och kvinnan beskylls snarare på grund av hennes klädsel, att hon var full 
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samt att hon dessutom kände en av gärningsmännen (Wennstam 2012., ss. 83-84). Ett resonemang 

som detta kan tydliggöras genom att det till en början lades ett generellt fokus på gärningsmännen 

i Flashbacktråden för att sedan övergå till en form av skuldbeläggning av kvinnan. Bland annat 

skriver en användare om hur tjejen “borde fattat att hon gör sig maktlös om hon dricker sig 

medvetslöst berusad” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #1032).  

 

Följaktligen finns det även användare som har reagerat på att hon tidigare har haft sexuellt 

umgänge med en av de misstänkta personerna, varpå inläggen ifrågasätter om en våldtäkt verkligen 

har skett eftersom att det fanns en viss relation mellan parterna. I det här fallet förekommer en viss 

skuldbeläggning av kvinnan då hon tidigare har varit “villig” till att ha sexuellt umgänge 

(Flashbacktråd 2703989, Inlägg #1259, #640, #645). Även här kan Christies teori beträffande det 

idealiska offret tillämpas till följd av att två av de fem förutsättningarna kan diskuteras som 

anledning till varför kvinnan inte anses vara ett offer enligt reaktionerna som framkom i 

Flashbacktråden. Dessa förutsättningar - nummer tre och fem i ordningen - gäller huruvida kvinnan 

befann sig på en plats som hon inte kunde klandras för samt om det fanns någon relation mellan 

henne och de misstänkta männen. För att kvinnan i detta fall ska kunna klassas som ett offer bör 

den tredje förutsättningen ej kunna ifrågasättas och när det gäller den femte ska det inte finnas 

någon relation mellan parterna (Christie 2001, s. 48). I Färjemålet uppfylls inte dessa två 

förutsättningar eftersom att kvinnan sägs ha följt med männen in i en hytt på eget bevåg och enligt 

vad som går att utläsa ur diverse reaktioner får hon skylla sig själv då hon uppfattades som villig.  

 

Det kan mer eller mindre utläsas i två av inläggen där användarna skriver: “Är man så dum i 

huvudet så man tar med sig flera invandrare till sin hytt.. Ja då får man nästan skylla sig själv” 

(Flashbacktråd 2703989, Inlägg #1231) och “ Hon visste nog mycket väl vad som skulle hända i 

hytten, och detta var sannolikt själva syftet med att gå dit överhuvudtaget” (Flashbacktråd 

2703989, Inlägg  #1233). Därmed skulle det kunna ses som att kvinnan inte befann sig på en 

legitim plats, vilket kan tänkas vara anledningen till varför reaktionerna pekar på att hon inte borde 

ha befunnit sig i hytten. Vad som dock också bör uppmärksammas är att en av de misstänkta 

gärningsmännen är för kvinnan helt okänd och står på så sätt i kongruens med Christies femte 

förutsättning angående idealiska offer. Trots detta anses hon inte vara ett offer då det läggs stor 

vikt vid att kvinnan tidigare har haft en form av relation med en av männen. 
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Kopplingen till Christies teori skulle kunna dras ytterligare ett steg. Den andra förutsättningen - 

offret är involverat i en respektabel aktivitet - kan också diskuteras i detta fall. Som det har 

framkommit tidigare anses inte alkohol samt festande överlag som en respektabel aktivitet och det 

framkommer i reaktionerna på Flashback också. Offret beskylls av några användare för det som 

hon har varit med om eftersom att hon var påverkad av alkohol. En del hävdar att det är ett 

risktagande. I ett av inläggen framkommer att “Det borde vara en självklarhet - att inte supa och 

bli så jävla full att man inte kan ta ansvar för sina handlingar” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg 

#1630) vilket skulle kunna tolkas som att hon inte var involverad i eller upptagen med en 

respektabel aktivitet och därmed saknar ännu en förutsättning för att bli definierad som ett offer.  

