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Abstrakt 
 

Denna uppsats är en textanalys av inlägg på sociala medier och webbsidor om 

våldtäktsoffret i fallet Bjästa. Syftet med studien är att försöka förstå hur man har ställt 

sig bakom gärningsmannen och aktivt försökt att misskreditera brottsoffret. Genom att 

använda sig av just-world teorin och våldtäktsmyter så har jag kunnat påvisa hur man 

har argumenterat och aktivt försökt att svartmåla brottsoffret i det aktuella fallet. 

Resultat påvisar framförallt förekomsten och spridningen av våldtäktsmyter på social 

media och webbsidor. I diskussionen diskuteras förekomsten av våldtäktsmyter i 

samhället i dag men även dess påverkan på synen på våldtäkt.  

 
Nyckelord 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Problemformulering 
 
” Perhaps it is the only crime in which the victim becomes the accused and, in reality, it 

is she who must prove her good reputation, her mental soundness, and her impeccable 

propriety.”  
(Adler, 1975, s.215) 

 
I dagens samhälle så är ämnet våldtäkt ofta debatterat och många människor yrkar för 

en hårdare bestraffning för de personer som begår gärningen.  

Under 2015 anmäldes 18100 sexualbrott till svensk polis och 5920 av dessa 

brottsrubricerades som våldtäkt (bra.se). Skam och skuld har alltid varit förknippat med 

dessa brott och offren riskerar att utsättas för åsikter såsom att de får skylla sig själva 

eller att de bad om det. Därmed förflyttas fokus från gärningsmannens handlingar till 

offrets (Nilsson & Lövkrona, 2015). Våld och aggressivitet från en annan människa kan 

utlösa skam och skuldkänslor hos offret. Det kan utlösa en automatisk fråga hos 

brottsoffret om vad de själv ha kunnat göra för att undvika situationen. Denna känsla av 

skam och skuld kan sedan förstärkas av samhällets attityder (Helström, 2008, 12 

februari). Katarina Wennstam menar att skammen kopplad till sexuella övergrepp är en 

ålderdomlig norm som säger att det är offret som borde skämmas och inte 

gärningsmannen. Det är skammen som gör att ansvaret förskjuts från den som har gjort 

den brottsliga handlingen till den som har blivit drabbad (Wennstam, 2016).  

 

 I dagens samhälle har social media såsom t.ex. Facebook och Twitter blivit ett redskap 

till att skapa debatt men även forma människors uppfattningar.  Social media har blivit 

en plattform där nyheter sprids och delas men även en plats för vrede, förakt och 

spekulation. Katarina Wennstam menar att social media har blivit vår tids skampåle där 

personer i skydd av anonymitet tar sig rätt att tala om hur andra ska bete sig (Hellqvist, 

9 september, 2016). Kriminologen Anastasia Powell menar att social media blivit en 

viktig plattform där narrativet relaterat till våldtäkt formas. Detta kan ytterligare 

traumatisera och skada brottsoffret då bevisen på händelsen aldrig försvinner och att 

samhällets respons är ofta negativa och skuldbelägger offret (Powell, 2015).  
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Den 24 mars 2010 sände tv-programmet Uppdrag Granskning ett reportage vid namn 

”Den andra våldtäkten”. Reportaget handlar om två våldtäkter på två unga flickor i den 

lilla orten Bjästa utanför Örnsköldsvik. Tv-programmet fick stor uppmärksamhet och då 

inte så mycket på grund av de brott som hade begåtts utan framförallt hur brottsoffren 

hade bemötts. Gärningsmannen behandlades med respekt och beundran medan 

brottsoffren bemöttes med ryktesspridning, förtal och påhopp framförallt på sociala 

media (svt.se).  Familjemedlemmar, vänner och bekanta till gärningsmannen har aktivt 

försökt att misskreditera offret genom webbsidor och inlägg på social media.  

Rykten om brottsoffrets karaktär, tidigare sexuell historia och motiv till att anmäla 

brottet spreds på internet. En facebookgrupp skapades där man aktivt stödde 

gärningsmannen och attackerade brottsoffret. Facebookgruppen fick snabbt 4000 

medlemmar (Rundqvist, 2010, 24 mars). Gärningsmannen dömdes i tingsrätten för 

sexuellt övergrepp emot barn. Domen överklagades till Hovrätten och Hovrätten 

fastslog Tingsrättens beslut. Trots dom i både Tingsrätten och Hovrätten så slutade inte 

attacken emot brottsoffret.  Listor skapades för att få gärningsmannen frigiven och 

webbsidor skapades för att bevisa gärningsmannens oskuld. Detta slutade med att 

brottsoffret tvingades att flytta från orten (Karlsson & Dragic, 2010, 28 mars).Vidare 

gjordes även en film som baserades på fallet. Mamman till brottsoffret fördömde filmen 

och kallade den en ”tredje våldtäkt” (Okänd, 2015, 15 september). Språkrådet 

presenterade 2010 ordet ”Bjästa” i sin nyordslista som ett verb för att ta parti för en 

förövare för ett brott och mobba brottsoffret (sprakradet, 2010).  

 

 I fallet Bjästa så har social media och bloggar använts för att driva en kampanj där 

individer ställer sig bakom gärningsmannen och aktivt misskrediterar brottsoffret.  I vårt 

samhälle idag så yrkar många människor på en hårdare bestraffning för 

sexualbrottslingar trots detta så har många tusen människor ställt sig bakom en dömd 

gärningsman och aktivt försökt misskreditera brottsoffret. Denna uppsats utgår utifrån 

inlägg på social media och försöker förstå hur man har behandlat brottsoffret i fallet 

Bjästa men framförallt försöker förstå hur det går till när man ställer sig bakom 

gärningsmannen och aktivt försöker misskreditera brottsoffret.  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att granska och analysera hur individer väljer att ta parti för 

en förövare i samband med ett brottsmål och istället mobba offret.  

 

1.3 Frågeställning 
- Vilka resonemang har används för att misskreditera offret?  

- Hur kan detta beteende förklaras?  

 

1.4 Avgränsningar 
Det aktuella fallet inkluderar två fall av våldtäkt. Denna studie har avgränsats till att 

fokusera enbart på det ena fallet detta då det är framförallt detta som har omtalats på 

social media. Vidare då syftet med denna studie utgår från resonemang kopplat till ett 

brottsfall har studien avgränsats till att endast studera enskilda individers resonemang 

kopplat till brottsoffret. Ingen fokusering görs på eventuella bevis som talar för eller 

emot gärningsmannens eventuella skuld.  
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2. BAKGRUND 
 
2.1 Våldtäkt i Sverige 
 
I 1976 års sexualbrottsutredning kom begreppet om den ”klassiska” våldtäkten att ta sin 

form. I utredningen delas våldtäkt upp i tre huvudgrupper utifrån situationen. Dessa var:  

1. Överfallssituationen: Gärningsmannen och brottsoffret var okända för 

varandra. Gärningsmannen brukar våld omedelbart.  

2. Uppraggningssituationen: Gärningsmannen och brottsoffret har lärt känna 

varandra en tid innan brottet sker.  

3. Bekantsituationen: Gärningsmannen och brottsoffret är bekanta med varandra.  

 

                                             (SOU, 1976:9) 

Den ”klassiska” våldtäkten var i utredningen ”där gärningsmannen nattetid ligger och 

lurar på sitt offer i en park eller på en avskild plats och plötsligt kastar sig över offret” 

(SOU 1976:9, s.184).  

Utöver dessa fanns det enligt utredningen många fall där det var tvivelaktigt om 

våldtäkt eller våldtäktsförsök hade förekommit. När det gäller uppragningssituationen 

menade man att många män och kvinnor är beredda att inleda ett sexuellt umgänge efter 

en kort tid och att det ofta avlöper utan incidenter. I de fall där det leder till sexuellt 

övergrepp har mannen och kvinnan missuppfattat varandras signaler och de sexuella 

reglerna har inte följts (SOU, 1976:9).  

