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Sammanfattning 

Den 1 juli 2018 skedde en lagändring i Sverige där samtycke vid samlag kom att få ett större 

fokus. Denna studies huvudsyfte har varit att undersöka hur domstolen resonerar och bedömer 

kring målsägandens trovärdighet i våldtäktsmål sedan lagändringen. Utifrån de teoretiska 

perspektiven: socialpsykologi och intersektionalitet har en kritisk diskursanalys genomförts för 

att analysera datamaterialet. Studien har innefattat domskäl och har även fokuserat på hur 

domstolens makt kommer till uttryck i texten och hur olika diskurser framställs och 

reproduceras. Det som framkom i studien är att föreställningar om det ideala brottsoffret 

förekom och att målsäganden till viss del behöver uppfylla ett antal föreställningar kopplade 

till könsstereotypiskt beteende för att anses trovärdig. Vi fann även att i vissa av målen används 

kriterier för att bedöma trovärdighet som inte återfinns i praxis, exempelvis att målsäganden 

ska ha kommunicerat till någon om övergreppet gärna i direkt anslutning eftersom det uppfattas 

öka trovärdigheten. Vidare kunde vi se att yrkesdomarnas och nämndemännens egna 

värderingar påverkar bedömningen av målsägandens trovärdighet i våldtäktsfallen. Slutligen 

kan vi konstatera att domstolen har makten att avgöra vad som ska inkluderas och exkluderas 

i domskälen som sedan beaktas som normbildande gällande kön och sexualitet, och även får 

ses som en provisorisk sanning. 

Nyckelord: Samtycke, domskäl, våldtäkt, sexualbrottslagstiftning, sexualbrott, domstol, 

normer, genus, social konstruktion, könsstereotypiska föreställningar, brottsmål
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Abstract 

On the 1st of July 2018 a new amendment came in to be in Sweden where consent during 

intercourse has a greater focus. This study aims to examine how the court reasons and assesses 

the credibility of the complainant in rape cases since the amendment. While using the 

theoretical perspectives: social psychology, intersectionality and gender stereotypical 

representations a critical discourse analysis was undertaken to analyze the material. Our results 

indicate that the courts personal values influence the reasoning and assessment of the credibility 

of the complainants in rape cases. Furthermore, we could identify that the theory of the ideal 

victim was present in the courts reasoning and that the complainant, to some extent, need to 

meet a certain number of criteria associated with gender stereotypical behavior to be considered 

credible. We also found that in some cases criteria used to assess credibility could not be found 

in existing legal praxis, for example to increase the credibility of the complainant they should 

have communicated to someone about the assault - preferably in connection to the deed. Finally, 

we noted that the court have the authority to make the distinction as to what is included and 

excluded in their ruling, which is perceived as a “truth” and reproduces ideas and attitudes in 

society - specifically related to gender and sexuality. 



 

Förord 

Resan med denna C-uppsats har varit rolig och lärorik för oss författare. Cirka femtio sidor 

senare vill vi tacka vår otroligt kloka handledare Pia Aronsson som visat prov på stort tålamod 

när vi överöst henne med frågor i våra vilsna stunder.  

Vi drar nu en suck av lättnad vid uppsatsens slut att vi fortfarande är vänner och ingen har fått 

en dator i huvudet. Det som vi fruktade potentiellt skulle förstöra vår vänskap har istället gjort 

att vi kommit närmare varandra, därför vill vi även tacka oss själva. 
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1. Inledning 

1.1 Sexualbrott 

Sexuellt våld och våldtäkt är allvarliga, grova brott som inte enbart påverkar individen - utan 

anses även vara ett samhälls- och världsproblem (WHO, 2002). Det är därför av vikt att 

undersöka hur domstolar i Sverige resonerar i våldtäktsmål eftersom medborgarens förtroende 

för domstolarna är avgörande för demokratin. En av de faktorer som konstateras påverka 

förtroendet är att domstolarnas beslutsprocesser ska vara transparenta (BRÅ, 2013). I Sverige 

definieras våldtäkt, sedan den 1 juli 2018, som en gärning där någon genomför ett samlag eller 

annan sexuell handling jämförligt med samlag, med någon som inte gett sitt samtycke (Polisen, 

2019). Utifrån socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor så som det är föreskrivet i 

socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] 5 kap. 11 § är det viktigt att ha fördjupad kunskap om våld 

och sexualiserat våld för att kunna ge utsatta kvinnor rätt stöd. Att aktivt arbeta med jämlikhet 

lagstadgas vidare i 1 kap. 1 § SoL. Socialt arbete är ett multidisciplinärt fält, där juridik är ett 

sådant område som innefattas i det sociala arbetet med människor.  

Inom socialt arbete behöver socialarbetare ständigt förhålla sig till samhällets lagar och 

riktlinjer men också de samhälleliga normer som finns som också påverkar individers och 

gruppers liv (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). För en socialarbetare kan det handla 

om att utmana dessa normer för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Därför bör dessa normer 

undersökas och försöka förstås, men även hur dessa normer skapas och kommer till uttryck. År 

1979 kom lagen om barnaga i Sverige vilken kan konstateras haft ett stort inflytande i att ändra 

normer kring hur barn ska uppfostras (BRIS, u.å.). Det är en juridisk fråga som påverkat det 

sociala arbetet enormt då det idag finns en avdelning inom socialtjänsten som arbetar med barn- 

och familjefrågor, däribland barns rätt till en barndom fri från våld. På samma sätt kan 

våldtäktsfall och de domar som avkunnas efter lagändringen 1 juli 2018, som tar fokus på 

samtycke, också influera det sociala arbetet. Regeringen har även arbetar fram en nationell 

strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation som ska 

implementeras på följande utbildningar: fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, 

tandläkare och socionom (Skr. 2016/17:10). Tanken är att personer som i sitt arbete möter 

människor behöver kunskap om att förebygga och upptäcka våld, men även om relevanta 

insatser (Regeringskansliet, 2017). Personer som arbetar med att möta människor återfinns 

bland annat i Sveriges domstolar som är de som har makten att döma i brottsmål i Sverige. Med 

domen domstolen fastlår skapas, bryts och vidmakthålls olika normer och föreställningar som 

sedan sprids i samhället. Det finns därmed ett värde i att undersöka hur domstolar resonerar 

och skapar bilden av målsäganden i våldtäktsfall eftersom det finns risk för att värderingar 

gällande exempelvis kön och genus påverkar rättsväsendet, vilket tidigare forskning även 

påvisar (Shechory Bitton & Jaeger, 2019; Schuller, McKimmie, Masser & Klippenstein, 2010; 

Bitsch, 2019; Ventura, 2016).  

Brott mot kvinnor räknas som ett folkhälsoproblem och är en aktiv socialpolitisk fråga både på 

nationell och internationell nivå (Equality Now, 2017; UNICEF, 2017; BRÅ 1, 2019; Amnesty 

2019). UNICEF (2017) konstaterar att cirka 15 miljoner tonårsflickor mellan 15–19 år i världen 

har blivit tvingade till sex någon gång under sitt liv. Även män blir utsatta för sexuella 

övergrepp och våldtäkt, men kvinnor är överrepresenterade i statistiken. Män är istället 

överrepresenterade i statistiken över förövare när det gäller sexualbrott (Equality Now, 2017; 

UNWomen, 2019). Kvinnor i åldern 16–19 år löper fyra gånger större risk jämfört med män 

att utsättas för våldtäkt eller sexuella övergrepp medan kvinnor i åldern 18–24 löper tre gånger 

så stor risk att utsättas (World Population Review [WPR], 2019). Under 2018 uppgav 1,6 % av 
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männen i den svenska befolkningen att de blivit utsatta för sexualbrott, medan motsvarande 

siffra för kvinnor är 9,9 % (BRÅ 1, 2019). Utöver skillnaden i utsatthet för sexualbrott i Sverige 

förekommer även skillnader i åldersgrupper bland kvinnorna, där kvinnor i åldern 16–19 och 

20–24 år är de största grupperna som rapporterade utsatthet under 2018. Totalt uppgav 30,3 % 

av kvinnor mellan 16–19 år att de någon gång utsatts för sexualbrott. I åldersgruppen 20–24 år 

var siffran 34,4 %.   

Under 2018 anmäldes 22 500 sexualbrott varav 7960 rubricerades som våldtäkt. Majoriteten 

av brottsoffren var kvinnor: mer exakt 93,47% (BRÅ 2, 2019). Det går också att konstatera att 

den kvinnliga målsäganden ofta är ung då mer än hälften av kvinnorna var under 24 år vid 

tidpunkten för övergreppet, medan de tilltalade männens medianålder ligger på 30 år (BRÅ 3, 

2019). Vidare uppger samma källa att antalet anmälda våldtäkter gradvis ökat sedan 2007. Det 

måste inte innebära att själva antalet våldtäkter har ökat, utan det kan även förklaras utifrån 

lagändringarna som skett 2005 och 2013 då fler gärningar kom att klassas som våldtäkt. I 

samband med att lagändringen för sexualbrott trädde i kraft 1 juli 2018 ökade anmälningarna 

om våldtäkt kraftigt under följande halvår jämfört med året innan (BRÅ 3, 2019). I nuläget 

leder en av tio anmälningar om våldtäkt till åtal och endast fem av hundra anmälda våldtäkter 

leder till en fällande dom. Det finns även andra länder som Norge, Kanada och Storbritannien 

som har en liknande sexualbrottslagstiftning, där ”oaktsamt våldtäktsbrott” är inkluderat.  

1.2 Normer 

Normer och attityder påverkar det sociala arbetet i mötet med personer som blivit utsatta för 

olika brott, som socionomer sedan möter på kvinnokliniken, vårdcentraler, socialtjänsten och 

inom polismyndigheten. Normer, så kallade föreställningar, i samhället om hur olika 

människor ska se ut och agera påverkar och influerar även den enskilde exempelvis vad gäller 

kön. Kön syftar till de biologiska karaktäristika som människor föds med och som definierar 

oss som något av de två juridiska könen som finns i Sverige: kvinna eller man. Med könsroller, 

eller genus, menas inte de biologiska skillnaderna mellan könen utan de normer samhället 

upprätthåller för män och kvinnor och hur de skiljer sig åt. Normerna grundar sig på de 

kulturella och sociala värderingar och föreställningar som råder i samhället (Connell, 2008). 

Det finns olika normer för hur män och kvinnor ska se ut och agera. Kvinnor tillåts enligt 

rådande normer att exempelvis visa känslor medan män inte uppmuntras göra det, vilket även 

tidigare forskning visar (Ventura, 2016; La Harpe et al., 2019; Schuller et al., 2010; Long, 2018; 

Bitsch, 2019). I takt med att samhället utvecklas och förändras kan också föreställningar och 

normer förändras och skifta över tid. Butler som forskar i ämnet genus menar att kön egentligen 

är en social konstruktion. Det samhället uppfattar som manligt eller kvinnligt har ingen 

koppling till biologiska egenskaper utan är istället sociala konstruktioner (Lindgren, 2015). Det 

finns föreställningar och värderingar om hur män respektive kvinnor ska agera bland annat 

genom hur de uttrycker sin sexualitet. Mäns sexualitet uppfattas som något statiskt där det 

anses att den idealiske mannen alltid vill ha sex: att säga nej till sex eller att nekas sex kan 

utifrån dessa föreställningar anses som att individen inte lyckas leva upp till sin könsroll (Herz 

& Johansson, 2011). Enligt rådande normer ska män vara drivande och initiativtagande i sin 

sexualitet medan kvinnor ska agera utifrån andra normer: som att kvinnan bör vara mer passiv 

i sin sexualitet och följa mannens initiativtagande (Kulick, 2003). 

Begreppet våldtäktskultur kom till i USA på 1970-talet av akademiska feminister (Cole, 2019). 

De utvecklade begreppet för att förklara det system av sociala och kulturella föreställningar 

och maktrelationer som möjliggör en våldtäkt och sedan skuldbelägger det kvinnliga offret för 

övergreppet efteråt. Våldtäktskultur problematiserar inte våldtäkt på individnivå när någon 
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begår ett övergrepp mot någon annan. De ansåg att begreppet behövdes för att kunna 

problematisera och resonera kring våldtäkter på en samhällelig nivå.   

Vår sociala perception byggs upp utifrån de värderingar, normer och erfarenheter vi utsätts för 

som bildar en föreställning om vår omvärld (Lindblom & Stier, 2011). Det kan därför anses 

viktigt att det bedrivs forskning på hur domstolen bedömer en målsägandens utsaga som 

trovärdig som sedan skrivs fram i domskälen. Eftersom bedömningen utgör grunden i en 

rättegång får det en avgörande inverkan på utgången och blir en provisorisk sanning då 

domstolen har makten att tolka de uppgifter som förs fram till den. Ventura (2016) kunde 

konstatera att föreställningar i samhället kan influera såväl poliser som domare, vilket utgör en 

risk för att dessa föreställningar omedvetet beaktas i deras arbete. Det konstateras i Regeringens 

nationella strategi (Skr. 2016/17:10) att det saknas viktig kunskap om våld mot kvinnor. I 

arbetet för ett rättssäkert jämställt samhälle är det viktigt att kunna utmana och undersöka 

domstolens resonemang i domskälen om våldtäktsmål. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnors utsagor bedöms som trovärdiga respektive 

inte trovärdiga utifrån domskäl i våldtäktsmål. Vidare ämnar studien undersöka huruvida andra 

kriterier spelar in i bedömningen av målsägandens trovärdighet. 

1.3.1 Frågeställningar 

• Hur bedömer domstolen målsägandens trovärdighet respektive icke-trovärdighet? 

• På vilka sätt kommer domstolens makt till uttryck i domskälen och vilka eventuella 

konsekvenser kan det få? 

• Vilka diskurser är framträdande i domskälen? 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till den juridiska delen av studien. 

2.1 Lagförändringar 

2.1.1 Ändringar 1864–2004 

Innan brottsbalken ersatte strafflagen var kvinnornas rättsliga skydd mot våldtäkt begränsat. 

Strafflagen, som trädde i kraft år 1864, flyttade fokus från kvinnan till gärningen och innebar 

en förändring av synen på kvinnor och våldtäkt. Innan strafflagen år 1864 brukade kvinnans 

heder (då kallat ära) diskuteras i samband med våldtäktsmål, eftersom vilken påverkan 

våldtäkten hade på hennes ära ansågs relevant kopplat till gärningen. Våldtäkten ansågs därmed 

värre om en ärbar kvinna hade blivit utsatt, vilket förändrades år 1864 då fokus istället flyttades 

mer till fysiska skador på hennes kropp i samband med gärningen (Bergenlöv, Cronberg & 

Östberg, 2009). År 1965 trädde Brottsbalken [BrB] i kraft och ersatte strafflagen från år 1864. 

Våldtäktsbrott regleras i 6 kap. 1 § BrB och som tidigare nämnt har denna paragraf genomgått 

ett antal förändringar mellan 1965 och 2019. I brottsbalken från år 1965 förekom begreppet 

trängande fara vilket innebar att en kvinna behövde ha blivit utsatt för våld eller hot till en 

sådan grad att hon upplevde en trängande fara för att gärningen skulle klassas som våldtäkt. I 

lagtexten framgick även att endast handlingar klassade som samlag skyddades i 6 kap. 1 §, och 
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att dessa handlingar endast kunde begås av män mot kvinnor (prop. 1983/84:105). I prop. 

1983/84:105 omarbetades namnet på 6 kap. från sedlighetsbrott till sexualbrott och 6 kap. 1 § 

utökades till ”samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge” och därmed kom fler 

handlingar att klassas som våldtäkt än enbart samlag.  I samband med denna lagändring blev 

brottsbalken 6 kap. 1 § även könsneutral, då benämningarna som man och kvinna togs bort och 

ersattes av könsneutrala ord för att även inkludera våldtäkter begångna av män mot andra män 

eller kvinnor mot män/kvinnor. I och med prop. 1983/84:105 togs även bestämmelsen om 

våldförande bort, det innebar att hur den utsatte handlade innan övergreppet eller vilken 

relation som finns mellan den utsatte och gärningsmannen inte längre togs in i bedömningen 

för brottsrubriceringen. Det stärkte i sig skyddet mot våldtäkt för personer som blir utsatta och 

den utsattes beteende togs inte med som förmildrande omständighet i våldtäktsbrott. Begreppet 

trängande fara kvarstod dock efter lagändringen och förändrades inte förrän prop. 2004/05:45.  

Prop. 2004/05:45 s. 39 utvidgade begreppet våldtäkt genom att sänka kravet på tvång som 

tidigare fanns i paragrafen. Tidigare löd rekvisitet: ”Den som genom våld eller genom hot som 

innebär eller för den hotade framstår som trängande fara”, vilket innebar ett högre krav på 

tvång eller våld än det som paragrafen i prop. 2004/05:45 föreslog: ”Den som genom 

misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning”. Detta gjorde i sig att 

fler gärningar kom att klassas som våldtäkt, eftersom det inte längre behövde innebära 

trängande fara för den som utsattes. I och med lagförändringen implementerades även rekvisitet 

otillbörligt utnyttjande av person i hjälplöst tillstånd i 6 kap. 1 § 2 st. BrB som syftade till att 

skydda personer som inte kan värja sig från våldtäkt. Rekvisitet innebar att gärningen inte 

behövde präglas av våld eller hot om våld för att klassas som våldtäkt. Personer som på grund 

av omständigheter som bland annat sömn, kraftig berusning, sjukdom, medvetslöshet eller 

funktionsnedsättningar inte kunde värja sig fick därmed ett starkare rättsskydd mot våldtäkt 

(Prop. 2004/05:45). 

2.1.2 Ändringar 2012 

Det 6 kap. 1 § 2 st. BrB förändrades ytterligare i prop. 2012/13:111 då begreppet hjälplöst 

tillstånd ersattes av begreppet särskilt utsatt situation och rekvisitet allvarlig rädsla lades till i 

stycket. Detta stärkte skyddet mot våldtäkt, då det tidigare begreppet hjälplöst tillstånd var 

svårt att tolka och därmed svårt att tillämpa i utredningar eftersom kraven som ställdes på att 

en person ska ha befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd var för höga. Det var inte möjligt att påvisa 

att en person befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd om det saknades stödbevisning för att rekvisitet 

skulle uppfyllas, vilket gjorde det nästintill omöjligt att fälla personer för våldtäkt begångna 

när den utsatte var drogpåverkad eller berusad (prop. 2012/13:111). Likaså var det svårt att 

bevisa när personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar befunnit sig i det 

hjälplösa tillståndet som avsågs i lagen, vilket gjorde att det i prop. 2012/13:111 lades fram ett 

förslag till förändring av begreppet. För att fylla luckan som uppstod i lagstiftningen från 2005 

där antingen tvång eller utnyttjande behövde ha ägt rum lades rekvisitet allvarlig rädsla till i 6 

kap. 1 § 2 st. BrB. Detta rekvisit avsåg att skydda personer som vid sexuella övergrepp bemöter 

det med passivitet (eller frozen-fright), vilket innebär att personen blir så rädd att hen inte vågar 

göra motstånd eller inte kan göra motstånd då kroppen låser sig (prop. 2012/13:111). Den nya 

förändringen som föreslogs i 6 kap. 1 § 2 st. BrB stärkte skyddet för personer som har 

begränsade möjligheter att värja sig från övergrepp, medan den tidigare paragrafen enbart 

skyddade de som saknade förmåga att värja sig (prop. 2012/13:111). 
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2.1.3 Ändringar 2018 

Den senaste lagändringen av 6 kap. 1 § BrB skedde 2018 och baseras på prop. 2017/18:177, 

vilket sökte att övergå till en sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet för att säkerställa 

och skydda personlig och sexuell integritet för människor i Sverige. Denna lagändring flyttade 

gränsen för vad som ska anses vara våldtäkt, istället för att gärningsmannen måste ha uppfyllt 

något av de 3 rekvisiten som återfanns i 6 kap. 1 § BrB för att dömas för våldtäkt skedde en 

förändring av paragrafen och i samband med detta implementerades den nya 6 kap. 1a § 

paragrafen i BrB. Förslaget i prop. 2017/18:177 var att sexualbrottslagstiftningen skulle 

genomsyras av frivillighet och rekvisiten i 6 kap. 1 § BrB omskrevs till att inkludera begreppet 

frivillighet och på vilket sätt frivilligheten har kommit till uttryck. 6 kap. 1 § BrB lyder: 

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, 

döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om 

ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit 

till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses 

delta frivilligt om 

1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot 

om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt 

meddelande om någon annan 

2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, 

allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, 

psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en 

särskilt utsatt situation, eller 

3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att 

personen står i beroendeställning till gärningsmannen 

Den nya lagparagrafen 6 kap. 1a § täcker upp för de fall av våldtäkt där: ”[gärningsmannen] 

är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt […]”. 

Det gör även den andra nya lagparagrafen 6 kap. 3 § BrB som lyder: ”den som begår en gärning 

som avses i 2 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte 

deltar frivilligt, döms för oaktsamt sexuellt övergrepp […]. Både före och efter införandet av 

lagändringen (som i vardagligt samtal kallas för samtyckeslagen) har debatten om en 

sexualbrottslagstiftning baserad på frivillighet varit omfattande. Redan 2008 togs frågan om en 

samtyckesreglering upp i SOU 2017:71 där argument för och emot en sexualbrottslagstiftning 

baserad på frivillighet togs upp. Det konstaterades att det fanns värdiga skäl för och emot en 

sådan lagstiftning, men bedömningen blev i slutändan att det inte borde införas, istället gjordes 

andra lagändringar i sexualbrottslagstiftningen. År 2014 lade Jonas Sjöstedt m.fl. (2014) in en 

motion till riksdagen (2014/15:137) om att införa ett samtyckeskrav i 

sexualbrottslagstiftningen, men motionen fick avslag och en debatt om hur en sådan 

sexualbrottslagstiftning skulle fungera i praktiken uppstod. Petter Asp (2014) framförde kritik 

mot en ren samtyckeslagstiftning baserad på frånvaro av samtycke när debatten blossade upp. 

Å ena sidan menar Asp att sexualbrott bör motarbetas på alla sätt det går, samtidigt menar han 

att en lagstiftning baserad i huruvida samtycke förekommit eller inte är problematiskt av olika 

skäl. Bland annat är samtycke ett svårförklarligt och komplicerat begrepp och Asp skiljer 

mellan att vilja göra något och godta eller välja att göra något, där samtycke är det sistnämnda. 

Frågan blir då hur frånvaro av samtycke ska definieras och avgöras: vilka omständigheter som 

räknas som avsaknad av samtycke utöver hot, våld och särskilt utsatt situation. Asp (2014) tar 
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upp några exempel där frågan om samtycke blir otydlig: om en person erbjuder en annan person 

ett skivkontrakt i utbyte mot sex - eller om en person ger efter på grund av tjat och har sex. Asp 

menar att i dessa situationer kommer människor ha olika åsikter om huruvida samtycke 

förekommit eller inte, vilket gör en lagstiftning baserat på detta sätt svår att implementera. År 

2016 fick Sverige kritik av FN på grund av misslyckandet att leva upp till FN:s konvention om 

kvinnors mänskliga rättigheter (FN 1, 2016; FN 2, 2016). Kritiken handlade bland annat om 

att få sexualbrottslingar får ett straff och i kritiken till Sverige framgår att endast ett fåtal fall 

gick till åtal, någonting som kommittén ansåg är problematiskt.  Likaså framgick i Amnesty 

(2019) rapport att endast 346 av de 5 236 våldtäktsfall under 2017 gick till åtal, medan endast 

190 av fallen ledde till fällande dom. Sexualbrottslagstiftningen baserad på samtycke 

omarbetades och den nya samtyckeslagen trädde i kraft 1 juli 2018.  

