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Sammanfattning 

Att bli utsatt för våldtäkt är många kvinnors värsta mardröm. Att sedan få återuppleva den 

smärtsamma upplevelsen om och om igen genom att bli ifrågasatt i polisförhör och under 

rättegången kan vara nog så jobbigt och kan leda till att offret känner sig våldtaget ännu en 

gång, och därmed upplever en så kallad sekundär traumatisering. 

Syftet med denna rapport är att belysa och förstå varför det läggs så stor vikt vid 

brottsoffret under polisutredningen vid våldtäktsmål, samt att ta reda på om det skulle vara 

möjligt och önskvärt att flytta fokus från brottsoffret.  

I teorikapitlet har vi förklarat lagrummet kring brottet våldtäkt, skillnaderna mellan olika 

typer av våldtäkter samt presenterat teorier kring brottsoffer, så som det ideala brottsoffret 

och det medskyldiga brottsoffret. Vi har tittat på lagstiftningen, studerat relevant litteratur 

samt intervjuat åklagare, målsägandebiträden, försvarare samt polisutredare. 

Det resultat vi kommit fram till är att de som blivit offer för en överfallsvåldtäkt där offer 

och gärningsman är totalt obekanta för varandra inte ifrågasätts under förundersökningen 

eller under rättegången på samma sätt som de som utsatts för en våldtäkt där offer och 

gärningsman är bekanta med varandra eller rent av har en relation till varandra. Det fokus 

som läggs på brottsoffret är nödvändigt och verkar inte vara önskvärt att ändra på i 

dagsläget, eftersom det är viktigt att alla omständigheter kring brottet utreds för att 

rättegången ska vara så objektiv som möjligt. 

Den viktigaste slutsatsen vi gjort är att brottsoffret för en överfallsvåldtäkt sällan ifrågasätts 

under förundersökningen eftersom det ofta finns så pass stark stödbevisning som styrker 

hennes berättelse. Hon har inte heller motiv att ljuga om att hon har blivit våldtagen, vilket 

av olika anledningar skulle kunna finnas i våldtäktsfall där offer och gärningsman känner 

varandra eller är bekanta med varandra. 



Rapport nr 440   

 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING .............................................................................................................................. 3 

1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................. 4 
1.2 SYFTE........................................................................................................................................... 6 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................. 6 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 6 
1.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT............................................................................................................... 6 

2 TEORI......................................................................................................................................... 8 

2.1 VAD ÄR VÅLDTÄKT? .................................................................................................................. 8 
2.2 OLIKA TYPER AV VÅLDTÄKT .................................................................................................. 10 
2.2.1 NÄR OFFER OCH GÄRNINGSMAN ÄR OBEKANTA MED VARANDRA......................................... 11 
2.2.2 NÄR OFFER OCH GÄRNINGSMAN ÄR YTLIGT BEKANTA MED VARANDRA .............................. 11 
2.2.3 NÄR OFFER OCH GÄRNINGSMAN HAR EN RELATION TILL VARANDRA................................... 11 
2.3 VAD ÄR ETT BROTTSOFFER?................................................................................................... 12 
2.3.1 DET IDEALA BROTTSOFFRET ..................................................................................................... 13 
2.3.2 DET MEDSKYLDIGA BROTTSOFFRET......................................................................................... 13 
2.4 VÅLDTÄKTSOFFER ................................................................................................................... 14 
2.4.1 VÅLDTÄKTSOFFRETS TRAUMATISERINGSPROCESS................................................................. 15 
2.4.2 BEMÖTANDE AV BROTTSOFFER UNDER RÄTTSPROCESSEN..................................................... 16 

3 RESULTAT.............................................................................................................................. 18 

3.1 INTERVJUER.............................................................................................................................. 18 
3.2 KRITISK GRANSKNING AV RESULTATET ............................................................................... 24 
3.3 RESULTATSAMMANFATTNING................................................................................................ 24 

4 DISKUSSION........................................................................................................................... 26 

4.1 BESVARANDE AV FRÅGESTÄLLNING 1................................................................................... 29 
4.2 BESVARANDE AV FRÅGESTÄLLNING 2................................................................................... 29 
4.3 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG.................................................................................................... 30 

5 REFERENSER ........................................................................................................................ 32 

5.1 INTERNET .................................................................................................................................. 33 
5.2 LAGTEXT ................................................................................................................................... 33 
 

 



Rapport nr 440   

 3 

”För det är så, att tjejernas klädsel på kvällen eller dagen för övergreppet vägs in i 

bedömningen. Varför står det annars med i förhörsprotokoll, förundersökningar och 

domslut? Varför skriver inte juristerna vad pojkarna eller männen har på sig för 

kläder?”1 

1 INLEDNING 

Ett nej betyder för de allra flesta ett nej i sexuella sammanhang men trots det krävs en 

relativt stark stödbevisning för att kunna få en misstänkt våldtäktsman dömd i tingsrätten. 

Rättegången har allt som oftast handlat om huruvida brottsoffret haft utmanande kläder, 

uppmuntrat gärningsmannen eller på annat sätt uppträtt olämpligt och därmed försatt sig i 

en situation som hon borde ha insett kunnat bli farlig för henne2. Att utredare, åklagare och 

försvarsadvokater lägger stor vikt vid offrets karaktär är många gånger förståeligt då alla 

fakta ska lyftas fram under förundersökningen och rättegången, enligt den så kallade 

objektivitetsprincipen. Att ifrågasätta offrets leverne och därmed ge den våldtagna kvinnan 

en del av skulden för det inträffade gör att hon upplever en psykisk stress och på nytt 

känner sig våldtagen, en så kallad sekundär traumatisering. Varför det kan antas finnas ett 

intresse av att lyfta bort skulden från offret. 

Det som framkommer under förundersökningen avgör vilket brott åklagaren väljer att väcka 

åtal för. Dessutom är förundersökningsmaterialet de handlingar som sedan läggs fram under 

rättegången samt som domen grundar sig på. Detta arbete kommer därför att behandla 

frågor kring våldtäktsoffrets utsatthet under förundersökningen samt om det skulle vara 

önskvärt att flytta fokus från offret om det vore möjligt. Då detta är ett aktuellt och ständigt 

debatterat ämne i så väl media som bland allmänheten är det viktigt att förstå de 

bakomliggande orsakerna till varför våldtäktsoffret utgör en så viktig bit i 

förundersökningens pussel.   

                                                
1 Wennstam, K. (2004), sid 32. 
2 Wennstam, K (2004). 
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1.1 Bakgrund 

En av förutsättning för att en förundersökning gällande våldtäkt ska starta är att det görs en 

anmälan. År 2006 anmäldes totalt 42083 våldtäkter i Sverige, varav endast 738 gick till 

åtal4. Domens utfall kan många gånger tyckas vara avhängande huruvida offret gjort 

tillräckligt motstånd, haft en sexuell relation med gärningsmannen vid tidigare tillfällen 

eller uppmuntrat gärningsmannen genom klädsel eller agerande. 

1970 användes sammansättningen ”brottsoffer” för första gången i Sverige5, och sedan dess 

har viktimologin6 blivit ett stort ämne med ökad politisk vikt. Det finns flera sätt på vilka 

man ofta beskriver brottsoffret, beroende på hur denne har agerat under tiden för när brottet 

begicks. De teorier som kommer att behandlas i detta arbete är teorierna om det ideala 

brottsoffret och det medskyldiga brottsoffret. Beroende på vilken idealtyp som 

våldtäktsoffer passar in på har offret olika förutsättningar att få upprättelse i en eventuell 

förundersökning, huvudförhandlig och dom.  

”För att vinna sympati och uppmärksamhet skall offret således vara oskyldigt samt fysiskt 

och/eller psykiskt underlägsen gärningsmannen. Offret får dock inte vara för passivt för då 

riskeras hennes (eller hans) trovärdighet att ifrågasättas.”7 

Den politiska utvecklingen gällande våldtäkt har förändrats i snabb takt under de senaste 

decennierna. Normer och åsikter tar däremot längre tid att förändra och därför kan gamla 

normer och åsikter antas leva kvar bland verksamma personer inom rättsväsendet. Det är 

lagstiftaren som bestämmer vad som enligt lag ska vara ett brott, och i och med att 

lagstiftningen kring sexualbrott har förändrats i snabb takt de senaste trettio åren så 

stämmer inte alltid folkets moraliska uppfattningar om vad som är lagligt och inte överens 

med vad lagstiftningen visar. För att förstå varför den moraliska förändringen inte skett i 

samma takt som den politiska så krävs en snabb inblick i hur lagstiftningen kring våldtäkt 

har sett ut genom historien. 

 

                                                
3 http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok 
4http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=67&statsType=170&statsCounty
=La&Year=2006&type=1 
5 Lindgren, M et al.(2001) 
6 Viktimologi betyder läran om brottsoffer  
7 Lindgren, M et al. (2001), sid 34 
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I medeltida fridslagar ansågs våldtäkt som ett egendomsbrott, där målsäganden var den 

våldtagna kvinnans make eller far. Våldtäkt var ett hot mot äran, den gemensamma friden 

och mot familjen och det som skulle skyddas genom lagstiftningen var ära och ordningen i 

samhället. Våldtäkt ansågs inte som ett brott mot kvinnan då hon endast var ett objekt. 