Utredningen menade att övergrepp skulle delas in i tre svårighetsgrader och endast 

brottsrubriceringen våldtäkt skulle reserveras för grova övergrepp. Dock menade man 

att varje fall skulle bedömas var för sig men i de fall där övergreppen bedömdes som 

mindre allvarliga skulle kvinnans beteende vägas in i bedömningen. Utredningen väckte 

stora protester hos brottsförebyggande rådet, RFSU men framförallt inom 

kvinnorörelsen. Protesterna ledde till en ny utredning och slutligen en ny lag. I 1984 års 

lag ströks alla beskrivningar om relationen mellan gärningsmannen och brottsoffret 

samt offrets beteende. Dock behölls begreppet om en mindre allvarlig våldtäkt 

(Bergenheim, 2010).  
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 Den 1 april 2005 trädde den nya sexuallagen i kraft som lyder:  

“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 och högst sex år.” (BrB 6:1). 

Införandet av den nya sexualbrottslagstiftningen innebar inte bara att vissa handlingar 

som tidigare hade rubricerat som sexuellt utnyttjande kom att rubriceras som våldtäkt. 

Vidare kom våldtäktsbegreppet att bli könsneutralt samt även innefatta handlingar där 

brottsoffret var oförmögen att lämna samtycke såsom t.ex. vid kraftig berusning. Innan 

den nya lagstiftningen så måste gärningsmannen ha tvingat till sig den sexuella 

handlingen med hjälp av våld eller hot för att kunna dömas för våldtäkt. Vid införandet 

av 2005 års lagstiftning så sänktes graden av tvång till att innefatta t.ex. hotfullt agerande. 

Denna förändring låg i linje med en förändrad förståelse och kunskap relaterat till hur 

offret reagerar vid sexuella övergrepp (SOU 2010:17).  

Den 5 oktober 2016 överlämnade sexualbrottskommittén ett förslag till justitie- och 

migrationsministern, Morgan Johansson, om förändringar i lagstiftningen. Dessa 

förändringar är bland annat att bedömningen om handlingen är brottslig eller inte ska dras 

vid om deltagandet i den sexuella handlingen har varit frivillig eller inte. Vidare så ska 

brottsrubriceringen våldtäkt tas bort och ersättas med sexuellt övergrepp (Harju, 2016, 5 

oktober). Frågan om samtycke har blivit ett omdiskuterat ämne och många menar att 

införandet av samtycke i lagstiftningen inte kommer att leda till fler fällande domar. 

Risken finns att införandet av en samtyckeslagstiftning innebär att fokus flyttas från 

gärningsmannen till offret samt rätten till att behandlas som oskyldig innan motsatsen 

bevisas påverkas (Teodorescu, 2016, 20 april).  Dock menar andra att införandet av 

samtycke i sexual lagstiftningen är en tydlig markering av individens rättigheter till 

sexuell och kroppslig integritet (Okänd, 2016, 5 oktober).  
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2.2 Våldtäktskultur 
 
1975 publicerades boken ”Against our will” skriven av Susan Brownmiller.  Boken kom 

att påverka inte bara allmänhetens syn på våldtäkt men kom även att influera 

lagstiftningen inte bara i USA men även internationellt. Brownmiller var en av de första 

som definierade våldtäkt som ett samhällsproblem och inte en enskild individs handling. 

Hon utpekade även våldtäkt som en handling baserad på makt och som ett sätt att 

kontrollera kvinnors beteende (Cohen, 2015). Brownmiller (1975) beskriver våldtäkt 

som:   

”It is nothing more or less than a conscious process of intimidation by 

which all men keep all women in a state of fear.”  

(Brownmiller, 1975, s.198). 

 

Brownmiller (1975) menar att det är anpassningen till de förordningar som samhället 

lägger på kvinnans axlar såsom t.ex. att inte gå ensam efter mörkrets infall och att inte 

lifta med okända män som ger våldet dess effekt. Det är rädslan för våldtäkt som 

begränsar kvinnan och inte våldtäkten i sig själv.  

 Våldtäktskultur som koncept anses idag av många som grundat i Susan Brownmiller’s 

teori om social kontroll, socialiseringen av könsroller samt hur sexuellt våld glorifieras i 

media (Cohen, 2015, 7 oktober).  Boken har blivit kritiserad då många menar att 

Brownmiller hävdar att det finns en biologisk komponent till våldtäkt: att alla män är 

potentiella våldtäktsmän. Maria-Pia Boëthius (1990) menar att det inte är kvinnor eller 

feminismen som framhäver att ”alla män är potentiella våldtäktsmän” utan att det är den 

samhälleliga moralen. Hon menar att kvinnor generellt insisterar att män är människor 

att respektera och ha tilltro till. Dock då kvinnan tar fel, när mannen som hon litade på 

visar sig vara en våldtäktsman så är den samhälleliga moralen där och dömer henne för 

sina val. Hon skulle inte ha följt med honom hem, hon skulle inte ha låtit honom köra 

henne hem etc. Boëthius menar att det är de personer som menar att kvinnan får skylla 

sig själv på grund av att hon litade på honom som är de personer som påstår att alla män 

är våldtäktsmän. 

 

 Många menar att Brownmiller var den första som utvecklade synen på våldtäkt från att 

endast varit en fråga om avvikelse på individnivå till ett mer historiskt och kulturellt 

fenomen som har sina rötter i patriarkatet (Phillips, 2015). Den feministiska rörelsen 

lade fram flera radikala påståenden om våldtäkt såsom att alla kvinnor kan bli offer för 
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våldtäkt, alla män är potentiella våldtäktsmän samt våldtäkt sker i olika typer av 

situationer som t.ex. våldtäkt inom äktenskapet och i datingsituationer. De framhävde 

att våldtäkt inte skulle tolkas utifrån mannens uppfattning av kvinnans intresse utan 

utifrån kvinnans tolkning av situationen. Vidare hävdade de att den centrala frågan vid 

bedömning av situationen som våldtäkt skulle framförallt vara avsaknaden av samtycke. 

Genom att framhålla samtyckesfrågan breddade feminismen definitionen av våldtäkt till 

att inkludera t.ex. våldtäkt inom äktenskapet men även handlingar där inte fysiskt våld 

förekom (Chasteen, 2001).  

 

Själva ordet våldtäktskultur menar många nämndes först i en dokumentär från januari 

1975 vid namn ”Rape culture”. Filmen gjordes av feminister för att påvisa 

normaliseringen av sexuellt våld i samhället (Morton, 2016, 4 mars). Våldtäkt kom att 

bli en kvinnofråga i Sverige först på mitten av 1970-talet detta då förhållandet mellan 

mannen och kvinnan analyserades utifrån termer av en konflikt (Nilsson, 2009). 

Feminismen har använt konceptet till att förklara hur våld emot kvinnor har blivit 

normaliserat i samhället genom en process som sammankopplar sexualitet och våld 

(Phillips, 2015). Feministiska teoretiker pekade på kopplingen mellan våld emot 

kvinnor och patriarkala och kulturella attityder som tillåter kvinnofientlighet. Centralt i 

detta perspektiv i förståelsen av våldtäktskultur är att man beaktar att våld, våldtäkt och 

dess gärningsmän är en produkt av en kultur (Phillips, 2015). Feminismen menar att 

människor lär sig ett socialt skript där mannen ska vara sexuellt aggressiv medan 

kvinnan ska vara passiv och att det är just detta som leder till sexuellt våld mot kvinnor. 

Därmed anser de att en våldtäktskultur existerar som främjar sexuellt våld mot kvinnor 

(Chasteen, 2001). Kriminologen Mike Presdee pekar även han på vikten av att utgå från 

kulturella förutsättningar för att förstå uppkomsten av våld:  

”We need to countenance the fact that crime and violence erupt out of social processes 

and come from within social life not from outside of it” (Presdee, 2000, s. 17).  