2.2 Bemötandefrågor i rättsprocessen 

Som nämnt i tidigare avsnitt har en förändrad lagstiftning om våldtäkt även förändrat synsättet 

på våldtäktsbrott, den utsatte och gärningsmannen. Under 2006 startades en rörelse i USA där 

målet var att försöka bryta tystnadskulturen kring sexualbrott mot kvinnor. Rörelsen 

benämndes som #MeToo och fick kraftig uppmärksamhet under hösten 2017 när kvinnor trädde 

fram och rapporterade att de blivit utsatta för sexuella trakasserier av välkända män inom 

Hollywoods filmindustri (Nicolaou, 2018, 4 oktober). Rörelsen spred sig som en löpeld över 

världen genom sociala medier och blev snabbt en omtalad rörelse där fler och fler kvinnor 

trädde fram och berättade om övergrepp de utsatts för. #Metoo spred sig även till Sverige och 

trots att #MeToo-debatten fokuserade mycket på sexuella trakasserier uteslöt det inte andra 

former av sexualbrott eller sexuella övergrepp. #MeToo öppnade dörrarna för kvinnors 

möjligheter att våga berätta om sexuella övergrepp och var en bidragande faktor till att debatten 

om en ny lagstiftning togs upp igen. Det var även ett flertal tidigare uppmärksammade 

våldtäktsfall där den tilltalade frikändes som ledde till en högljudd debatt om rättssäkerhet och 

allas lika värde inför lagen (Tagesson 2013; Svenska Dagbladet, 2014) vilket ytterligare 

pressade på frågan om en förändrad sexualbrottslagstiftning. Likaså har fokuset skiftat från 

målsägandens roll och beteende till den tilltalades utförande av gärningen genom åren. Prop. 

2004/05:45 framhävde vikten av att domstolen ska förhålla sig opartisk och objektiv i 

prövningar av våldtäktsbrott. Likaså ska inte sådant som anses onödigt eller utan betydelse 

läggas till i domar. Det framgår i ett flertal källor att rättsväsendets roll är att vara objektiv och 

opartisk (1 kap. 9 § RF; prop. 1983/84:105; prop. 2004/05/45; prop. 2012/13:111; Sveriges 

Domstolar, 2019). Det är därför, under rättegången, domarens ansvar att ingripa om irrelevanta 

frågor eller onödiga frågor ställs till målsägande eller den tilltalade (NCK 1, u.å.).  

2.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

När ärendet når domstolen bedömer nämndemän och domare i tings- och hovrätt 

trovärdigheten och tillförlitligheten hos både målsägande och den tilltalade. I de flesta 

våldtäktsmål är det målsägandes berättelse som står mot den tilltalades berättelse, varpå 

domstolen måste avgöra vilken av berättelserna som är mer trovärdig. Ibland finns annan 

bevisning att tillgå, exempelvis skriftliga bevis eller kriminaltekniska bevis, men när dessa 

saknas är det berättelsen som blir avgörande för en fällande eller friande dom. Huruvida en 

berättelse eller person uppfyller kriterierna om trovärdighet och tillförlitlighet kan variera 

mellan människor (Christianson & Ehrenkrona, 2011), därför finns ett antal kriterier domstolen 

bör beakta vid bedömningen av trovärdighet och tillförlitlighet. I NJA 2010 s. 671 och NJA 

2017 s. 316 framgår kriterier för bedömningen av trovärdighet. Enligt NJA 2010 s. 671 p. 8 

bör domstolen ta hänsyn till i vilken mån berättelsen är levande, klar, lång, logisk och detaljrik, 
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eller huruvida den innehåller svårförklarliga moment, konstansbrister, motsägelser eller 

överdrifter i avgörandet av berättelsens trovärdighet eller målsägandens tillförlitlighet. Dessa 

kriterier kan dock vara svåra att applicera på verkligheten, eftersom icke-verbala faktorer och 

personens förmåga att uttrycka sig verbalt under rättsprocessen även påverkar domstolen 

bedömning (NJA 2017 s. 316). Likaså har konstansbrist som ett tecken på bristande 

tillförlitlighet kritiserats, eftersom människors återberättelse av samma situation eller händelse 

varierar beroende på hur lång tid som gått efter händelsen och hur förhörssituationen gått till 

(SOU 2017:7 s. 210). Av SOU 2017:7 s. 208 framgår vidare att människors förmåga att bedöma 

tillförlitlighet är begränsad och att människor som deltagit i studier i snitt gör 54 % korrekta 

bedömningar. När expertgrupper undersöktes gjordes upp emot 60 % korrekta bedömningar, 

men det var inte vanligt förekommande.  

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas en del av redan befintlig forskning som är relevant för den här 

studien. För tydlighet är detta avsnitt uppdelat i tre delar med en avslutande sammanfattning. 

3.1 Föreställningar kring kön och genus 

Vid en genomgång av tidigare forskning träder en gemensam nämnare fram, nämligen 

föreställningar kring kön och genus och hur dessa påverkar olika processer, faktorer och 

områden som rättsväsendets bemötande, granskning och till slut dom vid våldtäktsfall. 

(Shechory Bitton & Jaeger, 2019; Schuller et al., 2010; Bitsch, 2019). Forskning från bland 

annat Europa och USA pekar på att rättsväsendet visar mer eller mindre sympati gentemot 

målsägande beroende på hur hon upplevs i sin kvinnlighet (Ventura, 2016; La Harpe et al., 

2019; Schuller et al., 2010). En kvinna som ser ut och agerar i linje med rådande normer och 

ideal tenderar att bekräftas mer av omgivningen som också visar henne en ökad medkänsla 

(Ventura, 2016; Schuller et al., 2010; Ekström, 2003). Om målsägande uttrycker känslor mer 

öppet, exempelvis genom att gråta, ökar sympatin för henne från domstolens sida. Om 

målsägande istället håller sig lugn bidrar det till det motsatt effekt, rättsväsendet visar mindre 

sympati med henne då hon inte lever upp till samhällets könsstereotypiska föreställningar om 

hur en kvinna i sorg och kris ska bete sig (La Harpe et al., 2019; Long, 2018, Schuller et al., 

2010). Det finns forskning som visar att kvinnor fortfarande betraktas i det Freud (2014) 

kallade för Madonna-hora-komplexet där hon kategoriseras i motsatspar. Hon är antingen en 

bra eller dålig kvinna, djup eller ytlig och pryd eller promiskuös. Beroende på hur en kvinna 

klär sig, agerar och uttrycker sig kategoriseras hon därefter i ett av dessa två fack. De 

föreställningarna som finns i samhället kan influera rättsväsendet och trots uppdaterade och 

reformerade sexualbrottslagstiftningar kan poliser, advokater och domare bli påverkade av 

dessa föreställningar och ta med dem som en faktor de omedvetet beaktar (Ventura, 2016). 

Forskning har kunnat påvisa att målsägandens olika ansiktsuttryck, men även avsaknad av 

öppna känsloyttringar, påverkar i avgörandet av ett våldtäktsfall (Bitsch, 2019; Schuller et al., 

2010). Tendensen återfinns även hos andra grupper i samhället och är inte förbehållet de 

människor som arbetar inom rättsväsendet då dessa föreställningar är normer som utgör en del 

av vår samhällsstruktur. Hur allmänheten uppfattar en våldtäkt och följande rättegång beror på 

hur brottet, målsägande och den tilltalade presenteras. Huruvida allmänheten uppfattar den 

tilltalade som skyldig eller inte är avhängigt på det som kommer fram om vad målsägande 

gjorde före våldtäkten och om och på vilket sätt hon lever upp till föreställningarna om hur en 

kvinna ska vara (Kotanen & Kronstedt, 2019). Polisers bemötande av våldtäktsoffer grundar 

sig också på om polisen i fråga anser att målsägande är trovärdig eller inte vilket i sin tur beror 
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på omständigheterna kring övergreppet. Våldtäkter där kvinnan kände sin våldtäktsman eller 

har eller har haft en relation med honom sänker kvinnans trovärdighet vilket resulterade i ett 

sämre bemötande från polisen medan överfallsvåldtäkter utomhus där gärningsmannen var en 

främling för kvinnan stärkte kvinnans trovärdighet och resulterade i ett mer positivt bemötande 

från polisens sida (Long, 2018). Ekström (2003) identifierar ett idealt scenario för ett “riktigt” 

övergrepp: en farlig gärningsman utsätter ett oskyldigt offer i ett oväntat överfall. Samtidigt 

som kvinnor oftast, rent statistiskt (BRÅ 3, 2019) blir utsatta för övergrepp inomhus av någon 

närstående visar forskning att det är vanligare med en fällande dom vid en våldtäkt som begåtts 

utomhus av någon den utsatta inte har någon relation till. 

Dessa idéer av hur övergrepp sker och vilken del kvinnan har i det är inte typiska för polisen 

utan forskning föreslår att de är könsbundna. Det är mer förekommande att manliga poliser 

skuldbelägger offret vid en våldtäkt både av man och kvinna än kvinnliga poliser. Vidare är 

kvinnliga poliser mer benägna att se kvinnliga våldtäktsoffer som trovärdiga än manliga poliser 

visar studier från USA och Israel (Long, 2018, Shechory Bitton & Jaeger, 2019). 

Forskningsrapporten Slagen dam (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001) slår 

bland annat fast att 16% av kvinnorna har erfarenhet av sexuellt våld i en relation. Rapporten 

studerar olika typer av våld som kvinnor utsätts för och det konstateras att våldet bidrar till en 

manlig maktposition på en samhällelig nivå gentemot kvinnor. Rapporten har blivit kritiserad 

bland annat för hur enkäten har utformats vilket enligt kritikerna lett till en stor mängd jakande 

svar. Den breda definitionen av våld som har ifrågasatts kan också ha lett till en 

överrepresentation av jakande svar och därmed den höga siffran för erfarenhet av sexuellt våld 

i en relation. Våldet bidrar också till de normer och föreställningar som finns i samhället om 

hur en man respektive en kvinna ska vara (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 

2001). Rättsvetaren Catherine MacKinnon (2005) menar att mäns sexuella våld mot kvinnor är 

normaliserat. Våldet menar hon är ett sätt att upprätthålla mannens maktposition i samhället. 

Vidare är heterosexualitet ett medel för att forma och lära kvinnor att vara underordnade. 

Genom heterosexualiteten lär sig kvinnor hur de ska bete sig, se ut och agera utifrån den 

manliga blicken och det påverkar sedan till exempel hur arbetsmarknaden ser ut där män 

traditionellt varit chefer och kvinnor varit deras assistenter (Månsson, 2015). Normer för hur 

en kvinna ska vara reflekteras även i hur hon som målsägande skrivs fram i avgöranden och 

domskäl (Andersson, 2004). Rättsväsendet prövar sexuella övergrepp och får 

tolkningsföreträde att bestämma var gränsen går för när en sexuell aktivitet definieras som ett 

övergrepp. Detta påverkas av domstolens syn på vad sexuella övergrepp är i förhållande till 

deras syn på sexualitet och vad som är normativt vid sexuella övergrepp.  Om det inte kan 

konstateras att kvinnan aktivt kämpat emot tenderar rättsväsendet att ifrågasätta om tvång 

verkligen förekommit (Andersson, 2004.). 

3.2 Trovärdighet  

På 1990-talet försökte rättsväsendet ta fram riktlinjer i samarbete med psykologer för hur 

domstolen skulle bedöma trovärdighet i en utsaga (Diesen & Diesen, 2013). Detta ledde till en 

slags inflation av expertutlåtanden och en stor skepsis hos jurister då båda sidor i en rättegång 

tillkallade en psykolog som instämde i just deras påstående. Enligt Christianson och 

Ehrenkrona (2011) har Högsta domstolen genom ett NJA (1992) förtydligat att jurister noga 

bör överväga behovet av en sakkunnigs utlåtande. Detta ledde till att psykologerna försvann 

från rättssalarna. Under det senaste decenniet har en förändring skett. Christianson och 

Ehrenkrona (2011) visar att det finns föreställningar från både jurister och allmänhet om att vi 

kan se om någon talar sanning eller ljuger. I studien fick 173 domare definiera begreppen 

trovärdig och tillförlitlig, och det visade sig att begreppen tolkats högst personligt och skiljde 
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sig åt mellan olika domare. Många hänvisade till känslor, att någons utsaga ”känns äkta” när 

de definierade trovärdighet och tillförlitlighet. Christianson och Ehrenkrona (2011) menar att 

detta visar att det saknas ett tydligt definierat begrepp och riktlinjer för hur dessa ska bedömas. 

Om bedömningsgrunderna är otydliga leder det till individuella tolkningar som innebär en risk 

för att myter används. Trots kritik och fler och fler som ifrågasätter bedömningsgrunderna 

tillämpas de fortfarande och framgår i domskäl. Domstolen bedömer trovärdighet och 

tillförlitlighet genom att hänvisa till en utsaga som lång eller kort, detaljrik eller huruvida den 

innehåller motsägelser. Eftersom det inte finns en tydlig definition för jurister att förhålla sig 

till kan det skilja sig åt mellan domare och hur de uppfattar en utsaga som detaljrik respektive 

torftig. Högsta domstolen betonar i NJA 2010 s. 671 att det är svårt att producera en tydlig 

enhetlig definition för kriterier att använda vid bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet 

och de rekommenderar att istället fokusera på svagheterna, det vill säga om utsagan brister i 

till exempel detaljer och om det finns minnesluckor, motsägelser eller innehåller orimliga 

påståenden. Jurister har idag anammat mer av en helhetssyn på bevisfrågor i brottmål. 

3.3 Det ideala offret 

Tidigare i Sverige mellan åren 1946–50 var det inte ovanligt att sexuellt aktiva eller 

intresserade kvinnor skuldbelades, eftersom de förväntades vara återhållsamma och passiva 

inför sexuella aktiviteter (Ekström, 2003). För rättsväsendet är det ideala våldtäktsoffret en 

kvinna med gott rykte som försvarat sig mot övergreppet med näbbar och klor (Larcombe, 

2002; Diesen & Diesen, 2013). Diesen och Diesen (2013) beskriver olika attribut för att ett 

offer ska anses trovärdig. Hon ska anses vara en god gift kvinna som inte provocerat fram 

övergreppet på något sätt. Hon är medveten om riskerna och gör allt för att inte utsättas. Hon 

håller på sig, är förnuftig och ansvarig, vaksam och lever i en långvarig relation. Hon är extremt 

försiktig och noggrann innan hon inleder en sexuell relation för att inte utsätta sig själv för 

onödiga risker. Överlever kvinnan övergreppet finns det till trots alltid en misstanke om att hon 

på något sätt uppmuntrade, innerst inne ville, föll offer för frestelsen eller helt enkelt inte kunde 

behärska sig och därför ska hon betraktas som en fallen kvinna (Larcombe, 2002; Diesen & 

Diesen, 2013). Lewis, Hamilton och Elmore (2019) fann i sin forskning att människors 

föreställningar om ett idealt brottsoffer var förekommande. Deltagarna i studien fick skriva ner 

ord som, för dem, representerade ett trovärdigt brottsoffer. De vanligaste orden som skrevs ner 

kopplat till ett trovärdigt brottsoffer var: hurt, innocent, harmed, taken (advantage of), abused 

och injured. Dessa ord kan översättas till: skör, oskyldig, skadad, utnyttjad och (fysiskt) skadad. 

Medan de vanligaste orden som skrevs ner för ett icke-trovärdigt brottsoffer var: liar, wrong, 

fake, (not) innocent, person och attention (attention seeking). Dessa ord kan översättas till: 

lögnare, fel, falsk, inte oskyldig, person och uppmärksamhetssökande. Utifrån dessa fynd 

menar Lewis, Hamilton och Elmore (2019) att det finns tydliga föreställningar om hur ett 

trovärdigt respektive icke-trovärdigt brottsoffer ska vara och dessa föreställningar är nära 

sammanlänkade till Christies (1986) teori om det ideala brottsoffret. Christie (1986) fann i sin 

forskning att det ideala brottsoffret har sex karaktäristika. Brottsoffret bör anses vara skör, felfri, 

sysselsatt med en aktivitet som inte är klandervärd, blev skadad av någon med onda avsikter, 

dessa avsikter ska inte gå att identifiera och offret ska ses som ett legitimt offer av omgivningen. 

Christie (1986) påpekar att en ung kvinna som är oskuld och blir våldtagen på väg hem från att 

ha besökt sjuka släktingar är ett idealt brottsoffer, eftersom hon lever upp till samtliga 

karaktäristikor som ett idealt offer bör göra för att anses trovärdig. I motsats till det kan en 

prostituerad som våldtas av en okänd förövare eller en gift kvinna som blir våldtagen av sin 

make inte anses som de ideala brottsoffren då de inte lever upp till kriterierna för ett idealt 

brottsoffer då de kan anses klandervärda och inte felfria. Samtidigt menar Jägervi (2014) att 

tanken om ett idealt brottsoffer i form av att offret förväntas vara oskyldig och 
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gärningspersonen ska vara ond missgynnar offret. Egenskaperna som kopplas till att vara ett 

offer är exempelvis, som tidigare nämnt, att offret är oskyldigt och hjälplöst - vilket gör att den 

utsatta ses som svag, någonting Jägervi (2014) menar att brottsoffer ofta inte beskriver sig 

själva som. Deltagarna (som hade blivit utsatta för brott) presenterade sig snarare som starka 

och kompetenta i Jägervis (2014) studie, vilket inte överensstämmer med Christies (1986) teori 

om det ideala brottsoffret.  

Domstolens beskrivningar av gärningen och situationen motiverar deras beslut, vilket Ekström 

(2003) kallar för den auktoriserade berättelsen om vad som verkligen hände. Det är domstolens 

avgörande som blir sanning och verklighet för målsägande och den tilltalade. Diesen & Diesen 

(2013) redovisade i deras bok Övergrepp mot kvinnor och barn – den rättsliga hanteringen, en 

sammanfattning av den forskning de gjort på uppdrag av Brottsoffermyndigheten för att få en 

överblick av hur utredningar gällande övergrepp mot kvinnor och barn ser ut. Nedan 

sammanfattas vad som framkommit från dessa olika källor. Utifrån 450 våldtäktsärenden 2004 

och nästan 700 våldtäktsärenden från 2006 i Stockholms län kunde det konstateras att få 

kvinnor som anmäler våldtäkt får ett målsägandebiträde vilket starkt påverkar chanserna till att 

anmälan leder till åtal. Vidare gör knappa resurser att det finns en tendens att åklagaren lägger 

ned ärenden utan att den misstänkte hörts på grund av att hen utgår ifrån att det inte kommer 

leda till något när det vanligtvis inte gör det. En tredjedel av de ärenden Diesen och Diesen 

gick igenom från 2004 berodde på detta. Studien påvisar att polisen saknar kompetens när de 

förhör de inblandade i ett våldtäktsfall. Förhör med kvinnor som anmälde var ofta 

ifrågasättande medan förhören med de misstänkta hade en accepterande ton. Särskilt utsatta 

grupper i samhället som prostituerade, hemlösa, missbrukare, psykiskt sjuka och kvinnor från 

Östeuropa eller Asien som lever i en relation med en svensk man har en lägre sannolikhet att 

få sina anmälningar om våldtäkt att leda till åtal, även i fall där det finns gott om bevis (BRÅ 

3, 2019). Utifrån de insamlade och granskade ärendena kunde Diesen och Diesen konstatera 

att en tredjedel av ärenden inte hade mycket bevis och av den anledningen troligen inte hade 

kunnat leda till åtal men i två tredjedelar av ärenden fanns förutsättningar för att leda ärendet 

längre än vad man valt att göra. 

3.4 Sammanfattning 

Den forskning vi har tagit del av här är att föreställningar kring kön och genus förekommer i 

rättsväsendet och påverkar domstolens hantering av våldtäktsmål (Shechory Bitton & Jaeger, 

2019; Schuller et al., 2010; Bitsch, 2019). Kvinnliga målsägande som lever upp till 

könsstereotypiska föreställningar om hur en kvinna bör agera tenderar att bli sedda som mer 

trovärdiga av domstolen (Ventura, 2016; La Harpe et al., 2019; Schuller et al., 2010, Ekström, 

2003; Long, 2018). Dessa föreställningar leder bland annat till att olika instanser i rättsväsendet 

bemöter målsägande på olika sätt beroende på omständigheterna rörande våldtäkten. Forskning 

kan även visa att de kriterier som används i Sverige för att bedöma trovärdighet och 

tillförlitlighet påverkas av individuella tolkningar hos domare (Christianson & Ehrenkrona, 

2011). Slutligen visar forskning att Christies (1986) teori om det ideala brottsoffret fortfarande 

förekommer gällande människors föreställningar om hur ett brottsoffer ska se ut och agera 

(Lewis, Hamilton & Elmore, 2019; Larcombe, 2002; Diesen & Diesen, 2013, Jägervi, 2014). 
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4. Teorier  

4.1 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet kan förklaras genom att titta på dess engelska översättning 

intersection, vilket betyder skärningspunkt eller korsning (Mattson, 2015). Dess innebörd är 

dock mer komplext och svårdefinierat än så, men kortfattat kan begreppet beskrivas handla om 

att se hur olika maktstrukturer skär in i varandra och påverkar varandra i samspel. Ahrne (2016) 

menar att människor tillhör ett flertal kategorier samtidigt, men att diskriminering kan skilja 

sig beroende på vilka kategorier denne tillhör. En person är inte endast kvinna, utan tillhör fler 

kategorier, exempelvis arbetarklass, homosexuell eller vit. Dessa kategorier gör att den kvinnan 

kan komma att utsättas för olika typer av förtryck och diskriminering som inte alltid är synliga 

utan kan komma till uttryck i vissa situationer till exempel vid en arbetsansökan där vissa 

grupper kan exkluderas (se Ahmed (2015) forskning om etnisk diskriminering). Kategorierna 

ingår även i olika maktstrukturerna som är hierarkiskt ordnade: man står över kvinna, 

medelklass står över arbetarklass och heterosexualitet står över homosexualitet. 

Heterosexualitet har exempelvis varit normen under väldigt lång tid, vilket har gjort att 

homosexualitet eller andra sexualiteter anses vara de “avvikande” i samhället (Rubin, 2006). 

Maktstrukturerna finns på en samhällelig och strukturell nivå, men vi människor upprätthåller 

dem genom institutioner, beteende och tankesätt (Mattson, 2015). Utifrån synen på sexualitet 

i Sverige blev homosexualitet avkriminaliserat först år 1944, men sjukdomsstämpeln togs inte 

bort förrän år 1979 (Regeringen, 2018). Sexualitet är ett exempel på hur en diskurs konstrueras. 