Under 1600- och halva 1700-talet var våldtäkt ett vålds- och ordningsbrott, där kvinnan 

fortfarande sågs som ett objekt och det var den manliga sexualdriften som var grunden till 

problemet. I 1734 års lag ansågs våldtäkt vara ett brott mot den allmänna ordningen då det 

var kriminaliserat att ha sexuella förbindelser utanför äktenskapet. Den våldtagna kvinnan 

ansågs vara en medbrottsling och dömdes för ”samlagsbrott”.8 Kvinnans vilja hade mindre 

betydelse och det ställdes höga krav på våld och motstånd för att mannen skulle dömas för 

våldtäkt. I slutet av 1700-talet blev kvinnligheten problemet till våldtäkt. Brottet 

sexualiserades och förkroppsligades. Fokus lades på kvinnans agerande och tidigare 

sexuella erfarenheter, vilka kunde motsäga våldtäkt.  I 1864 års strafflag avskaffades 

samlagsbrotten och våldtäktsbrottet kom att skydda kvinnans frihet, viljefrihet och 

handlingsfrihet. Det ställdes fortfarande höga krav på att våld och motstånd förekommit för 

att döma för våldtäkt.   

I 1965 års brottsbalk fick den sexuella integriteten ett straffrättsligt skydd. Det var inte 

längre den personliga friheten som skulle skyddas utan den sexuella integriteten. Sverige 

var först i världen med att 1965 få en lag mot våldtäkt i äktenskapet.9  1984 gjordes stora 

förändringar i sexualbrottslagen. Uttrycket sedlighetsbrott togs bort och kapitlet fick 

rubriken ”Om sexualbrott”. Straffbestämmelsen om våldförande upphävdes. Våldtäkt 

mellan makar bedömdes inte längre lindrigare än annan våldtäkt. Kvinnan fick rätt att 

bestämma över sin egen sexualitet och hennes önskan att inte ha samlag eller annat sexuellt 

umgänge skulle ovillkorligen respekteras. 1998 utvidgades våldtäktsbegreppet. Det blev 

straffbart att underlåta att anmäla eller avslöja vissa grövre sexualbrott. Språket gjordes 

könsneutralt i de centrala bestämmelserna och det blev ett förbud mot köp av sexuella 

tjänster.  

2005 infördes ett nytt 6:e kapitel i Brottsbalken. Detta för att öka skyddet mot 

sexuella kränkningar och att ytterligare förstärka den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten. Bestämmelsen om våldtäkt utvidgades och fler gärningar kom att 

bedömas som våldtäkt, genom att kravet på tvång sattes lägre.  
                                                
8 Föreläsning med Monica Burman 
9 Heimer. G & Posse. B (2003) 
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Synen på kvinnan som den ärbara jungfrun eller den syndiga horan verkar leva kvar än 

idag, då man skulle kunna ana att offrets karaktär fortfarande spelar roll för om 

gärningsmannen blir fälld eller inte. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa och förstå varför det läggs så stor vikt vid 

brottsoffret under förundersökningen vid våldtäktsmål, samt att ta reda på om det skulle 

vara möjligt att flytta fokus från brottsoffret. Genom att undersöka detta hoppas vi på att 

kunna förklara betydelsen av våldtäktsoffrets roll under rättsprocessen, samt visa på hur 

komplext brottet våldtäkt är. 

1.3 Frågeställningar 

1. Varför står brottsoffret i fokus under förundersökningen när det gäller brottet 

våldtäkt?  

2. Är det möjligt att flytta fokus från brottsoffret, och skulle det i så fall vara 

önskvärt? 

1.4 Avgränsningar 

För att arbetet inte ska bli för omfattande har vi valt att fokusera på kvinnliga våldtäktsoffer 

över 15 år som blivit utsatta för överfallsvåldtäkt.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att uppnå syftet med rapporten och på ett bra sätt besvara frågeställningarna har vi valt 

att studera relevant litteratur i ämnet samt att genomföra intervjuer med personer anställda 

på polismyndigheten, åklagarmyndigheten samt en advokatbyrå.  

Vi har valt att förklara vad ett brottsoffer är samt olika teorier för hur brottsoffer uppfattas 

av andra. För att kunna göra detta har vi läst litteratur som behandlar brottsoffer. Med hjälp 

av relevant lagtext, propositionen till lagtexten och kommentarer till lagtexten har vi 
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försökt förklara brottet våldtäkt. För att få fram statistik inom ämnet har vi använt oss av 

Internet.  

Vi har intervjuat fem personer, en åklagare, ett målsägandebiträde, en försvarare och två 

polisutredare. Dessa valdes då de alla kommer i kontakt med brottsoffret men på olika sätt, 

vilket skulle ge oss en så bred bild som möjligt av hur man ser på brottsoffret inom 

rättsväsendet. Intervjupersonerna arbetar i Västerbotten och Östergötland och intervjuerna 

genomfördes muntligen och genom e-post. Efter intervjuerna sammanställdes svaren som 

sedan analyserades. Intervjuerna har vi valt att redovisa i en berättande text där de olika 

intervjupersonerna svarar på samma fråga, för att det ska vara lätt att få en överblick på hur 

de olika personerna svarar. 
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2 TEORI 

I nedanstående kapitel behandlas de teoretiska aspekterna som detta arbete kommer vila på. 

Begreppen våldtäkt och brottsoffer definieras och förklaras och läsaren får en insyn i några 

olika teorier om brottsoffer. Våldtäkt och brottsoffer knyts sedan samman i kapitlet om 

våldtäktsoffer, där syftet är att ge en förståelse för hur de olika teorierna kan appliceras på 

just denna typ av brottsoffer samt för hur våldtäktsoffrets traumatiseringsprocess kan se ut. 

 

2.1 Vad är våldtäkt? 

Våldtäkt är ett brottsbalksbrott och definieras i Lag 2005:90 Brottsbalken (BrB) 6 kapitlet 
1§ som: 

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

gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. 
 

Det samma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell 
handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligen 
utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn eller berusning eller annan 

drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn 
till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. 

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

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

Är brott som avses i första eller andra stycket att anses som grovt, döms för grov 
våldtäkt till fängelse i lägst fyra och i högst tio år. Vid bedömande av om brottet är 

grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särkilt allvarlig art eller om 
fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet.” 

 

För att våldtäkt ska vara aktuellt så krävs det att alla brottsrekvisit i BrB 6 kapitlet 1§ är 

uppfyllda. Detta innebär att alla omständigheter som nämns i lagtexten ska finnas med vid 

brottet för att våldtäkt ska ha ägt rum. Om rekvisiten inte är uppfyllda så blir det alltså inte 

tal om våldtäkt utan eventuellt något annat sexualbrott, alternativt har ingen brottslig 

gärning ägt rum enligt lagen. 
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Samlag genom brottslig handling kan endast förekomma mellan personer av olika kön10. 

Med samlag menas att mannens och kvinnans blottade könsorgan berör varandra. Det finns 

inget krav på varaktighet utan en kontakt räcker för att handlingen ska anses som 

kränkande. Enligt proposition 2004/05:45 avses med samlag endast vaginala samlag. Det 

finns dock inget krav på fullbordan det vill säga inträngning eller sädesutlösning. 

Sexuell handling omfattar samlag och sexuella handlingar. Det bör ha förekommit en 

varaktig fysisk beröring av den andres könsorgan eller av den andres kropp med det egna 

könsorganet eller andra handlingar om de haft en påtaglig sexuell prägel och därtill även 

varit ägnade att kränka offrets sexuella integritet. Handlingen ska ha syftat till att väcka 

gärningsmannens, offrets eller bådas sexuella drift. Till sexuell handling hör vaginala, orala 

och anala samlag, samt att föra in fingrar, föremål eller knytnäve i en kvinnas underliv eller 

fingrar eller föremål i anus på en person eller att onanera åt en annan person. Även 

samlagsliknande handlingar där den direkta beröringen hindras av klädesplagg eller då 

gärningsmannen utnyttjar eller använder sig av offrets kropp som ett hjälpmedel för att 

själv bli tillfredsställd räknas som sexuella handlingar.  

Begreppet våld innefattar misshandel, knuffar, hålla fast och betvinga med sin egen 

kroppstyngd. Våldet måste vara av sådant slag att offret tvingas till samlag.   

Hotbegreppet innefattar hot om brottslig gärning och hotet kan avse person, egendom, 

annan person än offret, underförstådda hot och utnyttjande av hotfull situation. Det krävs 

att hotet inte är alltför obetydligt samt att det är av en sådan art att det utgjort en 

förutsättning för att gärningen kunnat genomföras.  