 

Kacmarek och Geffre (2013, 1 juni) refererar till Lynn Phillips som menar att 

våldtäktskultur är en kultur där kulturella ideologier, media, sociala praktiker samt 

sociala institutioner stödjer och har överseende med sexuellt våld genom att 

normalisera, trivialisera samt romantisera mäns sexuella våld emot kvinnor samt att 

anklaga brottsoffret för övergreppet.  
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Våldtäktskultur skapas genom att flera beståndsdelar samverkar med varandra. Dessa 

delar är:  

1. Victimblaming.  Ett begrepp som innebär att fokus flyttas från gärningsmannen 
och dess handlingar till offrets.  

2. Slutshaming.  Offret beskylls för att vara sexuell eller t.ex. ha flera sexuella 
partners. 

3. Överseende med sexuella övergrepp.  Gärningen trivialiseras eller bortförklaras. 

4. Inskränkta könsroller 

5. En överskattning av antalet falska våldtäktsanmälningar.  

6. Glorifiering av sexuell aggression hos människor.   
                                                                                                       (Phillips, 2015) 

 

2.3 Kritik emot våldtäktskultur 
 
Uttrycket våldtäktskultur har starkt kritiserats. En kritik som har lagts fram är att med 

detta koncept så har feminismen ignorerat rasfrågan kopplat till våldtäkt. Flera 

framstående forskare menar att det är viktigt att förstå våldtäkt utifrån en bredare bild 

som inkluderar ras, kön och klassförtryck (Gavey, 2005).   

 

 Ett av de mest kritiserade påståendena när det gäller våldtäktskulturen är 

framställningen av alla män som potentiella våldtäktsmän. Caroline Kitchens (2014) 

menar att påståenden relaterat till våldtäktskulturer har negativa konsekvenser för män 

då den utpekar alla män som potentiella våldtäktsmän. Vidare medför det även negativa 

konsekvenser för brottsoffret men också att det påverkar hur kvinnor relaterar till män. 

Uttalandet om att alla män är potentiella våldtäktsmän grundar sig i Susan Brownmillers 

bok och hon har sedan försökt att tona ned just denna del av boken. Dock kan det 

hävdas att uttalandet var en respons till att försöka få fram en bredare syn på våldtäkt i 

samhället. Under en längre tid hade feminismen hävdat att våldtäkter även kunde ske i 

situationer såsom t.ex. inom äktenskapet samt i bekantskapssituationer samt hade de lyft 

frågan om samtycke (Chasteen, 2001). Genom att använda sig av uttalandet av alla män 

som potentiella våldtäktsmän så kan det hävdas att det Brownmiller och feminismen 

som helhet försökte göra, skadades och förminskade diskussionen om förekomsten av 

våldtäkt i samhället.   
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 En av de mest framstående kritikerna till konceptet av våldtäktskultur är Camille 

Paglia. Hon menar att våldtäktskultur konceptet har lett till att kvinnor känner sig 

tvingade att definiera alla situationer av ”bad sex” som våldtäkt. Paglia förkastar helt 

konceptet  ”date-rape” och menar att det är mer en fråga av en missuppfattning av 

varandras sexuella signaler. Hon menar att våldtäkt ska framförallt endast tillskrivas 

situationer av brutala överfallsvåldtäkter och inget annat. Paglia argumenterar för att 

kvinnan måste ta ansvar över sin egna sexualitet och det är kvinnans ansvar att undvika 

situationer som kan leda till våldtäkt. Hon riktar stor kritik emot feminismen och menar 

att den har fått kvinnor att tro att de har en större frihet än vad de faktiskt har. Vidare 

menar hon att det är viktigt att kvinnan har ett sunt förhållningssätt till sex och kommer 

därmed inte lida psykiskt om de blir utsatta för en våldtäkt (Paglia, 1992).  Nickie D 

Phillips (2015) menar att detta resonemang om ”bad sex” som bland annat Camille 

Paglia framhåller är en vanlig kritik emot våldtäktskulturkonceptet.  

 

 Luke Gittos menar i sin bok Why rape culture is a dangerous myth (2015) att konceptet 

våldtäktskultur samt myter runt våldtäkt har lett till ett hysteriskt samhälle där 

människor är inkapabla att handskas med våldtäkt och sexuellt våld. Han menar att detta 

har lett till att samhället och rättsväsendet rättfärdigar intrång i individens sexliv. Det 

har påverkat hur människan talar om sexuella aktiviteter men även påverkar hur 

människor relaterar till varandra (Gittos, 2015).  

Diskussionerna om våldtäkt och våldtäktskultur i samhället har influerat hur män och 

kvinnor förhåller sig till varandra och har påverkat hur man talar om sex och samlevnad. 

Ett exempel på detta är diskussioner om gränsen mellan sexuellt våld och BDSM 

(sadomachoism) i filmen Fifty shades of grey (2015). Många menar att boken och 

filmen glorifierar sexuellt våld något som är central del av våldtäktskultur. En viktig del 

i BDSM är förekomsten av makt och smärta för sexuellt njutning mellan två 

samtyckande partner. Det kan anses att våldtäktskulturen som konceptet har lett till att 

sexuella praktiker som avviker från normen ifrågasätts allt mer.  Dock kan det anses att 

konceptet har i positiva bemärkelse påverkat frågan om samtycke vid sexuellt umgänge 

något som även är centralt i BDSM-kulturen.  

 
 En av den hårdaste kritiken emot konceptet våldtäktskultur kommer från den 

amerikanska organisationen RAINN (Rape, abuse & Incest network). Organisationen 

skriver i en rapport till Vita Huset där man har undersökt den ökade rapporteringen av 

våldtäkt på landets universitet och högskolor att inga belägg finns för att våldtäkt 
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orsakas av kulturella faktorer. Dock erkänner de i rapporten att de hade funnit 

systematiska hinder från ledningen på de skolor som de undersökte som visade på en 

ovilja att hantera problemen. Rapporten menar att genom att tala om en våldtäktskultur 

gör det svårare att stoppa sexuellt våld då det förskjuter ansvaret för händelsen bort från 

gärningsmannen (Rainn, 2014). Det intressanta i denna rapport är förekomsten av 

systematiska hinder från ledningen på de skolor som de undersökte. Våldtäktskultur 

som koncept menar just att det förekommer en systematisk trivialisering och 

minimering av problematiken relaterat till våldtäkt i samhället. Även om rapporten inte 

erkänner detta konceptet så kan det hävdas att den pekar på just att ett utvecklat system 

av trivialisering av problematiken relaterat till våldtäkt förekommer på skolorna de 

undersökte. Vidare kan man även säga att rapporten har påvisat att detta förekommer i 

de högsta maktpositionerna på skolorna.  

 
2.4 Victimblaming  
 Nils Christie (2001) menar att det idealiska brottsoffret är beroende av kontexten och 

beror framförallt på vilken typ av brott de har blivit utsatt för men även brottsoffrets 

beteende och tillstånd vid den aktuella händelsen. Det idealiska brottsoffret är en person 

som när de drabbas av ett brott får lättast och legitim status som brottsoffer. Det 

klassiska brottsoffret är ofta en svag kvinna som blir attackerad av en grov främling i en 

offentlig miljö. Det idealiska brottsoffret har framförallt fem egenskaper: 

1. Brottsoffret är svagt. T.ex. Gamla, sjuka eller mycket unga människor.  

2. Brottsoffret är upptaget med en respektabel syssla. T.ex. tar hand om en släkting.  

3. Brottsoffret är på en plats som personen inte kan klandras för. T.ex. På gatan under 
dagtid.  

4. Gärningsmannen är stor och ond.  

5. Gärningsmannen är okänd och har ingen relation till brottsoffret.  
(Christie, 2001).  

 

 Eigenberg och Garland (2008) menar att ett brottsoffer i dagens samhälle oftast ses som 

en kvinna. De menar att en orsak till detta grundar sig i ett synsätt i samhället som 

menar att kvinnor är svagare än männen och därmed benägna att bli ett offer och då 

framförallt i de situationer där sexuellt våld förekommer.  