Diskursen kring sexualitet och vilken sexuell läggning som är normen och vad som står högst 

i hierarkin i samhället formar rättsdiskursen till exempel vad som är lagligt eller inte. Det är 

även viktigt att notera att överordnade grupper med makt i samhället får företräde i att tolka 

och definiera världen – samt vad som är normativt och inte (Mattson, 2015). Beroende på hur 

detta sker kan normer och maktordningar rubbas, även om det sker långsamt över tid, 

exempelvis utvecklingen av kvinnors och HBTQIA-personers (homosexuella-, bisexuella-, 

transpersoner-, queera-, intersex-personer- och asexuella) rättigheter. 

Tidigare studerades ojämlikheten mellan män och kvinnor separat från övriga kategorier (som 

etnicitet, funktionalitet, klass och ålder) (Mattson, 2015) och det intersektionella perspektivet 

uppstod som en antirasistisk kritik mot den ”vita” feminismen, som ansågs vara exkluderande 

(Reyes & Mulinari, 2005). Under 1990-talet menade kritiker mot den ensidiga 

genusforskningen att kvinnor som inte var vita, heterosexuella och medelklass inte blev 

representerade i forskningen (Mattson, 2015). Svarta kvinnor, arbetarklasskvinnor och lesbiska 

kvinnor kände inte igen sig i de erfarenheter som tog plats i forskningen och frågan om 

huruvida det finns en homogen grupp med kvinnor uppstod. Kritiker menade att gruppen med 

kvinnor är uppdelad i andra grupper, vilket gör att det förtryck som kvinnor upplever påverkas 

av mer än bara kön. I och med denna kritik och introduktionen av begreppet intersektionalitet 

utmanades tanken om att det finns homogena grupper med individer, exempelvis vad gäller 

kvinnor eller icke-vita personer (Reyes & Mulinari, 2005). Istället föreslogs att ingen grupp är 

homogen, eftersom fler kategorier än en spelar in för varje individ. Utöver den roll 

intersektionalitet spelat i feministisk forskning har den även påverkat det antirasistiska 

forskningsfältet (Reyes & Mulinari, 2005) och den marxistiska klassteorin (Ahrne, 2016) 

eftersom rasism och klassicism, likt sexism, samspelar med andra kategorier än enbart 

etnicitet/klass. 

Genom att använda intersektionalitetsbegreppet är det möjligt att ta hänsyn till fler 

maktaspekter och dessutom generera djupare kunskap om komplexa sociala fenomen, eftersom 
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förklaringarna och bakomliggande faktorer finns på fler plan än ett. Utöver att det finns ett 

flertal maktaspekter som samspelar i sociala interaktioner mellan människor kan en individs 

maktposition förändras beroende på vilken kontext denne befinner sig i (Ahrne, 2016). 

Maktförhållandena mellan individer är därmed inte statisk, utan förändras hela tiden beroende 

på vilken situation individen befinner sig i. En vit kvinna har en underordnad position (vad 

gäller maktfördelning) jämfört med en vit man, men har en överordnad position jämfört med 

en svart kvinna. Det går därför inte att förklara en individs underordning, eller avsaknad av 

makt, utifrån endast en maktstruktur, eller endast i en kontext – eftersom det endast förklarar 

en liten del av problemet (Ambjörnsson 2006). 

4.2 Kön och sexualitet 

”Vad är rättvisa och hur ser en rätt ut som är rättvis?” (s. 31), det frågar sig Gunnarsson, 

Svensson, Käll och Svedberg (2018) och menar att kopplingen mellan rätt och rättvisa är 

central i ett demokratiskt samhälle. De feministiska perspektiven studerar hur rättsliga 

strukturer har formats utifrån ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor och hur 

domstolen i förlängningen kan begränsa möjligheterna att uppnå en jämlikhet mellan könen. 

Gunnarsson, Svensson, Käll och Svedberg (2018) menar med hjälp av teorier om genus och 

könsmaktsordning är det möjligt att synliggöra dessa strukturer. Jämställdhetspolitiken under 

1990-talet i Sverige betraktade domstolen som ett verktyg för förändring bland annat genom 

straffrättsliga reformer som till exempel kvinnofridsreformen och kriminaliseringen av köp av 

sexuella tjänster. Föreställningar om kön påverkar hur domstolen är utformad och reproducerar 

sedan i sin tur föreställningar om genus vilket har inneburit att genusrättsvetenskap har blivit 

en viktig del i genusforskningen.  

Butler (2007) har framfört kritik mot könsordningen som framgår i feministisk teori, eftersom 

den i sig är rotad i heteronormen. Snarare menar Butler att det inte finns “stabila” statiska kön, 

utan att kön snarare är en social konstruktion som är präglad av politiska och kulturella 

utgångspunkter i samhället, vilket i sig gynnar det heteronormativa systemet i samhället (Butler, 

2007). Eftersom domslut gällande våldtäkt kommer att vara underlaget i denna studie är 

därmed Butlers teori om kön och sexualitet relevant att använda, men denna studie tar fäste i 

vad Tollin och Törnqvist (2013) menar om att feministisk teori tar avstamp i att kön existerar 

och att könsmaktsordningen därmed finns. Butler (2007) ställer sig kritisk till detta eftersom 

hon menar att fokus bör läggas på hur kön konstrueras och dess koppling till heteronormen. 

Denna studie arbetar dock utifrån det antagande Butler (2007) till viss del kritiserar om 

könsmaktsordningen och utgår från att den existerar eftersom syftet inte är att undersöka hur 

kön konstrueras. Domstolen som ett slutet system kan på det sättet ifrågasättas. Jeffner (1998) 

menar även att eftersom heterosexualitet är normen finns en dikotomi mellan män och kvinnor 

som utesluter andra typer av sexualitet eller kön, vilket är varför ojämlikhet och diskriminering 

kan uppstå. Foucault (1980) i Jeffner (1998) menar att sexualitet och kön kopplas till varandra, 

men även att sexualitet präglas av makt och att sexualiteten bidrar till att skapa 

könskonstruktioner vilket bevarar maktrelationerna bakom sexualitet. Som tidigare nämnt 

finns könsstereotypiska föreställningar hos människor i samhället kopplat till kön och 

sexualitet och dessa förekommer därmed även i domstolar där de kan komma att påverka 

bemötande, resonemang och utfall (Shechory Bitton & Jaeger, 2019; Schuller et al., 2010; 

Bitsch, 2019).  
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4.3 Socialpsykologi 

Det socialpsykologiska perspektivet vill förstå och förklara samspelet mellan individers tankar, 

känslor och beteende och det omgivande samhället som andra människor, natur, byggnader, 

produkter och större institutioner i samhället som skola och rättsväsende. Socialpsykologi vilar 

på tre hörnpelare: individen, samhället och den sociala interaktioner (Angelöw & Jonsson, 

2000). För att en människa ska klara sig måste hon kunna anpassa sig till samhället. Därför är 

socialisation viktigt. Socialisation är en livslång process där en individ influeras av värderingar, 

kunskap, attityder och beteenden av andra individer och grupper i samhället. Det kan handla 

om allt från att klä sig på ett visst sätt för att passa in i en viss grupp till könsroller och 

värderingar om vad som anser normalt eller avvikande (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Rollteori handlar om de beteenden som förväntas av oss (Lindblom & Stier, 2011, Myers, 

2013). Samhället påverkas av individerna och individerna påverkas i sin tur av samhället 

(Myers, 2013). Det kan tolkas som att en människas självbild blir till av att hon speglar sig i 

sina medmänniskor och det kan även finnas ett rättsligt perspektiv i den interaktionen. En 

målsägande och en tilltalad konstrueras utifrån hur de speglas i domstolen av domarna, men 

även utifrån hur samhället ser på rollerna som målsägande och tilltalad. Utan att tänka på det 

övertar vi ofta normer, åsikter och värderingar från familj och vänner men också skola, media 

och samhället i stort. En individ kan ha flera roller som exempelvis vän, son och förövare. 

Utifrån varje roll finns normer om hur människor ska bete sig i en viss roll och vi människor 

internaliserar det. Könsroller är till exempel en form av rollteori, en så kallad tillskriven roll, 

där det finns normer om hur en kvinna ska bete sig. Om hon inte agerar enligt rådande normer 

upplevs det som avvikande. Ju mer rollbeteendet överensstämmer med rollförväntningarna 

desto mer positivt värderas den individen, som passar in och inte skapar förvirring i gruppen. 

Utifrån det rättsliga perspektivet finns olika egenskaper och karaktäristika kopplade till rollerna 

som domare, tilltalad och målsägande, dessa egenskaper finns på samhällsnivå men 

reproduceras av individer i samspelet med varandra. 

Socialpsykologi handlar också om hur människan upplever sig själv och sin egen självbild. Det 

görs genom att tolka de signaler omgivning kommunicerar till henne genom språket men också 

gester och andra symboler. Det är genom våra tolkningar som vi skapar mening i relation till 

våra medmänniskor. Vid en interaktion samspelar två eller fler människor som har makt att 

påverka varandra. Interaktionen styrs av normer, regler och förväntningar både de en människa 

själv har om situationen men också av de förväntningar en människa upplever ställs på henne 

utifrån situationen (Lindblom & Stier, 2011, Myers 2013). I varje specifik interaktion finns en 

så kallad social interaktionsordning, en tydlig förväntan på hur situationen ska utspela sig som 

grundar sig i normer och sociala koder. Människor bryter sällan interaktionsordningen då det 

skapar ett slags kaos där människor inte längre vet vad som förväntas av dem, vilken roll de 

ska spela i den här situationen: den som har kunskap om ritualerna i en domstol har därför ett 

övertag gentemot den som saknar den kunskapen. När någon bryter interaktionsordningen 

måste samtliga omdefiniera situationen för att förstå hur de nu ska samspela och vad som 

förväntas av dem utifrån den nya kontexten. När någon gör bort sig tenderar ofta någon annan 

i interaktionen att rädda den personen för att rädda den sociala interaktionsordningen för alla. 

Vidare kan människor på grund av rädsla att skapa rollkaos inte våga bryta 

interaktionsordningen vid olika situationer (Lindblom & Stier, 2011). 

Mead (Angelöw & Jonsson, 2000) hävdar att när en människa utvecklar sin egen självbild sker 

det genom att hon övertar andras syn på henne och internaliserar den till sin egen bild av sig 

själv. Det gör vi genom att pröva oss fram i olika roller som vi övertar från andra. Under 
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barndomen gör vi detta med vad Mead kallar den signifikanta andre, de viktiga personerna som 

är närmast barnet som till exempel föräldrarna. Med tiden kommer även barnet att överta de 

normer, attityder och regler som finns i samhället och internalisera dem till en del av sin egen 

självbild, något Mead kallar den generaliserande andre. Detta utgör grunden för en människas 

känsloliv. Människor vill inte känna skam som innebär en risk för uteslutning ur gemenskapen 

och det är att anse som en mycket stark drivkraft för hur vi väljer att bete oss. 

När en individ eller en hel grupp uppfattas som avvikande från vad som anses normalt eller rätt 

i samhället kan de bli stämplade (Lindblom & Stier, 2011). När någon stämplas tillskrivs den 

människan eller gruppen negativa egenskaper vilket i sin tur påverkar människors självbild. De 

kan börja se på sig själva som annorlunda eller ”onormala” då de speglar detta från sina 

medmänniskor. I domstolen kan det handla om att när en målsägande blir förklarad som någon 

med psykisk ohälsa medföljer också en uppsättning egenskaper som associeras med den 

ohälsan. För att kunna stämpla någon krävs det att människan som gör det på något sätt är 

inflytelserik. Det kan exempelvis vara en domstol som har en sanktionerad makt utifrån sin 

kunskap. Det är de inflytelserika grupperna som får tolkningsföreträde att styra vad och vem 

som anses avvikande, normal eller rätt. Det blir då en norm som tas för en naturlig sanning. 

Omedvetet kan vi också attribuera, vi tillskriver mening i den andres beteende. När personer 

agerar på ett visst vis kopplas det till vår egen uppfattning om vad det beteendet står för. Genom 

social perception bildar vi också oss en uppfattning av en människa utifrån vissa aspekter, 

sedan har vi en tendens att se det som bekräftar vår uppfattning genom selektiv perception. 

Människor kategoriserar individer utifrån hur de ser ut, beter sig och agerar i situationer, men 

enligt Festingers teori om sociala jämförelser saknar människor objektiva referensramar när 

dessa kategoriseringar görs (Lindholm, 2005). Det innebär att människor drar slutsatser kring 

huruvida en person exempelvis är trevlig utifrån deras beteende gentemot dem. Likaså gör 

domstolen samma kategorisering vid bedömandet av huruvida de anser att målsägande är 

trovärdig och dennes uppgifter tillförlitliga, utifrån tolkningar kring målsägandes beteende, 

agerande och vad denne säger i domstolen. Denna tolkning är individuell, vilket innebär att 

olika människor gör olika tolkningar, dock sker det även i förhållande till vilken grupp 

individen tillhör (Lindholm, 2005). Det innebär att människor jämför upplevelser med andra 

som ingår i samma grupp - exempelvis i domstolen där nämndemän, hovrättsråd och domare 

ingår i gruppen som verksamma inom rättsväsendet, och därmed delar upplevelser i mål som 

presenteras för dem.  

5. Metod  

I vår studie har vi för avsikt att använda en kvalitativ metod, mer specifikt en kritisk 

diskursanalys. Med kvalitativ metod innebär att fokus oftast ligger på att undersöka ord och 

texter, inte siffror och statistik. Målet med forskningen är inte att generalisera utan snarare att 

erhålla en större och djupare förståelse för ett visst fenomen.  Studien beaktar även de 

vetenskapsteoretiska kriterier som används för tillförlitlighet vid kvalitativa studier som 

inkluderar möjlighet att styrka och konfirmera, pålitlighet, överförbarhet och trovärdighet 

(Bryman, 2015).  

Inom kvalitativ metod finns olika tillvägagångssätt där vi har valt att genomföra en kritisk 

granskning av domstolsavgöranden. Det handlar om officiella domar i mål avseende våldtäkt. 

Vi har därför valt att genomföra en dokumentstudie vilket innebär att vi har tagit del av och 

kritiskt granskat befintlig data som fanns i tryckt form. Med en kvalitativ textanalys vill vi 

studera hur texten medverkar till att skapa föreställningar om kvinnan i rättsprocessen avseende 

sexualbrott. Den här kvalitativa studiens vetenskapsteoretiska syn utgår ifrån 
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socialkonstruktionism. Enligt socialkonstruktionism finns inte verkligheten oberoende av 

människan. Verkligheten skapas utifrån språket som människor använder om den. Om ett träd 

faller i skogen får det först en verklig mening när människor talar om det fallna trädet. Då blir 

trädet en del av människans verklighet. Den ontologiska ståndpunkten inom 

socialkonstruktionismen är att verkligheten är socialt konstruerad av människor som 

interagerar och därmed finns det ingen objektiv sanning att studera (Allwood, Erikson, 2017). 

Avsikten med socialkonstruktionism är att kunna studera hur begrepp som verklighet och 

sanning skapas och vad som händer när människor skapar dessa. Winther Jörgensen och 

Phillips (2000) hänvisar till Foucault (1972:133) som menar att sanningar förändras eftersom 

människor utvecklas och vad som anses sant i nuläget skiftar därmed hela tiden beroende på 

vilken kunskapsregim som råder.  Samtidigt som det kan vara frigörande att se verkligheten 

och fenomen som sociala konstruktioner kan det även vara problematiskt (Hacking, 1999). 

Synen på kvinnor och män som sociala konstruktioner kan vara befriande, eftersom det 

motverkar tankar om att könsroller är någonting statistiskt och fixerat. Däremot gynnar det inte 

personer som blivit våldtagna att studera våldtäkt som en social konstruktion, utan det kan 

snarare vara frigörande “... för de som redan håller på att frigöra sig” (Hacking, 1999 s. 15). 

Denna studie har därför inte en genomgående socialkonstruktionistisk syn, eftersom våldtäkt 

är en ytterst verklig upplevelse för den som utsatts. Hacking (1999) menar att begreppet social 

konstruktion används för att öka medvetenheten om hur olika sociala fenomen skapas och 

återskapas, baserat på erfarenheter, upplevelser och hur människor ser världen som ett kollektiv. 

Det är denna vinkel av socialkonstruktionism studien anammar, eftersom sättet vi (som 

invånare i Sverige) ser på och talar om våldtäkt påverkar och påverkas av lagar, domskäl, praxis 

och diskurser i språket. Inom socialkonstruktionismens epistemologiska ståndpunkt ligger 

fokus på hur människor beskriver sin verklighet. Det som finns är språket, men eftersom 

människor uppfattar och beskriver verkligheten på individuella sätt är språket inte en direkt 

objektiv avspegling. Med utgångspunkt i socialkonstruktionism antar vi en kvalitativ metod 

där den här studien ämnar undersöka domskäl i domar från våldtäktsfall, vilket innebär att det 

vi tror oss veta är språkliga konstruktioner av verkligheten. 

I domskälen presenterar domstolen sin bedömning av målet, vilket är varför studien endast 

fokuserade på domskälen i domen. Bedömningen kan handla om kvinnan eller 

händelseförloppet innan, under och efter, inget fokus lades på bevisbördan utan på hur 

domstolen kom fram till om kvinnans utsago ansågs trovärdig respektive inte trovärdig.  

5.1 Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys är ett brett fält och det vanligaste är att studera hur språket används i olika 

sammanhang och denna studie kommer att använda sig av kritisk diskursanalys. Språket är 

alltid specifikt för en viss kontext och det är till för att förmedla någonting. Foucault (1962:64) 

menar att subjekt skapas i diskurser (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Istället för att se 

subjektet som en egen enhet ska den istället betraktas som något som alltid är i relation till 

andra enheter. Den för kontexten maktbärande gruppen/individen får makten att skapa en 

diskurs, en slags hegemoni om vad som är rätt och fel, friskt eller sjukt med mera. ”Språket är 

varats hus. I denna boning bor människan”, sade Heidegger medan Wittgenstein uttryckte att ”Mitt 

språks gränser betyder min världs gränser.” (Svensson, 1997). Vår tolkning av detta citat som 

beskriver kritisk diskursanalys är att en människa existerar genom språket. Det är genom 

språket allt utbyte sker som också ger upphov till känslor, beteende och tankar.  

Diskursanalys kan göras på olika nivåer, som makro eller mikro, men kritisk diskursanalys 

fokuserar mer på större samhälleliga nivåer. Ett exempel kan vara om en person uttalar sig 

rasistiskt i riksdagen är det att anse vara en diskurs på mikronivå, men det kan samtidigt ses 
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som en del av en större struktur där rasism kan möjliggöras i samhället. För någon som 

använder kritisk diskursanalys är det därmed av intresse att studera det rasistiska uttalandet 

som en del i en större helhet (Van Dijk, 2015). I kritisk diskursanalys ligger fokus på den 

sociala makten inom grupper, myndigheter och institutioner och vem som får och inte får 

utrymme att tala.  De som får utrymme att tala skapar normer, attityder och ”sanningar” utifrån 

sig själva som sedan påverkar och till större del accepteras av andra grupper i samhället som 

anpassar sig till det och själva upprätthåller det (Van Dijk, 2015). Domstolar har genom en 

legitimerad makt rätten att bedöma och besluta i fall, som sedan leder till domar som samhället 

tar som sanning, en sanning som beroende på tid och kontext dock kan ändras. Därmed är det 

domstolen som har tolkningsföreträde och har makten att skapa narrativet kring målet. 

Lindholm (2005) menar att makten som rättsväsendet innehar inte nödvändigtvis är inte negativ, 

utan att den även behövs för att skapa ett samhälle där individer kan leva tillsammans utan kaos 

och finnas som en rättskipare och beskyddare mot brott.  

Kritisk diskursanalys är ett sätt att studera olika maktrelationer, både hur makt uttrycks verbalt 

och icke-verbalt; exempelvis hur människor talar, beter sig eller skriver text men även hur 

makten demonstreras i val av språkbruk i sociala och politiska sammanhang (Van Dijk, 2015). 

Kritisk diskursanalys kan kombineras med att exempelvis tematisera och koda texterna innan 

analys och det går även att genomföra en kritisk diskursanalys med hjälp av andra begrepp eller 

teorier. Kritisk diskursanalys används framförallt för att studera sociala problem och politiska 

frågor, och de sociala problem som oftast studeras är multidisciplinära (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000), vilket är varför kritisk diskursanalys är relevant för denna studie. 

Analysmetoden handlar inte bara om att beskriva de strukturer som träder fram i text eller 

samtal, snarare är det centrala att erbjuda en förklaring till fenomenet, varför det uppstår och 

hur det kommer till uttryck. Mer specifikt fokuserar kritisk diskursanalys på att undersöka vilka 

fenomen som gör att diskurser kan förstärkas, vidmakthållas eller utmanas (Van Dijk, 2015). 

Det är även viktigt att komma ihåg att diskurser är kontextpåverkade av historia och kultur, det 

är ingenting statiskt eller fixerat – vilket gör att diskurser förändras över tid och rum och 

beroende på vem som har makten i sammanhanget. De som innehar makten har även 

tolkningsföreträde oavsett sammanhang, vilket gör att de kan forma normer, värderingar och 

vad som får anses vara ”sant”. 

Van Dijk (2015) menar att de flesta individer har kontroll över vardagliga samtal med familj 

eller vänner, men ingen riktig kontroll över den samhälleliga diskursen om vad som anses rätt 

eller fel. Samtidigt måste individen ändå förhålla sig till de diskurserna som till exempel skapas 

av grupper eller institutioner som har tolkningsföreträde (lärare, läkare, poliser, domare, 

massmedia m.fl.). Vidare går det att konstatera att makt inte alltid behöver komma i form av 

en synlig dom, utan kan även ta sig mer subtila uttryck från olika grupper, exempelvis i hur 

domstolen har makten att bestämma vem som får komma till uttryck eller anses trovärdig. Det 

är därför det är viktigt att skilja på makt som individer har och makt som grupper har. Den som 

har makten att diktera och skapa diskursen kan också indirekt kontrollera andras handlingar, 

beteende och tankesätt. Kritisk diskursanalys används därmed för att belysa hur makten 

kommer till uttryck, hur den skapas, vidmakthålls och utmanas. Winter Jörgensen och Phillips 

(2000) menar att makt inte enbart är någonting som skapar den sociala omvärlden, utan även 

att makt möjliggör för individer att inkludera eller exkludera. Makt är inte heller någonting 

som endast innehas av individer, utan genomsyrar det sociala samspelet mellan människor samt 

att makt även ligger till grund för den sociala ordning som människor är beroende av att leva i 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000).  
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5.2 Urval 

Forskaren kommer oundvikligen behöva välja ut vad som ska inkluderas respektive exkluderas 

i sin studie. Booth, Sutton och Papaioannou (2016) påpekar att transparens är viktigt och att 

noga dokumentera forskarens urvalskriterier och hur den processen har sett ut.  

Det material som använts i studien för att uppnå syftet var officiella dokument i form av 

domstolsavgöranden i sexualbrott. Fokus för analysen var den del av domen där domstolen 

motiverade sitt ställningstagande under rubriken domskäl. Vi inkluderar även avsnitt där 

skiljaktig mening uttrycks när domstolen inte är enig. Vårt material hämtades från databasen 

Zeteo.  

