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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen består av en kvalitativ forskningsstudie med kritisk diskursanalys som metod där 

syftet är att undersöka hur kvinnliga brottsoffers ansvar framställs i våldtäktsmål.  
I studien användes sju våldtäktsdomar och genomförandet av diskursanalysen inleddes med 

att domarna lästes noggrant för att förstå vilka underliggande föreställningar som finns 

gällande offer i våldtäktsmål. Vidare dekonstruerades texterna för att identifiera meningar och 

stycken där vi sökte återkommande mönster, vilket bildar diskurser. Det mest framträdande i 

undersökningen redovisas genom fyra diskurser som utgör hur offrets ansvar konstruerats i 

domarna. De består av sexualiserat våld, motstånd, bakomliggande faktorer och reaktion. I 

diskursen om det sexualiserade våldet normaliseras våldshandlingen och båda parter blir 

tilldelade ansvar i händelsen. Vidare begränsar diskursen utrymmet för att våldet ska kunna 

ses på som en ensidig våldshandling. Diskursen om motstånd tillskriver kvinnan ansvar att 

göra ett tydligt motstånd, både fysiskt och verbalt. Vilket begränsar utrymmet för utsagor 

kring huruvida mannen upplevt ett tydligt samtycke eller ej. I diskursen om bakomliggande 

faktorer antyds det genom de våldtäktsdomar som analyserats att kvinnans kropp anses som 

öppen och tillgänglig för utomstående fram till dess att kvinnan uttrycker annat. Därav läggs 

ett ansvar på kvinnan att tydliggöra motsatsen. Vidare har vi identifierat en diskurs om offrets 

reaktion, där vi funnit att det läggs ansvar på kvinnan att agera aktivt i direkt anslutning till 

övergreppet för att uppfattas som ett trovärdigt våldtäktsoffer.  
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1. INLEDNING 
 

1.1 INTRODUKTION 
Enligt Bernhardtz (2015) är Sverige ett av de mest jämställda länderna i Europa, trots det 

finns stora skillnader mellan könen. Det visar sig enligt SCB (2015) på olika områden i 

samhället att det fortfarande är mer fördelaktigt att vara man. Ett av dessa områden som ofta 

debatteras och lyfts i media är rättssystemet och dess syn på kvinnor, se 

exempelvis Aftonbladet (2016) och Rung (2015) i Svenska Dagbladet.  

 

Historiskt sätt så har våld mot kvinnor setts som något accepterat och kvinnan har länge setts 

mer som mannens ägodel än som en egen individ (SOU 1995:60). 

Hela det svenska rättssystemet med bland annat lagar och domar ses ofta av allmänheten som 

en form av objektiv sanning, vilket i sin tur påverkar hur allmänheten tolkar rätt och fel. 

Samtidigt formas rättssystemet av samtiden och därför kan rättssystemets förmåga att 

producera jämställdhet ifrågasättas. En vanlig vinkel är att aspekter som är väsentliga för 

våldsutsatta kvinnor får mindre utrymme i ett rättssystem som traditionellt varit inriktad på att 

tillvarata den våldsutövande mannens rättsliga intressen (Burman, 2007). 

 

Ett av de brotten där män ofta är förövare och kvinnor offer är enligt Brå (2014) våldtäkt. 

Under några år har det debatterats i media kring kvinnors ansvar vid dessa brott då vissa 

menat på att brottets “allvarlighet” berott mycket på offrets agerande innan, under och efter 

händelsen se exempelvis Herkel (2016) i Sydsvenskan. Starka motreaktioner menar på att 

brottet alltid bör ses på som den kriminaliserade gärning det faktiskt är och att offrets roll 

därför inte bör påverka utfallen i målen i samma utsträckning vilket till exempel lyfts av 

Heberlein (2014) i Dagens Nyheter. Under den senaste tiden har lagändringar trätt i kraft för 

att stärka kvinnors rättsliga säkerhet i mål rörande våld mot kvinnor (Prop. 2012/13:111) men 

frågan kring kvinnors ansvar i våldtäktsmål kvarstår i mediedebatter. Därför kommer denna 

uppsats att handla om just den rättsliga synen som finns på brottsoffrets ansvar för våldet i 

våldtäktsmål.  

1.2 FORSKNINGSBAKGRUND 
För att förklara och förstå mäns våld mot kvinnor menar Jasinski (2001) att det finns en rad 

olika perspektiv att göra detta genom, den största skillnaden mellan de olika perspektiven är 

synen på orsaken bakom våldet, på mannen som förövare samt på den våldsutsatta kvinnan.  

Detta visas bland annat i en undersökning av Megas & Romero-Sánches (2013) där det 

framkom att kvinnliga universitetsstudenter talade om orsaker bakom sexuella övergrepp som 

missförstånd och sociokulturella faktorer medan de manliga studenterna talade mer om 

faktorer kring gärningsmannen som till exempel personlighet och psykisk störning. 
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De vanligaste förklaringsmodellerna inom området mäns våld mot kvinnor är det kulturella 

perspektivet, individinriktade perspektivet, feministiska perspektivet och det ekologiska 

perspektivet. Ett mindre framträdande perspektiv är det kulturella perspektivet som vi heller 

inte valt att fokusera på men Steen (2003) beskriver perspektivet som att mäns våld mot 

kvinnor förklaras och förstås genom föreställningen att det finns kulturella skillnader mellan 

de som blivit födda i Sverige och de som invandrat till Sverige. Perspektivet delar in 

människor i olika grupper och upprätthåller tanken på “vi och dom”, där “vi” står för det 

svenska och “normala” medan “dom” står för den grupp som invandrat till Sverige och hör på 

grund av det till den avvikande gruppen. Det förklaras som en kulturkrock som kan motverkas 

genom integration till den svenska kulturen. 

 

Inom det individinriktade perspektivet beskriver Steen (2013) att stor vikt vid orsaken bakom 

våldet och riktar fokus mot människan och dess bakgrund, till exempel uppväxtförhållanden 

och personlighet. Jasinski (2001) tar upp det psykopatologiska perspektivet som förklarar att 

de män som utövar våld mot kvinnor lider av någon form av personlighetsstörning eller 

psykisk sjukdom vilket utgör själva orsaken till att de utför dessa handlingar. Inom samma 

perspektiv räknas vissa egenskaper hos de våldsamma männen som förklaringar till deras 

beteende, det kan till exempel gälla dåligt självförtroende, maktbegär, svårigheter med 

kommunikation och sociala färdigheter, svartsjuka etc. Även Cullberg (2003) beskriver mäns 

våld mot kvinnor med de individuella faktorer som bakomliggande orsaker och delar in 

männen i olika grupper beroende på dessa egenskaper. Egenskaperna liknar de som nämndes 

tidigare som personlighetsstörning, alkoholrelaterade problem, dålig självkänsla, hjärnskador 

etcetera Cullberg (2003) menar att de kvinnor som dras till våldsutövande män ofta bär på en 

låg självkänsla samt en skräck över att bli övergivna. Författaren tar upp att en orsak till att 

män utövar våld mot kvinnor kan vara att de själva blivit utsatta som barn, något som kan 

kopplas till den sociala inlärningsteorin som innebär att människor lär sig hur de ska agera 

genom sin omgivning.  

 

Genom det feministiska perspektivet skriver Holmberg & Enander (2004) att mäns våld mot 

kvinnor inte förklaras genom något individinriktad perspektiv utan att det istället finns en 

strukturell förklaring. Den strukturella förklaringen innebär att det finns maktstrukturer i 

samhället där mannen är överordnad kvinnan. En stor skillnad mellan det feministiska 

perspektivet och det individinriktade perspektivet beskriver Steen (2003) som att det 

sistnämnda ser den våldsutövande mannen som sjuk medan detta perspektiv ser alla män som 

potentiella våldsutövande män och alla kvinnor som potentiella offer. Det finns heller inga 

kopplingar till specifika egenskaper hos de män som utövar våld eller hos de kvinnor som blir 

utsatta, utan maktrelationer anses vara något som skapas i vardagen i de sociokulturella 

strukturer som finns i samhället. Lundgren (2004) förklarar mäns våld mot kvinnor som en 

styrd handling som i många fall blir en del av vardagen. Ofta skiftar det mellan våld för att 

upprätthålla makten och sedan slår det över till att den våldsutövande mannen visar sig 

ångerfull och ber om förlåtelse. Det är vanligt att det till slut upphör och övergår till att 
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mannen successivt lägger över skulden på kvinnan. Lundgren (2004) menar att mäns våld mot 

kvinnor blir ett sätt för männen att upprätthålla makt över kvinnan i relationen men även till 

kvinnlighet generellt. 

 

Det ekologiska perspektivet förklarar Mellberg (2004) som ett perspektiv som ser till flera 

faktorer på olika nivåer samt hur de integrerar med varandra. De nivåer som presenteras i 

detta perspektiv är strukturell nivå, samhällsnivå, relationsnivå och individnivå. Larsson 

(2003) beskriver att det inom den strukturella nivån tas upp huruvida könsroller påverkar hur 

vi ser på mäns våld mot kvinnor samt huruvida mansrollen och dess maskulinitet i många fall 

är sammankopplat till överordnande gentemot kvinnan i en relation. På samhällsnivån ser 

man till samhället och omgivningen samt hur det påverkar en person. Inom relationsnivån 

diskuteras på vilket sätt problem i relationen kan öka risken för våld samt vilken form av makt 

mannen har i förhållandet med kvinnan. På den individuella nivån ser man till de faktorer som 

kan ligga bakom ett visst beteende, som exempelvis alkoholmissbruk eller en tidigare upplevd 

utsatthet. Inom detta perspektiv finns bland annat studier som konstaterar att föreställningar 

kring brottsoffer för sexuella övergrepp finns och att det tydligt kan påverka den rättsliga 

utgången i rättsfall rörande sexuella övergrepp. Burrowes, Cuncliffe, Dinos & Hammond 

(2015) påvisar till exempel att myter om våldtäkter påverkar hur jurys dömer i våldtäktsmål 

och Patterson (2015) skriver att våldtäktsoffer ofta är tveksamma till att anmäla våldtäkten till 

polisen, av de som rapporterar är det vanligt att anmälan dras tillbaka.  Patterson menar att det 

kan bero på vilken typ av bemötande våldtäktsoffer får från advokater och andra 

professionella som till exempel poliser och personal inom vården vilket i sin tur beror på 

föreställningar kring vad offret utsatts för.  