1971 publicerade William Ryan en bok med titeln ”Blaming the victim”. I boken 

fokuserar han på den svarta underklassens tendens att ses som kriminella i 
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medelklassens ögon. Konceptet ”blaming the victim” kom att appliceras på en rad olika 

brottsoffer och kom att förflytta fokus från den enskilda individens handling till sociala 

strukturer i samhället. Femismen kom att använda ordet till att attackera sociala 

institutioner för att de förflyttar fokus från gärningsmannen till offret (Best, 1999). 

I Sverige kom kriminologen vid Menachem Amir influera den rådande 

våldtäktsdebatten under 1960- och 1970-talet (Nilsson, 2009). Amir introducerade 

begreppet offerforced våldtäkt för att förklara övergrepp utifrån en process som startade 

då gärningsmannen och offret möttes. Avgörande för händelseförloppet i detta 

sammanhang var offrets beteende men även i vilken miljö de möttes. Offrets beteende 

kunde vara sådant som kvinnan hade gjort såsom t.ex. tackat ja till en drink eller inte 

tillräckligt starkt avvisat mannens inviter. Utifrån mannens individuella psyke eller 

kulturella bakgrund kunde han därmed misstolka kvinnan. Han menar även då offret 

inte kan ses som ensam ansvarig för händelsen så är hennes beteende en bidragande 

faktor (Amir, 1967). 

 

Helen Benedict (1992) har identifierad sju faktorer som har lett till att allmänheten och 

media förflyttar fokus från handlingen till offret. Dessa är:  

1. Brottsoffret kände gärningsmannen.  

2. Inget vapen användes. 

3. Brottsoffret och gärningsmannen var av samma etniska grupp.  

4. Brottsoffret och gärningsmannen var av samma sociala klass.  

5. Brottsoffret var ungt.  

6. Brottsoffret var ”vacker”.  

7. Brottsoffret avvek från traditionella könsroller.  
 
 
2.5 Slut-shaming 

 Konceptet “slut-shaming” kan inte direkt översättas till svenska men kan förklaras som 

ett sätt där kvinnan beskylls för att vara sexuell. Centralt i detta koncept är ordet 

shaming som kan översättas till att belägga någon med skam. Skammen är en social 

känsla och blir först till i ett socialt sammanhang då beteendet betraktas som skambelagt 

av andra eller av samhällets normer (Wennerstam, 2016). Feminismen använder ordet 

för att förklara de olika sätt som kvinnan idag ställs till svars för sin sexualitet 
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(Tenenbaum, 2015). 

Det engelska ordet slut kan översättas till slampa eller hora. Ordet slampa eller hora har 

länge varit sammankopplat med skam och skuld. Det var kvinnan som bröt emot 

normerna, som hade utomäktenskapligt förhållande, stämplades som “smutsig” och som 

var föraktad av samhället. Ordet är och har varit på många sätt ett sätt att kontrollera 

kvinnor och flickor genom att ge dem skuld och skamkänslor för de saker som de 

faktiskt är eller vad de vill ha (Penny, 2014). Genom att beskylla kvinnan för att vara 

sexuell samt ha en tilltro att endast de kvinnor som visar upp sin sexualitet kan bli 

våldtagna, gör att man bortser från många aspekter relaterat till våldtäkt menar Helen 

Benedict (1992). Man bortser därmed från att brottsoffret även kan vara bebisar, barn 

och äldre kvinnor men även att gärningsmannen ofta är någon som offret står nära samt 

att ett stort antal pojkar och män blir våldtagna av andra män (Benedict, 1992).  

2.6 Överskattning av antalet falska anmälningar 
 

 Synen på den hämndlystna och lögnaktiga kvinnan som på falska grunder anklagar en 

oskyldig man för våldtäkt är en bild som länge präglat samhällets syn på sexualbrott 

(Jordan, 2004). Denna föreställning av kvinnan som på falska grunder anmäler mannen 

för att skydda sig från ett dåligt rykte, som hämnd eller i syfte att utpressa återfinns så 

långt tillbaka som i bibeln och har fått ett stort genomslag i människors medvetande 

(Nilsson, 2009). Den dominanta faktorn som påverkar hur kvinnor behandlas är 

trovärdighet. Många anser att en mans handling grundar sig i självbestämmande och har 

en stabil grund medan en kvinnas handling ses som en reaktion kopplat till dess svaga 

sinne och känslomässiga svaghet (Jordan, 2004).  

Nicola Gavey (2015) menar att om man väger in rasism och gärningsmannens hudfärg i 

bedömningen av kvinnans trovärdighet så kan man se undantag. Hon menar att det finns 

stora belägg för att då vita kvinnor har anklagat en svart man för våldtäkt så har hennes 

vittnesmål setts som mer trovärdigt.  
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3. BROTTSFALLET 
 
3.1 Fallet Bjästa 
 Bjästa är en liten tätort lokaliserad i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland. Den 10 

mars 2009 uppger en 14 årig flicka att en ett år äldre pojke har förgripit sig på henne 

inne på en handikapptoalett på den skola där de båda gick. Inne på toaletten har den 15 

åriga gärningsmannen tvingat ned flickan på golvet och har sedan satt sig på hennes 

armar så att hon inte kunde fly. Därefter har han bänt upp hennes käke och tilltvingat sig 

oral sex (Karlsson & Dragic, 2010, 28 mars). Ångermanlands tingsrätt skriver i sitt 

domslut med målnummer B 611-09 att gärningsmannen bestred anklagelsen av våldtäkt 

och hävdade att den sexuella handlingen på toaletten hade skett med flickans fulla 

samtycke. Tingsrätten har bedömt flickans historia som trovärdig samt att den var 

sammanhängande, konsekvent och inte överdriven. Gärningsmannen hade under 

utredningens gång ändrat sin utsaga vid flera tillfällen och bedömdes därmed av 

tingsrätten som mindre trovärdig. Vidare hade gärningsmannen under utredningens 

gång erkänt att han hade våldtagit flickan samt känt till flickans ringa ålder. Tingsrätten 

gjorde en samlad bedömning och dömde gärningsmannen till våldtäkt emot barn. 

Gärningsmannen dömdes i tingsrätt till sluten ungdomsvård under en period av fyra 

månader. Domen överklagades dock till hovrätten som fastslog tingsrättens dom.  

 
 Gärningsmannen dömdes även samma år till ytterligare en våldtäkt. Ångermanlands 

tingsrätt skriver i sitt domslut med målnummer B 1474-09 att gärningsmannen gjort sig 

skyldig till våldtäkt av en jämnårig flicka. Våldtäkten hade skett i samband med en fest. 

Gärningsmannen dömdes mot sitt nekande till sluten ungdomsvård i en period av fyra 

månader.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 
 
4.1 Våldtäktsmyter 

 
 Susan Brownmiller (1975) var en av de första som introducerade konceptet av 

våldtäktsmyter för att förklara en uppsättning av falska och till stor del kulturella 

övertygelser som ansågs ligga bakom mäns sexuella våld emot kvinnor (Edwards, et.al., 

2011).  Brownmiller (1975) menar att syftet med våldtäktsmyter är att förneka men 

även trivialisera ett brott som procentmässigt främst drabbar kvinnor. Våldtäktsmyter 

förflyttar skulden för händelsen från gärningsmannen till brottsoffret (Lonsway & 

Fitzgerald, 1994).  

 

Våldtäktsmyter definierades av Martha Burt (1980) som falska synsätt om våldtäkt, 

våldtäktsmannen samt brottsoffret. Myter kan vara till exempel en tilltro att endast en 

viss speciell sort av kvinnor blir våldtagna, kvinnor falskeligen anmäler våldtäkt för att 

de har blivit dumpade eller för att de har något att dölja (Burt, 1980).   

Lonsway och Fitzgerald (1994) har definierat våldstäktsmyter som: ”Rape myths are 

attitudes and generally false beliefs about rape that are widely and persistently held, 

and that serve to deny and justify male sexual aggression against women”.  