Booth, Sutton och Papaioannou (2016) menar att i de studier där forskarna använder redan 

befintlig data i form av till exempel artiklar eller annat material, finns en risk för att forskarens 

förförståelse påverkar urvalet av datamaterial. Detta för att omedvetet bekräfta vad de redan 

tror sig veta. Författarna benämner risken för att förförståelse ska spela in som bias. Bias är: 

“anything that erroneously influences the conclusion about groups and distorts comparisons” 

(Booth, Sutton och Papaioannou, 2016, s.153) Den här faktorn har vi hela tiden varit medvetna 

om och tagit hänsyn till när vi genomförde vår urvalsprocess av alla de domar som finns 

tillgängliga för att förhindra att vi väljer eller tolkar materialet utifrån redan förutfattade 

meningar.  Studien använde ett målinriktat urval för att hitta relevanta domar i förhållande till 

studiens syfte. 10 domar som utredde och dömde utifrån 6 kap. 1 § BrB och fyra domar som 

utredde och dömde utifrån 6 kap. 1a § BrB valdes ut från databasen Zeteo. Anledningen till att 

denna studie innefattar fler domar från 6 kap. 1 § BrB var för att vi först hade en annan 

inriktning med denna studie där vi skulle jämföra lagparagraferna och huruvida domstolen 

resonerade olika, men detta visade sig inte vara möjligt att undersöka i nuläget. Därför valde 

vi att behålla de domar vi hittade och formulera om studiens inriktning. Under vår 

urvalsprocess valde vi medvetet att inte läsa några detaljer kring fallen, såsom namn, ålder eller 

adress. Vi tittade istället på domskälens längd där allt över tre sidor inkluderades i materialet. 

Denna avvägning gjordes eftersom vi ville säkerställa att tillräckligt med empiri samlades in 

som kunde analyseras. Vi gjorde en lista över domar från hovrätten utifrån de två lagparagrafer 

vi sökte på, som vi sedan gick igenom med syftet att kontrollera längd på avsnittet för domskäl. 

Under denna process skrev vi upp antal sidor på domskälen och tog bort de mål som hade 

domskäl under tre sidor. Dessa valdes bort på grund av att de inte kunde användas i vår studie 

eftersom syftet är att se hur domstolen resonerar kring målsägandens trovärdighet. De flesta 

domar som valdes bort var domar där hovrätten endast fastställde tingsrättens dom.  

Endast domar som avkunnats i hovrätten och en dom från Högsta domstolen togs med. 

Hovrättens domar är en högre instans och har i vissa fall en prejudicerande effekt, vilket innebär 

att de vägleder praxis. Tingsrätten är den lägsta instansen och Högsta domstolen är den högsta 

vars domar alltid är prejudicerande. Eftersom endast en dom avkunnats i Högsta domstolen 

valde vi att inkludera domar från hovrätten i vår studie, vars domslut har en högre grad av 

rättsverkan än tingsrättens domar.  

5.3 Avgränsningar 

För att samla in relevant datamaterial har ett antal avgränsningar gjorts gällande urvalet. 

Samtyckeslagen trädde inte i kraft förrän 1 juli 2018, vilket innebar att domar innan 2018 har 

uteslutits. Därmed gjordes en avgränsning i sökandet till domar publicerade från hovrätten efter 

1 juli 2018 och Högsta domstolen. Eftersom studiens syfte är att undersöka domstolens 

bedömning av målsägande i våldtäktsmål avgränsades även sökningen till 6 kap. 1 § och 6 kap. 
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1a § BrB, då dessa paragrafer är de som berör våldtäkt. I samband med detta togs beslutet att 

inte innefatta våldtäkt mot barn (under 15 år), eftersom vi inte anser att de är jämförbara utifrån 

vårt syfte där normer om kön och sexualitet har en framträdande roll. Endast våldtäktsmål där 

en manligt kodad person stod åtalad för en våldtäkt mot en kvinnligt kodad person inkluderades, 

främst för att det endast var sådana omständigheter i de domar som valdes ut, men även för att 

våldtäkt är ett brott som till största del drabbar kvinnor (96 % av brottsoffer är kvinnor medan 

4 % av brottsoffer är män (BRÅ 3, 2019)). Geografisk plats för domstolens hemvist, målets 

utfall, de inblandades ålder eller etnicitet har inte ansetts relevant och har därför inte beaktats i 

vårt urval. 

5.4 Etik 

Den här studien använde datamaterial som är offentliga handlingar och de hämtades från 

databasen Zeteo. Denna studie beaktar de forskningsetiska reglerna om individskyddskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Genomgående i studien använder vi inga namn eller andra detaljer som kan röja en persons 

identitet utan hänvisar istället till aktuella målnummer. Detta val gjordes för att skydda de 

inblandades integritet för att utomstående inte ska kunna härleda parterna i målet. De brott som 

avhandlas är av allvarlig karaktär och risken att identiteter kan avslöjas eller ges större 

offentlighet kan innebära stor personlig smärta för de inblandade. Eftersom det är offentliga 

handlingar och domskälen är konstruerade av flera yrkesverksamma samt att målsägande i de 

flesta fall är sekretessbelagda är det varken rimligt eller möjligt att erhålla samtycke från varje 

enskild individ som förekommer i empirin. Det hade inte heller varit etiskt försvarbart av oss 

att söka upp och kontakta målsägande och de tilltalade då påminnelsen om dessa våldtäktsmål 

rimligen kan orsaka individerna skada. Vidare kan vi inte säkerställa att utomstående inte själva 

kan leta upp domarna då de är offentliga, däremot har vi tagit stor hänsyn till att inte nämna 

parterna vid namn när vi diskuterat målen på offentliga platser som i exempelvis 

Universitetsbiblioteket. Vi har även sett till att domarna, som vi skrivit ut i pappersform, inte 

har legat framme utan uppsikt av oss och de gånger vi har haft de framme men inte använt dem 

aktivt har vi vänt dem upp och ner för att inga personuppgifter ska synas för förbipasserande. 

Slutligen har vi endast använt materialet till denna studies syfte.  

En risk med att studera ett känsligt område som vi som författare är intresserade av är att bli 

snäv i sin syn på materialet och i analysen av det, därmed finns det en risk för selektiv 

perception (Lindblom & Stier, 2011). Utifrån ett stort intresse för ämnet hos studiens författare 

kunde det finnas en risk att vi skulle leta efter domar som styrker våra föreställningar kring 

ämnet. För att förhindra det gjorde vi vårt urval, som tidigare nämnt under avsnittet urval, 

genom att endast titta på omfattningen av domskäl. Under bearbetningen av empirin har vi läst 

igenom alla domar fem gånger och diskuterat målen oss sinsemellan för att säkerställa att vi 

tolkat vad vi läst på samma sätt och inte missförstått texten. Utifrån att vårt val av analysmetod, 

kritisk diskursanalys, utgår ifrån ett visst mått av tolkning har vi varit noga med att diskutera 

igenom våra tolkningar med varandra och vår handledare samt varit noga med att i text återge 

när det är vi som har gjort en tolkning av empirin. För att undvika orimliga tolkningar av 

empirin har vi tydliggjort våra kopplingar mellan teori och empiri samt de slutsatser vi dragit 

genom att argumentera och visa vår tankegång för läsaren. Vid studiens början kände vi en 

rädsla för att vår kunskap om ämnet som lett till en viss förförståelse snarare skulle vara 

hindrande än gynnsam. Därför har vi varit noga med att resonera och diskutera alla steg i den 

här studien med varandra och med vår handledare. Vi har också alltid försökt ställa oss frågan: 

hur och varför gör vi den här kopplingen eller kommer till den här slutsatsen? De gånger vi 

inte har kunnat besvara de frågorna har vi återvänt till empirin och arbetat mer med den.  
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6. Resultat och analys 

Här presenteras studiens resultat och analys. Citat återfinns i detta avsnitt i form av kursiverade 

blockcitat. Dessa citat är utdrag från de olika målens domskäl. Under varje blockcitat framgår 

målnummer, sida och stycke. För att läsa vår sammanställning av domskälen se bilaga 1. 

6.1 Det ideala brottsoffret 

I domskälen från mål B 4300–18, 794–19, 4205–19 och 3584–18 framkommer diskursen om 

det ideala brottsoffret. Någonting som återfinns i flera fall är föreställningen om hur en person 

ska agera och reagera som brottsoffer. Det kan härledas till Christies (1986) teori om det ideala 

brottsoffret, där brottsoffer bör uppfylla vissa kriterier för att anses vara trovärdig. Christie 

kunde identifiera sex stycken egenskaper eller karaktäristika som personen ”bör” leva upp till; 

skör, felfri, sysselsatt med en aktivitet som anses moraliskt god när övergreppet sker, blivit 

skadad av någon vars intention inte ska gå att identifiera och att den utsatte beter sig på ett 

sådant sätt att denne anses vara ett legitimt offer av omgivningen. I domskälen från mål B 

4300–18 framkommer att målsägande inte uppfyller de kriterier som Christie (1986) fann skall 

tillskrivas det ideala brottsoffret. I mål B 4300–18 blir otrohet en fråga om trovärdighet. Det 

skrivs fram i domstolens skiljaktighet att den tilltalade misstänkte att målsägande var otrogen. 

Det kan ses som att hon inte lever upp till bilden av det ideala brottsoffret då otrohet inte anses 

vara en moraliskt försvarbar handling och därför kan det vara en faktor som bidrar till att ett 

hovrättsråd och en nämndeman önskar ogilla åtalet mot den tilltalade.  

[Den tilltalade] och [målsägande] var gifta, bodde tillsammans och hade en 

sexuell relation. Den aktuella kvällen trodde [den tilltalade] att [målsägande] 

höll på med att per sms underhålla en otrohetsaffär och ett gräl startade. Mål 

4300–10 s. 7 st. 2 

I citatet ovan framgår hur hovrättsrådet och nämndemannen inleder sin argumentation för att 

vara skiljaktiga i målet. Diskursen de formar är kopplad till könsstereotypiska föreställningar 

kring heterosexuella relationer vilket gör att de anser det relevant att förtydliga att parterna är 

gifta och har en sexuell relation. I Christies (1986) teori framgår det att ett brottsoffer för ett 

övergrepp inom en relation inte anses lika felfri som övergrepp begångna av en främling. 

Utifrån det ifrågasätter den här studien på vilket sätt det är relevant vid bedömningen av ett 

påstått övergrepp. 

I mål B 4205–19 återfinns indikationer på att domstolen anser att målsägande uppfyller 

egenskaper för att anses vara ett trovärdigt brottsoffer, bland annat genom hennes 

dagboksanteckningar där målsägande uppger att hon mått väldigt dåligt, gråtit och sagt nej till 

den tilltalade. Utifrån sättet målsägande agerar efter övergreppen, av de dagboksanteckningar 

domstolen tar del av, kan en möjlig förklaring till varför hon anses trovärdig vara att hon (enligt 

domstolen) agerar på “rätt” sätt.  

I den anteckning[en] [dagboksanteckningen] uttrycker målsäganden viss 

förtvivlan över sin situation och beskriver, utöver andra missförhållanden, att 

[den tilltalade]: “nu tvingat mig till sex. Jag ville inte. Men han gjorde det ändå. 

Jag grät och gråter fortfarande. Är det våldtäkt? Jag skrek inte men vågade inte 

heller. Ville bara att det skulle sluta, sa till han att sluta men han bara fortsatte. 
Mål 4205–19 s. 3 st. 3 
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I detta citat resonerar domstolen kring målsägandens sinnesstämning vilket utgör en del av 

domstolens bedömning att hon är trovärdig och hennes uppgifter tillförlitliga. Det går att se 

Christies (1986) teori även här i form av att vara “skör” och reagera på “rätt” sätt efter 

övergreppet. Eftersom målsägande uppger att hon gråtit, inte ville och inte vågade skrika vilket 

kan tolkas som att hon kände en stark rädsla. Dessa reaktioner från målsägandens gör att hon 

blir ett legitimt brottsoffer, vilket även är en del av Christies teori. 

Vidare i mål B 4300–18 uppger målsägande att hon var “så förtvivlad att hon övervägde och 

förberedde att ta sitt liv” (s. 5). Detta går även att identifiera i mål B 4205–19 och B 3584–18 

i hur domstolen argumenterar kring målsägandens trovärdighet genom att ta fasta på vissa 

utsagor som blir ledande när domstolen ska avgöra målsägandens trovärdighet. Målsägandena 

i mål B 4300–18 och B 4205–19 lever upp till föreställningarna av vad Christie (1986) 

benämner som det ideala brottsoffret. Medan i mål B 3584–18 bedöms målsägande inte 

trovärdig. En faktor kan vara att hon inte agerar eller reagerar likt övriga målsägande i de fall 

som undersökts. Hon bedöms till exempel inte felfri utan beskrivs istället av domstolen som 

någon med en “[...] komplicerad personlighet [...] vars utsaga skiftar oerhört i sin karaktär” (s. 

4). Hon levde också i en relation med den tilltalade att jämföra med mål B 4300–18. Vidare 

kan hävdas att målsägande kan karaktäriseras som “skör” på grund av sin dokumenterade 

psykiska ohälsa. Vi ställer oss frågande till varför hon ändå inte lever upp till kriterierna för ett 

idealt brottsoffer. Där kan teorin om att vara avvikande vara relevant. Inom socialpsykologin 

finns tanken om att den som inte agerar eller ser ut som normen stämplas som avvikande och 

allt som de följaktligen gör och säger härleds sedan till stämplingen (Lindblom & Stier, 2011). 

Domstolen anser även att det förekommer överdrifter i målsägandens utsaga, någonting som 

utgör en del av domstolens bedömning av hennes trovärdighet. 

Det handlar således inte enbart om att [målsägande] använt olika 

förstärkningsuttryck för att beskriva respektive händelse såsom till exempel att 

[den tilltalade] “slog ihjäl henne” utan om att hon av allt att döma överdrivit 

beskrivningen av den faktiska våldsanvändningen. Mål 3584–18 s. 4 st. 2 

I citatet framgår att målsägande inte anses trovärdig, till viss del på grund av att hon använder 

ett annat sätt att uttrycka sig än domstolen gör. Domstolen anser att målsägande använder sig 

av bland annat av förstärkningsuttryck symptomatiskt för slang som krockar med språket som 

är normerande i domstolen. Det är domstolen som har den dömande makten att forma målet 

vilket skapar diskurser om exempelvis vad som får anses sant och vilket språk som ska 

användas (Van Dijk, 2015). Vidare anser Van Dijk (2015) att de flesta individer har kontroll 

över vardagliga samtal, men inte över den samhälleliga diskursen över vad som anses rätt eller 

fel. Då är det domstolen, i det här fallet, som har en högre maktposition. Utifrån den dömande 

makten får domstolen tolkningsföreträde. Målsägande i fallet uppger exempelvis att “han slog 

ihjäl henne” (Mål B 3584–18 s. 4), någonting som domstolen anser är en överdrift. Det är ett 

exempel på två språkdiskurser som krockar där domstolen tar målsägandens ord bokstavligt 

utifrån det språk som används av dem, medan målsägande uttrycker sig mer abstrakt och 

vardagligt. Eftersom domstolen har makten i situationen är det deras språk som får företräde, 

vilket missgynnar målsägande och hennes sätt att tala. Det kan vara en orsak till varför 

målsägande anses icke-trovärdig.  

I mål B 794–19 bedöms målsägande trovärdig trots att målsägande reagerat “fel” genom att 

inte lämna lägenheten tidigare och inte ropat på hjälp. Hon kan anses klandervärd 

utifrån Christies (1986) teori om att ett brottsoffer bör vara “felfri”. Trots detta bedömer 

domstolens målsägandens förklaring till dessa reaktioner som rimlig och trovärdig. En 

målsägande kan alltså bedömas trovärdig även om hon inte lever upp till föreställningen om ett 
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idealt brottsoffer. Detta skulle kunna förklaras med att domstolen skapar diskursen om vad som 

ska anses rimligt eller orimligt. I mål B 3337–19 kan det tolkas som att domstolen anser att 

målsäganden har reagerat ”rätt” efter våldtäkten när hon, enligt vittnen, blivit mycket uppriven. 

Målsäganden var även villig att underkasta sig drogtest och gynekologisk undersökning vilket 

domstolen anser ökar hennes trovärdighet ytterligare. Även fast det inte direkt framgår i 

domskälen att domstolen anser att hon har reagerat rätt, har domstolen gjort valet att inkludera 

detta i domskälen för att styrka hennes trovärdighet vilket i sig formar en diskurs om hur 

brottsoffer bör reagera efter en våldtäkt.  

6.2 Trovärdighet 

Utifrån datamaterialet i denna studie har ett kriterium för att anses trovärdig identifierats, som 

inte återfinns i någon praxis. Det är att målsägande på något sätt ska ha berättat för en annan 

person om övergreppet. Detta ska gärna ha skett nära inpå övergreppet och helst ska 

målsägande ha redogjort för händelsen på liknande sätt till flera personer. Några exempel på 

mål där målsägande på något sätt har kommunicerat med andra personer om övergreppet 

återfinns i: mål B 8539–19, mål B 816–18, mål B 2179–19, mål B 3337–19, mål B 1200–19 

och mål B 809–19. Av NJA 2010 s. 671 framkommer vägledande praxis, där det framgår att 

domstolen bör beakta målsägandens reaktioner omedelbart efter händelsen och dennes 

agerande i övrigt. Det framgår inte på vilket sätt domstolen bör beakta dessa reaktioner och de 

står inte heller som specifika kriterier för trovärdighet. Det framträder ändå som ett mönster i 

ovannämnda mål att domstolen använder dessa eventuella reaktioner som kriterium för att 

bedöma målsägandens trovärdighet. Å andra sidan framgår i mål B 715–19 att målsägande 

kommunicerade med andra personer men där domstolen ändå ifrågasätter målsägandens 

trovärdighet. 

De uppgifter som målsägande lämnade till vittnena har alltså varit mycket 

kortfattade och innehåller inte heller, med något undantag några detaljer. Mål B 

715–19 s. 5 st.1 

I diskursen om trovärdighet domstolen bygger i detta fall godtar de inte att målsägande har talat 

med vittnen som i tidigare nämnda fall, utan avskriver det till viss del på grund av att hon inte 

ingående berättat om övergreppen för vittnena. Domstolen kan göra den bedömningen eftersom 

det inte specificeras exakt hur domstolen ska bedöma dessa reaktioner i NJA 2010 s. 671. 

Utifrån materialet som den här studien har tagit del av går det att se att det är vanligt 

förekommande att målsägandens reaktioner och agerande är ett kriterium för att bedöma 

dennes trovärdighet. Det innebär att det finns en risk för godtycklighet av domstolen och att 

rättssäkerheten brister när domstolen resonerar på olika sätt i förhållande till kriterierna. 

Målsägandens trovärdighet ifrågasätts också i mål B 3584–18. I domstolens skiljaktighet 

framgår att den tilltalade inte bedöms som trovärdig av hovrättsrådet. I domskälen ges dock 

målsägande inte utrymme att pröva sin trovärdighet gentemot den tilltalades. Hovrättsrådet 

påpekar i domskälens skiljaktighet att det finns otydligheter kring den tilltalades uppgifter som 

säger emot bevisningen. Att fokus endast ligger på målsägande i domskälen kan ha att göra 

med det faktum att det konstateras att hon har psykisk ohälsa, vilket kan vara ett tecken på att 

domstolen omedvetet “letar” efter sådant som bekräftar det de associerar med psykisk ohälsa - 

vilket inom socialpsykologi kallas för selektiv perception (Lindblom & Stier, 2011). Det 

innebär att när domstolen får reda på att målsägande har psykisk ohälsa har de en uppfattning 

om vad det innebär och efter det hanterar de målet och bevisning utifrån deras föreställningar 

kopplade till psykisk ohälsa. Det kan finnas andra personliga faktorer som spelar in, till 

exempel kan den tilltalades språk stämma bättre överens med domstolens språk, vidare är den 
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tilltalade en man vilket ger en högre maktposition än målsägande som är en kvinna utifrån ett 

intersektionellt perspektiv (Mattsson, 2015). Trots att målsägande pratat med vittnen, skaffat 

fotografier, sökt vård och sökt polis, hjälper det inte hennes trovärdighet. Detta kan ha att göra 

med vissa maktrelationer som intersektionalitet behandlar där olika kategorier i olika kontexter 

förändrar individens maktposition. Målsägande är på många sätt i underläge, på grund av kön 

och kultur men också domstolens bedömning av hennes psykiska tillstånd. 

Vidare har den här studien observerat att domstolen inleder och formulerar sina domskäl på 

olika sätt gällande huruvida en trovärdig berättelse kan vara tillräcklig bevisning tillsammans 

med vad som övrigt framkommit i utredningen. I mål B 715–19 inleder domstolen sitt domskäl 

med att fastställa rådande praxis för hur en utsaga ska vara för att anses trovärdig. Domstolen 

konstaterar att det inte räcker med en trovärdig berättelse för en fällande dom utan berättelsen 

måste ha stöd i annan bevisning.  

För en fällande dom räcker det inte med en trovärdig berättelse från målsägande 

utan denna berättelse måste även ha stöd i annan utredning. Mål B 715–19 s. 3 st. 

4 

Men i mål B 2179–19 formulerar domstolen att en utsaga som bedöms trovärdig kan i sig vara 

tillräcklig för en fällande dom. Det kan även ses i mål B 816–18. 

I rättsfallen uttalas att en trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad 

som [i] övrigt har framkommit i målet kan vara tillräckligt för en fällande dom. 
Mål B 2179–19 s. 6 st. 2 

Här kan vi se en diskrepans i hur domstolen väljer att uttrycka sig i olika domar, vilket stämmer 

med vad denna studie observerat om att domstolen bygger domskälen för att passa sina narrativ, 

det vill säga den bedömning de har gjort. I kritisk diskursanalys studeras hur grupper med makt 

uttrycker den makten genom språket och att se de strukturer som därmed träder fram i texten 

(Van Dijk, 2015). I båda målen säger domstolen egentligen samma sak men formuleringen 

skapar olika bilder av fallen och vad som kommer att krävas av målsäganden. I ovannämnda 

fall rör det sig om en friande och en fällande dom. Vårt resonemang kring varför vi kan se en 

diskrepans i hur domstolen uttrycker sig tolkar vi utifrån kritisk diskursanalys kan handla om 

att forma ett narrativ som passar och legitimerar den bedömning de gjort så att läsaren tidigt 

får en bild av vad som kommer anses vara den rätta logiska domen. 

Ett annat exempel är när domstolen bedömer en målsägandens berättelse. En faktor som 

bedöms olika är förekomsten av svårförklarliga moment. I mål B 715–19 och i mål B 3584–18 

sänker förekomsten av svårförklarliga moment målsägandens trovärdighet.  

Ytterligare uppgifter som är svårförklarliga är att hon, trots att hon efter 

samlaget på grund av rädsla inte vågade lämna lägenheten [...]. Målsägande har 

på fråga varför hon var rädd endast svarat svepande att hon inte vet. Dessa 

omständigheter innebär att målsägandens berättelse kan ifrågasättas. Mål 715–

19 s. 4 st. 2 

I mål B 1200–19 kommer domstolen fram till att målsägande är trovärdig trots förekomsten av 

svårförklarliga moment.  