Tvång måste ha förekommit i situationen för att det ska bli tal om våldtäkt. Är 

tvångsrekvisitet uppfyllt så utesluter det att offret samtyckt eller frivilligt ställt upp på 

handlingen. Högsta Domstolen har i NJA 2004 s.231 slagit fast att brist på samtycke är det 

grundläggande kriteriet när det gäller våldtäkt. Det har varit tal om att införa en 

våldtäktsbestämmelse baserad på brist på samtycke. Med en sådan bestämmelse skulle den 

misstänkte kunna hävda att ett tyst samtycke förekommit. Detta skulle leda till att det under 

utredningen blir särskilt intressant att titta på hur offret handlat och betett sig i samband 

med våldtäkten, vilket leder till att fokus i utredningen läggs på offret. Att fokus skulle 

komma att läggas på offret istället för på gärningsmannen är enligt regeringen det viktigaste 
                                                
10 Dahlström, M et al. (2005) 
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argumentet till att inte införa våldtäktsbestämmelsen brist på samtycke. För att tvång ska 

finnas i en våldtäktssituation så måste först och främst brottsoffret ha uppmärksammat 

våldet eller hotet samt att gärningsmannen har uppfattat att offret inte vill. När 

tvångsrekvisitet är uppfyllt så finns inte längre något samtycke i den sexuella handlingen.  

Rekvisitet ”företa eller tåla” innebär att offret ska tvingas till att själv utföra den sexuella 

handlingen eller att tvingas till att tåla att gärningsmannen utför handlingen på offret.  

Hjälplöst tillstånd innefattar berusning, annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, 

psykisk störning, eller att offret med hänsyn till omständigheterna annars befinner sig i ett 

hjälplöst tillstånd så att offret inte kan värja sig och hävda sin sexuella integritet. Ett 

hjälplöst tillstånd föreligger även då offret saknar förmågan att kontrollera sitt beteende 

eller då hon saknar hämningar. Offret ska ha varit under sådan påverkan att hon inte kunnat 

ansvara för sina handlingar.  

Med ”annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd” menas 

de tillfällen då offret till exempel inte har varit så berusad att hon befunnit sig i ett hjälplöst 

tillstånd som kan inräknas i stycket ovan, men ändå kan anses ha befunnit sig i en sådan 

situation på grund av att flera omständigheter tillsammans har skapat ett hjälplöst tillstånd.  

 

2.2 Olika typer av våldtäkt 

I detta arbete har vi som tidigare nämnt valt att avgränsa oss till överfallsvåldtäkter. För att 

kunna förklara begreppet överfallsvåldtäkt och sätta det i ett förståeligt perspektiv har vi 

valt att kort förklara de andra vanligast förekommande våldtäktstyperna. 

Våldtäkt kan delas upp i tre huvudtyper beroende på relationen mellan offer och 

gärningsman. Om våldtäkten begåtts av en gärningsman som offret har en nära relation till 

så skiljer den sig betydligt från en våldtäkt där gärningsmannen och offret är ytligt bekanta, 

precis som att en våldtäkt där gärningsman och offer är helt obekanta med varandra skiljer 

sig mot de båda tidigare nämnda. Det som skiljer dessa tre typer av våldtäkter från varandra 

är upprinnelsen till våldtäkten, omständigheterna i samband med våldtäkten och 
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händelseförloppet efter själva våldtäkten.11 Den statistik som redovisas nedan är från år 

2005, varför vissa förändringar kan ha skett sedan dess. 

2.2.1 När offer och gärningsman är obekanta med varandra 

Våldtäkter där offer och gärningsman är helt obekanta med varandra är den minst vanliga 

av de tre huvudkategorierna, och antas utgöra endast 20 procent av alla våldtäkter. Denna 

typ av våldtäkt innefattar överfallsvåldtäkt, våldtäkt då offret till exempel har liftat med 

gärningsmannen eller då offret är så berusad att hon till exempel vaknar upp under 

våldtäkten. En överfallsvåldtäkt kännetecknas av att våldtäktssituationen inleds med ett 

plötsligt och för offret överraskande angrepp av en gärningsman som är helt obekant med 

offret. Överfallsvåldtäkter sker vanligtvis utomhus och utgjorde år 2005 ungefär 12 procent 

att det totala antalet anmälda våldtäkter i Sverige.12 Kännetecknande för överfallsvåldtäkt är 

att offret ofta själv kontaktar polisen och anmäler brottet. Anmälningsbenägenheten är hög i 

jämförelse med när offret och gärningsmannen har en relation till varandra. Det finns sällan 

uppgifter om huruvida gärningsmannen har druckit alkohol vid tillfället för våldtäkten, men 

enligt BRÅ:s uppgifter så har minst 41 procent av offren gjort det. 

2.2.2 När offer och gärningsman är ytligt bekanta med varandra 

En annan typ av våldtäkt är den där offer och gärningsman är ytligt bekanta med varandra. 

Brottet begås efter att offer och gärningsman har träffats till exempel på en bar och endast 

kort bekantat sig med varandra eller när offer och gärningsman har träffats förut men inte 

lärt känna varandra så väl. Denna typ av våldtäkt antas utgöra ungefär 27 procent av de 

våldtäkter som anmäls.13 Enligt BRÅ:s uppgifter så har minst 43 procent av 

gärningsmännen och minst 63 procent av brottsoffren druckit alkohol vid tidpunkten för 

våldtäkten.14 

2.2.3 När offer och gärningsman har en relation till varandra 

Våldtäkter inom relationer är den vanligast förekommande typen av våldtäkt, och antas 

utgöra 32 procent av alla våldtäkter.15 Relationsvåldtäkter anmäls i mindre utsträckning än 

                                                
11 Grevholm, E. et al. (2005) 
12 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=173 
13 http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=3&id=173 
14 Grevholm, E. et al. (2005) 
15 Grevholm, E. et al. (2005) 
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våldtäkter begångna av en för offret obekant gärningsman. Få offer söker vård för de 

uppkomna skadorna och därför finns sällan underlag för att utfärda rättsintyg. 16 

 

2.3 Vad är ett brottsoffer? 

Som tidigare nämnts är begreppet brottsoffer ett relativt nytt uttryck och användes för första 

gången i början av 1970-talet17. Brottsoffersbegreppet uppmärksammades i Sverige i och 

med debatten som uppstod då den statliga sexualbrottsutredningen lade fram ett betänkande 

om sexualbrotten i Sverige, Sexuella övergrepp (SOU 1976:9). I betänkandet föreslog man 

att våldtäktsbegreppet skulle delas upp så att så kallade uppraggningsfall skulle inräknas i 

den lindrigaste formen av sexuellt tvång. Detta förslag kritiserades kraftigt då man menade 

att kvinnan pekades ut som medbrottsling snarare än brottsoffer. Kritiken följdes av 

artikelserier i kvällspressen där våldtäktsoffer själva gick ut och berättade om sina 

erfarenheter från rättsprocessen och 1976 skrev Maria-Pia Boëthius den uppmärksammade 

boken om fördomar och myter kring våldtäkt – Skylla sig själv18.  

Som man kan utläsa av ordet brottsoffer så beskriver det en person som fallit offer för ett 

brott, men det finns många definitioner av vad brottsofferbegreppet ska innefatta. I 

juridiska termer kallas till exempel den som har utsatts för ett brott för målsägande och 

definitionen av densamma finns att läsa i Lag 1964:166 Rättegångsbalken (RB) 20 kapitlet 

8§ 4 stycket: 

”Målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller 
lidit skada.” 

 
Brottsoffer kan teoretiskt sett delas in i olika schablonbilder, beroende på hur offret betett 

sig vid tillfället då brottet förövats eller strax före och strax efter denna tidpunkt. Några 

teorier om brottsoffer är de om det ideala brottsoffret, det medskyldiga brottsoffret, det 

motspänstiga brottsoffret samt det passiva brottsoffret.19 Nedan behandlas det ideala 

brottsoffret och det medskyldiga brottsoffret, då dessa antas vara de mest applicerbara 

brottsofferteorierna vid överfallsvåldtäkt. 

                                                
16 Grevholm, E. et al. (2005) 
17 Österberg, E. (1997). 
18 Boëthius, Maria-Pia (1976).  
19 Lindgren, M et al. (2001) 
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2.3.1 Det ideala brottsoffret 

Enligt den norske kriminologen Nils Christie har det ideala brottsoffret åtminstone sex 

egenskaper. Dessa är att brottsoffret är svagt, involverat i en respektabel aktivitet, är på väg 

till en plats som hon eller han inte kan förebrås för, är i underläge i förhållande till 

gärningsmannen, är obekant med gärningsmannen samt att offret har tillräckligt mycket 

inflytande för att kunna hävda sin offerstatus20. Ett exempel på det ideala brottsoffret kan 

vara en äldre dam som volontärarbetar i kyrkan och är på väg hem därifrån en 

söndagseftermiddag, då hon plötsligt blir överfallen av en främmande, storvuxen, ung man 

som tar hennes pengar. Det är den här typen av offer som lättast får fullständig och legitim 

offerstatus av både allmänhet och av rättsväsendet. 