Dessa myter är väsentliga för att förstå hur människor behandlar brottsoffret samt 

gärningsmannen i våldtäktsfall. Dessa myter kan karaktäriseras av att beskylla 

brottsoffret, minimera den psykologiska effekten av händelsen på brottsoffret samt 

rättfärdiga gärningsmannens handlingar (Frese, Moya & Megìas, 2004). Gerger, Kley, 

Bohner och Sieber (2007) menar att våldtäktsmyter är väsentliga för att förstå den skuld 

som tillskrivs brottsoffret och avsaknaden av ansvar och skuld som tillskrivs 

gärningsmannen. Feminismen hävdar att våldtäktsmyter påverkar hur människor 

definierar våldtäkt. Då människor accepterar våldtäktsmyter leder detta till en restriktiv 

definition av våldtäkt då man utesluter vissa former av våldtäkt som t.ex. våldtäkt inom 

äktenskapet eller inom bekantskapskretsar. Detta i sin tur leder till att det blir svårare att 

döma gärningsmannen i dessa fall, det påverkar brottsoffrets återhämtning samt gör det 

enklare för gärningsmannen att utföra brott (Burt, 1980). 
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Burt (1980) kunde genom sin forskning utveckla ett av de första mätinstrumenten för att 

mäta och studera acceptansen av våldtäktsmyter kallad Rape myth acceptance scale 

(RMAS).  Lonsway och Fitzgerald (1994) har riktat kritik emot RMAS då de menar att 

den endast beaktar acceptansen av mäns våld emot kvinnor och de har föreslagit en mer 

könsneutral mätskala.  

Forskning har genom att mäta acceptansen av våldtäktsmyter funnit att män tenderar att 

acceptera våldtäktsmyter mer än kvinnor (Blumberg & Lester, 1991, Suarez & Gadalla, 

2010). Grubb och Turner (2012) har i sin forskning funnit ett liknande samband men 

även att män tillskrev mer skuld till kvinnan då kvinnan bröt emot traditionella 

könsroller. Forskning har visat på ett samband mellan män, acceptans av våldtäktsmyter 

samt att själv begå våldtäkt (Malamuth & Check, 1985). Forskning har även visat att 

män som påvisade acceptans av våldtäktsmyter tenderade oftare att bedöma situationer 

som inte våldtäkt, skuldbelade offret mer, tolkade offrets beteende som om hon ville ha 

sexuellt umgänge samt bedömde gärningsmannens beteende som mindre våldsamt 

(Jenkins & Dambot, 1987).  

 

  Genom att acceptera myter om att kvinnor på falska grunder anmäler våldtäkt leder till 

en felaktig uppfattning om antalet falska anmälningar gjorda av kvinnor. Detta antal 

överskattas av många, även de som arbetar inom rättsväsendet (Grubb & Turner, 2012). 

Våldtäktsmyter återfinns i den skuld man tillskriver brottsoffret. Ben-David och 

Schneider (2005) har identifierat flera teman i hur detta uttrycks. Dessa är ”victim 

masochism” som kan förklaras med uttryck såsom ”De ville det eller tyckte om det, 

”victim precipitation” som kopplas samman med uttryck såsom ”De förtjänade det eller 

att våldtäkt enbart drabbar vissa typer av kvinnor” samt ”victim fabrication” som 

förklaras med uttrycken ”De ljuger eller överdriver”.  
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4.2 Definition av våldtäkt 
 
 Stina Jeffner har i sin avhandling Liksom våldtäkt, typ (1997) intervjuat ungdomar om 

deras förståelse av våldtäkt. En viktig del av studien är det ansvar, som läggs på 

kvinnan. Våldtäkt förstods utifrån det som skedde efter att kvinnan hade sagt nej, men 

viktigt var att de rätta omständigheterna förelåg. Omständigheter såsom sättet att säga 

nej, alkoholpåverkan och ”kärlek” användes för hur handlingarna eller händelsen 

tolkades som våldtäkt eller inte. En våldtäkt sågs som en händelse där en nykter kvinna, 

som inte var kär i en man har sagt ett klart och tydligt nej. Vidare framgår det i studien 

att informanterna ansåg att de kvinnor som hade brutit mot könsnormer såsom kvinnor 

som var eller kunde tolkas som sexuellt utmanande inte kunde bli våldtagna (Jeffner, 

1997).  

 

 Forskning har pekat på att förhållandet mellan gärningsmannen och brottsoffret är en 

framstående faktor i hur gärningar bedöms. Våldtäkt inom situationer såsom ett intimt 

förhållande eller en datingsituation bedömdes som mindre allvarliga än situationer där 

gärningsmannen var okänd (L’Armand & Pepitone, 1982). Freetly och Kane (1995) 

påvisade även de sambandet mellan förhållandet mellan brottsoffret och 

gärningsmannen och den skuld som tillskrivs gärningsmannen. De visade att ju mer 

intimt förhållandet var mellan mannen och kvinnan ju mer acceptabelt bedömdes 

mannens sexuella beteende. I fall där ett tidigare romantiskt förhållande hade 

förekommit mellan gärningsmannen och brottsoffret påverkade hur händelsen 

bedömdes och den tenderade att bedömdes som mindre allvarligt (Pollard, 1992).  

 

 Vidare har forskning pekat på vikten av att brottsoffret gjorde motstånd för att 

händelsen skulle definieras som våldtäkt. I fall där kvinnan inte visat på synliga fysiska 

tecken på att hon hade gjort motstånd emot gärningsmannen bedömdes oftast som hon 

inte hade blivit våldtagen, än i de fall där synliga tecken fanns (Krulewitz & Nash, 

1979).   

 

 Burt (1980) har påvisat en koppling mellan en acceptans av traditionella könsroller och 

acceptansen av våldtäktsmyter. Vidare har forskning påvisat att individer som ansåg att 

kvinnor ska hålla sig inom traditionella sociala roller tenderade att bedöma våldtäkt som 

kvinnans fel (Feild, 1978). Forskning fann att män som påvisade en hög nivå av 
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könsrolls stereotypisering visade samma sexuella upphetsningsmönster som dömda 

våldtäktsmän (Check & Malamuth, 1983).  

 

4.3 Brottsoffret, alkohol, utseende och uppträdande 
 
 Forskning har pekat ut flera faktorer som inverkar på om brottsoffret tillskrevs skuld i 

våldtäktsfall. Kopplingen mellan alkohol och hur man skuldbelägger brottsoffret har 

påvisats i flera studier.  Forskning har visat att kvinnor som har druckit alkohol, innan 

attacken tillskrevs mer skuld för attacken än de som var nyktra (Grubb & Turner, 2012; 

Sims, Noel & Maisto 2007). 

 

 Mark Whatley (1996) har i en studie studerat vilka variabler som kan spela in när det 

kommer till att beskylla brottsoffret. Variabler såsom brottsoffrets karaktär, dess 

utseende, hur avslöjande klädesplaggen som de bar var samt brottsoffrets relation till 

gärningsmannen vägdes in. Studien fann att framförallt brottsoffrets karaktär och hur 

avslöjande klädesplaggen var som de bar vid händelsen var de faktorer som spelade in i 

tendensen hos de svarande att beskylla brottsoffret. I rättsliga sammanhang fann en 

studie att faktorer såsom att gärningsmannen var okänd, brottsoffret visade tydliga 

skador som ett resultat av att aktivt kämpat emot samt att brottsoffret hade kontaktat 

polisen direkt efter händelsen var essentiella för att brottsoffret skulle bli betrott (Harris 

& Grace, 1999).  

 

4.4 Brottsoffrets tidigare sexuella erfarenhet 
 

 Armstrong, E.A. et.al. (2014) har studerat konceptet ”slut-shaming”, att försöka få en 

annan kvinna att skämmas för ett promiskuöst sexuellt beteende, och har kommit fram 

till att detta snarare är sammankopplat med kvinnans sociala klass än dess sexuella 

beteende. De fann att ”hor-stämpeln” samt dess tillhörande beteende definierades inom 

den specifika sociala klassen och baserades inte på det faktiska sexuella beteendet.  