 

Det finns studier som tyder på att det svenska rättsystemet inte är jämställt, i Berglund 

(2007) analyseras kvinnopolitisk debatt kring straffrättslig lagstiftning. Under de senaste 

åren har rättssystemet fått stark kritik över dess förmåga att ge kvinnor rättsligt skydd. Den 

diskussion som uppkommit av denna kritik har utmynnat i olika förslag till 

lagstiftningsreformer. Problemet med de förslagen är enligt författaren att de inte diskuteras i 

relation till straffrättens förutsättningar. Berglund (2007) tar upp hur rättsliga frågor kan leda 

till olika resultat eftersom att människor tolkar mänsklighet och verklighet olika. Författaren 

skriver om motsättningen mellan uppfattningen av kön som en neutral, individuell roll samt 

uppfattningen om genus som en grundläggande faktor i det mänskliga beteendet och visar 

vikten av att rättsystemet inser att kvinnor utsätts för sexuella övergrepp just för att de är 

kvinnor. Vidare beskriver Berglund (2007) att den frihet som straffrätten skyddar grundar sig 

på en viss beskrivning av människan, det vill säga att den fria individen inte är neutral och 

som motsätter den grundläggande synen inom kvinnoforskningen.   

 

Studier som präglas av ett feministiskt perspektiv pekar på att det finns en syn på att offret till 

viss del bär ansvar i sexuella övergrepp. I en studie av Pedersen & Strömwall (2013) beskrivs 

våldtäktsbrott som något som ibland skylls på offret. Resultatet visade på att det finns en 
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allmän syn i samhället på offer för överfallsvåldtäkter som ansvarsfria medan offer som haft 

tidigare kontakt med förövaren oftare anses bära ett visst ansvar i våldet. Vidare påtalar 

författarna den negativa inverkan detta skuldbeläggande har på offren och hur detta även 

hjälper till att bibehålla traditionella könsroller i samhället. Detta förstärks ytterligare i en 

studie av Alfredsson, Landström & Strömwall (2014) som visar på att män tenderade att 

skylla mer på offret när gärningsmannen tidigare blivit dömd medan kvinnor skyllde mindre 

på offret. Kvinnor skyllde istället mer på gärningsmannen i de fall gärningsmannen tidigare 

blivit dömd för brott.   

 

I ytterligare en studie om offrets roll i våldtäktsmål undersöker Andersson (2004) hur offer 

konstrueras i samband med sexualbrott, där framkommer olika diskurser kring området i olika 

rättsmaterial. I hovrätternas prövning av de gränsdragande rekvisiten, till exempel 

vittnesutsagor, handlade den mest centrala diskursen om offrets viljeuttryck. De rättsliga 

bedömningarna inkluderade offrets viljeuttryck på ett självklart sätt. Detta framställde 

våldtäktsoffrets kropp som öppen, med andra ord tillgänglig för utomstående. Såvida offret 

inte själv avgränsade sin kropp, genom motstånd eller andra protester, var den alltså 

tillgänglig för andra. Detsamma gällde diskursen om den tekniska bevisningen. Här sattes 

offrets olika ”kroppsliga uttryck”, i form av skador eller liknande, i relation till hans eller 

hennes beteende eller muntliga uppgifter, vilket i sin tur framställde en öppen kropp hos 

våldtäktsoffret. Detta uttrycktes också i diskursen om den sexuella karaktären där offret fick 

tåla en viss grad av ofrivillig beröring eller verbalt utpekande (Andersson, 2004). I samtliga 

av ovan nämnda diskurser ges offret endast möjlighet att reagera på förövarens handling. 

Omständigheter som kunde tolkas som bristande sexuell aktivitet från offrets sida 

exkluderades helt. På så vis producerades en passiv sexualitet hos våldtäktsoffret. Fram till 

dess att offret protesterade kunde hon eller han tas i anspråk sexuellt, vilket skapade 

våldtäktsoffrets tillgängliga sexualitet (Andersson, 2004). 

 

Vidare menar Burman (2007) att mäns våld mot kvinnor under de senaste åren blivit en 

central del i jämställdhetsfrågan i Sverige och att straffrättsliga lagstiftningar tillkommit för 

att förstärka det rättsliga skydd som finns för kvinnor och för att öka jämställdheten. 

Resultatet av analysen i denna studie visar på två större problemområden där det första 

handlar om att offren behandlas med stereotypiska antaganden om våldsutsatta kvinnor. En 

mansdominerad diskurs kring ansvar begränsar möjligheterna för kvinnor att på lika villkor 

som män agera part och fortfarande ses som subjektiv i offerrollen och offret tvingas 

dessutom ofta stå till svars för våldet. Det andra problemområdet berör konflikten mellan hur 

lagstiftaren har motiverat ny lagstiftning för att stärka kvinnors rättssäkerhet och öka 

jämlikheten mellan kvinnor och män, och vad den dominerande straffrättsvetenskapliga 

diskursen säger om hur straffrätt bör används (Burman, 2007). 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att olika förklaringsmodeller finns för mäns 

våld mot kvinnor, där de två “extremerna” inom området består av å ena sidan en 
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sammanfattande beskrivning av våldet som något enbart individrelaterat medan det å andra 

sidan kan sammanfattas till att mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt problem. Av detta 

våld utgör det sexuella våldet en stor del och studier visar på att kvinnliga offer för sexuellt 

våld ofta anses bära ett visst ansvar i brottet. Forskning med en utgångspunkt i att våldets 

bakomliggande faktorer går att hitta på strukturella nivåer finns även inom området och flera 

studier beskriver även en existerande problematik i att offer ofta själva ses som delvis 

ansvarsbärande när det handlar om mäns våld mot kvinnor. Forskningen beskriver även att det 

inom rättsväsendet finns en ojämställdhet vilket bland annat visar sig tydligt i våldtäktsmål. 

Därför vill vi undersöka hur kvinnliga brottsoffers ansvar i dessa typer av våldsbrott 

framställs inom rättsväsendet.  

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga brottsoffers ansvar framställs i 

våldtäktsmål.  

 

Vilket ansvar beskrivs kvinnan ha i det sexualiserade våldet? 

Hur framställs kvinnans ansvar i motståndsbeskrivningen? 

Vilket ansvar beskrivs kvinnan ha genom reaktion på den tilltalades våld? 

 

1.4 DISPOSITION 
Inledningsvis i uppsatsen presenterades ämnet kort sedan beskrevs problembakgrunden. Den 

mynnade i sin tur ut i en problemformulering som låg till grund för det syfte och 

frågeställningar vi sedan presenterade.  

 

Nedan presenteras inledningsvis våra teoretiska utgångspunkter som följs av ett metodavsnitt. 

Metodavsnittet inleds med vår förförståelse inom ämnet, efter det beskrivs vårt urval och 

sedan beskrivs vårt tillvägagångssätt i analysarbetet. Avslutande i metodavsnittet är de etiska 

reflektioner vi gjort och sedan våra metodreflektioner.  

Detta följs av vårt resultat som presenteras genom inledande sammanfattningar av varje dom 

och analysen som presenteras utifrån fyra diskurser. Avslutningsvis diskuterar vi vår analys 

med den tidigare forskningen vi presenterat i uppsatsen. 

2. GENUSRÄTTSVETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT 
En utgångspunkt i vårt arbete är att rätten betraktas som ett öppet fenomen som konstrueras 

av sociala diskurser och som i sin tur bidrar till en konstruktion av sociala fenomen. De 

teoretiska utgångspunkter som vi använder i uppsatsen har främst hämtats från 

genusrättsvetenskap och även diskursanalytisk teori.  

 

Burman (2007) beskriver att genusrättsvetenskapens utgångspunkt är att analysera, beskriva 

och problematisera individers rättsliga ställning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Enligt 
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Gunnarson & Svensson (2009) har den tankeram som rättsvetenskapen länge utgått ifrån 

bestått av föreställningar om att värderingsfrihet, neutralitet, objektivitet, opartiskhet och 

allmängiltighet är möjliga. Detta har i sin tur präglat synen på både rätten och individen i 

rättssammanhang enligt Gunnarson & Svensson (2009). Vidare förklarar de att den idé om 

objektivitet som funnits även kräver ett tänkande där ett begrepp står i motsats till ett annat 

begrepp och för att definiera vad något är krävs att det ställs i motsats till vad det inte är. 

Detta tänkande i motsatspar innebär vanligtvis även att det läggs en värderande positiv 

innebörd i det ena och detta är i sin tur det som utgör normen. Ett exempel är att motsatsen till 

kvinna är man och att något av dessa i ett tänkande av motsatspar även innebär att något av 

dessa kommer att värderas högre och bli normen. Gunnarson & Svensson (2009) menar att 

det kvinnliga könet i den rättsliga normbildningen fått inta positionen som “det motsatta” 

alltså det subjektiva och icke allmängiltiga och Burman (2007) menar att det är viktigt med 

diskussion kring hur kön konstrueras och framställs inom rätten samt att det är socialt 

konstruerade och föränderliga beteckningar. 

 

Vidare beskriver Gunnarson & Svensson (2009) att ojämna maktrelationer inom 

sexualbrottslagstiftningen osynliggörs genom lagstiftningens upprätthållande av 

könsneutralitet i situationer där parterna inte kan uppnå fullständigt självbestämmande på 

grund av underordnad position. Ett mindre problematiskt sätt att se på detta skulle vara att 

sex, sexualitet och subjektivitet ses som relationella termer.  Gunnarson & Svensson (2009) 

menar att diskursanalys har varit en viktig analysmetod för genusforskningen inom 

rättsvetenskapen för att kunna utmana objektiviteten i det rättsliga språket. De förklarar vidare 

hur diskursanalysen tillsammans med genusrättsvetenskapen bidrar till ett 

medvetendegörande av att diskurser inom rättsliga kontexter som ses som det korrekta och 

sanna, egentligen endast visar på en del sociala betydelser av verkligheten.  