 

Vidare kan det i reaktionerna även utläsas att skuldbeläggningen sker i form av åtaganden som att 

kvinnan ansågs vara passiv och tillgänglig. Det nämns i Nordlöfs (2013) bok och även i 

Anderssons (2004) avhandling där hon skriver att rättssubjektets - i detta fall kvinnas - karaktär 

framställs som öppen med innebörden åtkomlig. Det medför att hennes sexualitet blir konstruerad 

på ett sådant vis att hon betraktas som passiv och tillgänglig (Andersson 2004, ss. 16-17). För att 

konkretisera detta har vi nedan tagit med ett inlägg som är skrivet i Flashbacktråden: 

 

“ [...] Är helt hundra på att hon sitter & läser denna tråd, ett tips till dig tjejen “Stay 

away from alcohol if you can´t handle it”. Nästa gång fylleångesten slår dig i 

bakhuvudet dagen efter du har särat på dina ben borde du fundera både en & två gånger 

på när du låg där på rygg med benen isär & stönade istället för att skrika NEJ & gå 

där ifrån efterson ingen verkar ha hindrat dig [...]” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg 

#2034) 

 

Kommentaren tyder på att användaren på flera sätt trycker på att kvinnan var passiv och tillgänglig, 

vilket leder till att hon beskylls för händelsen. Det kan utläsas genom att denne påstår att hon låg 

på rygg med benen särade istället för att skrika nej. Att inte skrika nej i detta fall anses, enligt 

denna reaktion, vara passivt samt att personen i fråga i texten framställer kvinnan som tillgänglig 

och villig. Detta går vidare i enlighet med Burmans (2013, s. 19) resonemang gällande att passivitet 

i detta fall uppfattas likt ett samtycke. Genom att hävda att hon inte gick därifrån trots att ingen 

verkade ha hindrat henne framställer han kvinnan som passiv och tillgänglig återigen.  
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Skuldbeläggning av offret hänger många gånger ihop med gestaltningar av offret. Det bekräftas 

av Granström som bland annat tar upp hur det i Sveriges rättssalar läggs vikt vid offrets klädsel 

och beteende trots att dessa omständigheter inte ska ligga till grund för en rättslig bedömning. 

Granström hävdar att detta sker med anledning av de föreställningar som råder i samhället 

(Granström 2004, s. 10). Vad som menas är att samhällets reaktioner och attityder gällande 

våldtäkt medför en konstruktion om hur en gärningsperson eller ett offer bör vara. Dessa 

konstruktioner sker enligt rådande omständigheter som exempelvis beteende, relation mellan 

parterna, sättet att säga nej och alkohol (ibid., ss. 132-133). Vidare leder detta till en 

skuldbeläggning av offret där hon, på grund av samhällets konstruktioner och gestaltning, får 

skylla sig själv för våldtäkten (ibid., s.146). 

 

Ovanstående skulle kunna relateras till sociala normer och dess betydelse där även Emilé 

Durkheim kan kopplas in. Durkheim menade på att sociala normer som råder i ett samhälle stärker 

dess sammanhållning, vilket i sin tur medför att brott blir de handlingar som samhället förbjuder. 

Det innebär således att brott blir socialt konstruerade beroende på de normer som råder i samhället. 

Med det menas att det som har konstruerats som brott i ett visst samhälle inte nödvändigtvis 

behöver vara ett brott i ett annat samhälle, men även att det som har ansetts vara brottsligt tidigare 

i historien inte behöver vara det idag. Durkheim menade även att anomi uppstår istället för 

sammanhållning när normer och värderingar inte delas av samhället, vilket följaktligen innebär 

avvikande och okontrollerade beteenden (Newburn 2013, ss. 171-173). Detta tankesätt kan 

kopplas till en del av de reaktioner som framkom i Flashbacktråden då dessa användare tog upp 

betydelsen av normer i rubbning.  

 

I ett av inläggen framkommer att det finns “en bild av märkliga normer och värderingar bland 

dagens ungdomar” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #1907) där denne hävdar att problemet ligger 

i att sexuell frigörelse och alkohol idag har påverkat utvecklingen och att man bör tänka på de 

konsekvenser som uppstår. Användaren avslutar inlägget med “Man kan vakna upp dagen efter 

med ångest, eller vakna upp dagen efter som misstänkt våldtäktsman” (ibid.), som en tankeställare 

på de konsekvenser som kan uppstå till följd av de upplösta normerna. Durkheims tankar om anomi 

skulle även kunna urskiljas i ett av de andra inläggen där användaren svarar på en kommentar om 

att “om det är ok att göra så här i killarnas hemländer - då är det på tiden att någon talar om för 
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dom att detta är inte ok här!” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #1632). Det kan ses som att personen 

i fråga vill behålla de rådande svenska normerna i samhället och att denne inte vill att det ska 

uppstå någon upplösning av normer på grund av dessa killars värderingar från hemlandet. 