Forskning har påvisat att information om brottsoffrets tidigare sexuella beteende inte 

bara påverkar människors syn på offrets skuld för vad som hände, men även dess 

moraliska karaktär (Pugh, 1983).  I amerikanska rättsliga sammanhang har Borgida och 

White (1978) visat att brottsoffrets sexuella historia kan direkt påverka utslaget i en 

rättegång. De visade att jurymedlemmar tenderade att frikänna gärningsmannen då 

information om brottsoffrets sexuella historia presenterades. I slutet av 1970-talet så 
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introducerade USA ”Rape shield laws” som ska skydda brottsoffret från att dess 

sexuella historia ska kunna användas i en rättegång (Phillips, 2015).  I Sverige 

förekommer fri bevisprövning och fri bevisvärdering i rättegångar. Detta står skrivet i 

35 kapitlet 1§ i rättegångsbalken. Detta innebär att man kan använda sig av all form av 

bevisning för att komma fram till sanning. Dock förekommer vissa undantag såsom 

information som t.ex. innefattas av tystnadsplikten.  

 
5. TEORETISKT PERSPEKTIV 
 

5.1 Just world teorin 
 
Melvin J Lerner introducerade 1965 teorin ”Just world” teorin (Just world theory) eller 

även kallad Just world belief (JWB) som hävdar att människan har ett inbyggt behov att 

tro att de lever i en värld där alla får vad de förtjänar. Denna tilltro gör det möjligt för 

individen att se sin omvärld som organiserad och stabil. Andra människors missöden 

påverkar och influerar dock individens syn på det egna ödet. Om andra människor kan 

orättvist drabbas av missöden så kan även individen drabbas av samma sak. Då 

individen är konfronterad med denna orättvisa så menar denna teori att människor 

tenderar att vilja återställa synen på rättvisa (Lerner & Miller, 1978). Hayes, Lorenz och 

Bell (2013) menar att JWB är sammankopplat med tankar om individualism, 

självständighet och fria val. De menar att det förkommer föreställningar i dagens 

samhälle att individen har ett flertal vägval att göra och att det är just dessa vägval eller 

individens handlingar som utformar individens öde. De negativa konsekvenser som kan 

komma av individens val eller handlingar är därmed helt deras egna fel. 

Styrkan av denna tilltro till en rättvis värld varierar mellan individer och påverkar hur 

individen reagerar på ett offer av orättvisa (Rubin & Peplau, 1975). JWB är mest 

framträdande då händelsen har redan hänt och inte kan förändrats eller påverkas. Det 

leder ofta till att individen måste dra sina egna slutsatser om varför brottsoffret förtjänar 

det som hände. Detta tar sedan sin form i att brottsoffret beskylls (Van den Bos & Maas, 

2009).  

Detta kan göras på två olika sätt: genom att gottgöra offret för orättvisan eller att 

övertyga sig själv att offret förtjänade sitt öde. Offret kan förtjäna sitt öde på grund av 

dålig karaktär eller att de gjorde något dumt (Lerner & Miller, 1978). Detta synsätt 

resulterar i ett antagande att vissa personer kan bli utsatta men även leder det individen 

till att tro att de kan undvika att bli utsatta för sexuellt våld på grund av vem de är eller 
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hur de beter sig (Belknap, 2000).  Ett oskyldigt brottsoffer hotar individens syn på en 

rättvis värld för att detta visar att människan inte lever i en värld där alla får vad de 

förtjänar (Hafer, 2000).  Melvin Lerner (1998) menar att denna tilltro till en rättvis värld 

(JWB) kan uttryckas på två olika sätt hos vuxna nämligen på ett medvetet sätt som är 

kopplat till sociala regler och moral men även ett omedvetet som är kopplat till 

skuldbeläggande. Van den Bos och Maas (2009) visade att individer med en hög nivå av 

JWB (just world belief) tenderade att beskylla brottsoffret då deras tilltro ifrågasattes 

framförallt då de blev bemötta av ett brottsoffer som framställdes som oskyldigt. 

Forskning har påvisat en koppling mellan individer med en hög tilltro till principen att 

de lever i en rättvis värld, där alla får vad de förtjänar och hur brottsoffret beskylls. 

Strömwall, Alfredsson och Landström (2013) visade att individer med hög nivå 

tenderade att tillskriva mer skuld till brottsoffret än till gärningsmannen. De fann även 

att brottsoffret beskylldes mest i fall av överfallsvåldtäkt än något annat men även att 

det var framförallt kvinnor som tenderade att tillskriva skuld till brottsoffret i dessa fall.  

Ett liknande resultat har Kristiansen och Giuletti (1990) funnit då de studerade hur 

kvinnan skuldbelades i fall av hustrumisshandel. De fann att kvinnor med hög JWB 

tenderade att tillskriva skuld till kvinnan. En orsak till detta menar de att genom att 

tillskriva skuld till brottsoffret så upprätthöll kvinnorna en känsla av kontroll över 

möjligheten att de själva kan bli offer för samma sak.  

En av de mest omfattande studierna av kopplingen mellan JWB och skuldbeläggning av 

brottsoffret har gjorts av Montada (1998). Han fann skuldbeläggning av offret i många 

olika typer av fall såsom t.ex. handikappade, AIDS-patienter, våldtäktsoffer och cancer 

patienter. I samtliga av de fall som studerades fanns ingen direkt koppling mellan 

deltagande av studien och offret samt deltagandena var inte direkt påverkade av offrets 

öde. Resultat av studien påvisade även att JWB inte ensamt kan förklara 

skuldbeläggningen av offret utan faktorer såsom fördomar, behov av kontroll samt 

egenintresse även spelar in (Montada, 1998).  
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6. METOD 
 
Mitt val av metod är den kvalitativa textanalysen. Denna metod valdes då i det aktuella 

fallet har texter och inlägg på sociala medier varit centrala i att försöka att forma 

människors uppfattning om brottsoffret. I resultat delen av denna uppsats kommer jag 

att visa hur inlägg och olika texter har framhävt brottsoffret men även gärningsmannen 

och den brottsliga gärningen på ett visst sätt. Valet av textanalys kan göra det möjligt att 

besvara de aktuella frågeställningarna men även syftet. Dock är svårigheterna med valet 

av metod att förhålla sig objektiv till materialet då mycket av analysen grundar sig i 

forskarens egna tolkningar samt värderingar.  

 
6.1 Kvalitativ textanalys 
 
Internet och framförallt sociala medier har blivit en viktig plattform där människors 

uppfattning om sin omvärld formas och omformas. Det har även blivit ett viktigt forum 

för många för att få sin röst hörd, men även en källa för nyheter för många.  

Det finns flera skäl att studera de texter som skapas där. De hjälper inte bara till att 

forma samhället som sådant men framförallt bidrar de till att forma människors 

uppfattning om samhället men även hur det borde vara. Vidare så påverkar texter även 

relationer mellan grupper av människor men även gruppidentiteter. Texter kan även ses 

som ett uttryck för vissa rådande föreställningar och rådande relationer i samhället 

(Boréus,  2015).  

 

Textanalysen utgår från olika teman som diskuterades relaterat till brottsoffret.  Genom 

att använda sig av olika teman så försöker jag belysa hur man på olika sätt försökt att 

forma eller omforma bilden av brottsoffret i det aktuella fallet. Därmed kan det påpekas 

att vissa teman kommer vara mer framträdande än andra.  