3.METOD 
Studien är en kvalitativ forskningsstudie som är inspirerad av diskursanalys. Metoden 

diskursanalys passar till studiens syfte och frågeställningar. Då de berör språket som används 

i berättandet om till exempel offrets upplevelser. 

 

3.1 VETENSKAPSTEORETISK REFERENSRAM 

”Diskursanalysen hjälper oss att förstå språkets roll i hur vi skapar vård verklighet. Det är en 

analysmetod med vilken vi kan dekonstruera texter för att visa hur dessa både innesluter och 

utesluter, ofta utan att vi är medvetna om det. Diskursanalys som metodansats passar därför 

bra att använda när du är intresserad av att studera vilka sanningar om vad som är normalt, 

och därmed också om vad som är onormalt, eller vad som tas för givet respektive vad som 

osynliggörs, genom de sätt som olika företeelser beskrivs i texter och tal.” (Fejes & 

Thornberg, 2015, s 90) 
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Diskursanalytisk teori har sin grund i socialkonstruktivism vilket innebär att en 

grundläggande syn på att samhället blir socialt konstruerat av människors integration med 

varandra finns. 

 

Diskurser är enligt Foucault (1993) saker som görs i institutionella sammanhang och språket 

det innefattar. Diskurser som är centrala är tal och text, diskurser kan även vara olika sätt att 

agera i vissa situationer eller synliga symboler. Det Foucault (1993) menar med institutionella 

praktiker är till exempel resonemang och diskussioner i förarbeten och hur dessa förs eller 

bedömningar i rättsfall, i dessa återfinns olika diskurser. Diskursbegreppet utgår från att 

språket har en avgörande betydelse för hur sociala subjekt, deras subjektivitet samt identitet 

konstrueras. I vår uppsats handlar det om hur de kvinnliga offrens ansvar konstrueras. 

 

Enligt detta synsätt förmedlas verkligheten genom språket, människor lever och får 

erfarenheter inom diskurser. Till exempel om det har inträffat en jordbävning, det är en 

självklart existerande händelse. Hur människor ser på och förstår händelsen kan skilja sig, det 

går att betrakta den som ett naturfenomen eller som ett tecken på Guds vrede. Det beror på 

hur ett särskilt diskursivt fält är utformat. Diskurser ställer med andra ord ramar som 

strukturerar vad som kan erfaras eller vilken innebörd som erfarenheten kan innebära. Utifrån 

det perspektivet på diskurser så får det inflytande över vad som kan tänkas, sägas och göras, 

på det viset förs diskurserna in i det sociala livet och konstruerar den verklighet vi lever i 

(Winther Jörgenssen & Phillips, 2000). 

 

Vi inspireras av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. I Fairclough (2010) beskrivs 

denna metod som en tredimensionell modell som innebär en analys på textnivå, den 

diskursiva nivån och den sociala praktikens nivå. På textnivån handlar det om att analysera 

texternas lingvistiska uppbyggnad, på den diskursiva praktikens nivå analyseras de diskurser 

som uttrycks i kommunikationen av texten och på den sociala praktikens nivå som kort 

beskrivet går ut på att den diskursiva praktiken undersöks utifrån vilka konsekvenser den har 

för den sociala praktiken (Fairclough, 2010).  

 

Viktiga begrepp inom Faircloughs kritiska diskursanalys är transitivitet, modalitet, agenter 

och mottagare. När transitivitet analyseras i en text undersöks hur händelser och processer 

förbinds eller inte förbinds med subjekt och objekt. I satsen “5 kvinnor blev våldtagna” 

används en passiv form som utelämnar agenten. Våldtäkterna framstår som ett slags 

naturfenomen, att det är något som bara hände utan att någon agent kan hållas ansvarig. Med 

agent menas i det här fallet våldtäktsmannen, i en satskonstruktion som exemplet med 

våldtäktsoffren fråntas agenten ansvar för händelsen genom att lägga vikt vid effekterna och 

på så vis bortser från de processer och handlingar som ledde fram till händelsen. Ordet 

modalitet betyder “sätt” och analyser av modalitet fokuserar på talarens grad av instämmande 

med en sats. Påståendena “hon var alkoholpåverkad”, “jag tycker hon verkade vara 

alkoholpåverkad” och “kanske att hon var lite alkoholpåverkad” är olika sätt att uttrycka sig 
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om en persons alkoholpåverkan. Det är även olika modalitet där talaren förbinds på olika sätt 

med sitt påstående. Vilken modalitet som används får konsekvenser för diskursens 

konstruktion av både sociala relationer och kunskaps och betydelsesystem (Winther 

Jörgenssen & Phillips, 2000). 

 

3.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
Inför uppsatsen diskuterades olika ämnen och vi kom snabbt fram till att vi ville skriva om 

mäns våld mot kvinnor. Innan arbetet påbörjades hade alla tre samma uppfattning om att 

kvinnor som faller offer för mäns våld ofta får stå till svars för våldet och bära ett visst ansvar 

för de brott som de blivit utsatta för. Vi tänkte att det i många fall är offret som behöver 

bevisa att hon blivit utsatt för sexuella övergrepp och att det i argumentationen för och emot 

ofta handlar om på vilket sätt kvinnan framställts. Vi tänkte att det i samband med det läggs 

för stort fokus på kvinnan (offret) istället på förövaren. Den uppfattningen hade vi fått genom 

både medias skildring och även genom de avsnitt i socionomutbildningen som behandlat just 

mäns våld mot kvinnor.  

3.3 URVAL 
Materialet i den här studien har vi inhämtat från ett forskningsprojekt på institutionen för 

socialt arbete på Umeå universitet. I den studien använder de sig av 30 våldtäktsmål från fem 

tingsrätter på olika platser i landet som alla saknar avgörande oberoende vittnen eller teknisk 

bevisning. Dessa domar består i sin tur av 15 friande och 15 fällande domar och samtliga 

våldtäktsmål är från åren 2008-2012, alltså innan det nuvarande rekvisitet för särskilt utsatt 

situation trätt i kraft. Utifrån detta valde vi att endast använda oss utav de mål som hämtats 

från tingsrätter i Norrland vilket resulterade i att vi använder oss av sju domar, då vår 

textanalys ska genomföras på en djup nivå.  

3.4 BEARBETNING OCH ANALYS 
Vår diskursanalys av det straffrättsliga materialet innebär att vi noggrant läser texterna för att 

förstå vilka underliggande föreställningar som finns gällande offer i våldtäktsmål. 

Den analys vi gör av det straffrättsliga materialet befinner sig på Faircloughs textnivå, detta 

betyder att det är de språkliga uppbyggnaderna som skall undersökas. För att undersöka de 

språkliga uppbyggnaderna har vi använt oss av två begrepp som enligt Fairclough (2010) är 

de viktigaste när texter analyseras i den textanalytiska dimensionen. Dessa begrepp är 

transitivitet och modalitet. Begreppet transitivitet används för att undersöka hur processer och 

händelser hänger samman. I vår analys har vi använt oss av transivitetens tre centrala delar. 

Dessa delar är processer, deltagare och omständigheter. Det finns två olika sorters processer, 

det kan vara en handling, det vill säga att någon avsiktligt utför något, eller en händelse vilket 

förklaras som en förändring som uppstår utan att någon handlat medvetet. Deltagare kan 

också delas in i två olika typer, agenter och mottagare. En agent är en individ som utför en 

handling och mottagaren är den individ som påverkas av agentens handling. I den här studiens 

analyser är den tilltalade agent och målsäganden mottagare. Omständigheter handlar om tid 
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och plats.  Begreppet modalitet används för att undersöka styrkan i textuella påståenden. Till 

exempel om det i en text står att något är på ett visst sätt har det en stark modalitet, om ett 

påstående formuleras på det viset syftar det till att uttrycka en form av sanning som läsarens 

ska acceptera. Ytterligare ett exempel på vad modalitet behandlar är vem som uttrycker sig i 

en viss fråga, auktoriteten i en viss fråga kan variera beroende på vem det är som uttalar sig 

inom den frågan. Vidare används även begreppen nominalisering och passivering i analysen 

av den transitivitet som finns i texterna. Nominalisering sker då en beskrivning med verb och 

adjektiv byts ut mot substantiv, vilket gör att de deltagare som finns utesluts från processen. 

Passivisering innebär att deltagarna i en text rent språkligt utesluts och texten lägger därmed 

mer fokus på mottagaren.  

 

Det första steget i vår metod är att dela in textmassan i hanterbara delar, texterna läses sedan 

igenom flera gånger för att få en djupare förståelse. Nästa del av vår metod kan enkelt 

beskrivas som att vi dekonstruerar texterna för att identifiera meningar och stycken som kan 

leda till att vi besvarar våra frågeställningar. Vi tittar efter meningar som handlar om offret 

samt återkommande mönster, dessa mönster bildar diskurser. Mönstren identifieras genom att 

söka efter återkommande resonemang, ord eller värdeladdade uttryck som representerar 

diskursen i situationen. I diskursanalytiska sammanhang kallas detta för kodning. Även 

material som vagt kan höra till frågeställningarna inkluderas, det är viktigt att poängtera att 

syftet med kodningen är att skapa hanterbara delar av diskursen som möjliggör analys 

(Fahlgren, 1998).  

 

Efter att vi identifierat mönster dras slutsatser om det som uttrycks i texten förhåller sig till 

relationer mellan brottsoffer och gärningsman. Slutligen sätts texterna i relation till sin 

kulturella och sociala kontext genom att resultatet tolkas i ett större sammanhang med hjälp 

av teorier och tidigare forskning. Vid analys av diskurser kan fokus riktas på två dimensioner, 

den kommunikativa händelsen samt diskursordningen. Den kommunikativa händelsen berör 

ett fall av språkbruk, till exempel en intervju eller en dom, med diskursordningen menas 

summan av de diskurstyper som används inom en social institution eller en social domän.  
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Här följer ett exempel på hur vi genomfört vår analys: 

 

I det här fallet började vi med att identifiera detta stycke för att det innehåller en beskrivning 

av kvinnan.  