 

I Flashbacktråden går det att urskilja ovanstående resonemang i de reaktioner som har 

framkommit. Det finns flera exempel på inlägg där användare, till följd av rådande normer, har 

gestaltat offret och därefter beskyllt henne för våldtäkten. I ett av inläggen skriver en användare 

att hon efter händelsen har “kört på precis som vanligt” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #1813) 

vilket, enligt denne, inte våldtäktsoffer brukar göra. De ska snarare “bli skärrade, ledsna, hålla sig 

hemma och inte delta i festliga aktiviteter med alkohol och sex inblandat” (ibid). Följaktligen 

hävdar användaren att hon inte har blivit utsatt för våldtäkt, då hon enligt denne har agerat på ett 

sådant sätt att hon ej definieras som ett egentligt våldtäktsoffer. 

 

I ytterligare ett exempel finns resonemang gällande att kvinnan i detta fall hade ett “gränslöst 

beteende” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #1617) som således visades på ett sådant vis att hon 

tenderar att utsätta sig “för händelser som hon egentligen inte vill vara med om, men som hon inte 

lyckas ge uttryck för att hon inte vill” (ibid.). Vad som kan sägas blir normerande i detta 

resonemang är att kvinnan, på grund av sitt psykiska mående, uppges löpa större risk för att bli 

utsatt för sådana händelser likt den som beskrivs i det aktuella fallet. Dessutom motiverar 

användaren att förövarna inte kan klandras för det som misstänks ha skett, eftersom kvinnan “utan 

tvång klätt av sig själv och lagt sig tillrätta […]” (ibid.). Ett agerande som detta skulle kunna 

urskiljas likt en norm i den mening att kvinnan anses ha klätt av sig samt lagt sig tillrätta på eget 

bevåg, utan yttre påverkningar, vilket inte associeras med den rådande samhälleliga konstruktionen 

av våldtäkt. 

 

Utöver ovanstående har kvinnans agerande även motiverats som grundat ur rädsla enligt en del 

användare i Flashbacktråd 2703989 (ex. Inlägg #2597), något som understryks av Jarl och Stolt 

(2010). De argumenterar för att kvinnors rädsla för att bli våldtagna kan leda till att deras 

handlingsutrymme begränsas (Jarl & Stolt 2010, s. 87), vilket kan tänkas ha skett för kvinnan i 

hytten. Dessutom framför Jarl och Stolt resonemang beträffande att när en kvinna upplever sitt 

handlingsutrymme som begränsat medför det att hon även, både psykiskt och fysiskt, behöver 
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anpassa sig till av män präglade villkor (ibid.). Det leder i sin tur till att män i grupp erhåller en 

makt över kvinnor (ibid. s. 88). Även här finns en parallell till Färjemålet, då det enligt två 

användare är på så vis att kvinnan efteråt menar att hon “egentligen bara ställde upp för att få det 

överstökat och att man gjorde så för att eventuellt slippa bli illa behandlad” (Flashbacktråd 

2703989, Inlägg #1617) samt att anledningen till varför kvinnan “[...] gjorde som dom sa berodde 

på rädsla - det berättar hon själv” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #2597). 

 

8. Diskussion 

Inledningsvis bör nämnas att anledningen till varför flera Flashbackinlägg exkluderades berodde 

på att vi ansåg att enbart de inlägg vars innehåll hade en tydlig koppling till respektive kategori 

skulle inkluderas i uppsatsen. Följaktligen var det även på så vis att vi på grund av tidsbrist ej hade 

möjlighet att ta med samt analysera samtliga inlägg, då de sträckte sig över 2 600 i antal.  Flera 

inlägg exkluderades också av den anledningen att vi inte heller ville att våra personliga tolkningar 

skulle ligga till grund när det gällde sådana inlägg som inte hade en klar kongruens med de 

förutbestämda kategorierna. Dessutom valde vi att i analysen beakta de användare som förekom 

mer frekvent än andra, eftersom att vi inte ville riskera att en eventuell överrepresentation av en 

specifik användare skulle färga innehållet i uppsatsen.  

 

När det kommer till kapitlet gällande resultat och analys har vi med hjälp av de kategoriserade 

Flashbackinläggen definierat kopplingar mellan dessa samt de teorier som har presenterats i 

uppsatsens tidigare kapitel. Det vi således har funnit är att reaktionerna många gånger utgår ifrån 

diverse föreställningar beträffande vilka som anses vara gärningsmän respektive offer i en 

misstänkt gruppvåldtäkt. Vad som även går att utläsa i resultatet är att teorin gällande “det idealiska 

offret” (Christie 2001, s. 48) ofta står i kongruens med de resonemang som finns i ett flertal inlägg. 