Christie hävdar även att för att det ska finnas ideala offer så måste det finnas icke-ideala 

brottsoffer, så som till exempel det medskyldiga brottsoffret. Dessutom måste det finnas 

motpoler till det ideala och det icke-ideala brottsoffret, så som den ideala och den icke-

ideala gärningsmannen. Christie menar att den ideala gärningsmannen är lätt att fördöma, är 

ensam skyldig till den brottsliga handlingen, är farlig och obekant med offret. Den icke-

ideala gärningsmannen å andra sidan är många gånger själv ett offer och gränserna mellan 

offer och gärningsman blir därför suddiga. En icke-idealisk gärningsman kan till exempel 

vara den fulla killen på krogen som blir provocerad av sin kompis så att han till slut tappar 

fattningen och slår kompisen. Trots att det är klart vem som slår det första slaget så kan det 

vara otydligt vem av de båda som ska bära skulden för bråket och därmed för att 

misshandeln har uppstått.  

2.3.2 Det medskyldiga brottsoffret 

De icke-idealiska brottsoffren har ofta svårt att se sig själva eller få andra att se dem som 

offer. Det kan ibland vara tillfälligheter som avgör vem som är brottsoffer och vem som är 

gärningsman. När man kategoriserar offer som medskyldiga brottsoffer så överlappas 

gränserna mellan offer och gärningsman och därmed läggs en del av skulden på offret. 

Detta sker ofta vid våldsbrott, då brottsoffret i vissa fall uppträder provocerande eller är 

påverkad av till exempel alkohol och därför inte kan hävda sin ideala offerstatus. Offrets 

beteende kan ofta inverka på vilken brottsrubricering som senare kommer gälla samt 

                                                
20 Christie, N. (1986). 
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straffmätningen för brottet. Dessutom kan brottsoffrets möjligheter till ersättning påverkas 

om rätten anser att han eller hon har en del av skulden till det inträffade. 

Synen på det medskyldiga brottsoffret har speglats i lagstiftningen i alla tider, även om 

lagen har uppdaterats och reviderats och därmed förbättrats ur brottsoffersynpunkt vid flera 

tillfällen. I det betänkande om sexualbrotten i Sverige som lades fram 1976 så 

konstaterades följande: 

”Sammanfattningsvis kan man om denna typ av våldtäktsbrott säga att offer och 

gärningsman spelar ett spel gentemot varandra, vilket leder fram till brottet. Vem som är 

den skyldige och vem som är den oskyldige är svårt att avgöra, då man inte är insatt i de 

olika spelturerna. Skulden är troligtvis jämnt fördelad, då brottet inte skulle kunna ske utan 

den andres medverkan.”  21 

Det medskyldiga brottsoffret kräver, som tidigare har påpekats, att det finns en icke-

idealisk gärningsman. För att knyta an till det förra exemplet med den fulla killen på krogen 

som exempel på icke-idealisk gärningsman så är hans misshandlade kompis ett tydligt 

exempel på ett icke-idealiskt brottsoffer i allmänhet och ett medskyldigt brottsoffer i 

synnerhet. 

 

2.4 Våldtäktsoffer 

När det gäller överfallsvåldtäkt så är gränsen för vem som är offer och vem som är 

gärningsman tydlig. En kvinna som går ut mitt på dagen för att slänga soporna blir 

överfallen och våldtagen av en okänd man är ett exempel på ett idealt brottsoffer. Men 

överfallsvåldtäkter sker även på kvinnor som inte kan kategoriseras som ideala brottsoffer, 

varför det är på sin plats att ge exempel på hur dessa våldtäkter kan gå till.  

En kvinna går ensam hem efter en utekväll på krogen. Hon är berusad efter att ha druckit 

alkohol och väljer den närmaste vägen hem, trots att det innebär att hon måste gå igenom 

parken där överfallsvåldtäkter har skett. Hon vet om att det har hänt, men sånt händer ju 

bara andra kvinnor och dessutom har hon gått en kurs i självskydd. Hon slår bort tanken 

på att vara förföljd, när en okänd man plötsligt överfaller henne. När hon inser vad som är 
                                                
21 SOU 1976:9. 
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på gång att hända blir hon stel av skräck och hennes självskyddskunskaper visar sig inte 

vara till mycket hjälp. 

Exemplet visar hur en kvinna som blir överfallsvåldtagen ändå kan kategoriseras som ett 

medskyldigt brottsoffer. Först och främst är hon en stark och självständig kvinna, som inte 

räds för att gå ensam nattetid. Hon har varit på krogen och har dessutom druckit alkohol, 

vilket kan räknas som en mindre respektabel aktivitet. Hon befinner sig på en plats som hon 

vet att hon inte borde vara på, då hon väljer att gå genom parken mitt i natten trots att hon 

vet vad som har hänt där vid flera tillfällen tidigare. Hon har gjort felbedömningar och har 

därmed själv försatt sig i den uppkomna situationen. Brottsoffret klandrar sig själv, men 

graden av traumatisering är inte bara avhängande hennes egna tankar kring skuld utan även 

hur personer i hennes närhet ser på det inträffade och på hennes möjligheter att ha undvikit 

den uppkomna situationen22. 

När en kvinna har råkat ut för en våldtäkt är det naturligt att hon känner att hennes 

personliga integritet har kränkts och att en känsla av otrygghet infinner sig. Hon kan 

uppleva en overklighetskänsla som ofta ökar hennes förtvivlan och lidande och hon kan 

börja fråga sig själv om hon verkligen råkat ut för våldtäkten eller om hon inte istället har 

inbillat sig att det har hänt.23 Hon kan känna sig förvirrad och ha koncentrationssvårigheter, 

vilket kan väcka tvivel om hennes minnesbilder både hos henne själv och hos andra. Andra 

reaktioner som är vanliga efter att ha blivit utsatt för en våldtäkt är självmordstankar, skam 

och skuldkänslor samt känslor av äckel.24 Det är viktigt att känna till hur ett våldtäktsoffers 

traumatiseringsprocess ser ut för att undvika onödigt lidande för brottsoffret. 

 

2.4.1 Våldtäktsoffrets traumatiseringsprocess 

Chocken över att ha utsatts för våldtäkt kan leda till ett förtvivlat inre kaos och detta kan i 

sin tur innebära att det initialt är svårt för offret att lämna all information om det inträffade 

till polisen och andra myndigheter. Detta kallas för den akuta fasen.25 Den initiala 

psykologiska reaktionen efter en våldtäkt påminner om symptomen vid posttraumatisk 

                                                
22 Lindgren, M et al. (2001) 
23 Lagerbäck. B (1995). 
24 Christianson. S-Å et al. (1998). 
25 Christianson. S-Å (1998) 
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stressreaktion i dess akuta fas. Den forskning som finns kring de akuta reaktionerna efter 

sexualbrott visar på att brottsoffret känner en påtaglig rädsla och ångest.26 

Efter en tid börjar brottsoffret att desperat söka efter förankring i det kaos hon upplever på 

grund av våldtäkten genom att återfå känslan av kontroll över sin situation. Det är då inte 

ovanligt att våldtäktsoffer försöker återfå kontrollen över sin egen kropp genom att till 

exempel duscha eller slänga de sönderrivna kläderna. Detta beteende kan påverka 

möjligheterna till en fällande dom eftersom mycket av den stödbevisning som finns 

förstörs. Den här fasen kallas för eftertraumatisering. 27 

När det gäller våldtäkt och andra sexualbrott så är den så kallade sekundära 

traumatiseringen av offret ofta ett problem, eftersom den kan leda till att våldtäktsoffret 

känner en stark psykisk stress utöver den stress som våldtäkten i sig redan har utsatt henne 

för. Sekundär traumatisering uppstår när personer i offrets omgivning bemöter henne på ett 

negativt sätt eller ifrågasätter hennes uppgifter, upplevelser och känslor av det inträffade. 

Detta kan även ske om offret känner sig misstrodd eller ifrågasatt av myndigheter som till 

exempel polis och åklagare eller av andra aktörer inom rättsväsendet.  

 

2.4.2 Bemötande av brottsoffer under rättsprocessen 

I proposition 2004/05:45 framgår vikten av att domstolens ordförande ser till att 

förhandlingen inte glider in på ett spår som riktar in sig på hur kvinnans levnadssätt har 

varit och inte heller inriktas på hennes beteende i samband med våldtäkten om det saknar 

rättslig relevans. Enligt RB 46 kapitlet 4§ skall rätten se till att inget onödigt dras in i målet. 

Detta gäller även under förundersökningen. Rättens ordförande, åklagare, försvarare, 

ombud och andra som uppträder under en rättegång måste därför lägga vikt vid att undvika 

onödiga frågor och formuleringar som är eller kan uppfattas som kränkande, 

diskriminerande eller nedlåtande.  

Lika viktigt som att rättegången genomförs på ett korrekt sätt är att poliser och andra som 

träffar målsäganden under förundersökningen möter kraven på en insiktsfull och 

hänsynsfull behandling och ett bemötande som situationen kräver. 

                                                
26 Lindgren. M & Lagerbäck. B (1996) 
27 Christianson. S-Å (1998) 
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I RB 23 kapitlet 4§ framgår att domstolen ska vara objektiv och opartisk vid sin prövning 

av åtalet, enligt den så kallade objektivitetsprincipen. Det innebär att alla omständigheter 

kring brottet ska beaktas och både bevis som är till den misstänktes nackdel och fördel ska 

läggas fram. Detta utgör inget hinder för att domstolen i sin processledning agerar utifrån 

den vetskap som finns om att personer som utsatts för våldtäkt har upplevt en traumatisk 

och förnedrande händelse som sätter djupa spår, samt att förundersökningen och 

rättegången är en stor påfrestning. Med denna kunskap kan en rättssäker process garanteras.  