 

Både kvinnan och mannen blev under kvällen berusade; i kvinnans fall står det klart att det 

varit fråga om höggradig berusning och mycket talar för att också mannen nådde en avsevärd 

berusningsgrad. (Fall 6) 

 

Utifrån detta har vi valt att se djupare till det språkliga bruket i beskrivningen av kvinnan. I 

det här fallet är de begrepp som vi tidigare nämnt användbara. I satsen framkommer det 

tydligt hur modaliteten förändras när domstolen först beskriver kvinnans berusningsgrad och 

sedan mannens berusningsgrad. Det råder en hög modalitet i formuleringen “det står klart..” 

och en låg modalitet i “mycket talar för..”  

 

I presentationen av resultatet har vi valt att inleda med sammanfattningar av de 

våldtäktsdomar vi analyserat. Det är dels för att underlätta för läsaren men även för att ge 

studien mer trovärdighet. I varje sammanfattning har vi försökt efterlikna det språk som 

ursprungligen använts, trots det måste sammanfattningarna ändå ses på som narrativ. Vi har i 

varje fall valt att benämna målsägande som “kvinnan” och den tillade som “mannen”. Om vi 

nämner någon utöver dessa används endast deras titel såsom “vännen” eller “mamman”. Det 

är ett sätt att anonymisera de inblandade men även att skapa ett så avskalat och enhetligt 

material som möjligt. 

 

Vårt fokus har inte varit att undersöka gällande rätt eller utgången i de enskilda målen utan 

istället hur offret beskrivs. De diskurser vi har identifierat i texterna handlar om hur offret 

beskrivs i domarna. Det centrala målet med kritisk diskursanalys är att undersöka förbindelser 

mellan språket som används och social praktik. Det läggs även fokus på de diskursiva 

praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala ordningen och i sociala förändringar. Det 

undersöks genom att analysera konkreta fall av språkbruk eller en kommunikativ händelse av 

diskursordningen. Varje kommunikativ händelse fungerar som en sorts social praktik 

eftersom att den reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen.  

3.5 ETISK REFLEKTION 

Inom forskningsetiska principer finns vissa huvudkrav, det ena är samtyckeskravet vilket 

innebär att det som forskare finns krav på att inhämta samtycke från de som medverkar i 

studien, när det gäller allmänna handlingar behöver samtycke ej efterfrågas. Ett annat 

huvudkrav är konfidentialitet gällande etiskt känsliga uppgifter (VR). Vi har använt oss av 

domar som är allmänna handlingar, vilket innebär att svenska medborgare har rätt att få 

tillgång till dem. I domarna är den målsägande sekretessbelagd, det vill säga att namnet inte 

syns, däremot står den tilltalades samt vittnens namn utskrivet. Vi har valt att anonymisera de 
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namn som framkommer i domarna, det gjorde vi med hänsyn till de involverade personerna 

då domarnas innehåll är av känslig karaktär samt att vi inte har något samtycke. Valet att 

anonymisera namn i studien har ingen inverkan på arbetet och påverkar inte resultatet. Av 

samma anledningar har vi valt att inte ha med domarna som bilagor.  

 

3.6 METODREFLEKTION 

Att använda sig av diskursanalys visade sig vara en större utmaning än vad vi på förhand 

förväntade oss. Under uppsatsens gång har det visat sig att många av de uppfattningar vi hade 

kring ämnet har stämt väl överens med hur domarna sett ut, det har däremot inte alltid 

framställts så tydligt som vi trodde att det skulle göra. Vi har under arbetet haft en ständig 

diskussion vilket har bidragit till att vi utformat ett gemensamt tankesätt vilket enligt Bryman 

(2011) ökar den interna reliabiliteten. Det vi har diskuterat fram är bland annat vilka 

gemensamma mönster som visats i våldtäktsdomarna samt vilka diskurser vi valt att fokusera 

på. Innan vi påbörjade arbetet hade vi en uppfattning om att kvinnor som offer ofta får stå till 

svars för det våld de blir utsatta för, vilket stämmer överens med de diskurser som tagits fram 

i studien. Att domstolen måste få en detaljerad beskrivning av händelseförloppet ses inte som 

ett hinder för studien eftersom det inte är det som undersöks. Det som är intressant för studien 

är snarare på vilket sätt den detaljerade beskrivningen av händelseförloppet framställs i text, 

hur framställs ansvar i det aktuella fallet i texten. Genom de formuleringar och ord rätten 

använder i sina beskrivningar kan målsäganden tillskrivas olika mycket ansvar i händelsen, 

till exempel ifrågasätts alltid trovärdigheten hos målsäganden mer eller mindre i ett rättsfall 

men det intressanta för oss är inte att trovärdigheten ifrågasätts. Det vi har fokuserat på 

handlar mer om hur detta beskrivs i texten, vi ifrågasätter inte rättens tillvägagångssätt att 

döma i dessa mål, vi undersöker på vilket sätt de framställer målsägandens ansvar.   

 

Diskursanalys som metod när domar analyseras har passat bra, vi har med hjälp av 

diskursanalys kunnat identifiera flera diskurser på både makronivå och individuell nivå. Det 

har varit problematiskt att veta när vi har tillräckligt med material eller hur våra diskurser ska 

formuleras. En tanke med diskursanalysen är att undersöka texter för att se vilken sorts 

verklighet dessa producerar, vi har kunnat identifiera olika inslag i den verklighet som 

texterna producerar men det svåra har varit att förmedla våra fynd på ett begripligt sätt. 

Winther Jörgenssen & Phillips (2000) menar att en kritisk anmärkning på diskursanalysen är 

att det inte ges några riktlinjer för vilka sociala teorier som kan eller ska användas till 

metoden. Samtidigt ges forskaren större utrymme att välja teorier på egen hand, vilket gör det 

enklare att anpassa metoden till studiens syfte. Vi upplever att det varit positivt att kunna 

anpassa vilka teorier vi använder oss av tillsammans med diskursanalys, det har underlättat 

för oss när vi skrivit vårt resultat. Vilka teorier som lämpar sig anser vi bero mycket på vilka 

texter som analyseras samt vad forskaren kommer fram till, det kan därför vara en fördel att 

forskaren ges stort utrymme att själv välja teorier som passar till studien. En svaghet med 

studien är att våra analyser och tolkningar av texten inte går att göra helt objektiva, med andra 
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ord finns det en risk att andra forskare inte skulle komma fram till samma diskurser som vi 

gjort.   

 

3.7 ANSVARSFÖRDELNING 

Ansvarsfördelningen under processens gång har inneburit ett tätt samarbete mellan oss tre 

studenter. Vi har tillsammans diskuterat fram det valda ämnet för uppsatsen och sökt efter 

material till forskningsbakgrunden. Det diskuterades vad som ansågs vara relevant för 

studiens innehåll, därefter delade vi upp och sammanfattade de olika studierna var och en för 

sig som sedan utformade forskningsbakgrunden. Inför resultatkapitlet satt vi tillsammans när 

vi analyserade domarna vilket ledde fram till diskurser. Efter att tillsammans ha tagit fram det 

väsentliga ur domarna för våra diskurser tog Emma största ansvaret över att konstruera 

analysdelen medan Mattias och Gisela fokuserade på övriga delar. Utöver det har vi suttit 

tillsammans och diskuterat fram upplägg och innehåll inför kommande text, varpå en av oss 

skrivit medan de två andra diskuterat fram relevant innehåll. Vem av oss som skrivit har 

varierat. Det skulle förmodligen effektivisera processen genom att dela upp arbetet mer och 

skriva enskilt, men vi anser att det varit av stor vikt att vi tillsammans konstruerat texten för 

att öka den interna reliabiliteten.  

4. RESULTAT 
Inledningsvis redovisas sammanfattningar av varje dom och därefter följer vår analys av 

materialet.  

 

4.1 VÅLDTÄKTSMÅLEN  
Fall 1 

Kvinnan är vid tillfället 15 år och mannen är vid tillfället 18 år och de är båda aktiva i samma 

brottningsklubb. Inför en tävling bastade de gemensamt för att gå ner i vikt. De satt många 

timmar i bastun och pratade och enligt kvinnan så började mannen prata om sex. När de går in 

i bastun efter en paus så nyper mannen kvinnan i rumpan och han säger något som “big ass” 

och enligt kvinnan så har han även med sig en kondom och frågade om de ska ha sex. Hon 

svarade att det aldrig skulle ske och enligt kvinnan så satte sig då mannen på kvinnan som låg 

ner och lade sig över henne, tog henne på rumpan samt sträckte in händerna och tog henne på 

brösten. Hon halvskrek men mannen kom in under hennes handduk, höll bort hennes trosor 

och trängde in med sitt kön i hennes. Hon lyckades putta upp och sparka bort honom och hon 

gick ut ur bastun. Enligt mannen frågade han kvinnan om hon ville ha massage, vilket hon 

gick med på. Han satte sig på henne för att massera varpå hans kön kom i kontakt med hennes 

kropp och han låtsasstönade, men det var på skämt. Han fick pinsamt nog halverektion och 

kvinnan sade då ifrån och gick ut ur bastun. Efter händelsen så betedde hon sig som vanligt 

men slutade på brottningsklubben senare. Enligt kvinnan kände hon samma kväll att 

händelsen var fel men sade inte till någon för än dagarna efteråt då hon berättade för sin 
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pojkvän, sina nära vänner och även sin mamma. Hon mådde sedan efter händelsen dåligt har 

sedan haft kontakt med BUP.    

 

Domskäl 

Enligt högsta domstolen är det inte tillräckligt för fällande dom att kvinnans berättelse är 

tyngre än mannens när de vägs mot varandra. I detta fall har kvinnan berättat 

sammanhängande och inte gett intryck av att vilja förstora händelsen och sett enbart i sig är 

kvinnans berättelse således trovärdig. Det finns dock omständigheter som väcker tvivel på att 

mannen verkligen tilltvingat sig samlag. Vid själva tillfället uppfattade hon sig inte som 

våldtagen men hennes uppträdande efter händelsen visar att hon varit med om något 

uppskakande men redan det som mannen erkänt - som inte utgör våldtäkt - torde vara 

obehagligt för en yngre flicka. Det finns även tvivelaktigheter i den versionen av berättelsen 

som kvinnan berättat för en av hennes vänner, där det enligt kompisen förekom mer våld. 