Den innehåller inte några direkta motsägelser, låt vara att den innehåller några 

svårförklarliga inslag. De uppgifter som hon har lämnat om händelsen framstår 
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som tillförlitliga när det gäller det huvudsakliga händelseförloppet även om det 

råder osäkerhet om vissa detaljer. Mål B 1200–19 s. 12 p. 30 

Det ovannämnda gäller även för mål B 794–18. Det är upp till domstolen att avgöra huruvida 

förekomsten av svårförklarliga moment anses sänka målsägandens trovärdighet. Rimligheten 

av svårförklarliga moment är upp till domstolen att bedöma. I SOU 2017:7 s. 208 framgick att 

människans förmåga att avgöra om människor ljuger är begränsad och när expertgrupper 

undersöktes gjordes som högst 60 % korrekta bedömningar men det var ovanligt att de gjorde 

det. Eftersom domstolen aldrig har hela sanningen blir det en individuell tolkningsfråga hos 

domstolen att avgöra vem av den tilltalade och målsägande som talar sanning när det 

exempelvis uppstår svårförklarliga moment och berättelser krockar med varandra. Detta kan 

missgynna målsäganden (som Ventura (2016) påvisar) då det finns en risk att dessa individuella 

bedömningarna omedvetet görs utifrån eventuella könsstereotypiska föreställningar de 

yrkesverksamma i domstolen har och målsägandens trovärdighet kan påverkas.  

Ur datamaterialet kan vi se att domstolen använder ordet “återhållsam” för att beskriva 

målsägandens utsaga. Ordet tycks ha en positiv innebörd i beskrivningen av utsagan. Detta ord 

är enligt vår mening, synonymt med ”försiktig”, ”sparsam” och ”restriktiv”. Den här 

egenskapen går inte att härleda till någon vägledande praxis eller riktlinje, varken i NJA, 2010 

s. 671 eller NJA, 2017 s. 316 som hänvisas till att innehålla kriterierna för bedömning av 

trovärdighet i en utsaga. Ekström (2003) konstaterar att mellan åren 1946–1950 skuldbelades 

sexuellt aktiva kvinnor då det fanns en förväntan om att de skulle vara återhållsamma. Det går 

därför att fundera på varifrån den uppfattningen kommer och hur det kommer sig att den 

återfinns i domskäl idag när Ekströms (2003) forskning undersökte domar från 1946–1950. Är 

det en kvarlevande norm som än idag påverkar praxis? Exempel på mål där ordet ”återhållsam” 

återfinns är mål B 794–19 och B 809–19. 

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att målsäganden har framstått som 

trovärdig. Hennes berättelse har varit återhållsam och fri från överdrifter. Mål 

809–19 s. 4 st. 3 

Hennes berättelse har också framstått som både nyanserad och återhållsam. Mål 

794–19 s. 4 st. 2 

Det går att fundera kring om återhållsam är något som används endast vid kvinnliga 

målsäganden och i sådana fall huruvida ordet är kopplat till könsstereotypiska föreställningar 

om hur en kvinna ska vara dels i allmänhet men också specifikt som ett trovärdigt brottsoffer. 

Som tidigare forskning visar påverkar könsstereotypiska föreställningen bedömningen av 

huruvida ett brottsoffer anses trovärdigt eller inte utifrån om och hur denne lever upp till dessa 

föreställningar (Ventura, 2016; Le Harpe et al., 2019; Schuller et al., 2010). 

6.3 Normer och diskurser 

När det kommer till diskurser som domstolen skapar visar empirin att det kan skilja sig åt i 

olika mål. En diskurs handlar bland annat om vad som inkluderas, men även vad som utesluts. 

Det framgår till exempel i mål B 3584–18 av domstolens skiljaktighet att målsägande har 

kontaktat vittnen som beskrivit att målsägande var uppriven och mådde dåligt, men detta 

exkluderas från domskälen. Det trots att NJA 2010 s. 671 råder domstolen att alltid beakta 

målsägandens reaktioner och agerande efter det påstådda övergreppet. Vidare bedömer 

domstolen i mål B 4205–19 att det inte är relevant för narrativet de bygger att ta med att 

målsägande och den tilltalade levde i en relation, men läsaren kan förstå att det rör sig om 
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övergrepp i en relation då domstolen beskriver att de påstådda övergreppen har skett “i deras 

gemensamma hem” (s. 2). I övrigt nämns inte relationen och domstolen resonerar inte kring att 

de är ett par. Likaså framgår att målsägande och den tilltalade i mål B 4300–18 lever i en 

relation på ett indirekt sätt, genom att den tilltalade beskrivs ha varit svartsjuk och misstänkte 

att målsägande var otrogen. Som nämndes tidigare framgår det också tydligt i domstolens 

skiljaktighet att parterna var gifta vid tiden för övergreppet. Det går även här att fundera på 

varför domstolen i sin skiljaktighet anser det relevant att ta upp att målsägande och den 

tilltalade hade en relation medan det inte ansågs relevant i domskälen. I diskursen som skapas 

i detta avsnitt går det att skönja vissa normer kopplade till heterosexuella parrelationer och 

vilka föreställningar som finns kring dem. Christie (1986) hävdar att brottsoffer vars 

gärningsmän är någon de lever i en relation med ofta har svårare att anses trovärdiga då de 

indirekt får ta en del av skulden och bedöms klandervärda och icke felfria.  

I mål B 4205–19 ges målsägande utrymme att redogöra för sina känslor via sin dagbok, det är 

också ett uttryck för domstolens makt eftersom de får bestämma vad som anses relevant att ta 

med och inte. I domskälen i mål B 3584–18 utesluts sådant som målsäganden uppgivit under 

förhör och i domstolen. I domstolens skiljaktighet framgår däremot att målsägande uppgivit till 

vittnen att hon mått dåligt. Det visar på den makt som domstolen, utifrån kritisk diskursanalys 

(Van Dijk, 2015), har att inkludera och exkludera information de antingen anser är viktig eller 

inte. I BRÅ (2013) framgår att medborgarens förtroende för domstolarna påverkas av hur 

transparenta de är i sin beslutsprocess. I mål B 4300–18 ges målsägande utrymme i domskälen 

att berätta om sina upplevelser och känslor, där det framgår att hon haft självmordstankar. Det 

går att konstatera att två av de tre målsägande anses trovärdiga. Målsägande i mål B 3584–18 

anses inte trovärdig. Det framgår tidigt i domskälen, utifrån hur de är formulerade, vem som 

kommer att bedömas trovärdig respektive icke trovärdig. Det väcker tanken att domskälen inte 

är objektivt skapade.  

[...] hade samlag med henne utan att hon deltog frivilligt, vilket [den tilltalade] 

insåg eftersom hon både sade “nej” och förgäves försökte hålla honom undan. 
Mål B 4205–19 s. 2 st. 3 

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att [målsägandens] uppgifter 

ska läggas till grund för bedömningen. Mål B 4300–18 s. 5 st. 1 

Hovrätten har således i detta mål - liksom i de flesta mål av aktuellt slag - att 

bedöma hennes trovärdighet och om hennes uppgifter är så tillförlitliga att de 

kan läggas till grund för bedömningen. Mål B 3584–19 s. 4 st. 1 

Det går att fundera på om domstolen utifrån sin bedömning formulerar diskursen om 

målsägandens trovärdighet i domskälen för att passa det narrativ de skapat istället för att vara 

transparenta och lyfta fram anledningen till varför de inkluderar vissa fakta och exkluderar 

andra. I mål B 4205–19 framgår att målsägande uttryckligen sa “nej” medan det inte återfinns 

någon redogörelse från målsägande kring händelseförloppet i mål B 3584–18. När vi tittar på 

mål B 4205–19 och B 3584–18 utifrån ett helhetsperspektiv går det konstatera flera likheter 

mellan målen, exempelvis förekomsten av tidigare våld och att målsägande och den tilltalade 

levde i relationer vid tiden för övergreppen. Utifrån hur domskälen i båda målen är uppbyggda 

framgår det att i B 4205–19 bedöms målsägande trovärdig och domskälet är utformat för att 

bygga upp och stötta tesen om att hon är trovärdig. Medan i mål B 3584–18 sker snarare det 

motsatta där domstolen fastslår att hon inte anses trovärdig och domskälet byggs efter det, där 

bevisningen snarare stärker tesen om att målsäganden är icke-trovärdig.  Ett annat exempel 

som visar att domstolen avskriver målsägandens berättelse är att domstolen ifrågasätter 
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målsägandens egen upplevelse av smärta, när de kommer fram till att det inte kan ha gjort så 

ont som målsägande uttrycker när den tilltalade försökte penetrera målsägande genom hennes 

shorts.  

Det är svårt att se att den tilltalade på det sätt som [målsägande] beskrivit skulle 

kunna orsaka den typen av smärta. Mål B 3584–18 s. 11 st. 2. 

Vi kan inte veta hur domstolen har resonerat i detta stycke men det kan ses som nödvändigt att 

avskriva denna händelse för att narrativet i domskälen ska passa in för en friande dom. Det kan 

också röra sig om att domstolen tvivlar på målsägandens utsaga, på grund av att det framkom 

att hon lider av psykisk ohälsa och domstolen uttrycker tidigare i domskälet att målsägandens 

berättelse varit skiftande och att hennes uppgifter måste tas med stor försiktighet. 

6.4 Språk 

Utifrån hur domstolen inleder domskälen går det skönja vissa mönster. Vid en friande dom har 

vi kunnat se att domskälen inleds med hänvisning till olika juridiska termer och kriterier för att 

legitimera den dom som kommer att fastställas längre fram. Domstolen bygger därmed en 

diskurs om skuldfrågan där deras bedömning framstår som en absolut sanning. Detta görs inte 

lika konsekvent, eller på samma sätt i de domar som är fällande.  

Exempel på inledningar i friande domar är mål B 3584–18: 

För en fällande dom i brottmål krävs att domstolen genom den utredning som 

lagts fram finner det ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig 

till det som läggs honom till last.  

Exempel på inledningar i fällande domar är mål B 3337–19 

Ett deltagande i en sexuell handling är inte frivilligt om personen i fråga inte är 

kapabel att ge uttryck för sin egen vilja på grund av att han eller hon befunnit sig 

i en särskilt utsatt situation. 

Detta kan kopplas till Bitschs (2019) forskning. Hon kunde visa att människor uppfattar ett fall 

och dess parter är avhängigt på hur de presenteras. Vi tolkar det som att domskälen är 

konstruerade för att domstolen ska kunna legitimera sin bedömning som en absolut sanning 

redan i hur de inleder domskälen. Hur de inleder domskälen och vad de anser relevant att 

inkludera innan de kommer till sakfrågan formar deras narrativ och hur läsaren ska uppfatta 

utfallet och parterna i målet.  

I mål B 2275–19 inleds domskälet med en beskrivning av målsäganden, som förvisso är hennes 

egen beskrivning av sig själv, men som domstolen utifrån sin makt väljer att inleda sitt domskäl 

med och som därmed skapar ett narrativ som ger läsaren en bild av målsäganden. 

Hon blir glad och sprallig när hon är berusad. Ibland får hon minnesluckor när hon dricker 

alkohol, men hon har alltid kontroll på vad hon gör. Mål B 2275–19 s. 3 1 st. 

Detta var inte någonting som förekom i andra fall, men det skapar en bild av målsäganden som 

kan ses utifrån föreställningar om könsstereotypiskt beteende och Christies (1986) teori om det 

ideala brottsoffret där målsäganden kan tolkas framstå som en klandervärd kvinna.  
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I empirin kunde vi se en skillnad i hur domskälen är utformade. I mål B 1200–19, vilket är den 

hittills enda våldtäktsdomen som prövats i Högsta domstolen sedan lagändringen 1 juli 2018, 

går att utläsa att domskälet är utformat på ett mer neutralt och objektivt sätt där fokus ligger på 

att förklara händelseförloppet utan värderingar samt fokus på huruvida samtycke förelegat - 

mer än på målsägande som person. Detta skulle kunna få konsekvenser för hur domstolen 

bedömer målsägandens trovärdighet, men även hur läsaren uppfattar domen och målsäganden. 

Ett exempel är punkt 33 på s. 33 i mål B 1200–19:  

Inledningsvis kan konstateras att det faktum att målsäganden och [den tilltalade] 

var ense om att ligga i samma säng och att de var klädda i enbart underkläder 

inte innebär att målsäganden deltog frivilligt också i de sexuella handlingarna 

Jämfört med hur hovrätten beskriver ett händelseförlopp på s. 11 i mål B 3584–18: 

Hon har bland annat berättat att [den tilltalade] försökte penetrera henne genom 

hennes shorts och trosor och att detta orsakade henne sådan smärta att hon 

gallskrek. Det är svårt att se att [den tilltalade] på det sätt som [målsägande] 

beskrivit skulle kunna orsaka den typen av smärta.  

Vi kan se en skillnad i var fokus i domskälen ligger i ovannämnda fall. Den första 

prejudicerande domen i Högsta domstolen fokuserar mer på själva gärningen och huruvida 

samtycke förelåg, medan hovrätten fortfarande ägnar större del av domskälet till att fokusera 

på målsäganden som person än själva gärningen. Det kan tolkas utifrån social perception 

(Lindblom & Stier, 2011) att domstolen i mål B 3584–18 har en föreställning om målsäganden 

utifrån att de inleder domskälet med att hon har psykisk ohälsa, vilket vi tolkar sedan styr 

narrativet om henne och hennes utsagor. Vidare attribuerar de hennes beteende att vara kopplat 

till psykisk ohälsa, exempelvis som i ovanstående citat där de ifrågasätter hennes förmåga att 

korrekt återge en upplevelse av smärta. Vi är medvetna om att dessa två fall inte beaktar samma 

lagparagraf och försöker därför inte jämföra utfallen. Det vi åsyftar är hur domstolens arbetssätt 

utifrån den nya lagändringen möjligen har skiftat fokus, vilket kan påverka bedömningen av 

trovärdighet - som är den här studiens fokus. Utifrån det ovanstående citatet från Högsta 

domstolen tolkar vi att deras domskäl troligen inte hade formulerats på samma sätt som 

hovrätten gör i det målet, eftersom sätten Högsta domstolen och hovrätten formulerar sig på är 

genomgående i hela domskälen.  

I både mål B 4205–19 och B 3584–18 har tidigare våld förekommit, men målsäganden bedöms 

olika gällande trovärdigheten och likaså bedöms förekomsten av upprepningar i utsagorna olika. 

Målsäganden i B 3584–18 beskriver olika tillfällen då våld förekommit, eftersom hon och den 

tilltalade uppfattas ha ingått i en relation sedan 2016. I målet beskriver domstolen berättelserna 

som onyanserade, att målsägande haft svårt att specificera händelserna i tid och att flertal 

händelser målsägande redogör för liknar varandra.  

[Målsägande] har förklarat att det var en fråga om två olika händelser, låt vara 

med liknande inslag [...] Mål B 4205–19 s. 2 st. 4 

[Målsägandes] sätt att beskriva [den tilltalades] våldsanvändning under den 

åtalade perioden har framstått som onyanserad. Mål B 3584–18 s. 5 st. 2 

Citaten ovan visar på domstolens olika sätt att skriva fram bilden av målsägande. I mål B 4205–

19 resonerar domstolen och inkluderar målsägandens förklaringar till de liknande händelserna 

vilket domstolen initialt anser svårförklarligt och som de anser kan vara en faktor som sänker 
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uppgifternas tillförlitlighet. Efter domstolens resonerande kring uppgifterna bedöms ändå 

målsäganden som trovärdig. I mål B 3584–18 använder domstolen ett annat språk för att 

beskriva målsäganden där domstolen fastslår, mer än vad de resonerar om, hennes trovärdighet. 

Det framställs i målet som att dessa faktorer sänker målsägandens trovärdighet och till skillnad 

från mål B 4205–19 ges inte målsägande i mål B 3584–18 utrymme i domskälen att förklara 

eller resonera kring likheterna. Exempelvis att det kan vara svårt att minnas vilken misshandel 

som skedde när om någon lever i en relation där våld förekommer regelbundet - något 

målsägande får utrymme till i mål B 4205–19. En bild av målsäganden skapas i båda målen 

utifrån diskursen om trovärdighet. Foucault (1972) menar att det är i diskursen bilden av 

människan skapas (Winther Jörgensen & Phillips, 2000), vilket går att återfinna i dessa mål då 

det blir två olika bilder av målsägandena. Det går även att se utifrån domstolens makt om vad 

som får inkluderas och uteslutas när domstolen bygger narrativet i domskälen för att stärka 

deras val av dom. Det kan även diskuteras i mål B 3584–18 om domstolen upplever målsägande 

utifrån den diskurs om målsägandens trovärdighet som inleder domskälet, där de redogör för 

hennes “komplicerade personlighet” och där det framgår att hon lider av psykisk ohälsa 

samtidigt som de redogör för kriterier för trovärdighet. Narrativet som sedan byggs kan därmed 

ses i ljuset av socialpsykologi där människor omedvetet söker sådant som bekräftar de 

föreställningar vi har om olika fenomen, exempelvis psykisk ohälsa. Detta formar även den 

bild som läsaren skapar kring målet, målsägande, domstolens bedömning av bevisningen och 

målsägandens utsaga.  

Utifrån mål B 3584–18 inleder domstolen med att redogöra för lagtext, kriterier och rekvisit. 

Kritisk diskursanalys är ett sätt att studera olika maktrelationer, både hur makt uttrycks genom 

ord men också genom handlingar. Det är även ett sätt att studera hur och vem som får utforma 

samtalen och bestämma vad som får vara med och inte, samt vad som får anses som relevant 

och inte (Van Dijk, 2015). Det kan ses som att domstolen bygger upp en diskurs om 

trovärdighet för en friande dom, som de rättfärdigar med annan praxis. Domstolen redogör 

även för att målsägande har psykisk ohälsa och att hennes uppgifter måste värderas med stor 

försiktighet, och att det kommer krävas mycket starkt stöd från den övriga utredningen för att 

hennes uppgifter ska anses trovärdiga. En konsekvens av att domstolen bedömer målsägande i 

mål B 3584–18 som icke-trovärdig är att domstolen konstaterar att det förekommit våld men 

eftersom bevisning och målsägandens utsaga inte helt överensstämmer, avskriver domstolen 

åtalspunkten. Därmed blir det konstaterade våldet även avskrivet.  

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att dessa bilder ger stöd för att 

[målsägande] utsatts för ytterligare våld mot ansiktet sedan den 5 maj 2016. Mål 

B 3584–18 s. 7 st. 3 

Det kan också konstateras att det våld som [målsäganden] beskrivit under 

respektive punkt inte överensstämmer med de skador som kunnat konstateras 

[…]. Mål B 3584–18 s.8 st. 4 

Då domstolen inte anser att målsägandens sätt att beskriva våldet hon har blivit utsatt för 

överensstämmer med de skador som framkommer i bevisningen anser domstolen inte styrkt att 

hon har blivit utsatt för tillräckligt med våld. Hennes trovärdighet gällande våldet är därmed 

låg, trots att domstolen konstaterar att det förekommit våld men domstolen resonerar inte vidare 

kring det våld som faktiskt förekommit. Vi tolkar detta som att resonemang och 

ställningstagande till det bevisade våldet utelämnas på grund av att det inte passar narrativet 

domstolen bygger upp i domskälen. Det är domstolen som i den här kontexten har makten att 

forma vad som får anses vara “sant” (Van Dijk, 2015). I mål B 4205–19 gör domstolen inte 

denna avvägning eller bedömning gällande våldet, de konstaterar att det förekommit våld, men 
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gör ingen gradering av huruvida våldet är tillräckligt allvarligt för att ha varit i sådan grad som 

målsägande hävdar.  

Ett annat exempel på att domstolen har makten att avgöra vad som anses relevant och inte 

relevant att ta med i domskälen är mål B 2275–19 där målsägande inte bedöms trovärdig utifrån 

avsaknad av vittnen och “knapphändiga uppgifter”. Enligt målsägande själv minns hon inte hur 

hon hamnade på badrumsgolvet där det påstådda övergreppet begicks, men hon uppger att hon 

fick ett slag i bakhuvudet när hon gick in på toaletten. Domstolen resonerar inte kring en 

eventuell koppling mellan slaget i huvudet, att hon hamnade på golvet och att hon sedan inte 

minns.   

Hon kan inte riktigt svara på hur hon hamnade på golvet, men hon vet att hon 

fick ett slag i bakhuvudet som gjorde ont (Mål B 2275–19 s. 3 st. 1). [...] Exempelvis 

har hon alltjämt inte kunnat svara på hur hon hamnade på golvet eller hur den 

sexuella handlingen inleddes. St. 3 

Domstolen resonerar kring alternativa teorier om blåmärken hon hade på kroppen och föreslår 

att hon kan ha fått dem från ambulanspersonalen som höll fast henne när hon fick ett anfall. 

Domstolen redogör inte för varför ambulans kallades till platsen eller varför hon fick ett anfall, 

något som skulle kunna handla om en chock efter ett övergrepp. Det ges inget utrymme för de 

resonemangen i domskälet, men domstolen ger sig själva utrymme till att resonera kring 

blåmärkena. Detta kan ses som ett exempel på hur domstolen har makten att avgöra vad som 

är relevant att resonera kring och inte (Van Dijk, 2015), vilket i detta fall får stora konsekvenser 

för målsäganden i fallet och även vad som i slutändan ingår i domskälen och inte. Detta 

påverkar även vilken syn utomstående läsare får av fallet och visar på den makt domstolen har 

i att forma narrativet som sedan blir tillgängligt för samhället. 

Ett mål där domstolen resonerar kring alternativa teorier är mål B 794–19 där domstolen 

resonerar i domskälen kring varför målsägande i de första förhören inte kunde redogöra för 

övergreppet i detalj och varför senare förhör innehöll fler detaljer. Domstolen konstaterar att 

det är förståeligt utifrån händelsen att målsägande kan ha haft svårt att redogöra för vad som 

hänt i nära anslutning till övergreppet.  

Vidare är det förståeligt att målsäganden vid förhören den 13 och 14 oktober 

2018 har befunnit sig i ett upprivet tillstånd och därför kan ha haft svårt att samla 

sina tankar och i detalj redogöra för händelseförloppet [...]. Mål 794–19 s. 5 st. 2 

Utifrån huruvida domstolen resonerar kring alternativa teorier kan det tänkas att målsägandens 

trovärdighet kan stärkas eller ifrågasättas baserat på om och hur domstolen resonerar kring 

händelserna i målet. Det är också, som tidigare nämnt, domstolen som anpassar domskälen för 

att bygga diskursen i målet och resonerandet kan därmed ses som deras sätt att styrka sin dom.  

6.5 Minnesluckor 

Ett förekommande fenomen i vår empiri är förekomsten av minnesluckor eller minnesförlust. 

I mål B 8144–19 har målsägande endast minnesfragment på grund av alkohol- och 

narkotikakonsumtion. Domstolen accepterar målsägandens minnesförlust och bedömer att den 

inte påverkar hennes trovärdighet. Domstolen konstaterar vidare att minnesförlusten i sig inte 

är tillräcklig bevisning för att ett övergrepp har skett.  
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Målsäganden har endast enstaka minnesfragment från den relevanta tiden. Det 

saknas skäl att ifrågasätta att det verkligen förhåller sig på det sättet. Mål B 8144–

19 s. 5 st. 2. 