Att rättsprocessen genomförts på rätt sätt kan hjälpa brottsoffret att bearbeta händelsen och 

att få en känsla av upprättelse. Därför är det viktigt att rättsprocessen genomförs på ett 

korrekt och lyhört sätt. 
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3 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts. Vi har genomfört 

intervjuer med fem personer, en försvarsadvokat, en åklagare, två polisutredare och ett 

målsägandebiträde, anställda i Östergötlands och Västerbottens län. Inför intervjuerna 

sammanställde vi ett underlag bestående av sju frågor. Samtliga intervjuer har utgått från 

frågeunderlaget men intervjuerna har genomförts som öppna dialoger och även andra frågor 

än de ursprungliga har diskuterats. Vi har valt att redovisa intervjuerna som berättande text 

och vi utgår från en fråga i taget. 

 

3.1 Intervjuer 

1. Vid våldtäktsfall, vad är viktigast att utreda angående brottsoffret? 

Gemensamt för förhörspersonerna är att alla anser att det viktigaste att utreda angående 

våldtäktsoffer är huruvida kvinnan samtyckt till samlaget eller inte. Detta kan vara mycket 

svårt att utreda i de fall där offer och gärningsman har en relation till varandra, men är 

sällan ett problem vid överfallsvåldtäkt. Det förekommer ofta inslag av kraftigt våld som 

tyder på att samtycke inte har ägt rum. Visar det sig att kvinnan har samtyckt till händelsen 

så faller brottet. Detta brukar framkomma tidigt under förundersökningen och om poliserna 

som utreder brottet upptäcker att det inte är tal om någon våldtäkt så lägger 

förundersökningsledaren ner utredningen eller nedgraderar brottet.  

När det gäller vad som är viktigast att utreda kring brottsoffret så förklarar försvararen att 

det beror på vilken typ av våldtäkt det rör sig om. Det är viktigt att ta reda på saker som kan 

påverka tingsrättens bedömning av offrets pålitlighet och om hon har motiv att ljuga om 

våldtäkten. Försvararen förtydligar att det inte är speciellt vanligt att kvinnor ljuger om 

våldtäkter, men förklarar att det trots allt händer. Det är dock ytterst ovanligt att kvinnan 

ljuger vid överfallsvåldtäkter, då hon sällan har något motiv att ljuga om händelsen. Vid 

våldtäkt inom relationer eller då gärningsman och offer är bekanta med varandra kan det 

handla om svartsjuka eller hämnd gentemot mannen, vilket då utgör motivet för att kvinnan 

ljuger om att hon har blivit våldtagen. Har kvinnan ljugit om något brott förut eller om hon 

har anmält många brott som inte gått till åtal, då kan det vara en ringklocka om att hennes 

uppgifter ska tas med försiktighet.  
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Åklagaren säger att det är viktigt att täcka alla kryphål. Finns för många osäkra uppgifter så 

kommer man inte vilja gå till åtal. Då brukar åklagaren i första hand prata med utredarna 

och be dem förhöra sig om ytterligare uppgifter och stödbevisning. Det är viktigt att 

uppgifter som skulle kunna motsäga kvinnans uppgifter utreds eftersom den misstänktes 

advokat i en framtida förhandling kommer att använda sig av denna information i sitt 

försvar av den misstänkte. Enligt svensk lag ska alla omständigheter kring brottet utredas, 

och då måste relevant information om både den misstänkte och brottsoffret lyftas fram för 

att rättegången ska bli rättvis. 

En polisutredare förklarar att en kvinna som blivit utsatt för överfallsvåldtäkt av en 

främmande man har mycket hög benägenhet att anmäla händelsen. Kvinnan är medgörlig 

och krånglar inte med rättsintyget eller med den tekniska bevisningen, vilket gör att just 

denna typ av våldtäkt är lättare att utreda. Det svåra är att hitta gärningsmannen. 

Enligt målsägandebiträdet går man inte in på brottsoffrets bakgrund så mycket under 

rättegången, eftersom försvaret egentligen inte får fråga så mycket om hennes bakgrund. 

Förut var det mer fritt fram att fråga ut offret om vad hon haft på sig, vilka sexuella 

erfarenheter hon har, varför hon gått en viss väg, och så vidare, men så långt tillbaka som 

målsägandebiträden har funnits så har inte försvaret fått ställa kränkande frågor till offret. 

Trots detta händer det fortfarande att vissa försvarare hittar vägar att gå runt det för att 

stressa målsäganden och få henne att framstå som mindre pålitlig. Det viktigaste att utreda 

är omständigheter som ger en helhetsbild av situationen. Ju klarare bilden av vad som har 

hänt blir desto lättare blir det att få en misstänkt våldtäktsman fälld, under förutsättning att 

han har begått brottet.  

 

2. Finns det karaktärsdrag hos offret som spelar roll för en fällande 
dom?  

Angående vilka karaktärsdrag hos brottsoffret som kan spela roll för en fällande dom av 

den misstänkte våldtäktsmannen så påpekar alla förhörspersonerna att kvinnans grad av 

berusning vid tillfället för våldtäkten kan spela en viss roll när det kommer till att bedöma 

tillförlitligheten av hennes uppgifter. Åklagaren menar att ett alltför sviktande minne kan 

leda till att utredningen läggs ner. Det optimala är om kvinnan kan ge en utförlig berättelse 

av händelsen så snart som möjligt efter att händelsen ägt rum och att spår säkras för teknisk 
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bevisning. Stödbevisningen är ofta stark vid överfallsvåldtäkter, då kvinnan ofta kan 

uppvisa skador på kroppen, sönderslitna kläder och det är inte ovanligt med DNA-spår från 

gärningsmannen. Enligt utredarna så spelar brottsoffrets karaktär inte så stor roll vid 

överfallsvåldtäkt, till skillnad från vid våldtäkter där offer och gärningsman känner 

varandra och bevisläget kan bli svårt när ord står mot ord. Vem som helst som råkar ut för 

en överfallsvåldtäkt, oavsett om du har haft många eller få sexualpartners eller har en sado-

machokistisk sexuell läggning, får en legitim brottsofferstatus. En kvinna som våldtas av en 

man hon är bekant med måste aktivt hävda sin brottsofferstatus, genom att bevisa att hon 

inte var med på det som gärningsmannen kanske kallar ”det hårda samlaget”. De 

omständigheter som kan spela roll är om hon har svårt att minnas på grund av till exempel 

berusning, eller om hon har svårt att lämna signalement. Det senare är ganska typiskt för 

överfallsvåldtäkter, då kvinnan sällan vet vem mannen är. Ju tidigare brottet anmäls och 

förstahandsåtgärder sätts in, desto större sannolikhet är det att brottet leder till fällande 

dom, eftersom de spår som finns på brottsoffret är färskvara och försvinner ju längre tid 

som går från det att hon utsatts för brottet. 

Försvararen förklarar att ju mer idealisk kvinnan är som brottsoffer desto mer trovärdiga 

blir hennes uppgifter, men att detta sällan är något problem vid överfallsvåldtäkter eftersom 

ingen tror att hon ville bli överfallen och våldtagen. Offrets brist på samtycke ifrågasätts 

inte på samma sätt som det görs när en kvinna har blivit våldtagen av en man hon känner. I 

”den bästa av världar” så är offret en gift kvinna med ett respekterat yrke som blir 

överfallen av en okänd man. Hon uppvisar någon form av skador efteråt som styrker 

våldtäkten. Helst ska hon kunna uppvisa materiella skador, till exempel sönderrivna kläder. 

Direkt efter övergreppet kontaktar hon polisen och gör en anmälan, samt uppsöker sjukhus 

för att dokumentera skadorna. Hon är uppriven och ledsen, men inte så chockad att hon inte 

kan berätta om händelsen. Hon lämnar en trovärdig och detaljerad berättelse, utan att vara 

för bra på att berätta eftersom redogörelsen då skulle verka uppgjord. Hon ändrar aldrig 

berättelsen och var naturligtvis nykter när våldtäkten ägde rum.  
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3. Anser Du att det fokus som läggs på våldtäktsoffret under 
förundersökningen är rimligt? 

Enligt åklagaren så står inte brottsoffret i fokus mer än att det är viktigt att man får fram 

alla uppgifter som krävs för att åtalet ska hålla i rätten. En av utredarna menar att det inte är 

så konstigt att det läggs fokus på brottsoffret under förundersökningen, eftersom det är 

viktigt att all fakta som rör våldtäkten och omständigheterna kring den måste komma fram. 