Tingsrätten finner sammantaget att kvinnans berättelse och vad som i övrigt framkommit inte 

är tillräckligt för att det ska kunna anses vara ställt utom rimlig tvivel att mannen är skyldig. 

 

Beslut 

Åtalet ogillas 

 

Fall 2 

Kvinnan ska tillsammans med en vän ha vistats utanför ett festivalområde och börjat prata 

med ett par killar som bjudit hem dem till sin lägenhet. Kvinnan ville låna toaletten men fick 

höra att den är trasig, den tilltalade erbjöd sig att visa henne till den toalett som fanns i 

källaren i anslutning till tvättstugan. Kvinnan menar att mannen skulle börjat prata om att ha 

sex när de var nere i källaren vilket hon sagt nej till. Då skulle mannen tagit av sina byxor och 

uppmanat kvinnan att utföra oralsex vilket hon sagt nej till. Hon säger att hon vid den här 

tidpunkten börjat få minnesluckor och kan inte minnas allt men hon vet att hon inte tagit av 

sig kläderna själv. Kvinnan har ett svagt minne av att mannens hand greppat tag kring hennes 

hals. Hon kunde inte säga om mannen penetrerat henne men hon har uppfattningen att han 

dragit ner henne på golvet och försökt. Hon vet om att hon sa nej flera gånger och puttade 

bort målsägande, hon skrek aldrig eftersom hon var i en källare med stängd dörr. Enligt 

mannen ska de ha pussats ett par gånger i lägenheten, och när de var på väg ut från lägenheten 

hade kvinnan frågat honom om de skulle “ha lite kul” och när han frågade på vilket sätt 

svarade hon “som sex”. Mannen ska inte ha uppmärksammat tecken som tytt på att kvinnan 

inte ville vara med om samlaget.  

 

Domskäl 

Högsta domstol har uttalat att en alltigenom trovärdig berättelse från kvinnan, i förening med 

vad som i övrigt framkommit, kan vara tillräckligt för en fällande dom. Som framgår ur texten 

har kvinnan saknat klara bilder av vad som hänt på grund av att hon varit kraftigt berusad. 
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Hon har redogjort för vad hon minns och vad hon är osäker på, tingsrättens samlade intryck 

av hennes berättelse är att den är trovärdig i de delar hon förklarat sig vara säker på.  

 

Hennes version stöds även av vittnenas iakttagelser av hennes beteende efter händelsen. Det 

har även framkommit att det genom vaginal- och analprov som tagits från kvinnan 

förekommit sperma som med visshet kommer från mannen.   

 

Beslut 

Begångna brott: Våldtäkt 

 

Fall 3 

Kvinnan och mannen hade varit ett par i ca ett år när den aktuella händelsen inträffade. Paret 

hade en fest och båda ska ha varit påverkade av alkohol. Enligt henne ska mannen ha dragit 

av henne kläderna, lagt sig på henne och börjat “jucka” samtidigt som han hade hållit fast 

hennes armar. Hon ska ha varit med på det till en början men sedan sagt nej. Hon försökte 

vrida sig loss ur hans grepp och när hon kom loss gick hon upp till sin granne. Kvinnan och 

grannen som även varit på festen tidigare under kvällen återvänder till lägenheten, sedan har 

målsägande ett minne av att hon ligger på golvet och att den tilltalade sparkar på henne.  

Enligt den mannen så hade han efter att gästerna gått hem frågat om hon ville ha sex varpå 

hon svarat ja. Enligt honom var kvinnan full men vaken, han hjälpte henne av med kläderna 

och de hade samlag i cirka tre minuter sen såg det ut som kvinnan hade somnat så han avbröt 

samlaget och gick iväg. Han hade under samlaget inte fått något intryck av att hon ville att 

han skulle avbryta. Han hörde hur hon gick in till vardagsrummet och att hon ramlade, han 

följde efter och släpade henne till hallen genom att ta tag i hennes armar. Hon ska sedan ha 

vridit sig och sparkat till honom varpå han sparkat tillbaka.  

 

Domskäl 

För straffansvar krävs att gärningsmannen genom hot eller våld har påverkat offret så att 

gärningsmannen kan sägas ha genomfört gärningen med användande av tvång. Det är utrett 

att samlaget inleddes frivilligt från kvinnans sida. Hon har därefter berättat att hon efter ett tag 

sagt till honom att hon inte längre ville samt försökt komma loss ur greppet. Det ska enligt 

henne finnas utrymme för att mannen kan ha misstagit sig avseende hennes vilja att fortsätta 

samlaget. Målsägande har lämnat uppgifter som i sig framstår som trovärdiga, däremot har 

hon dåliga minnesbilder av delar av händelseförloppet och är inte säker på att det våld som 

hon tidigare nämnt i polisförhör har ägt rum. Det framkommer ur domskälet att ord står mot 

ord och för fällande dom är det inte tillräckligt att målsägandes uppgifter framstår som mer 

trovärdiga och tillförlitliga än den tilltalades.  

 

Beslut 

Begångna brott: Misshandel 
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Fall 4 

Kvinnan och mannen har, under en kväll inlett ett samlag med samtycke men enligt kvinnan 

övergick samlaget i en situation där mannen tilltvingade sig oralsex och analsex mot hennes 

protester genom utnyttjande av sina kroppskrafter. Mannen menar att kvinnan aldrig 

protesterat under samlaget. Vittnesutsagor efter händelsen berättar om hur mannen agerat 

stressat och förvirrat och sagt “jag skulle inte bli förvånad om hon anmäler mig för våldtäkt”. 

Han grät och sa att han hade gått lite för långt. Kvinnan berättar hur hon sagt att hon inte ville 

mer, att det gjorde ont och att hon hade klöst honom men att mannen ändå fortsatt och att ju 

mer hon sagt nej desto värre hade det blivit. Mannen ska enligt kvinnan även tagit strupgrepp 

på henne och efter händelsen ringde målsägande upp sin kompis med mycket försiktighet och 

berättade om händelsen. Mannen förklarar att han inte alls märkt av att kvinnan varit ledsen 

när han lämnade henne men två dagar senare har han skickat följande SMS till hennes telefon: 

“Hur o vad ska jag förstå?!” 

“Varför sa du inget då?” 

“Inte min mening. Förlåt. Ha det bra.” 

 

Domskäl 

Kvinnans berättelse är detaljerad och förefaller avspegla något som hon verkligen upplevt, 

varför den bedöms trovärdig och tillförlitlig och ingenting har framkommit som ger anledning 

att misstänka att kvinnan falskeligen påstått att hon gjort motstånd på tydligt sätt. Hon har 

omgående berättat för en vän om händelsen. På grund utav det sagda anses det styrkt att 

mannen tilltvingat sig sex genom att hålla fast kvinnan och eftersom det inte kan ha undgått 

mannen att inse att kvinnan inte ville vara med om oral- eller analsex och trots detta fortsatt 

agera och gärningen ska anses begången uppsåtligt.  

 

Beslut 

Begångna brott: Våldtäkt 

 

Fall 5 

Kvinnan har berättat för tingsrätten att hon och mannen befunnit sig på samma uteställe dagen 

innan våldtäkten ska ha ägt rum. De har aldrig träffats innan och pratade knappt med varandra 

under kvällen. Dagen efter var det festival och kvinnans granne bad henne följa med, vilket 

hon gjorde. Väl där träffade kvinnan på mannen men samtalade inte med honom. Efter 

midnatt åkte kvinnan och hennes granne hem tillsammans, de delade på en öl och vid 02-tiden 

gick grannen hem till sig. Kvinnan gick och la sig och antog att grannen hade låst dörren efter 

sig, detta visade sig inte stämma. Enligt kvinnan vaknar hon vid 05-tiden av sin egen röst som 

utropade ”aj, aj”. Hon tittade upp och såg att mannen satt på knä bredvid henne i sängen, hon 

kände samtidigt att han hade fingrar i hennes vagina. Kvinnan har berättat att hon tror att det 

var flera fingrar men är inte säker.   
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Domskäl 

Enligt tingsrättens bedömning finns det ingen uppgift i kvinnans berättelse som inger tvivel 

om uppgifternas riktighet, uppgifterna som sådana framstår heller inte som osannolika. Mot 

detta ställs mannens förnekande av att han befunnit sig i lägenheten vid aktuellt tillfälle. Den 

mannens sambo har såsom det får förstås legat i sängen bredvid mannen och varit vaken fram 

till 10-tiden den aktuella morgonen, således även vid den tid då övergreppet skulle ha skett. 

Tingsrätten anser berättelsen som mannens sambo delgett inger vissa tvivel och inte att det 

ger den mannen alibi för den aktuella gärningen. Mot den bakgrunden finns det således ett 

utrymme för att mannen kan vara gärningsman. 

 

Beslut  

Begångna brott: Våldtäkt 

 

Fall 6 

Händelsen började med att mannen bjudit hem kvinnan på middag. Någon gång mellan 16.00 

- 17.00 kom kvinnan hem till mannens bostad, de började med att spela dataspel, efter en 

stund började mannen laga mat medan kvinnan fortsatte spela. Till maten drack de öl och 

efter måltiden fortsatte de med att se film och tog även promenad tillsammans, efter 

promenaden såg de ännu en film och drack både öl och whiskey till den filmen. Efter den 

andra filmen så tog de ännu en promenad. Både mannen och kvinnan blev under kvällen 

kraftigt berusade, så pass berusade att båda under huvudförhandlingarna knappt har några 

minnesbilder av det påstådda händelseförloppet. Kvinnan har för sin del berättat att hon 

mådde illa och kräktes på toaletten, hon behövde ta stöd av handfatet för att inte ramla 

omkull. Mannen har berättat att han inte har några minnesbilder alls av vad som hände efter 

att det att han och kvinnan återvänt från den andra promenaden till att han vaknade morgonen 

efter. De båda har berättat att de vaknade nakna i mannens säng morgonen efter och de har 

kommit till insikt om att de måste ha haft sex. Att de har haft sex stöds av övrig utredning, 

tingsrätten finner alltså utrett att målsägande och den tilltalade haft sex. 