Minnesförlusten i sig utgör inte tillräcklig bevisning för att målsäganden vid 

tidpunkten för samlaget med [den tilltalade] befann sig i en särskilt utsatt 

situation. Mål B 8144–19 s. 5 st. 2. 

Vidare skriver domstolen i sitt domskäl i mål B 2275–19 att målsägande har svårt att redogöra 

för vad som hänt henne och målsägande uppger att hon fick ett slag i huvudet och inte minns. 

Det skulle kunna vara frågan om att hon hade någon form av minnesförlust. Domstolen godtar 

inte detta. En anledning till det kan vara att vittnen uppger att de inte ansåg att målsäganden 

var särskilt berusad och att hon för vittnen talat om kvällen men inte om det som skedde i 

badrummet.  

Även om målsäganden har kompletterat sin utsaga i hovrätten kvarstår faktum 

att hon har lämnat relativt knapphändiga uppgifter beträffande det för 

brottsanklagelsen centrala händelseförloppet. Mål B 2275–19 s. 3 st. 3 

I mål B 3337–19 har målsägande stora minnesluckor som får stöd av teknisk bevisning av att 

hon hade alkohol och narkotika i kroppen. Där godtar domstolen hennes minnesförlust och den 

påverkar inte hennes trovärdighet, troligen för att det finns teknisk bevisning. Det är något som 

saknas i mål B 8144–19, precis som i mål B 2275–19, men i mål B 8144–19 godtar domstolen 

minnesförlusten. Även i mål B 1034–18 och B 8539–19 godtar domstolen målsägandens 

minnesförlust och det påverkar inte deras trovärdighet negativt. Det framstår som att det är 

andra faktorer som avgör om domstolen anser minnesförlusten godtagbar i förhållande till 

målsägandens trovärdighet. Målen har olika omständigheter och det kan finnas varierande 

grader av stödbevisning som den här studien inte beaktar. Däremot kan vi se, när det kommer 

till minnesluckor, att andra faktorer som att målsäganden får stöd av maktbärande funktioner 

som polisen i mål B 3337–19. Vem som får komma till uttryck och vem som får 

tolkningsföreträde i en kontext är nära knutet till intersektionalitetsbegreppet (Mattsson, 2015) 

där vi kan se hur olika grupper innehar olika positioner av makt och där en polis kan anses ha 

större makt än en kvinna som kan tänkas (utifrån domskälet) ha ett umgänge som anses 

klandervärt där alkohol och narkotika förekommer. Det går att resonera kring huruvida 

målsäganden hade ansetts trovärdig om hon inte hade haft stöd från andra delar av rättsväsendet, 

i detta fall poliser. Däremot kan vi inte, utifrån denna empiri, se något mönster i hur domstolen 

bedömer målsägandens trovärdighet utifrån förekomsten av minnesluckor, vilket kan indikera 

att det är andra faktorer än de som denna studie fokuserar på som avgör hur domstolen bedömer 

minnesluckor som acceptabla eller inte.  

7. Diskussion 

7.1 Hur målsäganden bör agera för att bli trovärdig 

När materialet analyserades kunde vi identifiera föreställningar kring kön och genus som 

påverkar domstolens resonerande. Det är även framträdande i tidigare forskning som har 

berörts tidigare (Shechory Bitton & Jaeger, 2019; Schuller, McKimmie, Masser & Klippenstine, 

2010; Bitsch, 2019; Ventura, 2016; La Harpe et alt. 2019; Schuller et. alt. 2010). Sättet 

domstolen bedömer målsägandens trovärdighet kan till viss del återfinnas i föreställningar 

kopplade till Christies (1986) teori om det ideala brottsoffret där personen behöver uppfylla 

vissa karaktäristika för att anses vara ett legitimt offer. Dessa karaktäristika är bland annat skör, 
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felfri, sysselsatt med en aktivitet som inte är klandervärd, blev skadad av någon med onda 

avsikter, avsikterna ska inte gå att identifiera och personen ska kunna ses som ett ”riktigt” offer 

av sin omgivning. Detta fann även Lewis, Hamilton och Elmore (2019) i sin forskning där de 

undersökte hur människor uppfattade ett trovärdigt brottsoffer. Vanliga ord som associerades 

till ett trovärdigt brottsoffer var bland annat skör, oskyldig och skadad. Detta kunde även vi 

finna i vår empiri i exempelvis mål B 3337–18 där målsägandens reaktioner såväl som 

dokumenterade skador ligger väl i linje med Christies (1986) teori om ett idealt brottsoffer - 

målsäganden bedömdes i det här målet som trovärdig. Bitsch (2019) kunde se att människor i 

domstolen skuldbelägger alternativt sympatiserar med den tilltalade eller målsägande utifrån 

föreställningar om kön. Vi är medvetna om att Bitsch även tagit med variablerna etnicitet och 

klass vilket inte vi har kunnat undersöka utifrån domskälen. Vi kan trots detta finna likheter till 

Bitschs forskning gällande kön. I fall där målsägande känner sin förövare resulterar det i mer 

sympati för förövaren. Vi kan även se det i vår empiri i mål B 3584–18 och mål B 4300–18 där 

det kan uppfattas som svårare för målsäganden att “övertyga” domstolen att de påstådda 

övergreppen har begåtts när målsägandena lever i en relation med den tilltalade. Att Bitsch 

(2019) fann att den tilltalade får mer sympati i de fall där denne känner målsäganden behöver 

inte betyda att domstolen är mer benägna att ge en friande dom. Risken finns dock att 

målsäganden bedöms mindre trovärdig i de fall där målsägande haft någon form av relation till 

den tilltalade och att domstolen ger friande dom delvis på grund av det.  

Bitsch (2019) fann även i sin forskning att vid våldtäkter begångna av, för målsäganden, 

okända förövare tenderar det att styrka målsägandens oskyldighet jämfört med de mål där 

exempelvis målsäganden har druckit alkohol vilket Bitsch påvisar istället sänker målsägandens 

trovärdighet. Vi har endast kunnat se detta i ett av målen i vår empiri, mål B 2275–19. Målet i 

fråga inleder domskälet med ett målande citat om målsägandens alkoholvanor som kan tolkas 

som skuldbeläggande. Övriga fall där alkohol eller narkotika förekommer är mål B 8144–19, 

B 1034–18, 8539–19 och 3337–19. I vårt resultat kan vi inte finna att domstolen i de övriga 

domskälen skuldbelägger målsäganden eller att det sänker deras trovärdighet på grund av det, 

utan att det snarare påverkar bevisbördan mer utifrån förekomsten av minnesluckor. Utifrån 

denna studies begränsade empiri så kan vi inte se något mönster vad gäller förekomsten av 

alkohol eller narkotika och skuldbeläggning av målsäganden. Däremot kan vi konstatera utifrån 

de 14 domar denna studie tagit del av att det i majoriteten av de fallen, vad vi kan se, inte 

förekommer någon skuldbeläggning av målsäganden. Detta skulle kunna bero på en reformerad 

sexualbrottslagstiftning där samtycke har ett större fokus i domstolen än tidigare lagstiftning. 

Vi tolkar det som att diskursen om alkoholvanor och skuldbeläggning kan ha förändrats.  

Bitsch (2019), Kotanen och Kronstedt (2019) och Schuller et al. (2010) fann att målsägandens 

känslouttryck eller brist på uttryck av känslor påverkar domstolens bedömning av våldtäktsfall. 

Dessa känslouttryck kan kopplas till könsstereotypiska föreställningar eftersom målsäganden 

anses leva upp till den normativa bilden av hur en kvinna ska vara och därigenom får mer 

sympati från domstolen. Vi kan inte uttrycka oss om vem de yrkesverksamma i domstolen 

sympatiserar med, men det vi har kunnat se är att i vissa domskäl inkluderas målsägandens 

känsloyttringar vilket vi uppfattar stärker hennes trovärdighet (mål B 4205–19, B 4300–18, B 

3337–19, B 1200–19). I mål B 3584–18 inkluderas inte målsägandens känsloyttringar eller 

sinnesstämning, dessa framkommer senare i domstolens skiljaktighet, vilket är hur läsaren får 

ta del av den informationen. I domskälet bedöms målsäganden i detta fall som icke trovärdig 

vilket vi tolkar är varför informationen om hennes känsloyttringar inte inkluderas i domskälen. 

Utifrån kritisk diskursanalys kan det ses som domstolen är den maktbärande institutionen, som 

i den här kontexten, får tolkningsföreträde och makten att bestämma vad som får anses vara 

sant och i det ingår att de får avgöra vilka fakta som ska tas med i domskälen eller inte. Vår 
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tolkning av detta är att domstolen medvetet utelämnat den informationen om målsäganden i 

mål B 3584–18 ur domskälen för att stärka domen.  

7.2 Individuella värderingar i domstolen 

Trots att den forskningen vi har tagit del av i denna studie är hämtad från olika delar av världen 

kan en gemensam nämnare skönjas, nämligen att föreställningar hos individer inom 

rättsväsendet riskerar att påverka bemötande, bedömning och utfall av ett våldtäktsfall 

(Christianson & Ehrenkrona, 2011; Ventura 2016; Long, 2018; Shechory Bitton & Jaeger, 

2019). Något som tyder på detta är bland annat de kriterier som används för att bedöma 

trovärdighet vilket vi, i vår empiri, anser kan påverkas av individuella värderingar. Christianson 

och Ehrenkrona (2011) genomförde en studie där domare fick definiera begreppet trovärdig. 

De fann att tolkningen av begreppet var personlig och utgick från de individuella 

föreställningar individerna hade om begreppet. I vår studie kunde vi se att två av tre 

målsäganden i domskälen i mål B 4300–18, B 4205–19 och B 3584–18 under liknande 

premisser anses trovärdiga men inte den tredje. Det går att fundera på konsekvenserna av att 

domskälen i dessa fall är formade utifrån den bedömning domstolen gjort. Domen anses vara 

en provisorisk sanning av samhället men domstolen kan egentligen inte veta vad som faktiskt 

hänt. De kan endast bedöma den fakta som presenteras för dem. Då domstolen består av 

människor är det inte möjligt för den att vara helt felfri. Därför ser vi, utifrån vår empiri, att 

tanken om domstolen som en objektiv självklar institution behöver utmanas. Istället behöver 

domstolen vara transparent, vilket även BRÅ (2013) hävdar är viktigt för medborgarnas 

förtroende för de samhälleliga institutionerna och rättsdemokratin.  

Det vi kan se i materialet är att domstolen kan gå emot normer som exempelvis i mål B 794–

19 där målsäganden bedöms trovärdig då domstolen anser att hon har lämnat en trovärdig 

anledning till varför hon inte lämnade lägenheten där övergreppet skedde, trots att domstolen 

först resonerar kring att hon kunde ha lämnat lägenheten vid olika tillfällen. Det finns inga 

riktlinjer som domstolen kan använda sig av för att bedöma huruvida en anledning eller ett skäl 

är trovärdigt och “tillräckligt” för att målsägandens handlande ska anses rimligt. Detta kan, 

som vi sett, bidra till att personliga föreställningar och åsikter spelar in i bedömningen av 

huruvida målsäganden är trovärdig eller inte - eftersom det inte finns några andra kriterier att 

gå på. Å andra sidan är det förståeligt att det inte finns alltför specifika riktlinjer eller kriterier, 

då det skulle vara problematiskt om domstolen blev för kategorisk. Det skulle kunna missgynna 

målsäganden om de inte ansågs passa in i “mallen” av hur hen i sådana fall bör bete sig och 

agera. När domstolen resonerar och gör sina bedömningar får de tolkningsföreträde över 

diskursen om vad som är rimligt och orimligt, accepterat eller inte accepterat beteende utifrån 

att de är den dömande makten. Domstolens resonemang och bedömningar och den makt 

domstolen innehar bygger på en utbildning och en kulturell och akademisk tradition som i sin 

tur är byggd utav grupper som genom historien exkluderat andra grupper. Detta innebär inte 

att domstolens kunskap eller makt inte ska anses legitim, utan snarare att det är viktigt att de är 

medvetna om vilka normer och föreställningar kring stigmatiserade grupper som de 

upprätthåller och återskapar. I till exempel mål B 3584–18 bedömer domstolen att domstolen 

måste värdera allt målsäganden säger med stor försiktighet för att hon lider av viss psykisk 

ohälsa. Vi kan inte finna någon förklaring till det. Tenderar exempelvis människor som har 

psykisk ohälsa att inte vara pålitliga? Finns det forskning på det? Det är därmed en diskurs om 

den opålitliga kvinnan där psykisk ohälsa är markören som påverkar hur domstolen och i 

förlängningen det här samhället ska tänka om grupper som lider av psykisk ohälsa. När 

domstolen med sin makt befäster vilket språk och vilka värderingar “som gäller” vidmakthåller 
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de också en maktstruktur som historiskt och i nutid kan vara förtryckande eftersom gruppen i 

sig varit exkluderade och inte fått vara med och forma synen på sig själva. 

Enligt NJA 2010 s. 671 p. 3 bör målsägandens reaktioner omedelbart efter händelsen beaktas, 

men det specificeras inte exakt hur domstolen ska beakta dem. Detta blir problematiskt utifrån 

vad BRÅ 3 (2019) konstaterar i sin rapport kring våldtäktsbrott. Det framgår att medianen för 

antal dagar mellan brott och anmälan skiljer sig avsevärt beroende på vilken relation 

målsäganden har till den tilltalade. I de fall målsäganden hade en nära relation till den tilltalade 

(nuvarande eller före detta partner) var medianen för antalet dagar 29. När målsägande och den 

tilltalade var bekanta (målsägande känner eller känner till eller bekantat sig med kort innan 

händelsen) var antalet dagar 3 och i de fall då den tilltalade var okänd för målsägande var 

antalet dagar 1 (BRÅ 3, 2019). Eftersom antalet dagar skiljer sig markant åt beroende på vilken 

relation målsägande och den tilltalade har gör det användningen av kriteriet som fastställs i 

NJA 2010 s. 671 p. 3 till viss del problematiskt. Detta är inte någonting vi kunnat hitta i fallen 

där parterna haft en nära relation (mål B 3584–18, mål B 4205–19 och mål B 4300–18) 

eftersom vi inte fått information om hur lång tid som gått mellan brott och anmälan, men det 

är ändå intressant hur praxis och forskning till viss del motsäger varandra. 

7.3 Domstolens makt 

Vi föreslår även att resonemang och ställningstagande kan avfärdas utifrån domstolens makt. 

Domstolen har den dömande makten och med den makten följer olika krav som domstolen 

måste ta hänsyn till i en bedömning av målsägandens utsaga. Det är domstolen som i den här 

kontexten har makten att forma vad som får anses vara “sant” (Van Dijk, 2015) I mål B 3584–

18 konstaterar domstolen att det förekommit våld men bedömer att målsägandens utsaga inte 

är trovärdig och det anser vi kan bero på att de bygger en diskus om den icke-trovärdiga 

kvinnan med psykisk ohälsa. Därmed avfärdas det våld som ändå konstateras i domskälen. I 

mål B 4205–19 gör domstolen inte denna avvägning eller bedömning gällande våldet, de 

konstaterar att det förekommit våld, men gör ingen gradering av huruvida våldet är tillräckligt 

allvarligt för att ha varit i sådan grad som målsägande hävdar. Rättsvetaren Catharine 

MacKinnon (2005) menar i sin forskning att mäns sexuella våld mot kvinnor är normaliserat i 

samhället vilket innebär att vi inte reflekterar över en viss våldsverkan från män mot kvinnor. 

Samhället tar det som något som sker “naturligt” och om inte våldet går över en viss gräns, 

som sätts av domstolen och normer, väcker det ingen större uppmärksamhet. I dessa mål (mål 

B 4205–19 och mål B 3584–18) fokuserar domstolen, enligt vår mening, mycket på specifika 

detaljer exempelvis fotografiers metadata och korrekta datum för dagboksanteckningar utan att 

resonera kring hur det är att leva i en våldsam relation under en längre tid, något som 

Regeringen bedömer att det behövs mer kunskap om i den här yrkesgruppen (se Skr. 

2016/17:10). Dessa detaljer används av domstolen för att rättfärdiga deras domskäl. När 

domstolen i mål B 3584–18 kommer fram till att metadata inte kan styrka hennes utsaga tar 

den inte hänsyn till våldet som helhet, trots att det är konstaterat att hon utsatts för våld. 

Domstolen lägger inte något fokus på förekomsten av konstaterat våld. Trots att vi är medvetna 

om att bevisbördan måste uppfyllas av åklagaren för en fällande dom och att dessa detaljer är 

viktiga att fokusera på anser vi att det inte är en anledning till att avfärda den bevisning som 

faktiskt konstateras finnas. Snarare får resonemanget kring metadata ett oproportionerligt stort 

utrymme enligt vår mening, vilket gör att läsare av domskälen tenderar att glömma bort att våld 

faktiskt förekommit. Detta skulle kunna vara en anledning till varför domstolen ger stort 

utrymme i domskäl för resonerandet kring metadata, eftersom domskälet bygger upp till en 

friande dom. Utifrån att våld faktiskt konstateras av domstolen, som i detta fall avskriver det, 

kan Regeringens skrivelse (Skr. 2016/17:10) ses som en viktig insats för att öka kunskapen om 
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våld mot kvinnor och våld i nära relation. En socionom som har kunskap om våld i nära relation 

kan förhoppningsvis bemöta kvinnan (från mål B 3584–18) på ett gynnsamt sätt där hon får 

sina behov tillgodosedda efter, vad vi tolkar kan innebära, ytterligare ett trauma då domstolen 

avskriver åtalspunkterna trots att våld har bevisats förekomma. En socialarbetare arbetar ofta 

utifrån att skapa förtroende och relationer med människor och om en person inte känner ett 

förtroende för samhällets institutioner kan en konsekvens vara att de inte vågar söka hjälp eller 

samarbeta med personer inom människoyrken (BRÅ, 2013). 

En konsekvens av domstolens makt är att deras juridiska beslut får tas som en provisorisk 

sanning då det ska vara ställt utom rimligt tvivel att gärningen skett. Detta kan ha stora 

konsekvenser för målsäganden beroende på hur domstolen skriver fram målsäganden och den 

tilltalade, vilket även kan bli till den tilltalades fördel. Domstolens makt i att konstruera bilden 

av målsäganden, den tilltalade och målet i sig påverkar även allmänhetens uppfattning kring 

målet och kring ämnet. Kotanen och Kronstedt (2019) menar att beroende på hur brottet och 

de inblandade parterna presenteras påverkas allmänhetens uppfattning av våldtäkten och 

rättegången. Kotanen och Kronstedt (2019) har i sin studie tittat på hur människor fördelar 

skuld vid sexualbrott och kan i sin studie se att det beror på hur sexualbrottet presenteras men 

även hur brottsoffer presenteras och vad hon gjorde före övergreppet, samt om kvinnan lever 

upp till vissa föreställningar kopplade till det kvinnliga könet. I mål B 2275–18 framkommer 

att målsäganden tiden före det påstådda övergreppet var på samma fest som den tilltalade. Det 

skrivs även fram att hon var intresserad av en annan man på festen och att hon blir glad, sprallig 

och flirtig när hon dricker alkohol. Detta kan i enlighet med hänvisad forskning ge läsaren en 

bild av målsäganden som påverkar domstolens bedömning av hennes trovärdighet. Den 

berättelse som domstolen konstruerar kring gärningen och situationen blir vad Ekström (2003) 

kallar för den auktoriserade berättelsen om vad som hände, alltså vad som är sant och 

inte. Kritisk diskursanalys fokuserar på att undersöka vilka fenomen som gör att diskurser kan 

förstärkas, vidmakthållas eller utmanas (Van Dijk, 2015). Det är även viktigt att komma ihåg 

att diskurser är kontextpåverkade av historia och kultur, det är ingenting statiskt vilket gör att 

diskurser förändras över tid och rum och beroende på vem som har makten i sammanhanget. 

De som innehar makten har även tolkningsföreträde oavsett sammanhang, vilket gör att de kan 

forma normer, värderingar och vad som får anses vara ”sant”. Vi menar att domstolen genom 

sin makt, i mål B 2275–18, valt att inkludera ett citat som ger läsaren en bild av målsäganden 

som (vad vi uppfattar) klandervärd och därmed inte uppfyller rollen som ett idealt brottsoffer. 

Detta var det enda målet där domskälen inleddes med en kort presentation om målsägande och 

hur hon blir när hon dricker, vilket var varför vi ansåg det relevant att resonera kring.  

8. Slutsatser och avslutande tankar 

Syftet med denna studien var att undersöka hur kvinnors utsagor bedöms som trovärdiga 

respektive inte trovärdiga utifrån domskäl i våldtäktsmål. Studien ämnade även att undersöka 

huruvida andra kriterier spelar in i bedömningen av målsägandens trovärdighet. 

Frågeställningarna som ställdes i början av studien är följande: 

• Hur bedömer domstolen målsägandens trovärdighet respektive icke-trovärdighet? 

• På vilka sätt kommer domstolens makt till uttryck i domskälen och vilka eventuella 

konsekvenser kan det få? 

• Vilka diskurser är framträdande i domskälen? 



 

34 
 

Utifrån våra resultat kan vi se att domstolen bedömer trovärdighet respektive icke-trovärdighet 

delvis utifrån yrkesdomarnas och nämndemännens egna föreställningar som kan härledas till 

föreställningarna om det ideala brottsoffret. Vidare visar resultaten en förekomst av att 

domstolen tolkar kriteriet i NJA 2010 s. 671: att beakta målsägandens reaktioner omedelbart 

efter händelsen, till att innebära att målsäganden ska ha berättat för utomstående om 

övergreppet, gärna direkt i anslutning till händelsen. 

Våra resultat visar även att domstolen gör en bedömning i vad som får inkluderas och 

exkluderas i domskälen vilket ger den bild av målet som domstolen vill framhäva och som vi 

kan se inte alltid ger hela bilden. Detta innebär att domstolen skapar och inkluderar olika 

diskurser i målen som i sin tur ger läsaren en bild av målet men också målsäganden. De 

diskurser vi kunnat finna vilar på normer gällande det ideala (och trovärdiga) brottsoffret, 

könsstereotypiska föreställningar och heterosexuella parrelationer. Endast ett fall inkluderade 

information om att målsäganden hade psykisk ohälsa i vår empiri, vilket gör att vi inte kan se 

något mönster gällande det, även fast det för oss blev tydligt att det påverkade domstolens 

bedömning under arbetets gång. 

Utifrån vad som framkommit i vår studie presenteras här ett antal slutsatser. 

 

1. Yrkesdomare och nämndemännens egna föreställningar och värderingar samt 

erfarenheter påverkar domstolens bedömning och resonemang. 

2. Föreställningar om det ideala brottsoffret förekommer i målen. Till viss del behöver 

målsäganden uppfylla vissa föreställningar kopplade till könsstereotypiskt beteende för 

att bedömas som trovärdig. 