Detta innebär att både gärningsmannen och brottsoffer bör stå i fokus. Målsägandebiträdet 

påpekar att offret oftast är den enda som åklagaren har att bygga sin bevisning på, eftersom 

det sällan finns vittnen vid våldtäkter, och att detta är det starkaste motivet till varför så 

mycket fokus läggs på brottsoffret. Försvararen säger att det fokus som läggs på brottsoffer 

inte behöver vara i negativ bemärkelse, utan jämfört med hur det var förr i tiden så får 

brottsoffret en mer uppmärksammad roll idag och kan därmed känna sig delaktig i 

rättsprocessen på ett annat sätt. Offret kan lättare acceptera att hon råkat ut för ett brott och 

kan börja bearbeta alla känslor som det medför. 

 

4. Våldtäktsoffer blir ofta traumatiserade under förhör/rättegång – 
håller du med? 

Gemensamt för alla intervjupersoner är att de är medvetna om att själva våldtäkten och 

rättsprocessen är en traumatisk upplevelse för kvinnan. Även att det idag är mycket kunniga 

personer som hanterar våldtäktsärenden. Åklagaren berättar att det är viktigt att som 

åklagare fylla alla kryphål i utredningen för att kvinnan inte ska känna sig ifrågasatt under 

en eventuell förhandling. Att det är viktigt att få svar på de frågor som en försvarare senare 

skulle kunna komma att ställa. 

En av utredarna pratar om att man ska behandla kvinnan på ett respektfullt sätt och ge 

henne en trygghet för att få så bra uppgifter som möjligt. Vissa frågor är jobbigare att 

besvara än andra för kvinnan, men de ställs därför att de behöver ställas. Målsägarbiträdet 

berättar att våldtäkten och rättegången upplevs som lika traumatiska för offret. 

Polisförhören däremot upplevs oftast mycket positivt, eftersom förhören går väldigt lugnt 

till och offret upplever att polisen är ett stöd. Enligt målsägandebiträdet beror detta 

förmodligen på att de som arbetar som utredare har fått utbildning om hanteringen av 

brottsoffer inom polisen, att kontakten med brottsoffermyndigheter och kvinnojourer 

förmedlas till brottsoffret redan under första kontakten med polisen samt att brottsoffret 
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snabbt får ett målsägandebiträde som stöttar och förklarar vad som kommer hända. Idag 

brukar kvinnan uppmuntras till att möta sin gärningsman i rättssalen, dels för att lättare 

kunna bearbeta vad hon varit med om men även för att gärningsmannen ska se vad han har 

gjort mot henne. Att möta sin gärningsman är något som även advokaten talar om. Han 

menar att kvinnans bearbetning underlättas och att få höra gärningsmannens berättelse kan 

få en slags medlande effekt. Advokaten pratar även om att målsägandebiträdet har en viktig 

funktion vid förebyggandet av traumatisering, då några av dennes uppgifter är att förklara 

rättsprocessens gång och brottsoffrets egna reaktioner. 

 

5. På vilket sätt har den roll Du har förändrats för att undvika 
traumatisering av offret? Är det möjligt? Hur? 

Åklagaren berättar att åklagarrollen inte direkt har förändrats. Åklagaren brukar under 

förhandlingen försöka se till att försvararen inte ställer ovidkommande frågor till 

brottsoffret, sådana frågor som kan upplevas som ifrågasättande och kränkande. Om denna 

typ av frågor ändå måste ställas av någon anledning så tar sig ofta åklagaren eller 

försvararen tid att förklara varför frågorna ställs.  

Utredaren pratar om att en viss känsla, en känsla som är vedertaget bland utredare för vilka 

frågor som ska ställas och på vilket sätt för att få så bra uppgifter som möjligt från kvinnan. 

Att få möjligheten att gå kurser i avancerad förhörsteknik är något som utredaren har tagit 

till vara på. Idag är polisutredaryrket mer jämställt än förr i tiden. Förr var det mest män 

som jobbade som utredare och de kanske inte alltid hade en syn på kvinnan som var så 

lämplig. Även målsägandebiträdet talar om att det finns kurser som ges och detta av 

advokatsamfundet, för att man på bästa sätt ska kunna ta hand om brottsoffer. En del i 

rollen som målsägandebiträde är att förbereda offret inför rättegången, det är mer 

förekommande med en personlig kontakt idag än tidigare med brottsoffret. 

Målsägandebiträdet har fått en friare roll och kan ställa kompletterande frågor. Men det är 

viktigt att komma ihåg att målsägandens roll är att stötta, inte att gå in så mycket i 

ansvarsfrågor. Eventuellt kan målsäganden ställa frågor kring offrets känslor om man 

tycker att åklagaren inte riktigt har fört fram hur kränkt offret känt sig.  

Försvararen berättar att det idag inte är lika acceptabelt att ställa känsliga frågor till 

brottsoffer som det var förr. Då kunde försvarsadvokater nästa provocera den mest stabila 
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och säkra kvinnan till att verka osäker på sina egna uppgifter. Idag kan försvaret inte gå på 

lika hårt. Försvararen berättar att arbetssättet självklart varierar från försvarare till 

försvarare, men moralen känns högre och man vill inte utsätta någon för onödigt lidande. 

Det hjälper inte klienten utan ställer snarare försvaret i dålig dager inför rätten om man tar 

till såna metoder.  

 

6. Vilka föreställningar om brottsoffer anser du finns inom den svenska 
sexualbrottslagstiftningen? 

Förhörspersonerna ansåg generellt att det är svårt att svara på vilka föreställningar som 

finns om brottsoffer inom sexualbrottslagstiftningen. Målsägandebiträdet tror inte att det 

finns några föreställningar vid överfallsvåldtäkter. Det anses inte vara en speciell sorts 

kvinnor som blir överfallsvåldtagna, utan de som råkar ut för detta brott blir legitima offer. 

Förståelsen för de olika faser som brottsoffret går igenom har ökat inom rättsväsendet. 

Försvaret kan ibland försöka använda det mot offret om hon ändrar detaljer ur sin historia 

eller om hon kommer ihåg mer och mer. Då är det viktigt att tala om både för offret och för 

övriga i rättssalen om den naturliga utvecklingen för minnet så att de förstår att det inte 

beror på att hon ljuger. Om inte åklagaren förklarar detta så gör målsägandebiträdet det. 

Överfallsvåldtäkterna är inte de svårutredda våldtäkterna, det svåra är endast att peka ut rätt 

gärningsman. Offret har inte någon anledning att ljuga och på så sätt är hon ett mer idealt 

brottsoffer än andra våldtagna kvinnor. Kvinnan kan bli mindre idealisk om hon till 

exempel är mentalt funktionshindrad och därför har svårigheter att berätta om vad hon varit 

med om eller om hon varit mycket berusad vid tillfället för våldtäkten. 

 

 

7. Den nya sexualbrottslagstiftningen – några förändringar? 

Gemensamt för alla intervjupersonerna är att de inte sett några större förändringar sedan 

den nya lagstiftningen kom 2005. Enligt åklagaren har det inte skett några större 

förändringar i åklagarrollen. Det sker små förändringar hela tiden och som åklagare måste 

man följa utvecklingen. Målsägandebiträdet har inte sett några förändringar från 2005, det 

var redan innan dess bra bemötande av brottsoffret under förundersökningen. Det var länge 

sedan något brottsoffer sa att polisen varit dum och nonchalant. Enligt målsägarbiträdet är 

förmodligen en bidragande orsak till varför denna bestämmelse kom att antalet kvinnor 

inom polisen har ökat och därmed är det lättare att identifiera sig med en våldtagen kvinna. 
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Förståelsen för den psykologiska påfrestningen hela rättsprocessen innebär för brottsoffret 

har ökat i och med bättre utbildning av personalen inom rättsprocessen. 

 

3.2 Kritisk granskning av resultatet 

Det är viktigt att klargöra att intervjuerna inte får eller kan ses som den enda sanningen om 

hur brottsoffret vid överfallsvåldtäkt behandlas. Intervjupersonerna representerar deras 

respektive yrkesgrupp, men det kan finnas andra inom yrkesgruppen som har en annorlunda 

uppfattning. Då våra intervjupersoner arbetar på myndigheter i olika städer i Sverige så kan 

deras uppfattningar om hur brottsoffer bemöts skilja sig beroende på deras erfarenheter. På 

de platser i landet där det förekommer fler överfallsvåldtäkter kan det till exempel se 

annorlunda ut än på de platser där det är ovanligt. Med detta i åtanke så anser vi det viktigt 

att vara medveten om de subjektiva uppfattningarna som präglar resultatet i rapporten. 

 

3.3 Resultatsammanfattning 

Trots att våra intervjupersoner har skilda uppgifter i rättsprocessen så har deras svar varit 

relativt entydiga och det är lätt att se ett mönster i hur man ser på brottsoffrets roll. Att 

utreda frågan om samtycke är enligt alla intervjupersoner absolut viktigast, eftersom 

våldtäkt inte har ägt rum om det visar sig att samtycke funnits. 

Genomgående är förhörspersonerna överens om att kvinnans berusning vid brottstillfället 

kan ligga henne till last eftersom hennes uppgifter kan bedömas som mindre tillförlitliga. 

Detta innebär inte att man tror att kvinnan ljuger om vad hon varit med om, men hennes 

minnesbilder kan svikta i den mån att det kan vara svårt att få en klar bild över vad som 

hänt. En kvinna som råkat ut för överfallsvåldtäkt är mer idealiskt än kvinnor som råkat ut 

för våldtäkt inom till exempel relationer.  