 

Domskäl 

Tingsrätten anser att det är möjligt att kvinnan, om än kraftigt berusad och trots uppkomna 

skador, ändå inte befunnit sig i ett sådant hjälplöst tillstånd som åklagaren påstår. Det går inte 

att bortse från att händelseförloppet utvecklat sig på det sättet för att göra den tilltalade till 

viljes och utan att för egen del ha någon egentlig lust till det, likväl frivilligt inlåtit sig i 

sexuellt umgänge med honom. Även om åklagarens gärningshypotes framstår som mer 

sannolik än ett alternativt händelseförlopp som inte innebär brottslig gärning, så kan likväl ett 

sådant alternativt händelseförlopp inte betraktas som så osannolikt att det kan lämnas utan 

avseende.  

 

Beslut 

Åtalet ogillas 
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Fall 7 

Den 15 mars 2008 besökte kvinnan en vän, de satt under kvällen och pratade samt drack öl 

och sprit. Vid 21.00 lämnade hon sin vän för en stund för att gå hem och rasta sin hund, 

därefter gick kvinnan och hennes vän till några gemensamma vänner där de fortsatte att dricka 

och umgås. När hon skulle hem passerade de en restaurang som precis stängt, utanför lokalen 

stod det mycket folk, bland annat mannen i fråga. Kvinnan fick höra att det planerades en 

efterfest hemma hos mannen. Hon samtalade även med en vän som bad henne att inte följa 

med till efterfesten men när hon frågade varför, fick hon inget svar. I vittnesförhör framkom 

att anledningen var att vännen upplevde att något var på gång. Kvinnan, mannen och två 

andra killar gick hem till mannen, väl där så förklarade mannen för de andra två killarna att 

han avsåg att vara ensam med kvinnan och att det inte skulle bli någon efterfest. Kvinnan 

ropade på hjälp och bad de två killarna som var på väg bort från den inställda efterfesten att 

hämta hjälp från ett hus intill där hon kände flera personer. Därefter försvann de två killarna 

och mannen tvingade kvinnan att följa med honom in i hans lägenhet. Mannen har för rätten 

uppgett en annan version av händelseförloppet, han har uppgett att kvinnan stannade kvar 

frivilligt och hon följde frivilligt med honom in till hans lägenhet.  

 

Domskäl 

Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att kvinnans egna uppgifter är för vaga och 

att hon i en väsentlig del ändrat sin berättelse. Kvinnan har även kunnat beläggas med att inte 

minnas korrekt eller inte tala sanning samt att undersökningsfynden i och utanför lägenheten 

inte på något sätt styrker kvinnans berättelse. Tingsrätten anser att kvinnans berättelse inte är 

tillräckligt trovärdig och tillförlitlig.  

 

Beslut 

Åtalet ogillas 

4.2 ANALYS 
Nedan presenteras de fyra diskurser som framkommit kring hur offrets ansvar konstrueras i 

domarna, de fyra diskurserna handlar om det sexualiserade våldet, bakomliggande faktorer, 

motstånd och reaktion. 

 

4.2.1 Det sexualiserade våldet - Kvinnan som delaktig  

Det återkommande mönstret i diskursen “det sexualiserade våldet” är att handlingen ofta från 

domstolens sida förklaras som ett substantiv vilket normaliserar handlingen genom att 

agenten ofta tillskrivs mindre ansvar än mottagaren. Det kan tolkas som att kvinnan bär ett 

visst ansvar i det sexualiserade våldet, detta ansvar tillskrivs det språk som används av 

tingsrätten i domarna. I domarna beskrivs våldshandlingarna många gånger på ett sätt som 
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fråntar ansvar från agenten i situationen och lägger mer fokus på effekterna av handlandet. 

Detta framkommer tydligt i skillnaden mellan hur målsägande själv berättar om 

våldshandlingen och hur domstolen sedan väljer att prata om handlingen och vilka 

formuleringar domstolen väljer att använda kring våldet som visat sig ofta normaliserats.  

 

I fall 1 berättar målsägande själv hur händelsen utspelade sig genom ett språk som visar på ett 

ensidigt våld. I tingsrättens bedömningar används istället ett språk där kvinnans beskrivning 

kortas ner till ett substantiv som normaliserar och som skapar en situation där våldet enbart 

kan existera ifall tydligt motstånd från kvinnans sida existerar. Det första av nedanstående 

citat är kvinnans beskrivning av det sexualiserade våldet hon blev utsatt för medan citatet 

under är domstolens egen förklaring av händelsen.  

 

mannen kom under hennes handduk, drog bort hennes trosor och trängde in med sitt kön i 

hennes. (Fall 1) 

 

det finns omständigheter som väcker tvivel på att mannen verkligen tilltvingat sig samlag med 

kvinnan med våld. (Fall 1) 

 

Domstolen använder begreppet samlag för det som kvinnan själv förklarar som att mannen 

trängt in med sitt kön i hennes. Även i fall 4 använder domstolen en passiv formulering då de 

talar om ett samlag istället för att exempelvis förklara händelsen med en formulering som 

beskriver våldshandlingen. Även om det av tingsrätten beskrivs som tilltvingat samlag eller 

bara samlag blir båda parterna delaktiga i händelsen, om tingsrätten skulle använda sig av till 

exempel termen sexuellt övergrepp skulle det innebära att offret tillskrivs mindre ansvar. Vid 

till exempel ett sexuellt övergrepp tillskrivs agenten mer ansvar för det sexualiserade våldet 

än vid formuleringen tilltvingat samlag. 

 

Av målsägandens uppgifter följer visserligen inte att den tilltalade skulle ha tvingat henne till 

samlag genom strypgreppen mot hennes hals, vilka hon i och för sig berättat om, men 

däremot att han efter ett inledningsvis frivilligt vaginalt samlag mot hennes protester 

tilltvingat sig analsex och oralsex genom utnyttjande av sina kroppskrafter. (Fall 4) 

 

Även i fall 2 och 3 förtydligas att det existerar ett genomgående mönster där rätten talar om 

våldshandlingen som ett samlag som tilltvingats istället för att tala om den enskilda 

våldshandlingen. 

 

Det är således under alla förhållanden fråga om sexuell samvaro som enligt 

straffbestämmelsen om våldtäkt är att jämställa med samlag, vilket innebär att mannen ska 

dömas för våldtäkt om han med våld tvingat kvinnan till detta. (Fall 2) 
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För straffansvar är dock inte tillräckligt att målsäganden inte har samtyckt till samlaget, 

utan, som tingsrätten tidigare har framhållit, krävs att bevisningen är sådan att det är ställt 

utom rimligt tvivel att den tilltalade tvingat målsägande genom våld och att han insett detta. 

(Fall 3) 

 

Att förklara dessa våldshändelser som tilltvingat samlag är att normalisera händelsen som ett 

samlag där båda parter är aktiva, där en part under något tillfälle visat motstånd. I fall 7 

förklaras ingående hur penetreringen gått till. Trots att satsen till viss del är utformad på så 

sätt att agenten tillskrivs mer ansvar, används fortfarande formuleringen samlag som 

normaliserar händelsen. 

 

Därefter genomförde mannen ett samlag med henne men innan han fick utlösning drog han ut 

sin penis och fick utlösning på hennes mage. (Fall 7) 

 

I fall 5 beskrivs mannens agerande på ett sätt där våldshandlingen återkommande beskrivs 

som “det han höll på med”, vilket också det förmildrar våldshandlingen. I fall 6 utelämnas 

ansvaret hos agenten helt och hållet, bland annat denna beskrivning där handlingen även 

beskrivs som ett substantiv istället för ett verb. 

 

Oavsett vilket framstår det vid en första betraktelse som osannolikt att kvinnan, om hon inte 

befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, frivilligt skulle ha inlåtit sig i sexuellt umgänge med 

mannen av sådant slag som medfört uppkomna skador som normalt sett borde varit påtagligt 

smärtsamt. (Fall 6) 

 

I diskursen om det sexualiserade våldet normaliseras våldshandlingen och båda parter får 

ansvar i händelsen. Genom det språk som används i domarna ges begränsat utrymme för att 

våldet skulle kunna ses som en ensidig handling.  

 

4.2.2 Bakomliggande faktorer - Är hon en respektabel kvinna? 

Diskursen kring de bakomliggande faktorerna till våldshandlingen handlar 

sammanfattningsvis om hur respektabel kvinnan kan bevisa sig vara.  

 

Genomgående i de domar vi analyserat framkommer att beteendet hos offret innan händelsen 

är viktigt för tingsrätten. Domstolarna har alltså valt att fokusera på kvinnan som tillgänglig i 

ett ursprungsläge istället för att mer tydligt se kvinnans sexualitet som något som är enbart 

hennes.  

 

I fall 1 och 5 beskrivs bland annat kvinnans klädsel i detalj och detta är också något som 

argumenteras kring som att det finns ett bättre och ett sämre sätt att vara klädd. 
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Hon hade på sig en sporttopp och stringtrosor och dessutom en handduk upp till armhålorna. 

(Fall 1) 

 

Hon hade nattlinne på sig men inga trosor (Fall 5) 

 

Domarna visar gemensamt på att kvinnans kropp ses som tillgänglig för andra och att denna 

tillgänglighet kan begränsas via bland annat typ av klädsel. Av citaten ovan kan det tolkas 

som att domstolen menar att det är till kvinnans fördel att ha mycket kläder på sig, med andra 

att det är till kvinnans nackdel att ha lite kläder på sig. Det går även ifrågasätta om det är 

viktigt att tala om vad kvinnan inte hade på sig för kläder. 

 

I fall 6 och 7 beskrivs kvinnans konsumtion av alkohol på ett sätt som gör kvinnan delaktig 

och ansvarsbärande. 

 

I fall 7 kan det tolkas som att det är till kvinnans fördel att hon inte varit mer än 

salongsberusad, att det på något vis ökar kvinnans trovärdighet kring huruvida hon blivit 

utsatt för en våldtäkt eller inte. Det kan tolkas som att ett “bra” våldtäktsoffer inte bör ha nått 

en hög berusningsgrad. 