3. Domstolen har en makt som synliggörs när de avgör vad som ska inkluderas och 

exkluderas i domskälet. Det skapar i sin tur en bild av målet och de inblandade vilket 

tas som en provisorisk sanning och därmed kan betraktas som normbildande i samhället. 

4. För att bedömas som trovärdig använder domstolen ofta kriteriet att målsägande ska ha 

berättat för någon om övergreppet direkt i anslutning efteråt. Dessutom är det viktigt 

att målsägande använder samma ord i samtal med vittne och senare i förhör eftersom 

det anses öka trovärdigheten jämfört med när målsägande använt olika formuleringar. 

Detta återfinns inte i kriterierna från NJA 2010 s. 671 eller NJA 2017 s. 316. 

5. Domstolen har, med sin makt att skapa en diskurs om målsägande och situationen i ett 

mål, möjligheten att påverka, utmana och vidmakthålla föreställningar som blir normer 

i vårt samhälle. Domstolens diskurs vilar i sin tur på normer. 

Precis som i socialt arbete balanserar de yrkesverksamma i domstolen mellan professionens 

uppdrag, regler och krav gentemot handlingsutrymmet att kunna bedöma varje unikt mål och 

individ. Vi kan identifiera dilemmat som kan uppstå då domstolen gör bedömningar där någon 

kan anses icke-trovärdig men i ett annat mål med liknande omständigheter ändå kan bedömas 

trovärdig. Detta väcker frågor om rättssäkerhet och huruvida domstolen är godtycklig. Det går 

också se problematiken i att systematisera varje led i processen under ett mål. Att ha kriterier 

för hur domstolen ska bedöma någon som trovärdig eller inte riskerar missgynna målsäganden 

precis lika mycket då människor tenderar att inte alltid passa in i en fyrkantig kategori. 

Eftersom människor är unika och inte alltid låter sig kategoriseras riskerar de att inte bli sedda 

som trovärdiga endast för att de inte uppfyller kriterierna som domstolen använder. Det är 

därmed en fråga om balans mellan lagstiftning, rättspraxis, prejudicerande domar och 

individuella bedömningar. I det sociala arbetet kommer vi möta människor som utsatts för den 

här typen av brott men vi kommer påverkas av de provisoriska sanningar domstolen har makten 

att skapa. Domstolen kan reproducera vissa normerande föreställningar som sedan återfinns i 
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samhället vi verkar i, både de människor vi möter i arbetet men som också vi, socialarbetare, 

måste förhålla oss till. 

Eftersom den här studiens syfte inte varit att jämföra våldtäktsdomar innan och efter 

lagändringen som kommit att kallas samtyckeslagen 1 juli 2018 kan inte vi säga något om den 

har gjort någon skillnad i synen på målsäganden. Det har endast kommit en prejudicerande 

dom från Högsta domstolen och i den kunde vi ändå skönja en skillnad i domskälens fokus från 

person till gärning, vilket skiljer sig från vad vi kunnat se i hovrättens domskäl. Det väcker 

frågan om huruvida den nya lagen har hjälpt domstolen att bättre bedöma våldtäktsfall. Vi kan 

konstatera det problematiska i avsaknaden av definitioner av kriterier för domstolen att förhålla 

sig till när de bedömer trovärdighet och icke-trovärdighet. Vi kan också se det problematiska i 

att ha för rigida definitioner. Det vi däremot ser skulle kunna göra domstolens bedömningar 

mer rättssäkra är en ökad kunskap om normkritik, våld mot kvinnor, våld i nära relation och 

vikten av att bjuda in till självreflektion i arbetet med våldtäktsfall. Detta är relevant för såväl 

domstolens yrkesverksamma som övriga människobehandlande yrken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

9. Referenslista 

Ahmed, A. (2015). Etnisk diskriminering - vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi 

göra? Ekonomisk debatt 4(43) s. 18–28. Tillgänglig: 

https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/43-4-aa.pdf 

Ahrne, G. (2016). Intersektionalitet. I C. Edling & F. Liljeros (red.), Ett delat samhälle: makt, 

intersektionalitet och social skiktning (s. 177–195). Stockholm: Liber. 

Akademikerförbundet SSR. (2017). Etik i social arbete – Etisk kod för socialarbetare. 

Stockholm: Akademikerförbundet SSR. 

https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete_2017_w.pdf 

Allwood, C.M. & Erikson, M.G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori: för psykologi och 

andra beteendevetenskaper. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer?. Stockholm: Natur och kultur. 

Amnesty International. (2019). Time for change: Justice for rape survivors in the Nordic 

countries. London: Amnesty International. 

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0100892019ENGLISH.PDF 

Andersson, U. (2004). Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt 

skydd mot sexuella övergrepp. (1. uppl.) Diss. Lund: Univ., 2004. Lund. 

Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. (2., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Asp, P. (2014). Sex & Samtycke – en lagstiftningstekniks fråga. Juridisk tidskrift 4, s. 959–

968.  

Bergenlöv, E., Lindstedt Cronberg, M., & Östberg, E. Offer för brott. Lund: Nordic 

Academic Press. 

Bitsch, A. (2019). The Geography of Rape: Shaming Narratives in Norwegian Rape Cases. 

Journal of Women in Culture and Society 44(4), s. 931-953. Doi: https://doi-

org.db.ub.oru.se/10.1086/702032 

Booth, A., Papaioannou, D. & Sutton, A. (2017). Systematic approaches to a successful 

literature review. Johanneshov: MTM. 

BRIS. (u.å.). Du har rätt att inte bli slagen. Hämtad 18 januari, 2020 från 

https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/du-har-ratt-att-inte-bli-slagen/ 

Brottsbalken (1962:700). Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtad 2 december, 2019 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700 

Brottsförebyggande rådet. (2013). Bemötande i domstol. Rapport 2013:11. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet. 

https://www.bra.se/download/18.421a6a7d13def01048a80008159/1371914745163/2013

https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/43-4-aa.pdf
https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/43-4-aa.pdf
https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_socialt_arbete_2017_w.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0100892019ENGLISH.PDF
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1086/702032
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1086/702032
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/du-har-ratt-att-inte-bli-slagen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700
https://www.bra.se/download/18.421a6a7d13def01048a80008159/1371914745163/2013_11_+Bem_tande_+i_domstol_webb.pdf?fbclid=IwAR3ym4Avwwt_kk6jEAPtxH7RJj0CXKTphlGZnV1SUXbsARmeQMR64QviFCQ


 

37 
 

_11_+Bem_tande_+i_domstol_webb.pdf?fbclid=IwAR3ym4Avwwt_kk6jEAPtxH7RJj0

CXKTphlGZnV1SUXbsARmeQMR64QviFCQ 

Brottsförebyggande rådet 1. (2019). Nationella trygghetsundersökningen 2019: Om utsatthet, 

otrygghet och förtroende. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ec536d/1570520930995/2019_11_

Nationella_trygghetsundersokningen_2019.pdf 

Brottsförebyggande rådet 2. (2019). Våldtäkt och sexualbrott. Hämtad 5 december, 2019 från 

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html 

Brottsförebyggande rådet 3. (2019). Våldtäkt från anmälan till dom: En studie av 

rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden. Rapport 2019:9. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet. 

https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e18f68/1558943076921/2019_9_V

aldtakt_fran_anmalan_till_dom.pdf 

Bryman, A. (2016). Social research methods. (Fifth edition). Oxford: Oxford University 

Press. 

Butler, J. (2007). Genustrubbel: feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos. 

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur. 

Cameron, D. & Kulick, D. (2003). Language and Sexuality. Cambridge: Cambridge 

University press. 

Christianson, S. & Ehrenkrona, M. (2011). Psykologi och bevisvärdering: myter om 

trovärdighet och tillförlitlighet. Stockholm: Norstedts juridik. 

Christie N. (1986). The Ideal Victim. In: Fattah E.A. (red.) From Crime Policy to Victim 

Policy. London: Palgrave Macmillan. 

Cole, N, L. (2019). Definition of Rape Culture With Examples: The Behaviors, Ideas, Words, 

and Representations That Compose It.. Hämtad 20 december, 2019 från 

https://www.thoughtco.com/rape-culture-definition-and-examples-4109257 

Connell, R. (2009). Gender in world perspective. Cambridge: Polity. 

De los Reyes, P. & Mulinari, D. (2005). Intersektionalitet: kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

Diesen, C., & Diesen, E. F. (2013), Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga 

hanteringen. Stockholm: Norstedts juridik. 

Ekström, S. (2003). Att tala sanning: Berättandets betydelse för etablerandet av trovärdighet i 

våldtäktsmål. Tidsskrift för kulturforskning 2(3), s. 5–21 

Equality Now. (2017). The World’s Shame: The Global Rape Epidemic – How laws around 

the world are failing to protect women and girls from sexual violence. Från: 

https://www.bra.se/download/18.421a6a7d13def01048a80008159/1371914745163/2013_11_+Bem_tande_+i_domstol_webb.pdf?fbclid=IwAR3ym4Avwwt_kk6jEAPtxH7RJj0CXKTphlGZnV1SUXbsARmeQMR64QviFCQ
https://www.bra.se/download/18.421a6a7d13def01048a80008159/1371914745163/2013_11_+Bem_tande_+i_domstol_webb.pdf?fbclid=IwAR3ym4Avwwt_kk6jEAPtxH7RJj0CXKTphlGZnV1SUXbsARmeQMR64QviFCQ
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ec536d/1570520930995/2019_11_Nationella_trygghetsundersokningen_2019.pdf
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ec536d/1570520930995/2019_11_Nationella_trygghetsundersokningen_2019.pdf
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e18f68/1558943076921/2019_9_Valdtakt_fran_anmalan_till_dom.pdf
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e18f68/1558943076921/2019_9_Valdtakt_fran_anmalan_till_dom.pdf
https://www.thoughtco.com/rape-culture-definition-and-examples-4109257


 

38 
 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalitynow/pages/308/attachments/original/152

7599090/EqualityNowRapeLawReport2017_Single_Pages_0.pdf?1527599090 

Foucault. M. (1972). Vetandets arkeologi. Staffanstorp: Cavefors. 

Foucault. M. (1980). Sexualitetens historia. 1. Viljan att veta. Stockholm: Gidlunds. 

Freud, S. (2014). On the Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love. Freiburg: 

White Press. 

Förenta Nationerna 1. (2016). FN:s kommitté för avskaffandet av diskriminering av kvinnor. 

Tillgänglig 

https://www.regeringen.se/494e4b/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartemente

t/jamstalldhet/slutsatser-avseende-sveriges-kombinerade-attonde-och-nionde-periodiska-

rapport_cedaw.pdf 

Förenta Nationerna 2. (2016). Human Rights Committee. Tillgänglig 

https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Human_Rights_Committee_Concluding_

Observations_on_Sweden_(2016).pdf 

Gunnarsson, Å., Svensson, E., Käll, J. & Svedberg, W. (2018). Genusrättsvetenskap. (Andra 

upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Käll, J., & Svedberg, W. (2018). Genusrättsvetenskap. 

Lund: Studentlitteratur. 

Hacking, I. (1999). The social construction of what?. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. 

Press. 

Herz, M. & Johansson, T. (2011). Maskuliniteter: kritik, tendenser, trender. (1. uppl). 

Malmö: Liber. 

Jeffner, S. (1998). Liksom våldtäkt, typ-: om ungdomars förståelse av våldtäkt. ([Ny utg.]). 

Stockholm: Brevskolan. 

Johansson, R. (2007) Vid Byråkratins gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska 

begränsningar i klientrelaterat arbete. Lund: Arkiv förlag. 

Jägervi, L. (2014). Who wants to be an ideal victim? A narrative analysis of crime victims’ 

self-presentation. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 

15(1), 73–88. Doi: https://doi.org/10.1080/14043858.2014.893479 

Kotanen, R., & Kronstedt, J. (2019). Attribution of responsibility for sexual crimes beyond 

individual actors – construction of responsibility of offenders, victims and society in 

laypersons’ explanations. International Review of Victimology 25(3), s. 358–374. Doi: 

https://doi.org/10.1177/0269758018818931 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

La Harpe, R., Burkhardt, S., Ricard-Gauthier, D., Poncet, A., Yaron, M., & Fracasso, T. 

(2019). Factors Influencing the Filing of Complaints, Their Investigation, and 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalitynow/pages/308/attachments/original/1527599090/EqualityNowRapeLawReport2017_Single_Pages_0.pdf?1527599090
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalitynow/pages/308/attachments/original/1527599090/EqualityNowRapeLawReport2017_Single_Pages_0.pdf?1527599090
https://www.regeringen.se/494e4b/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/slutsatser-avseende-sveriges-kombinerade-attonde-och-nionde-periodiska-rapport_cedaw.pdf
https://www.regeringen.se/494e4b/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/slutsatser-avseende-sveriges-kombinerade-attonde-och-nionde-periodiska-rapport_cedaw.pdf
https://www.regeringen.se/494e4b/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/slutsatser-avseende-sveriges-kombinerade-attonde-och-nionde-periodiska-rapport_cedaw.pdf
https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Human_Rights_Committee_Concluding_Observations_on_Sweden_(2016).pdf
https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Human_Rights_Committee_Concluding_Observations_on_Sweden_(2016).pdf
https://doi.org/10.1080/14043858.2014.893479
https://doi.org/10.1177/0269758018818931


 

39 
 

Subsequent Legal Judgment in Cases of Sexual Assault. Journal of forensic sciences 

64(4), s. 1119-1124. Doi. 10.1111/1556-4029.13971 

Larcombe, W. (2002). The ’Ideal’ Victim v Successful Rape Complainants: Not What You 

Might Expect. Feminist Legal Studies 10(2), s. 131-148. Doi: https://doi-

org.db.ub.oru.se/10.1023/A:1016060424945 

Lewis, J., Hamilton, J., & Elmore, J. (2019). Describing the ideal victim: A linguistic analysis 

of victim descriptions. Current Psychology, s. 1-9. Doi: https://doi-

org.db.ub.oru.se/10.1007/s12144-019-00347-1 

Lindblom, J. & Stier, J. (red.) (2011). Det socialpsykologiska perspektivet. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Lindgren, S. (2015). Sociologi 2.0: samhällsteori och samtidskultur. (2. uppl.) Lund: 

Gleerups Utbildning. 

Lindholm, T. (2005). Socialpsykologiskt perspektiv: fördomar och diskriminering – klassiska 

problem i modern skepnad. I C. Diesen, C. Lernestedt, T. Lindholm & T. Pettersson 

(red.), Likhet inför lagen (s. 392–463). Stockholm: Natur och kultur. 

Long, L. M. (2018). Rape Victim Advocates Experiences With Law Enforcement in the 

Emergency Room. Feminist Criminology, 13(5), s. 498–515. Doi: 

https://doi.org/10.1177/1557085116687033 

Lundgren, E., Heimer, G., Westerstrand, J., & Kalliokoski, A-M. (2001). Slagen Dam: Mäns 

våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning. Stockholm: Fritzes 

Offentliga Publikationer. Tillgänglig: 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf 

MacKinnon, C. (2005). Women's lives, men's laws. Cambridge, Mass.: Belknap Press of 

Harvard University Press. 

Mattsson, T. (2015). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. (2. uppl.) 

Malmö: Gleerups Utbildning. 

Motion 2014/15:137. Samtycke och oaktsamhet vid sexualbrott. Hämtad 5 december, 2019 

från https://data.riksdagen.se/fil/E3FBC25D-A257-4598-91A4-2534DDAC70F1 

Myers, D.G. & Twenge, J.M. (2013). Social psychology. (11th ed.) New York: McGraw-Hill 

Higher Education. 

Månsson, P. (2015). (red.) Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar och teoretiker. 

Lund: Studentlitteratur. 

Nationellt centrum för kvinnofrid 1. (u.å.). Domstolens ansvar. Hämtad 10 december, 2019 

från https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/rattsvasendets-ansvar/domstolens-

ansvar/ 

Nationellt centrum för kvinnofrid 2. (u.å.). Rättsprocessen – från anmälan till åtal. Hämtad 

10 december, 2019 från https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/rattsvasendets-

ansvar/rattsprocessen---fran-anmalan-till-atal/ 

https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1023/A:1016060424945
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1023/A:1016060424945
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1007/s12144-019-00347-1
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1007/s12144-019-00347-1
https://doi.org/10.1177/1557085116687033
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/E3FBC25D-A257-4598-91A4-2534DDAC70F1
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/rattsvasendets-ansvar/domstolens-ansvar/
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/rattsvasendets-ansvar/domstolens-ansvar/
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/rattsvasendets-ansvar/rattsprocessen---fran-anmalan-till-atal/
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/rattsvasendets-ansvar/rattsprocessen---fran-anmalan-till-atal/


 

40 
 

Nationellt centrum för kvinnofrid 3. (u.å.). Åklagarens ansvar. Hämtad 19 december, 2019 

från https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/rattsvasendets-ansvar/-klagarens-

ansvar/  

Nicolaou, E. (2018, 4 oktober). A #MeToo Timeline To Show How Far We’ve Come - & 

How Far We Need To Go. Refinery29. Tillgänglig: https://www.refinery29.com/en-

us/2018/10/212801/me-too-movement-history-timeline-year-weinstein 

NJA 2010 s. 671 

NJA 2017 s. 316 

Nordin, L. (2007). Man ska ju vara två: [män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd]. 

Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2007. Stockholm. 

Peltonen, S. (2009). Debatter om betydelser: kön och språk i feministisk teori. [Åbo]: Åbo 

Akademi. 

Polisen. (2019). Sexualbrott - lagar och fakta. Hämtad 28 december, 2019 från 

https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott/ 

Proposition 1983/84:105. Om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten). Hämtad 5 

december, 2019 från https://data.riksdagen.se/fil/32760BA3-44AA-44EC-AA51-

E8F1D263F44F 

Proposition 2004/05:45. En ny sexualbrottslagstiftning. Hämtad 5 december, 2019 från 

https://data.riksdagen.se/fil/7DB75D7B-07E2-413D-B942-69CD08A6CFD8 

Proposition 2012/13:111. En skärpt sexualbrottslagstiftning. Hämtad 5 december, 2019 från 

https://data.riksdagen.se/fil/F8238847-AF93-4FE3-85A8-BD5CEEA32842 

Proposition 2017/18:177. En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. Hämtad 5 

december, 2019 från 

https://www.regeringen.se/4950e9/contentassets/20977a5e47ab41bd89e4ff609208bfa8/e

n-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa-frivillighet-prop.-201718177 

Regeringen. (2018). Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter i Sverige. Hämtad 

17 december, 2019 från https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/historik-om-

utvecklingen-av-hbtq-personers-rattigheter-i-sverige/ 

Regeringen. (u.å.). Rättsväsendet. Hämtad 15 december, 2019 från 

https://regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/ 

Regeringsformen (1974:152). Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtad 2 december, 2019 

från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152 

Regeringskansliet. (2017). Kunskap om mäns våld mot kvinnor obligatoriskt i jurist- och 

läkarutbildningarna. Hämtad 17 januari, 2020 från 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/kunskap-om-mans-vald-mot-

kvinnor-obligatoriskt-i-jurist--och-lakarutbildningarna/ 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/rattsvasendets-ansvar/-klagarens-ansvar/
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/rattsvasendets-ansvar/-klagarens-ansvar/
https://www.refinery29.com/en-us/2018/10/212801/me-too-movement-history-timeline-year-weinstein
https://www.refinery29.com/en-us/2018/10/212801/me-too-movement-history-timeline-year-weinstein
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott/
https://data.riksdagen.se/fil/32760BA3-44AA-44EC-AA51-E8F1D263F44F
https://data.riksdagen.se/fil/32760BA3-44AA-44EC-AA51-E8F1D263F44F
https://data.riksdagen.se/fil/7DB75D7B-07E2-413D-B942-69CD08A6CFD8
https://data.riksdagen.se/fil/F8238847-AF93-4FE3-85A8-BD5CEEA32842
https://www.regeringen.se/4950e9/contentassets/20977a5e47ab41bd89e4ff609208bfa8/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa-frivillighet-prop.-201718177
https://www.regeringen.se/4950e9/contentassets/20977a5e47ab41bd89e4ff609208bfa8/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa-frivillighet-prop.-201718177
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/historik-om-utvecklingen-av-hbtq-personers-rattigheter-i-sverige/
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/historik-om-utvecklingen-av-hbtq-personers-rattigheter-i-sverige/
https://regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/
https://regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/kunskap-om-mans-vald-mot-kvinnor-obligatoriskt-i-jurist--och-lakarutbildningarna/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/kunskap-om-mans-vald-mot-kvinnor-obligatoriskt-i-jurist--och-lakarutbildningarna/


 

41 
 

La Harpe, R., Burkhardt, S., Ricard-Gauthier, D., Poncent, A., Yaron, M., & Fracasso, T. 

(2018). Factors Influencing the Filing of Complaints, Their Investigation, and 

Subsequent Legal Judgment in Cases of Sexual Assault. Journal of Forensic Sciences 

64(4) s. 1119-1124. Doi: https://doi.org/10.1111/1556-4029.13971 

Schuller, R. A., Mckimmie, B. M., Masser, B. M., & Klippenstine, M. A. (2010). Judgments 

of sexual assault: The impact of complainant emotional demeanor, gender, and victim 

stereotypes. New Criminal Law Review, 13(4), s. 759-780. 

doi:http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1525/nclr.2010.13.4.759 

Shechory Bitton, M., & Jaeger, L. (2019). ”It Can’t Be Rape”: Female vs. Male Rape Myths 

Among Israeli Police Officers. Journal of Police and Criminal Psychology, s. 1-10. Doi: 

https://doi.org/10.1007/s11896-019-09327-4 

Skr. 2016/17:10. En nationell strategi för att förbygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: 

https://www.regeringen.se/4ace09/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet

/jamstalldhet/makt-mal-och-myndighet---feministisk-politik-for-ett-jamstallt-samhalle-

skr.-2016_17-10.pdf?fbclid=IwAR05z_Bm4BNspMJhxMHGYM1vRI-

z8GNeteUpaDYRgJuNxichJRPszj-9QRM 

Socialtjänstlagen (2001:453). Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2 december, 2019, 

från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

SOU 2017:7. Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre 

hantering av stora mål. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige 

SOU 2017:71. Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag. Stockholm: 

Fritzes Offentliga Publikationer. 

Svedin, C. (2015). Sexuella övergrepp. I Unga sex och Internet – i en föränderlig värld. Från 

http://www.allmannabarnhuset.se/wp-

content/uploads/2015/11/Unga_sex_internet_2015_slutlig.pdf 

Svenska Dagbladet (2014, 16 juni). Kritiserad våldtäktsdom står fast. Svenska 

Dagbladet.  Från https://www.svd.se/kritiserad-valdtaktsdom-star-fast 

Svensson, E-M. (1997). Genus och rätt: En problematisering av föreställningen om rätten. 

(Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet, Rättsvetenskapliga institutionen). Från 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/14462 

Svensson, K., Johnsson, E. & Laanemets, L. (2008). Handlingsutrymme utmaningar i socialt 

arbete. Enskede: TPB  

Sveriges Advokatsamfund. (u.å.). Vad är en advokat? Hämtad 19 december, 2019 från 

https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Vad-ar-en-advokat/ 

Sveriges Domstolar 1. (2019). Vem är vem i en brottmålsrättegång. Hämtad 21 december, 

2019 från https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/sa-gar-en-rattegang-till/vem-ar-

vem-i-en-brottmalsrattegang/ 

https://doi.org/10.1007/s11896-019-09327-4
https://www.regeringen.se/4ace09/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/makt-mal-och-myndighet---feministisk-politik-for-ett-jamstallt-samhalle-skr.-2016_17-10.pdf?fbclid=IwAR05z_Bm4BNspMJhxMHGYM1vRI-z8GNeteUpaDYRgJuNxichJRPszj-9QRM
https://www.regeringen.se/4ace09/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/makt-mal-och-myndighet---feministisk-politik-for-ett-jamstallt-samhalle-skr.-2016_17-10.pdf?fbclid=IwAR05z_Bm4BNspMJhxMHGYM1vRI-z8GNeteUpaDYRgJuNxichJRPszj-9QRM
https://www.regeringen.se/4ace09/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/makt-mal-och-myndighet---feministisk-politik-for-ett-jamstallt-samhalle-skr.-2016_17-10.pdf?fbclid=IwAR05z_Bm4BNspMJhxMHGYM1vRI-z8GNeteUpaDYRgJuNxichJRPszj-9QRM
https://www.regeringen.se/4ace09/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/makt-mal-och-myndighet---feministisk-politik-for-ett-jamstallt-samhalle-skr.-2016_17-10.pdf?fbclid=IwAR05z_Bm4BNspMJhxMHGYM1vRI-z8GNeteUpaDYRgJuNxichJRPszj-9QRM
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2015/11/Unga_sex_internet_2015_slutlig.pdf
http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2015/11/Unga_sex_internet_2015_slutlig.pdf
https://www.svd.se/kritiserad-valdtaktsdom-star-fast
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/14462
https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Vad-ar-en-advokat/
https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/sa-gar-en-rattegang-till/vem-ar-vem-i-en-brottmalsrattegang/
https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/sa-gar-en-rattegang-till/vem-ar-vem-i-en-brottmalsrattegang/


 

42 
 

Sveriges Domstolar 2. (2019). För dig som är kallad till domstol som tilltalad. Hämtad 20 

december, 2019 från https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/for-dig-som-ar-

kallad-till-brottmalsrattegang/tilltalad/ 

Sveriges Domstolar 3. (2019). För dig som är kallad till domstol som målsägande. Hämtad 

20 december, 2019 från https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/for-dig-som-ar-

kallad-till-brottmalsrattegang/malsagande/ 

Sveriges Domstolar. (2019). Sveriges Domstolars uppdrag och roll. Hämtad 8 december, 

2019 från https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/sa-fungerar-

domstolarna/sveriges-domstolars-uppdrag-och-roll/ 

Tagesson, E. (2013, 15 maj). Misstänkta för våldtäkt med flaska – frias. Aftonbladet. Från 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OnWxmq/misstankta-for-valdtakt-med-flaska--frias 

Tollin, K. & Törnqvist, M. (2013). Feministisk teori i rörliga bilder. Malmö: Liber. 

UNICEF. (2017). A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents. Från: 

https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adoles

cents.pdf 

Van Dijk, A. T. (2015). Critical Discourse Analysis. I D. Tannen, H. Hamilton & D. Schiffrin 

(red.), The Handbook of Discourse Analysis 2 (s. 466-485). Oxford: Blackwell. 

Ventura, I. (2016). “They never talk about a victim’s feelings: According to criminal law, 

feelings are not facts” - Portuguese judicial narratives about sex crimes. Palgrave 

Communications, 2(1) doi: http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1057/palcomms.2016.101 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet: Elanders Gotab. 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

World Health Organization. (2002). World report on violence and health. Geneva: World 

Health Organization. 

World Population Review. (2019). Rape Statistics By Country 2019. Hämtad 4 december, 

2019, från http://worldpopulationreview.com/countries/rape-statistics-by-country/ 

Åklagare. (u.å.). Åklagare. Hämtad 16 december, 2019 från http://xn--klagare-dxa.nu/ 

 

 

 

https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/for-dig-som-ar-kallad-till-brottmalsrattegang/tilltalad/
https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/for-dig-som-ar-kallad-till-brottmalsrattegang/tilltalad/
https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/for-dig-som-ar-kallad-till-brottmalsrattegang/malsagande/
https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/for-dig-som-ar-kallad-till-brottmalsrattegang/malsagande/
https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/sa-fungerar-domstolarna/sveriges-domstolars-uppdrag-och-roll/
https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/sa-fungerar-domstolarna/sveriges-domstolars-uppdrag-och-roll/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OnWxmq/misstankta-for-valdtakt-med-flaska--frias
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1057/palcomms.2016.101
http://worldpopulationreview.com/countries/rape-statistics-by-country/
http://åklagare.nu/


 

43 
 

10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Sammanställning av domar 

6 kap 1 § Brottsbalken 

B 2179–19 

Målet handlar om en våldtäkt där målsägande och den tilltalade känner varandra sedan tidigare 

och har gemensamma vänner. Övergreppet skedde i den tilltalades hem. Målsägande skickade 

ett meddelande till en vän och sade att hen blev illa behandlad av den tilltalade och de vänner 

som befann sig i lägenheten och ämnade gå. Direkt efteråt polisanmälde målsägande och 

skickade ett sms till en vän. Bevisningen utgjordes bland annat av målsägandes och den 

tilltalades utsagor samt vittnesmål. Målsägande polisanmälde händelsen direkt efter 

övergreppet. Målet leder till en fällande dom. 

B 4300–18 

Målet handlar om en våldtäkt men det finns flera åtalspunkter mot den tilltalade. Målsägande 

och den tilltalade levde i en relation vid tiden för övergreppet och det framkommer att det har 

förekommit våld i nära relation tidigare. Efter övergreppet ringde målsägande sin pappa samt 

en vän. Bevisningen utgjordes bland annat av målsägandes utsago där det framkommer att hon 

varit så förtvivlad att hon planerade sitt eget självmord samt vittnesmål. Övergreppet ska ha 

börjat där den tilltalade velat att målsägande genom sex skulle bevisa för honom att hon inte 

var otrogen. Målet ledde till en fällande dom men domstolen var skiljaktig, vilket innebär att 

domstolen inte var överens om domen.  

B 715–19 

Målet handlar om en våldtäkt men det finns flera åtalspunkter mot den tilltalade. Målsägande 

och den tilltalade känner varandra sedan tidigare och har gemensamma vänner. Övergreppet 

skedde i den tilltalades lägenhet. Enligt målsägande vaknade av hon att den tilltalade förgrep 

sig på henne. Bevisningen utgörs bland annat av målsägandes och den tilltalades utsagor samt 

vittnesmål från vänner. Domstolen bedömer målsägandes utsago som trovärdig men att den 

också innehåller svårförklarliga moment. Vidare bedömer domstolen den tilltalades utsago som 

trovärdig utan några svårförklarliga moment. Målet leder till en friande dom. 

B 8144–19 

Målet handlar om en våldtäkt men det finns flera åtalspunkter mot den tilltalade. Det 

framkommer inte om och hur målsägande och den tilltalade känner varandra. Den tilltalade bor 

på ett SIS-hem. Domstolen utredde huruvida målsägande befann sig i en särskilt utsatt situation 

på grund av alkohol och narkotika. Målsägande har minnesfragment. Bevisningen utgörs bland 

annat av målsägandes och den tilltalades utsagor, vittnesmål och analyser. Målet leder till en 

friande dom. 

B 8539–19 

Målet handlar om en våldtäkt med två tilltalade och en målsägande. Målsägande var vid tiden 

för övergreppet boendes på ett HVB-hem som hon hade rymt från. Hon hade då åkt till en 

lägenhet som tillhörde en av de tilltalade. Målsägande vaknade av att en av de förgrep sig på 
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henne. Domstolen kom fram till huruvida att målsägande befann sig i en särskilt utsatt situation 

på grund av sömn. Målsägande har minnesluckor. Bevisningen utgjordes bland annat av 

målsägandes utsago och vittnesmål. Målet ledde till en fällande dom för båda tilltalade. 

B 816–18 

Målet handlar om en våldtäkt men det finns flera åtalspunkter samt två målsäganden. Det 

framkommer inte hur målsägande A och den tilltalade känner varandra. Domstolen kommer 

fram till att målsägande A befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av sömn. 

Målsägande vaknade av att den tilltalade förgrep sig på henne. Målsägande B och den tilltalade 

hade varit på en gemensam fest och sov i samma hus. Domstolen kom fram till att målsägande 

B befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av sömn. Bevisningen utgjordes bland annat 

av båda målsägandes utsagor och vittnesmål. Målet ledde till två fällande domar. 

B 1034–18 

Målet gäller våldtäkt mot två målsägande men det finns flera åtalspunkter mot den tilltalade. 

Det finns sammanlagt fyra målsägande i fallet. Den tilltalade har utgett sig för att vara en polis 

i sina möten med målsägande. Övergreppen har genomförts på ett sjukhus. Domstolen kommer 

fram till att målsägande Sekretess F befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av alkohol. 

Bevisningen har bland annat utgjorts av målsägandens och den tilltalades utsagor och det finns 

vittnesmål i båda våldtäktsfallen. Målet leder till fällande domar: vid Sekretess D blev domen 

sexuellt ofredande, vid Sekretess A blev domen sexuellt ofredande, vid Sekretess B blev domen 

sexuellt ofredande och vid Sekretess F blev domen våldtäkt.  

B 794–19 

Målet gäller våldtäkt. Målsägande och den tilltalade befann sig i hans lägenhet. Bevisningen 

utgjordes bland annat av målsägandes utsago, vittnesmål och en ljudinspelning som 

målsägande gjort på sin mobiltelefon. Den tilltalade pekar på diskrepanser i målsägandes olika 

förhör samt att hon har googlat om ”ljudinspelning våldtäkt” vilket ledde till en artikel i Dagens 

Juridik. Under ljudinspelningen hörs målsägande säga ”nej” och ”aj aj”. Målsägande har i 

direkt anslutning till övergreppet larmat polis som hämtat henne och hjälpte henne till sjukhus. 

Domstolen resonerar också att målsägandes diskrepanser i förhör kan bero på att polisen utfört 

olika typer av förhör samt att vid de inledande förhören har målsägande varit i ett mycket 

upprivet tillstånd medan de senare förhören när viss tid passerat lett till att målsägande fått 

distans till händelserna och kunnat minnas det hela bättre. Målet leder till en fällande dom för 

våldtäkt. 

B 3584–18 

Målet gäller våldtäkt men det finns fler åtalspunkter mot den tilltalade. Det framkommer att 

målsägande och den tilltalade levde i en relation under tiden för övergreppen och det har 

förekommit våld i nära relation tidigare. Målsägande bor nu på ett skyddat boende för kvinnor 

men domstolen är tydlig med att den informationen på inte påverka domstolens bedömning av 

fallet. Bevisningen utgörs av målsägandes utsago, fotografier och vittnesmål. Domstolen 

lägger stort fokus på att resonera kring äktheten av fotografierna då de finner att metadatans 

information inte överensstämmer med målsägandes utsago om när exakt fotografierna. 

Domstolen konstaterar att eftersom målsägande lider av viss psykisk ohälsa bör hennes 

uppgifter värderas med stor försiktighet. Domstolen konstaterar sedan att målsägande inte är 

trovärdig och utifrån det bestämmer domstolen att de inte behöver höra den tilltalade alls. Målet 
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leder till en friande dom men domstolen var skiljaktig vilket innebär att domstolen inte var 

överens om domslutet.  

B 4205–19 

Målet gäller våldtäkt men det finns fler åtalspunkter mot den tilltalade. Det framkommer att 

målsägande och den tilltalade levde i en relation vid tiden för övergreppet och det har 

förekommit våld i nära relation tidigare. Bevisningen utgjordes målsägandes utsago och hennes 

dagboksanteckningar. Domstolen resonerar mycket kring validiteten kring 

dagboksanteckningarna som den tilltalade gör gällande är en efterhandskonstruktion. 

Domstolen bedömer dagboken som trovärdig till slut och jämställer det med att berätta om 

övergreppet för ett vittne. Målet leder till en fällande dom för våldtäkt. 

6 kap 1 a § Brottsbalken 

B 1200–19 

Detta är en dom från Högsta domstolen vilket innebär att det är en prejudicerande dom. Målet 

gäller våldtäkt men det finns fler åtalspunkter mot den tilltalade. Målsägande och den tilltalade 

hade talats vid en tid över nätet och träffas för första gången i hennes lägenhet. Domstolen har 

utrett huruvida målsägande befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av sömn. 

Domstolen resonerar vidare om att befinna sig i samma säng inte är ett uttryck för samtycke 

och att de tilltalade bör ha varit införstådd med att den målsägande inte ville ha sex då hon 

skickade honom ett meddelande om detta medan de planerade hans besök. Bevisningen 

utgjordes bland annat av målsägandes och den tilltalades utsago, sms-konversationer mellan 

parterna och vittnesmål. Målet leder till en fällande dom för oaktsam våldtäkt. 

B 3337–19 

Målet gäller våldtäkt men det finns fler åtalspunkter mot den tilltalade vad gäller våldtäkten. 

Det finns ytterligare tilltalade som är åtalade för bedrägeri med mera och som inte är relevant 

för den här studien. Vidare framkommer att det finns ytterligare en tilltalad åtalad för 

sexualbrott mot målsägande men att det hanteras i ett separat fall. Övergreppen skedde i hennes 

lägenhet där målsägande och tilltalade först ska ha umgåtts och druckit alkohol tillsammans. 

Domstolen utredde till att målsägande har befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av 

alkohol och narkotika. Målsägande har minnesluckor och förstår först vid undersökning på 

sjukhus att hon blivit drogad och att polisen vill utreda om hon utsatts för sexualbrott. 

Bevisningen utgjordes bland annat av målsägandes och de tilltalades utsagor, vittnesmål och 

rättsmedicinsk bedömning. Målet leder till fällande dom för oaktsam våldtäkt en av de 

tilltalade.  

B 2275–19 

Målet gäller våldtäkt men det finns fler åtalspunkter mot den tilltalade. Målsägande och den 

tilltalade har befunnit sig på samma fest och övergreppet ska ha genomförts på plats i ett 

badrum. Målsägande har minnesluckor. Hon uppger att någon tog tag i badrumsdörren när hon 

skulle stänga och slog henne i huvudet. Domstolen resonerar kring huruvida målsägande 

befunnit sig en särskilt utsatt situation på grund av alkohol. Målsägande saknar stöd från vittnen. 

Bevisningen utgjordes bland annat av målsägandes och den tilltalades utsago och vittnesmål. 

Målet leder till en friande dom. 
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B 809–19 

Målet gäller en våldtäkt men det finns fler åtalspunkter mot den tilltalade. Målsägande och den 

tilltalade har varit på en gemensam fest. Övergreppet har skett i målsägandes säng. Målsägande 

vaknade av att den tilltalade utförde de sexuella handlingarna. Bevisningen utgjordes bland 

annat av målsägandes och den tilltalades utsagor, snapchat-konversation och vittnesmål. Bland 

annat diskuterar domstolen hur målsägande beskrivit hur hon var klädd vid tiden för 

övergreppet, målsägande har använt olika ord när hon berättat för vittnen och domstolen. 

Vidare resonerar domstolen kring olika uppgifter i förhören om att målsägande försökt undvika 

den tilltalade på festen men i ett senare förhör uppgav att de hade bestämt för att ses efter festen. 

Domstolen bedömer målsägande som trovärdig trots dessa diskrepanser. Målet leder till en 

fällande dom för oaktsam våldtäkt.  

10.2 Bilaga 2. Från brott till åtal: rättsväsendets delar. 

Från brott till åtal 

Processen från att ett brott har begåtts till det att en dom vinner laga kraft berör olika instanser 

(NCK 2, u.å.). Det första som sker i processen är att ett brott anmäls till polisen, antingen från 

den som blivit utsatt, från någon annan eller från polisen själva om de misstänker att ett brott 

har begåtts. Därefter görs en förundersökning av polisen som ska besvara två frågor: vem kan 

misstänkas för brottet och om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal. Denna 

förundersökning kan antingen ledas av polis eller av åklagare, detta skiljer sig åt beroende på 

vad för typ av brott som har begåtts. I många av fallen med mindre allvarliga brott leder polisen 

förundersökningen, men i de fall där grövre eller allvarligare brott begåtts (våld i nära relationer, 

exempelvis) brukar en åklagare leda förundersökningen. I detta skede samlas bevis in som är 

relevanta i målet och beroende på om det finns tillräckligt med bevis (och en identifierad 

gärningsman) ska åtal väckas i domstol. Om det saknas bevis, eller om gärningsmannen är 

okänd läggs istället förundersökningen ner. När ett ärende når domstolen är det upp till åklagare 

och advokat att bevisa för domstolen att ett brott antingen har eller inte har begåtts, så 

domstolen kan döma eller fria den tilltalade.  

Vad är “rättsväsendet”? 

Begreppet rättsväsendet innefattar de institutioner som arbetar inom och med rättsprocessen: 

polis, åklagare, domstol- och kriminalvård. Rättsväsendet ska verka för att förebygga, bekämpa 

och utreda brottslig verksamhet, men är även ansvariga för påföljder och stöd till de som blivit 

utsatta för brott (Regeringen, u.å.) 

Vad är en åklagare? 

En åklagare har i huvudsak tre uppgifter i sin yrkesroll. Åklagaren ska leda polisens 

brottsutredning, ta beslutet i huruvida åtal ska väckas och framträda i domstol om det blir en 

rättegång (NCK 3, u.å.; Åklagare, u.å.). Som nämndes tidigare leds förundersökningen 

vanligtvis av polis vid mindre allvarliga brott, medan åklagare leder förundersökningen vid 

grövre brott (exempelvis sexualbrott). Denna förundersökning sker i nära samarbete med 

polisen och åklagaren kan även ha kontakt med brottsoffret, vittnen och eventuella misstänkta. 

Under förundersökningen är det åklagarens ansvar att utredningen bedrivs effektivt och med 

hänsyn till den enskildes rättssäkerhet (NCK 3, u.å.). Det är även åklagaren som har ansvaret 

att tillhandahålla brottsoffret med information gällande beslut som fattas under utredningen, 
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information om skadeståndsanspråk eller anledningar till varför utredningen läggs ner. 

Eftersom åklagaren innehar rollen som förundersökningsledare i sexualbrott ska denne fatta 

beslut gällande bevissäkring, exempelvis besluta om att dokumentera skador på brottsoffret 

eller den misstänkta eller husrannsakan.  

Efter förundersökningen är färdig är det upp till åklagaren att väcka åtal eller inte, åklagaren 

ska då se till både det som talar för och emot den misstänkte. Om åklagaren anser att det finns 

tillräckligt med underlag som pekar på att en gärningsperson kan misstänkas lämnar åklagaren 

en stämningsansökan till tingsrätten som innehåller information om vem som misstänks, vilket 

brott stämningen handlar om och bevisningen som framkommit. Bevisningen måste vara så 

stark att åklagaren kan förvänta sig en fällande dom. Om ett brott faller under allmänt åtal, då 

krävs inte att brottsoffret själv ska ha anmält brottet för att åklagaren kan väcka åtal - då 

åklagaren gör det för samhällets räkning (NCK 3, u.å.). 

Under rättegången ska åklagaren bevisa för domstolen att den tilltalade som är åtalad för brott 

är skyldig. Åklagaren presenterar då bevis och förhör den tilltalade på ett objektivt och sakligt 

sätt och även sådant som talar för den tilltalade ska presenteras. Åklagaren gör även en 

sakframställning, vilket innebär att åklagaren presenterar brottet och förklarar hur det begåtts 

och utförts. Den informationen som presenteras kommer då från förundersökningen. Efter 

sakframställningen presenteras bevis och förhör den tilltalade, eventuella vittnen och även 

brottsoffret (målsägande). Därefter håller åklagaren sin slutplädering, vilket är en 

sammanfattning av det som sagts. Åklagaren ger då sin bild av vad som kommit fram i förhör 

och tar hjälp av den bevisning som finns. Det är i slutpläderingen åklagaren presenterar förslag 

på straff (Åklagare, u.å.).  

Vad är domare, nämndemän, justitieråd och hovrättsråd? 

Vid rättegången i domstolen är det alltid en jurist som leder förhandlingarna och benämns bland 

annat som juristdomare. Juristdomaren ansvarar för att hålla ordningen i rättssalen och fördelar 

ordet. Oftast bestäms domen av juristdomaren och nämndemännen tillsammans, men i vissa 

mål kan juristdomaren själv döma utan nämndemän. I hovrätten närvarar tre juristdomare, 

varav en är utnämnd som ordförande (Sveriges Domstolar 1, 2019). 

Nämndemän är också domare, men vanligtvis i tingsrätten och hovrätten är de inte jurister som 

juristdomaren är. Tillsammans med juristdomaren dömer nämndemännen i de flesta brottmål 

och nämndemännens röst väger lika mycket som juristdomaren - vilket gör att de ska följa 

lagen. Det är kommunfullmäktige som utser nämndemän, men själva uppdraget är opolitiskt, 

därmed ska inte politiska åsikter påverka dömandet i domstolen (Sveriges Domstolar 1, 2019). 

Till skillnad från nämndemän är ett hovrättsråd en domare i hovrätten som har en juridisk 

utbildning. I högsta domstolen har domarna titeln justitieråd istället. 

Vad är en advokat? 

En advokats uppgift är att värna om klientens intressen och företräda denne i domstolen. Alla 

advokater i Sverige står under tillsyn av Advokatsamfundet och de är skyldiga att följa god 

advokatsed Enligt Sveriges advokatsamfund (u.å.) är kärnvärdena i advokaternas etiska regler: 

“Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikt och tystnadsplikt [...]”. Detta är 

för att klienter som anlitar en advokat ska kunna känna sig säkra på att advokaten främst ser 

till dennes intressen. Advokater som företräder den tilltalade brukar benämnas som försvarare 

eller försvarsadvokat (Sveriges Domstolar 2, 2019). En person som är misstänkt för ett grovt 
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brott får en offentlig försvarare som utses av domstolen. Försvararen hjälper då den tilltalade 

vid rättegången och vid brottmålet i övrigt. Den tilltalade kan även anlita en privat 

försvarsadvokat, men det kostar pengar för individen då. Vid en offentlig försvarare står staten 

för kostnaden.  

Vad är ett målsägandebiträde? 

Ett målsägandebiträde är en advokat som åklagaren ansöker om hos domstolen för att tillvarata 

målsägandens intressen. Det är därmed domstolen som avgör huruvida målsägande har rätt till 

ett målsägandebiträde. Målsägandebiträde blir tilldelat till målsäganden som blivit utsatta för 

brott som kan ge fängelse för den som utsatt målsägande för brottet, exempelvis sexualbrott 

eller om målsäganden har någon form av relation till den tilltalade (Sveriges Domstolar 3, 

2019). Om målsäganden inte beviljas ett målsägandebiträde kan denne istället få hjälp av 

stödpersoner från ideella organisationer. Målsägandebiträdets uppgifter kan vara att biträda vid 

polisförhör, framställa skadeståndsanspråk och biträda under rättegången. 