Att brottsoffret står i fokus verkar inte vara någonting som förhörspersonerna tycker är 

varken konstigt eller fel, utan snarare positivt då offret får en framträdande roll och kan 

känna sig mer delaktig i processen. Dessutom kan detta vara ett sätt för offret att acceptera 

att hon råkat ut för ett allvarligt brott och så småningom bearbeta vad hon varit med om. 
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Kränkande frågor ställs inte i samma utsträckning idag som förr, varken under 

förundersökningen eller under rättegången. 

Medvetenheten om det trauma som rättsprocessen kan innebära för brottsoffret är stor idag 

och de som arbetar med denna typ av våldtäktsfall är väl medvetna om hur viktigt det är att 

inte förvärra brottsoffrets upplevelse mer än nödvändigt för att kunna genomföra 

förundersökningen och rättegången.  

Generellt så upplevde förhörspersonerna att det var svårt att svara på vilka föreställningar 

om brottsoffer som finns inom sexualbrottslagstiftningen i Sverige. Endast 

målsägandebiträdet kommenterade att det inte finns några direkta föreställningar vid just 

överfallsvåldtäkter. Intervjupersonerna kunde inte heller se att det har skett några större 

förändringar på hur man bedömer överfallsvåldtäkter sedan den nya 

sexualbrottslagstiftningen kom 2005. 
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4 DISKUSSION 

I detta kapitel kopplar vi samman, och för en diskussion kring, de mest framträdande 

åsikterna från våra respondenter med de teorier vi presenterade i kapitel 2. I slutet av detta 

kapitel besvarar vi de frågeställningar som vi har utgått ifrån. 

Vi anser att det är viktigt att de kvinnor som blivit offer för en överfallsvåldtäkt bemöts på 

ett respektfullt sätt av de personer som är involverade under förundersökningen och 

rättegången, eftersom ett dåligt bemötande kan leda till sekundär traumatisering av offret i 

och med att den psykiska stressen ökar då hon känner sig ifrågasatt och misstrodd. Det 

finns ingen lag som säger att ett brottsoffer ska behandlas på ett visst sätt. Däremot finns 

det riktlinjer i proposition 2004/05:45 som säger att brottsoffret ska få en insiktsfull och 

hänsynsfull behandling och ett bemötande som situationen kräver. Detta är våra 

förhörspersoner väl medvetna om och de anser att det är viktigt att inte förvärra 

brottsoffrets trauma genom att ställa till exempel kränkande frågor. Vi känner att detta är 

mycket positivt, då deras inställning till brottsoffret är grundläggande för hur de uppfattar 

offret och därmed hur offret uppfattar våldtäktens efterspel. Att brottsoffret står i fokus 

under förundersökningen och rättegången verkar inte vara någonting som 

förhörspersonerna tycker är varken konstigt eller fel, utan snarare nödvändigt för att kunna 

utreda alla omständigheter kring brottet. De menar att bevisbördan ligger hos åklagaren och 

alla relevanta uppgifter som är till fördel och till nackdel för den misstänkte ska lyftas. 

Detta regleras dessutom i lagen genom den så kallade objektivitetsprincipen. Vi anser att 

det är viktigt att alla fakta som är relevanta för brottet lyfts fram, men att åklagaren och 

försvararen är noga med att ställa frågorna på ett sånt sätt att de inte upplevs som kränkande 

för offret. 

Då en överfallsvåldtäkt sker mellan två parter som inte känner varandra och det ofta är 

kraftigt våld inblandat så ifrågasätts oftast inte offrets uppgifter. Offret har råkat ut för 

något som hon inte själv kunde råda över. Lagtexten BrB 6 kapitlet 1§ visar tydligt vad som 

räknas som våldtäkt och vid överfallsvåldtäkt bruka det inte råda några tvivel om ifall det 

har skett en brottslig gärning eller inte. Intervjupersonerna förklarar att det ofta är ganska 

lätt att bevisa att en överfallsvåldtäkt har skett, då stödbevisningen ofta är stark och 

brottsoffret är benäget att hjälpa till så gott hon kan i utredningen. Det finns dock vissa 

faktorer som kan försvåra utredningen, till exempel om brottsoffret varit berusad vid 
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tillfället. Som vi förstår det så innebär det inte att man fördömer brottsoffret om hon hade 

druckit under kvällen, utan snarare att det blir svårare att få en tydlig bild över det 

inträffade om hon har svårigheter att minnas. Som en av våra intervjupersoner sa så är 

brottsoffret ofta det enda vittnet till händelsen och minns hon inte riktigt vad som har hänt 

så kan det bli svårt att bevisa utom allt rimligt tvivel att den misstänkte har begått brottet. 

Vi anser å ena sidan att detta problem grundar sig i att bevisbördan i svensk lagstiftning 

ligger på åklagaren. Å andra sidan tror vi att om bevisbördan istället skulle ligga på 

försvarsadvokaten så skulle det i praktiken innebära att människor skulle anses vara 

skyldiga till dess motsatsen bevisats. Då skulle rättssäkerheten vara i fara och vi skulle 

behöva leva i ett land där oskyldiga riskerar att dömas för brott i klart större utsträckning än 

vad som görs idag.  

Enligt BRÅ:s rapport ”Våldtäkt – en kartläggning av polisanmälda våldtäkter” så har 

ungefär 63 procent av offren och 43 procent av gärningsmännen druckit alkohol vid 

våldtäkter där gärningsman och offer är bekanta med varandra. Vad gäller statistiken för 

överfallsvåldtäkter så har 41 procent av offren druckit alkohol medan det sällan går att ta 

reda på hur många av gärningsmännen som har druckit. I båda fallen är det en ganska stor 

andel av offren som har druckit alkohol, vilket vi anser är en indikation på att det kan finnas 

problem för offret att komma ihåg hela händelseförloppet eller avgörande detaljer på grund 

av att hon varit berusad. Vi ser här en koppling till hur den våldtagna kvinnan blir ett icke-

idealiskt brottsoffer, eftersom hon kanske hade kunnat undgå att bli våldtagen om hon hade 

undvikit att dricka alkohol. Gärningsmannen å andra sidan kan kategoriseras in som icke-

idealisk gärningsman i de fall han druckit alkohol, då han kan använda alkoholen som en 

förklaring eller ursäkt till sitt beteende och därmed få mer sympati av allmänheten och 

rättsväsendet.  

Enligt det målsägandebiträdet vi intervjuat så upplever oftast våldtäktsoffret polisförhören 

som ett positivt möte. Målsägandebiträdet tror att detta beror på att dagens polis är mycket 

kunnig när det gäller förhör i allmänhet och förhör med våldtagna kvinnor i synnerhet, 

eftersom polisen har blivit utbildad i ämnet. Vi håller med om att kunskapen om 

brottsoffers reaktioner och behov verkar ha ökat inom polisen och att detta påverkar hur 

utredarna uppträder och hur de håller förhör med brottsoffren. Vi tror att de olika 

förhörskurser som utredare idag har möjlighet att gå ger en bättre kunskap om brottsoffrets 

reaktioner och framför allt varför hon reagerar som hon gör, vilket är viktigt för att kunna 
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ställa frågor på ett korrekt sätt ur brottsoffersynpunkt. Polisutbildningen ger även kunskap i 

hur ett brottsoffers reaktioner kan yttra sig och hur man som förhörsperson ska bete sig 

gentemot ett brottsoffer. Det är denna kunskap som nu finns ute bland dagens poliser och 

den blir mer och mer självklar ju fler polisstudenter som examineras. Inom alla yrken finns 

det anställda som har mer eller mindre god hand med människor. Likväl finns det 

polisutredare som är mer lämpade än andra att hålla förhör med kvinnliga våldtäktsoffer. 

Detta tror vi inte beror på huruvida utredaren är kvinna eller man, gammal eller ung, utan 

snarare på förmågan att kunna få andra människor att känna sig bekväma i dennes sällskap. 

Det är viktigt att offret känner att utredaren tar henne på allvar och att hennes historia blir 

hörd. Känner hon att förhörsledaren anser att hon har en del i skulden till det inträffade så 

finns risk att offret utvecklar sekundär traumatisering och kanske till och med väljer att ta 

tillbaka anmälan. Detta är något som tyvärr är väldigt svårt att komma åt och förändra, men 

sker successivt i och med att polisutredare utbildas och att man lagt fokus på mångfald 

inom myndigheterna för att kunna representera hela landets befolkning. Vi tror dock att 

man oftast ser till att man har kunniga och erfarna utredare som håller i dessa förhör. Att 

ställa frågor till brottsoffret som inte är relevanta och som kan kränka kvinnan leder till att 

hennes förtroende för förhörsledaren förstörs och det kan bli svårt att lyckas återskapa 

förtroendet. 