 

Hon var berusad men hon var inte mer än salongsberusad. (Fall 7) 

 

I satsen nedan är det tydligt hur modaliteten förändras när domstolen först beskriver kvinnans 

berusningsgrad och sedan mannens berusningsgrad. Det råder en hög modalitet i 

formuleringen “det står klart..” och en låg modalitet i “mycket talar för..” 

 

Både kvinnan och mannen blev under kvällen berusade; i kvinnans fall står det klart att det 

varit fråga om höggradig berusning och mycket talar för att också mannen nådde en avsevärd 

berusningsgrad (Fall 6) 

 

Det finns även här ett tydligt sätt att argumentera för att ett visst sätt att konsumera alkohol på 

och en viss mängd alkohol är bättre och att vissa sätt och mängder är sämre.  I fall 3 där 

parterna först beskrivs ha haft samlag men där kvinnan senare vill avbryta, har domstolen 

använt samma sätt att tillskriva kvinnan ansvar. Genom att först skriva “det är utrett att..” och 

sedan “hon har också berättat att..” används olika grad av modalitet i formuleringarna. Genom 

att de använder olika modalitet tillskrivs kvinnan olika mycket ansvar och ses som ett mer 

eller mindre trovärdigt våldtäktsoffer. 

 

Det är utrett att samlaget från kvinnans sida inleddes frivilligt. Hon har också berättat att 

hon efter ett tag sagt till honom att hon inte längre ville. (Fall 3) 
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Fall 4 avviker från detta mönster då inget tas upp kring vad som skett innan händelsen mer än 

att det skrivs i en mening inledningsvis att de tidigare haft en sexuell relation och att de båda 

har haft missbruksproblem.  

 

I diskursen om de bakomliggande faktorerna antyds det att kvinnans kropp är öppen och 

tillgänglig för utomstående fram till dess att kvinnan uttrycker annat. Domstolen har genom 

sitt språk ett ursprungsläge där kvinnan är öppen och tillgänglig vilket utesluter att kvinnans 

sexualitet är enbart hennes.  

 

4.2.3 Motstånd - Var kvinnan nog tydlig? 

I diskursen kring det motstånd som kvinnan visat (eller inte visat) finns en genomgående bild 

av ett bättre och ett sämre sätt att göra motstånd. Det starka motståndet beskrivs inte lika 

detaljerat och ifrågasätts inte på samma sätt som det svagare motståndet. Det svagare 

motståndet beskrivs djupgående och innehåller mer argumentation kring varför motståndet ej 

var starkare. Genom språket som används i domarna tillskrivs kvinnan ett ansvar att 

argumentera för både det motstånd hon gjort och inte gjort. Det kan tolkas som att det 

trovärdiga våldtäktsoffret bör ha gjort ett starkt och tydligt motstånd. Med detta resonemang 

begränsas det trovärdiga motståndet till en viss typ av motstånd.  

 

I fall 2 ska förövaren och offret ha vistats ensamma i en källare tillhörande ett lägenhetshus. 

 

hon skrek inte eftersom de var i en källare med stängd dörr. (Fall 2) 

 

Att kvinnan ska behöva förklara varför hon inte skrek visar hur viktigt det är att som offer 

kunna redovisa för det motstånd som har gjorts men även att argumentera för det motstånd 

inte har gjorts. I fall 3 ifrågasätts återigen varför kvinnan inte ropat på hjälp under händelsen 

när hon och förövaren befann sig ensamma i deras lägenhet. Citatet nedan beskriver hur 

målsägande försöker minnas om hon ropat på hjälp eller inte, det visar även hur kvinnan 

behöver stå till svars för det motstånd hon gjort och inte gjort. 

 

Hon är osäker på om hon ropade på hjälp i samband med att hon förklarade för mannen att 

hon inte längre ville ha samlag men har ett svagt minne av det. (Fall 3) 

 

Det redogörs även på andra sätt hur ett trovärdigt våldtäktsoffer bör ha gjort motstånd.  

 

sade hon upprepade gånger till honom att hon inte ville ha samlag med honom.”  

“Hon försökte och lyckades till slut att vrida sig loss. (Fall 3)  
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I fall 1 talas det från kvinnans sida väldigt mycket kring det motstånd hon anser att hon visat 

under händelsen. Hon ger tydliga beskrivningar kring hennes muntliga motstånd men 

förklarar även det fysiska motståndet i detalj. 

 

Hon lyckades resa upp kroppen och putta upp mannen samt sparka bort honom, varefter hon 

lämnade bastun direkt. (Fall 1) 

 

Fokus i detta mål, i likhet med de ovannämnda, har legat på hur kvinnans motstånd sett ut. 

Det uppfattas som positivt när kvinnan lyckats redogöra för ett tydligt och starkt motstånd. 

Liknande exempel går att se i fall 4 där domstolen formulerar kvinnans motstånd som en 

viktig del i målet. 

 

Ingenting har framkommit som ger anledning att misstänka att målsäganden falskeligen 

påstått att hon tydligt klargjort för mannen att hon inte ville att han skulle fortsätta på det sätt 

som han gjorde. (Fall 4) 

 

I diskursen om motstånd finns ett mönster för hur motstånd ska utövas och i fall 6 visas detta 

genom att ett icke-motstånd markeras ut. I fall 6 ifrågasätts det varför kvinnan inte gjort något 

tydligare motstånd. Kvinnan har redogjort för sitt icke-motstånd på följande sätt: 

 

Kvinnan har för sin del berättat att hon under natten blivit illamående och kräkts på toaletten 

och att hon till följd av sin berusning inte kunde stå utan att stödja sig på handfatet. (Fall 6) 

 

Detta visar på hur det trovärdiga våldtäktsoffret begränsas till en viss typ av motstånd, om 

våldtäktsoffret inte gjort “tillräckligt” motstånd ifrågasätts trovärdigheten. Våldtäktsoffret har 

med andra ord ett ansvar att under händelsen utöva ett motstånd som senare kommer att 

bedömas som mer eller mindre trovärdigt av domstolen. Våldtäktsoffret får även stå till svars 

för sitt icke-motstånd.  

4.2.4 Reaktion - Är kvinnans handlande efter händelsen trovärdigt? 

Diskursen om reaktion handlar sammanfattningsvis om hur kvinnan bör agera för att bli ett 

trovärdigt brottsoffer, domstolen tenderar att efterfråga ett aktivt agerande i nära anslutning 

till övergreppet. Enligt domstolen bör kvinnan i nära anslutning till övergreppet inse att hon 

varit med om ett övergrepp samt att hon vidtagit “rätt” åtgärder och gärna i “rätt” ordning. 

Genom språket går det att tyda att kvinnan bör ha varit upprörd och tagit kontakt med 

närstående samt myndigheter i nära anslutning för att framstå som ett trovärdigt 

våldtäktsoffer. Kvinnan framstår i domstolens texter som mindre trovärdig i de fall då kontakt 

med närstående eller myndighet har dröjt längre tid än det som ses som norm av domstolen. I 

de fall kvinnans reaktion till övergreppet dröjt har domstolen sökt förklaringar till dröjsmålet, 

det kan även tolkas som att domstolen har ett utgångsläge där vissa förklaringar förkastas.  
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Det har i fall 1 lyfts fram att kvinnan ej omgående tagit kontakt med personer i sin närhet för 

att få hjälp.  

 

Även om det funnits funktionärer i sporthallen är det i och för sig förståeligt om kvinnan inte 

ville vända sig till någon helt utomstående medan hon fortfarande var i sällskap med mannen. 

(Fall 1) 

 

Domstolen visar hur offret som passiv är något som bör förklaras och ifrågasättas medan en 

kvinna som agerar mer aktivt i sina reaktioner efter händelsen också blir mer trovärdig. 

Vidare beskrivs kvinnans passivitet i reaktionerna som något som minskar trovärdigheten. 

 

Samma kväll har hon varit i enrum med sina föräldrar utan att berätta något. (Fall 1) 

 

Det som sedan stärker kvinnans trovärdighet i målet är hennes aktiva agerande en tid efter 

händelsen, bland annat att hon berättat för vänner om händelsen samt att hon agerat 

annorlunda i sitt vardagliga liv. Det försämrade måendet anses stärka kvinnans trovärdighet 

men när domstolen trots detta väljer att ogilla åtalet förklarar dem kvinnans mående så här: 

 

Redan det agerande mannen erkänt - som inte utgör våldtäkt - torde vara obehagligt för en 

yngre flicka. (Fall 1)  

 

Händelsen i fall 2 utspelade sig i närheten av en festival vilket gjorde att offret snabbt kom i 

kontakt med ordningsvakt och polis. Efter övergreppet berättade hon för sin vän om 

händelsen och de gick direkt för att söka hjälp. I domskälet argumenteras det för hennes 

aktiva val att ta kontakt och anmäla händelsen. Både ordningsvakten och polisen hon var i 

kontakt med vittnar om hennes upprörda sinnesstämning, något domstolen väljer att använda 

som argument för att hon talar sanning. 

 

Enligt samstämmiga uppgifter har kvinnan dessutom varit förvirrad, skärrad och upprörd när 

hon kom ut från huset och det verkar inte troligt att hon i sitt tillstånd haft sinnesnärvaro att 

förställa sig för att ge trovärdighet åt en påhittad historia. (Fall 2) 

 

Det som stärker kvinnans trovärdighet i fall 2 är hennes aktiva tillvägagångssätt i nära 

anslutning till händelsen vilket resulterade i vittnen och provtagning. På samma sätt skapas 

det trovärdiga offret i fall 4 där kvinnan i direkt anslutning till att mannen lämnat henne, 

agerat aktivt. Kvinnan har ringt en vän gråtandes och talat om att hon varit med om en 

våldtäkt. Tingsrätten argumenterar för kvinnans trovärdighet i domskälen genom att berätta 

om detta.  
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Hon har i stort sätt omgående efteråt ringt till sin vän och sagt att hon blivit våldtagen och 

sedan när de träffades berättat på vilket sätt hon under samlaget protesterat mot mannens 

handlande och hur han då agerat. (Fall 4)  

 

Liknande beskrivningar återfinns i fall 3 och 7 där kvinnorna i ett tidigt skede varit ledsna och 

upprörda.  