Det som kan tyckas vara intressant i detta fall är att trots att det inte förekommer något konkret i 

Flashbackinläggen angående Christies teori, finns det - likt presenterat i tidigare kapitel - flera 

klara samband mellan inläggen och teorin i fråga. Detta visar på teorins faktiska användbarhet i 

relation till vår uppsats.  
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Vidare framkom det i resultat och analys även att reaktionerna mer eller mindre präglas av de 

sociala normer som råder i samhället. Dessa normer kan tänkas påverka huruvida kvinnan ses som 

ett offer samt hur de misstänkta personerna gestaltas och framställs i forumet. I samband med detta 

relaterades även Durkheims teori om anomi till användarnas sätt att motivera de misstänkta 

gärningsmännens agerande till att bero på att de inte var av svensk härkomst och således hade 

andra normer som kolliderade med de svenska. Det medförde i sin tur ett tankesätt kring “vi och 

dem” där exempelvis männen i några av reaktionerna avhumaniserades samt framställdes som 

“babianer” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #956, #237). Vad som kan anses vara av vikt att 

diskutera här kan vara anledningen till varför en del användare på Flashback väljer att beskriva de 

misstänkta personerna med en djurisk benämning. En spekulation skulle kunna vara att användarna 

inte på något vis vill riskera att bli beblandade med de misstänkta männen och därmed stärka 

avgränsningen “vi och dem” ännu en nivå. Dessutom kan det även vara på så sätt att användarna 

söker en förklaring till varför de misstänkta personerna har begått gärningen och därför hoppas på 

att finna faktorer som distanserar dem ytterligare från de potentiella förövarna. Detta resonemang 

skulle möjligen kunna styrkas med en del av inläggen som skriver om “vi och dem” där det 

diskuteras om de är etniska svenskar eller inte (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #31, #71) samt 

benämningar som “ett gäng sviniga “gängblattar” (Flashbacktråd 2703989, Inlägg #357) där 

återigen en djurisk benämning tas upp. 

 

För att gå in djupare på normperspektivet kan sägas att det till en början i Flashbacktråden var mer 

eller mindre normerande att grunda de misstänkta personernas agerande utifrån deras etnicitet. När 

det sedan tillkom mer information om kvinnan i fråga övergick trådens fokus till henne, vilket 

initialt sett utgick ifrån kvinnans sätt att agera för att sedan centrera sig kring hennes psykiska 

mående som grund till den misstänkta gruppvåldtäkten. I det skede då domen slutligen blev 

offentlig var normen följaktligen att antingen vara för eller emot domens utgång, som gjorde att 

Flashbackanvändarna delades i två läger. Sammanfattningsvis kan dessa resonemang liknas vid en 

snöbollseffekt där en persons inlägg påverkar flera till att tycka lika - eller olika - och därmed är 

bollen i rullning.  
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I analysen presenterades även ytterligare ett resonemang som ledde till en fråga om makt och 

kontroll. Vad som således åsyftas är att reaktionerna i vissa fall grundade sig på att de misstänkta 

männen hade begått en gruppvåldtäkt för att hävda sin överordning gentemot dels kvinnan och 

dels svenskar överlag. Som tidigare nämnt finns ett samband mellan sexualbrott och 

dominansförhållanden (Jarl & Stolt 2010, ss. 85-86) där en av reaktionerna som uppstod grundade 

sig i det. I inlägget skriver användaren att de misstänkta personerna “knullar svennebrudar i grupp” 

(Flashbacktråd 2703989, Inlägg #1723) som för ett ögonblick låter dem dominera över de etniska 

svenskarna.  

 

En vidare diskussion skulle kunna vara att män i grupp generellt sett kan upplevas som 

skrämmande för en ensam kvinna som i sådana fall känner sig underordnad. Tidigare under 

uppsatsen har det påvisats att kvinnors handlingsutrymme begränsas till följd av en rädsla för att 

bli våldtagna som i sin tur leder till att de anpassar exempelvis sina klädval eller rörelsemönster 

utomhus när det är mörkt etcetera (Jarl & Stolt 2010, ss. 87-88). Möjligen skulle det kunna ses 

som ett dominansförhållande mellan könen då det även i vardagslivet diskuteras om hur kvinnor 

ska göra för att undvika att bli exempelvis våldtagna. Det talas om att kvinnor inte ska gå själva, 

de ska inte klä sig på ett utåt sett provokativt sätt och de ska heller inte befinna sig på mörka platser. 