Försvararen har som roll under förhandlingen att försvara sin klient. Finns det tvivel i 

kvinnans berättelse så kommer försvararen att ställa frågor till henne som kan få sin klient 

friad. För att kvinnan inte ska uppleva vissa frågor som kränkande eller som att man 

betvivlar henne är det viktigt att förklara varför frågorna ställs, vilket våra förhörspersoner 

tycker att både åklagare och försvarare har tagit till sig. Vi tror att detta beror på att vi lever 

i ett mer jämställt samhälle i Sverige idag jämfört med för 20-30 år sedan och att det idag är 

en självklarhet att en kvinna ska respekteras som person och för sin sexualitet. Vi har dock 

förstått att det fortfarande förekommer fall där försvarare medvetet ställer frågor till 

kvinnan som för förhandlingen är ovidkommande och att frågorna ställs just för att 

framställa henne i dålig dager.  

Synen på det kvinnliga brottsoffret för en överfallsvåldtäkt verkar, enligt våra 

förhörspersoner, vara att hon har fallit offer för något hon inte kunnat råda över, vilket är 

anledningen till varför överfallsvåldtagna kvinnors uppgifter sällan ifrågasätts. Detta tror vi 

beror på det som vi tidigare nämnt, det vill säga att rekvisiten för brottet våldtäkt lätt kan 
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bevisas vid överfallsvåldtäkt genom att det ofta går att visa på stora skador efter det våld 

som förekommit. Kvinnan har sällan något motiv att ljuga om våldtäkten, till skillnad från 

när det skett en våldtäkt där gärningsman och offer känner varandra eller rent av har en 

relation, då det är lättare att se ett motiv till lögn. Dessa motiv skulle kunna vara till 

exempel svartsjuka eller hämnd. 

 

4.1 Besvarande av frågeställning 1 

Varför står brottsoffret i fokus under förundersökningen när det gäller brottet våldtäkt? 

Under förundersökningen ska man utreda alla omständigheter kring brottet, vilket innebär 

att omständigheter kring både brottsoffer och gärningsman ska utredas. Vid 

överfallsvåldtäkt så behöver man inte lägga så stort fokus på kvinnan då överfallsvåldtäkten 

i sig ofta föregås av kraftigt våld från gärningsmannens sida. Då offret kan påvisa skador på 

kroppen styrks hennes uppgifter om att hon har blivit våldtagen, eftersom ett av rekvisiten 

för våldtäkt är att det ska ha förekommit misshandel eller våld eller hot om brottslig 

gärning innan gärningsmannen tvingar sig på offret. Eftersom förundersökningen är 

underlag för vad som kommer behandlas under rättegången och i slutändan vara till grund 

för domens utfall, så utreds sådana uppgifter gällande brottsoffret som behövs för att åtal 

ska väckas och för att åtalet ska hålla i rätten samt som kan ha en chans att leda till fällande 

dom. Genom att ställa frågor till kvinnan om vissa omständigheter förekommer man 

försvararens eventuella frågor i rätten. Försvararen kan i rätten ställa frågor till kvinnan 

som kan få hennes berättelse att verka mindre trovärdig och då är det bättre att förekomma 

än att bli förekommen. Därför ser åklagaren till att det inte finns några tvetydigheter i 

kvinnans berättelse genom att ta reda på så mycket som möjligt.  

 

4.2 Besvarande av frågeställning 2 

Är det möjligt att flytta fokus från brottsoffret, och skulle det i så fall vara önskvärt? 

Det fokus som läggs på brottsoffret under förundersökningen förklaras genom att vissa 

saker måste klarläggas. Skulle inte dessa utredas skulle gärningsmannen inte få en objektiv 

prövning, vilket är lagstadgat i Svensk Lag. Vid överfallsvåldtäkter så finns det sällan så 

många omständigheter kring brottsoffret som måste utredas, eftersom brottsoffer och 
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gärningsman är totalt obekanta med varandra sedan tidigare. Om den objektivitet som råder 

inom det svenska rättssystemet ska kunna upprätthållas så anser vi att det fokus som idag 

läggs på brottsoffret inte kan flyttas. 

Det fokus som läggs på brottsoffret under förundersökningen upplever hon i regel själv som 

ett stöd. Polisförhören upplevs som positiva möten och detta hjälper offret i hennes 

bearbetning av händelsen och en sekundär traumatisering kan undvikas. De personer som 

bemöter kvinnan är kunniga och insatta i vilken betydelse deras bemötande har. Fokusen 

som läggs på kvinnan är därmed positiv och det är därför inte önskvärt att flytta den.  

 

4.3 Slutsatser och förslag 

Vi har genom de studier vi gjort under detta arbete fått en förståelse för varför det läggs 

fokus på våldtäktsoffret under förundersökningen och hur dennes karaktär och beteende kan 

spela roll under förundersökningen.   

Den viktigaste slutsatsen vi gjort är att en kvinna som råkat ut för en överfallsvåldtäkt 

sällan ifrågasätts under förundersökningen, eftersom det sällan är några problem att bevisa 

att brott har begåtts. Brottsrekvisiten för våldtäkt BrB 6 kapitlet 1§ är som regel uppfyllda 

och offrets uppgifter styrks ofta genom det våld som lämnat spår efter överfallsvåldtäkten. 

Det blir därför sällan fråga om hennes uppgifter om våldtäkten är trovärdiga eller inte. 

En annan slutsats vi gjort är att de personer som kommer i kontakt med våldtäktsoffret är 

väl medvetna om vilka konsekvenser som ett felaktig bemötande kan få för kvinnan. Att 

respektera kvinnans personliga- och sexuella integritet är något som vi har förstått att våra 

intervjupersoner efterlever. Det finns även reglerat i proposition 2004/05:45 hur ett 

brottsoffer ska behandlas under rättsprocessen. Möjligheter till att gå kurser, till exempel i 

avancerad förhörsteknik, ger insikter i hur och varför vissa frågor ska ställas på ett visst 

sätt. Vi har dock svårt att tro att alla kvinnor som fallit offer för överfallsvåldtäkter 

behandlas på ett respektfullt sätt under rättsprocessen. En människas moral och värderingar 

är djupt rotade och det innebär även att utredare, åklagare, försvarsadvokater, och 

domstolens jurymedlemmar är unika, vilket kan innebära att de omedvetet har förutfattade 

meningar om våldtagna kvinnor. Detta i sin tur påverkar hur de bemöter våldtäktsoffret 

under rättsprocessen. 
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Vi har även förstått att det sällan finns ideala brottsoffer, i synnerhet inte när det gäller 

brottsoffer som råkat ut för våldtäkt. Däremot skulle vi vilja säga att det finns ”idealtyper”, 

som i detta fall är kvinnor som direkt efter våldtäkten uppsöker sjukhus för att dokumentera 

skadorna, gör en anmälan och kan ge så utförlig information som möjligt. Om kvinnan vid 

tillfället är berusad kan hon ha svårt att återge vad som skett och hon kan då inte räknas till 

idealtypen utan snarare kategoriseras in i facket ”medskyldigt brottsoffer”. Hade hon inte 

druckit så hade hon eventuellt kunnat bidra mer i utredningen genom att hon då kan minnas 

mer detaljer. De medskyldiga brottsoffren verkar annars lysa med sin frånvaro när det 

gäller brottet överfallsvåldtäkt i jämförelse med när det gäller våldtäkt där offer och 

gärningsman är bekanta med varandra eller har en relation med varandra. Vid de två 

sistnämnda våldtäktstyperna kan olika motiv finnas för att ljuga om våldtäkten. Det kan 

även finnas andra omständigheter som påverkar huruvida brottet kan styrkas eller inte. Det 

finns sällan vittnen till händelsen och om offret och gärningsmannen har haft samlag 

tidigare så kan det vara svårt att bevisa att det just denna gång var utan offrets samtycke. 

Gärningsmannen måste dessutom ha uppfattat att offret inte ville, vilket betyder att offret 

måste kunna bevisa att hon har gjort motstånd. 

Vi skulle önska att alla polisutredare som jobbar med våldtäktsärenden får en 

specialutbildning där de läggs vikt vid brottsoffret, dess reagerande och agerande så att 

utredaren lättare kan förstå kvinnan. Det kan till exempel vara en kurs i avancerad 

förhörsteknik som inriktar sig på våldtäktsoffer. Då ett bra och positivt bemötande kan 

förhindra sekundär traumatisering och hjälpa kvinnan att bearbeta händelsen tycker vi att 

detta vore både önskvärt och lämpligt. 

Om arbetets omfattning varit större hade vi gärna gjort en jämförelse mellan brottsoffren 

för ”vanlig” våldtäkt och överfallsvåldtäkt. Det har under arbetets gång kommit fram 

mycket som tyder på att det skiljer sig en hel del på hur man inom rättsprocessen ser på 

brottsoffret, beroende på situationen och omständigheterna kring hur brottet begåtts. Vi 

hade även velat intervjua personer i fler delar av landet för att få en bättre uppfattning om 

det skiljer sig något i olika delar av landet.  
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5.2 Lagtext 

Lag (2005:90) Brottsbalken 6 kap 1§ 

Lag (1987:747) Rättegångsbalken 23 kap 4§ och 46 kap 4§ 

Lag (1964:166) Rättegångsbalken 20 kap. 8§ 4 stycket 

 

 

 
 