 

De uppgifter som grannen lämnat visar att kvinnan redan omedelbart efter det att samlaget 

avslutats varit upprörd och ledsen. De uppgifter hon lämnat ger stöd för kvinnans uppgift om 

att hon våldtagits och att hon upplevt det som skedde som ett övergrepp mot henne. (Fall 3) 

 

Besvärande är även kvinnans mammas uppgifter om kvinnans mående på morgonen 16 mars 

2008 samt den omständigheten att kvinnan omedelbart polisanmälde händelsen. (Fall 7) 

 

Kvinnan har tillsynes ett ansvar att i nära anslutning till våldtäkten agera aktivt genom att ta 

kontakt med myndigheter samt personer i sin närhet. Genom språket som används i domarna 

kan det anses gynna kvinnan ifall hon varit uppenbart upprörd och tagen av händelsen i 

samband med att kontakt tagits. I fall 5 benämns kvinnans agerande efter händelsen väldigt 

lite då hon i direkt anslutning till händelsen hört av sig till polisen. Däremot visar det på 

samma mönster i diskursen då kvinnan timmar efter händelsen kontakt polis för att anmäla 

våldtäkten. I domen beskrivs att kvinnan befunnit sig i ett upprört tillstånd och att polisen sagt 

att hon kunde vänta till efter helgen med sin anmälan, trots polisens uppmaning åkte kvinnan 

till polisstationen och upprättade en anmälan. Detta agerande ifrågasätts inte av domstolen 

vilket illustrerar domstolens bild av ett trovärdigt våldtäktsoffer. Istället för att ifrågasätta 

kvinnans agerande riktar domstolen kritik mot polisens agerande. 

 

Någon teknisk undersökning som styrker målsägandens uppgifter saknas, trots att sådan 

sannolikt hade kunnat om polisen tagit uppgifterna om misstänkt våldtäkt på allvar. I det 

sammanhanget förtjänar polisen kritik för att den inte tillsåg att såväl målsäganden som den 

tilltalade undersöktes av läkare för att säkra eventuella fynd av kroppsvätskor m.m. (Fall 5) 

 

I diskursen om reaktion har vi funnit att offret behöver agera aktivt i nära anslutning till 

övergreppet för att uppfattas som ett trovärdigt våldtäktsoffer. Det som domstolen tenderar att 

bortse från är att händelsen framkallar olika reaktioner hos olika människor. Diskursen 

innefattar ett genomgående mönster där offret tillskrivs ett ansvar att agera inom en viss 

tidsfrist och ha tagit kontakt med “rätt” människor och myndigheter för att vara ett trovärdigt 

våldtäktsoffer.  
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5. SLUTDISKUSSION  
Framträdande ur de diskurser som redogjorts för är att kvinnan i många fall bär ett visst 

ansvar och genom det får stå till svars för det sexuella våld de blivit utsatta för. 

I diskursen om det sexualiserade våldet normaliseras våldshandlingen och båda parter får 

delat ansvar i händelsen. Diskursen begränsar utrymmet för att våldet ska kunna ses på som 

en ensidig våldshandling.  

 

Formuleringen samlag förekommer i 1§ 6 kap. av Brottsbalken (2013:365) och kan anses 

ligga till grund för domstolens formuleringar kring det sexualiserade våldet. Gunnarsson & 

Svensson (2009) menar att det inom genusrättsvetenskapens talas om vikten att se på 

rättsväsendet som en icke objektiv institution, lagtexter uppkommer från normer och 

värderingar som finns i samhället och bör ständigt ifrågasättas. Därmed anser vi det vara av 

stor vikt att denna diskurs lyfts och diskuteras. Även diskursen om de bakomliggande 

faktorerna bör belysas då det i domstolen antyds att kvinnans kropp betraktas som öppen och 

tillgänglig för utomstående fram till dess att kvinnan uttrycker annat. Domstolen har genom 

sitt språk ett ursprungsläge där kvinnan är öppen och tillgänglig vilket lägger ansvar på 

kvinnan att tydliggöra motsatsen.  

 

Diskursen om motstånd tillskriver kvinnan ansvar att göra ett tydligt motstånd, både fysiskt 

och verbalt. Diskursen om motstånd begränsar utrymmet för utsagor kring huruvida mannen 

upplevt ett tydligt samtycke eller ej. Problematiken kring kvinnans ansvar att göra ett tydligt 

motstånd är ett omdebatterat ämne. Enligt Fatta (2016) en kampanj som engagerar sig i frågan 

kring sexuellt våld och arbetar för en samtyckeslagstiftning, menar att formuleringar kring 

samtycke i lagstiftningen skulle rikta större fokus mot den tilltalade. (Fatta, 2016) Därav anser 

vi det vara viktigt att lyfta fram resultaten ur denna diskurs för att vidare tydliggöra 

problematiken.  

 

Vidare har vi identifierat en diskurs om offrets reaktion, där vi funnit att det läggs ansvar på 

kvinnan att agera aktivt i direkt anslutning till övergreppet för att uppfattas som ett trovärdigt 

våldtäktsoffer. Det som domstolen tenderar att bortse från är att händelsen framkallar olika 

reaktioner hos olika människor. Diskursen innefattar ett genomgående mönster där kvinnan 

bär ett ansvar att agera inom en viss tidsfrist samt ta kontakt med “rätt” människor och 

myndigheter för att verka som ett trovärdigt våldtäktsoffer. Diskursen är utformat på ett 

problematiskt sätt då är det bland annat är många kvinnor som väljer att inte anmäla på grund 

av rädsla att inte tas på allvar av rättsväsendet.(Fatta, 2016) Vi anser att problematiken ligger i 

att domstolen begränsar utrymmet för att kvinnan ska kunna betraktas som ett trovärdigt 

våldtäktsoffer vilket enligt genusrättsvetenskapen kan medföra att färre våldtäktsoffer 

anmäler, färre dömande domslut och att en patriarkal samhällsstruktur 

upprätthålls.(Gunnarsson & Svensson, 2009) 
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Studien visar hur tillgängliga diskurser tar uttryck i våldtäktsdomar och undersöker hur 

kvinnliga brottsoffers ansvar framställs. Resultat av vår studie bekräftar vad tidigare forskning 

kommit fram till likt det Burman, 2007 beskriver, att offret i många fall får stå till svars för 

det sexuella våld de blivit utsatta för. I tidigare kapitel forskningsbakgrund presenterades 

olika perspektiv som ett sätt att förstå och förklara mäns våld mot kvinnor. Genom 

diskurserna framträder olika föreställningar om våldsutsatta kvinnor. Genomgående är att 

diskurserna kan kopplas till det individinriktade perspektivet då våldet ofta sätts i perspektiv 

till bakomliggande faktorer och beteende.  

 

Likt studien av Pedersen & Strömwall (2013) som beskriver hur det i våldtäktsbrott ofta 

förekommer att ansvaret riktas mot offret istället för gärningsmannen har vi i vår studie 

kunnat se att det genom språket i domarna läggs ansvar för våldet på kvinnan. Inom 

motståndsdiskursen begränsas det trovärdiga våldtäktsoffret till att ha gjort tydligt motstånd 

och ansvar läggs på kvinnan att tydligt göra motstånd, alternativt uppge rimliga skäl till varför 

det inte gjorts något motstånd. Återkommande i diskursen om motstånd var att vikten lades på 

offrets motstånd istället för gärningsmannens upplevda samtycke. Vidare tyder diskursen på 

att motståndet inte ifrågasätts i samma utsträckning när det visas vara tydligt och fysiskt. I en 

undersökning av Megas & Romero-Sánches (2013) härleder universitetsstudenter orsakerna 

bakom sexuella övergrepp till missförstånd och sociokulturella faktorer. Detta 

överensstämmer med vår studie där en tydlig diskurs handlar om bakomliggande faktorer som 

till exempel tidigare relation till gärningsmannen, vilket tas upp i syftet att diskutera hur 

respektabel kvinnan kan bevisa sig vara. I Pedersen & Strömwall visar resultat på en allmän 

syn som talar för att offer bär ett visst ansvar om de tidigare haft kontakt med förövaren. I 

diskursen om bakomliggande faktorer visade sig offrets beteende innan händelsen vara av stor 

vikt, vilket kan tolkas som att offrets kropp ses som tillgänglig för andra. Tillgängligheten kan 

däremot begränsas genom att argumentera för olika faktorer som offrets nykterhet eller vilken 

typ av kläder som bars vid tillfället. I diskursen ser vi gemensamma drag i det Andersson 

(2004) beskriver kring hur kvinnans kropp anses vara öppen och tillgänglig för utomstående 

såvida kvinnan själv inte avgränsar genom protester eller andra typer motstånd. En 

undersökning av Patterson (2015) visar att offret många gånger inte polisanmäler en våldtäkt 

och att en stor andel av de som anmäler tar tillbaka den, en bakomliggande orsak verkar vara 

det bemötande offret får av poliser, advokater etcetera. Detta visar att offret i många fall 

behandlas, även av de professionella inblandade, som icke trovärdigt. Vidare redogörs en 

diskurs i vår uppsats som baseras på offrets reaktioner och agerande efter händelsen, det 

framgår ur resultatet att ett aktivt tillvägagångssätt stärker offrets trovärdighet. I diskursen 

framgår att det fokuserats på offrets reaktioner, sinnesstämning, fysiska skador samt hur lång 

tid som gått sen den inträffade händelsen. Vilket tyder på att det verkar finnas ett mönster att 

följa som våldsoffer, det framgår att ett passivt agerande efter händelsen minskar 

trovärdigheten och bör förklaras.  
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Vi ville med vår studie undersöka hur våldtäktsoffers ansvar framställs i våldtäktsmål. För att 

uppnå syftet användes diskursanalys som metod för få fram olika diskurser. Tidigare 

forskning har belyst kvinnans roll i våldtäktsfall. Vår ambition med uppsatsen var att belysa 

de problematiska diskurser som finns inom rättssystemet, det bidrar till en ökad medvetenhet 

över hur offret framställs som i sin tur kan bidra till underlag för diskussioner. Det som är 

intressant med vår studie är att vi belyser de diskurser inom rättssystemet som är utformade 

på ett sådant sätt att kvinnor som offer får bära ansvar för brott de blivit utsatta för.  
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