Därmed kan sägas att kvinnor mer eller mindre blir tillsagda att göra si och inte så. Detta innebär 

således att de snarare ska gå tillsammans med någon om de är på väg hem genom en mörk park 

och möjligen ta på sig sådana kläder som skyler sådant som kan uppfattas som provokativt.  

 

Vad som dock bör beaktas är det faktum att vår studie är av relativt liten omfattning, vilket gör att 

dess generaliserbarhet är aningen låg. Fokus har legat på ett specifikt fall där en djupgående analys 

har genomförts. Det innebär inte nödvändigtvis att liknande fynd gäller för andra fall och domar 

eller att nya fynd kan finnas på andra medier. Däremot skulle uppsatsen kunna ses som en ingång 

till detta kunskapsområde då det finns klara förutsättningar till fortsatt arbete genom att andra 

sociala medier skulle kunna studeras på likvärdigt vis. 
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9. Slutsats 

Resultatet och analysen visar att det har uppstått många reaktioner i Flashbacktråden 2703989 när 

det kommer till Färjemålet. Dessa utgick i många fall från de fyra förutbestämda kategorierna som 

låg till grund för innehållsanalysen. En av slutsatserna är att användarna till stor del 

avhumaniserade de misstänkta personerna eller gestaltade dem som djur i sina reaktioner. Detta 

kan uppfattas som ett resultat av det kalla politiska klimat som råder i det svenska samhället i 

allmänhet och Flashback i synnerhet, vilket utifrån reaktionerna blåser rasistiska vindar. Är det på 

så vis att en brottsling kommer ifrån samma stad eller land som i vårt fall en användare på 

Flashback gör denne allt i sin makt för att distansera sig från den kriminella personen samt söka 

en förklaring till varför de har gjort det. Vi har även kunnat se att personer på Flashback väljer att 

ta det ett steg längre genom att hävda sig som överordnade de misstänkta personerna, vilket görs 

genom den tidigare nämnda avhumaniseringen.  

 

Utöver det är en av slutsatserna också att det fanns användare i Flashbacktråden som skuldbelade 

kvinnan för den misstänkta våldtäkten samt att de gestaltade henne som en tjej som bad om det 

som hände - också som ett resultat av att de försöker distansera sig och finna en förklaring till det 

som har hänt. Reaktionerna som uppstod grundade sig många gånger på spekulationer gällande 

hur det faktiska händelseförloppet hade sett ut och således om gruppvåldtäkten hade skett eller ej. 

Vidare kan sägas att när personer får möjligheten att tala fritt tar de ofta den chansen och talar 

högt. Det kan återkopplas till Flashbacks slogan som nämndes inledningsvis, “Yttrandefrihet på 

riktigt”. 

 

9.1 Framtida forskning 

Under arbetets gång har vi uppmärksammat eventuella brister som möjligen skulle kunna ligga till 

grund för framtida forskning. I enlighet med vad vi har kommit fram till i uppsatsen påverkas 

rättsväsendet av de rådande sociala normer och föreställningar som finns i samhället vilket kan 

påverka rättssäkerheten. “Färjemålets” förundersökningsprotokoll publicerades i Flashbacktråden 

i ett relativt tidigt skede och i domen hävdades att det är problematiskt då det försvårar arbetet för 

dem. Vad som således skulle kunna studeras eller tas fram med hjälp av forskning är hur dessa 

normer och föreställningar som råder i samhället skildras samt kommer till uttryck i en rättssal. 

För vidare precisering kan sägas att det som därmed undersöks är hur pass stor inverkan 
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exempelvis normer har på bland annat de förhörsfrågor som ställs under rättegången eller på vilket 

sätt domstolen motiverar sina beslut i domen. En fråga som kom upp under tiden som uppsatsen 

skrevs var: “Hur bidrar rättsväsendet till att bevara rådande föreställningar kring våldtäkter?”. Vi 

tänker att denna möjligtvis skulle kunna ligga till grund för framtida forskning på detta område 

och den kan eventuellt undersökas genom observationer, intervjuer samt enkätundersökningar.  

 

Dessutom finns det möjlighet att använda vår uppsats som grund för vidare forskning i form av att 

en liknande studie kan genomföras på andra sociala medier. Vad som således kan studeras är hur 

människor reagerar på sociala medier när exempelvis ett brott har begåtts och på så vis vilken form 

av jargong som tenderar att ta över bland användarna. En sådan studie skulle därmed kunna 

generera mer generella tankar och föreställningar beträffande vem som kan tänkas vara skyldig till 

brottet, hur stort ansvar offret hade under händelseförloppet samt hur händelsen antas ha fortgått.  
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