 

Det allra första steget i en textanalys är att ställa frågor till texten. Dessa kan vara t.ex 

vad som påstås, vilka argumentationer som förs, vad som underförstås och vad som tas 

avstånds ifrån som sant eller osant etc (Boréus, 2015).  
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I denna uppsats har analysfrågor framförallt varit:  

1. Vad påstår texten?  

2. Vilka argumentation har förts? 

3. Hur ger texten eller texterna uttryck för synen på brottsoffret?  

 

6.2 Tolkning och förförståelse 
 
En central del som ingår i varje textanalys är tolkning. Komplexitet av tolkningen beror 

på framförallt de frågeställningar som man utgår ifrån, textens karaktär men även den 

typ av textanalys som används. Utgår studien utifrån t.ex. att räkna specfika ord som 

används så kan tolkningenskomplexiteten vara annorlunda än om man använder sig av 

specifika argument eller idéer. Då analysfrågorna grundar sig i argumentation runt ett 

specifikt ämne och händelse så kommer den egna tolkningen, värderingar samt 

förförståelse att influera hur texten eller texterna analyseras (Bergström & Boréus, 

2012).  

 

Ett viktigt redskap i att tolka texten är att använda sig av den hermeneutiska cirkeln. En 

viktig del av denna är att delar i en text tolkas utifrån texten som helhet samt helheten 

utifrån dess delar. Därmed kan delar i text förstås utifrån ett större sammanhang, textens 

helhet (Bergström & Boréus, 2012). Dock kan svårigheter förekomma när det gäller 

tolkningen av texten detta då uttalande och inlägg har ibland varit korta och icke 

utförliga. Det kan hävdas att förståelsen och tolkningen av inlägg, kommentarer och 

texter kommer i vissa fall oundvikligen påverkas av den egna förförståelsen och de egna 

värderingarna mer än vad längre stycken detta då i dessa fall kan ge en ökad förståelse 

om vad författaren av texten vill ha sagt. Väsentligt för tolkningen är även den egna 

förförståelsen och fördomar.  

Hermenuetikern Hans-Georg Gadamer menar att varje läsare närmar sig varje text med 

en förförståelse och utan denna så är inte tolkning möjlig. Han menar att väsentligt är 

den egna historiskt och socialt betingande förförståelsen som gör det möjligt att tolka 

texter från andra tider eller kultur. Gadamer hävdar att man inte kan bortse ifrån sig 

själv som medborgare i ett samhälle när man tolkar en text. En grundläggande aspekt i 

tolkningsprocessen är att det är omöjligt att skapa vad exakt författaren av texten velat 

ha sagt men även hur mottagaren förstår den (Bergström & Boréus, 2012). Västentligt 

för denna uppsats är att beakta den egna förförståelsen, samt de egna värderingarna men 
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även argumentera för och emot de tolkningarna som jag har kommit fram till, detta för 

att få en så bred förståelse av det aktuella fallet som möjligt.  

 

Inom hermeneutiken finns en typ av tolkning kallad ”Good-reason-assay”. Denna typ av 

tolkning är ett sätt att tolka handlingar och utgår från att varje handling är berättigad 

samt prövar de goda grunderna för handlingen (Ödman, 2007).  I denna studie tolkar jag 

olika personers argumentation och påståenden kopplat till brottsoffret i fallet Bjästa för 

att försöka förstå hur människor har ställt sig bakom en dömd gärningsman. Genom att 

använda mig av olika teman har min förståelse av dessa handlingar ökat.  

 

6.3 Material och Insamling 
Materialet i denna uppsats är insamlat från olika bloggar, webbsidor samt forum. 

Ungefär 800 sidor på forumet flashback.org har gåtts igenom samt två olika bloggar 

samt en webbsida.  Då en tidsperiod av sex år förflutit mellan fällande dom i det 

aktuella fallet och nu så har viss svårighet funnits vid insamling av material. Webbsidor 

har stängts ned, grupper på Facebook har stängts, inlägg har raderats eller bloggar har 

flyttats. Dock förekom direkta kopior på flera inlägg eller uttalande på forumet 

flashback.org. 

 

Vissa svårigheter har förekommit i insamlingen av material framförallt information 

relaterat till händelseförloppet i det aktuella fallet. Orsaken till detta är den sekretess 

som förekommer relaterat till dessa fall men även då viss material har gallrats bort hos 

den aktuella tingsrätten.  

 
6.4 Urval 
Då det centrala i det aktuella fallet har varit uttalande och inlägg på internet så har jag 

valt att använda mig av framförallt webbsidan flashback.org. Dock har även inlägg på 

två olika bloggar används. De inlägg och uttalande som har använts av har valt ut 

utifrån dess koppling till brottsoffret i det aktuella fallet. Dock har urvalet avgränsats till 

att beröra brottsoffret som sådan. Därmed har uttalande kopplat till brottsoffrets såsom 

bevisning som talar för eller emot hennes utsaga, uttalande i förhör eller rättegång 

bortsetts ifrån.  
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6.5 Validitet  
Validitet innebär enligt Gösta Bergström och Kristina Borèus (2012) om studien 

verkligen kan svara på de frågorna som den skall svara på. Per-Johan Ödman (2007)  

skriver om kopplingen mellan validitet och tolkning och menar att en valid tolkning ska 

ses som en tolkning som är giltig för den företeelse som den studerar eller en tolkning 

som skänker mening åt den. Vidare är det viktigt att den egna tolkningen kontrolleras 

utifrån inre logik samt yttre kontroll. Den inre logiken kan kontrolleras utifrån om 

tolkningarna av materialet motsäger varandra eller den slutgiltiga huvudtolkningen. Då 

fokus av denna studie har varit inlägg på internet och social media där inläggen ibland 

har varit korta och endast bestått av några rader så kan det anses att tolkningen som 

sådan har påverkats av den egna förförståelsen. Dock genom att ställa olika tolkningar 

emot varandra samt att lägga fram den mest sannolika tolkningen i resultatet av denna 

uppsats kan det anses att god validitet har uppnåtts. Den kritik som kan eventuellt riktas 

emot validiteten är att inte flera tolkningar av fallet har lyfts i denna studie. Då många 

av inläggen som inte har redovisats i denna studie diskuterade fallet och brottsoffrets 

utsaga utifrån bevis så har dessa bortsetts ifrån och därmed har den slutgiltiga 

tolkningen av studien påverkats. Detta har dock uppvägts genom att en bred studie av 

ämnet har gjorts.  

 

6.6 Etiska överväganden 
För svensk forskning gäller de etiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 

ska informera de berörda personerna om undersökningens syfte. Detta innebär att de 

inblandade ska veta att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet 

när som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt bestämma över det egna 

medverkandet samt om någon är minderårig ska föräldrar eller vårdnadshavares 

godkännande krävas. Kravet om konfidentialitet innebär att uppgifter om de personer 

som ingår i undersökningen ska behandlas med konfidentialitet. Nyttjandekravet 

betyder att de uppgifter som samlas in för studien endast ska användast för 

forskningsändamål (Bryman, 2010).  

Då min studie utgår från enskilda personers uttalande på social media som t.ex. 

Facebook är det framförallt vikten av konfidentialitet som har behandlats. Då inläggen 

och uttalanden kan kopplas samman med enskilda personer genom användarnamn så 
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har dessa namn uteslutits ur studien. Vidare då i vissa uttalande skrivs namnen på 

gärningsmannen eller gärningsmännen ut så har dessa namn ändrats. Dessutom då vissa 

uttalande förekommer på en sida vars namn och webbsideadress ger tydliga kopplingar 

till gärningsmannens namn så har denna referens strukits från referenslistan. Genom att 

genomföra dessa ändringar så har konfidentialitetskravet bibehållits.  

 
7. RESULTAT OCH ANALYS 
 
7.1 En ”riktig” våldtäkt 
 

Enligt förundersökningsprotokollet så har brottsoffret inte påvisat några skador samt ord 

står emot ord så är det framförallt avsaknaden av skador som framhölls som ett tecken 

på att det inte var en riktig våldtäkt utan frivillig sex.    

 

”I fall nummer ett så åkte flickan in på ett så kallat ”rape-kit” där man 

inte kunde hitta några tecken eller skador som kunde indikera på att hon 

hade haft samlag/blivit våldtagen. Hon var även till doktor och visade upp 

blåmärken som läkaren inte gav intyg till för att blåmärkena stämde inte 

över med tid och även inte med placeringen de hade”.  

 

I detta inlägg så är kopplingen mellan skador och en ”riktig” våldtäkt central. Det kan 

hävdas att med hjälp av orden ”rape-kit” och ”skador” försöker författaren av texten 

validera att inte en ”riktig” våldtäkt har förekommit. Skador som i det aktuella fallet 

saknades. Vidare hävdar texten att läkaren inte kunde intyga om skadornas uppkomst. 

Genom att även påpeka att en läkare inte fann några skador på flickan efter händelsen så 

kan det tolkas som författaren av inlägget försöker ge ytterligare styrka till 

argumentationen att ingen våldtäkt har förekommit. Forskning har påvisat vikten av att 

synliga skador ska förekomma för att händelsen ska valideras som en våldtäkt. 

Krulewitz och Nash (1979) har visat att människor tenderar att bedöma att en kvinna 

inte har blivit våldtagen om hon inte uppvisar tydliga fysiska skador. Därmed kan denna 

argumentation ses som ett försök att ge ytterligare validitet till kopplingen mellan 

avsaknaden av skador och en riktig våldtäkt, detta genom att hävda att en läkare kan 

intyga detta.  Det ovanstående påståendet kan även tolkas som ett försök att 

misskreditera brottsoffret framförallt genom att framställa henne som lögnare. Orsaken 

till detta är då argumentationen hävdar att de blåmärken som brottsoffret har uppvisat 
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inte kan ha uppkommit under den aktuella händelsen samt dess placering inte stämmer 

överens med vad som hände den dagen. Vidare kan det även hävdas att genom att 

påpeka att ingen läkare kan intyga till skadornas uppkomst försöker författaren inte bara 

ge styrka till argumentationen att ingen våldtäkt har skett, utan att brottsoffret har ljugit. 

En teori som kan förklara just detta förhållningssätt av att hävda att ingen våldtäkt har 

skett är ”Just world teorin” (JWB). Denna teori menar att människor tenderar att anse 

att de lever i en rättvis värld och att människor får det de förtjänar. För att bibehålla 

denna tilltro kan individen därmed förneka att en orättvisa eller några felaktigheter har 

förekommit eller att tillskriva skuld till offret för det som hände (Lerner & Miller, 

1978).  

 

7.2 Brottsoffrets karaktär samt beteende 
 
Flera av inläggen på social media kritiserar brottsoffrets beteende i samband med 

händelsen och menar att hon inte har visat ett beteende som stämmer överens med ett 

”riktigt” våldtäktsoffer:  

 
”Hon beter sig inte om en som blivit våldtagen. Skriker inte, slåss inte, 

river endast när han är klar och går av säger hon. Och när det är klart 

ber hon honom att låsa dörren för hon vill inte att andra ska se honom, för 

hon vill inte ha ett rykte. Låter för mig som ett solklart fall av ett vanligt 

toasex på en skola. Bara för att man inte gillar ett frivilligt sex efteråt gör 

det inte till en våldtäkt.” 

 

Det ovanstående påståendet menar att den unga flickan inte har påvisat korrekt beteende 

för ett våldtäktsoffer framförallt då hon inte har gjort motstånd samt inte skrikit. Nils 

Christie (2001) har identifierat flera faktorer som inverkar på om brottsoffret framställs 

som ett legitimt brottsoffer. Detta kan vara t.ex. att brottsoffret befinner sig på en plats 

som de inte kan klandras för eller att gärningsmannen är okänd för dem. I det aktuella 

fallet så är gärningsmannen känd och flickan har själv följt med honom in på toaletten 

där våldtäkten skedde. Två faktorer som direkt kan ha inverkat på att hon inte tillskrivs 

som ett legitimt brottsoffer. Harris och Grace (1999) pekade i sin forskning ut faktorer 

såsom att gärningsmannen var okänd, hon visade tydliga fysiska tecken på att hon hade 

gjort motstånd samt att hon kontaktade polisen direkt efter händelsen som inverkade på 

att brottsoffret skall se som ett legitimt offer men även att hon skulle bli betrodd. 
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 Inlägget argumenterar vidare att då flickan inte gjort tillräckligt stort motstånd skall 

incidenten snarare bedömas som sexuellt umgänge mellan två samtyckande individer än 

våldtäkt. Detta inlägg pekar på en myt som är vanligt förekommande när det gäller 

våldtäkt: nämligen att våldtäkt är en sexuell akt och inte en aggressiv och våldsam akt. 

Brownmiller (1975) skriver att våldtäkt ska ses som en våldshandling och inte en 

sexuell akt. Feminismen menar man ska definiera situationen utifrån brottsoffrets 

perspektiv och inte gärningsmannens. En viktig aspekt i detta är även frågan om 

samtycke (Chasteen, 2001). Författaren vill att händelsen ska tolkas som en sexuell akt 

mellan två samtyckande individer utifrån att brottsoffret inte visade tillräckligt med 

motstånd. Inläggets författare väljer därmed att bortse från brottsoffrets perspektiv men  

man bortser även ifrån inslag av hot eller hot om våld som det finns inslag av när det 

gäller våldtäkt. Om hot har förekommit i det aktuella fallet kan jag inte svara på då  

förundersökningsprotokoll från händelsen har gallrats bort men stöd finns att 

gärningsmannen har använt våld för att fullborda den sexuella akten. Gärningsmannen 

har suttit på flickans armar och därmed förhindrat henne att röra på sig eller fly, en 

handling som i Brottsbalken 6 kapitlet 1§ likställs med våld. 

 

Argumentationen om att flickan inte har visat tydliga tecken på motstånd är  

något som återkommer i flera inlägg såsom detta: 

 Flickans vittnesmål innehåller onekligen en mängd frågor som ja och 

andra skulle vilja ha svar på. Varför skrek hon t.ex. inte om hon blev 

våldtagen på en skoltoalett?” 

 

Vikten av att brottsoffret uppvisar tydliga tecken på att ha gjort motstånd genom t.ex. att 

skrika för att händelsen ska tolkas som våldtäkt har påvisats i flera studier. Wyer, 

Bodenhausen och Gorman (1985) fann att brottsoffrets beteende påverkade frågan om 

dess ansvar för händelsen i fall då gärningsmannen och brottsoffret kände varandra. De 

fann att brottsoffret tillskrevs mer skuld i fall där hon inte hade gjort motstånd emot 

gärningsmannen än fall där hon hade visat tydliga tecken på att ha gjort motstånd.  

Yescavage (1999) har studerat ”date-rape” och fann att hur länge gärningsmannen och 

brottsoffret hade känt varandra påverkade den skuld som tillskrevs brottsoffret vid en 

våldtäkt. Studien fann att ju längre de hade varit tillsammans och varit sexuellt aktiva  

ju mer skuld tillskrevs brottsoffret och ju mindre skuld tillskrevs gärningsmannen. En 

orsak till resultatet ansågs vara att ett ”nej” från kvinnan betraktades som inte 
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acceptabelt eller berättigat under vissa förhållanden och att hon har förlorat rätten att 

säga nej om hon har tillåtit den sexuella aktiviteten fortskrida till en viss gräns. Denna 

gräns menar Yescavage (1999) var vid kyssar och smekningar.  

Även om relationen mellan gärningsmannen och brottsoffret är oklar i det aktuella fallet 

så är det klarlagt att de kände varandra. Det är oklart om deras relation var någon annat 

än vänner men enligt kommentarer och inlägg på social media så kan en närmare 

relation misstänkas. Detta kan tolkas utifrån inlägg där man argumenterar att flickan har 

anmält gärningsmannen för våldtäkt på grund av att hon var kär i honom. Därmed kan 

en närmare relation mellan de två misstänkas, men det kan inte fastslås utifrån inläggen. 

Dock kan det hävdas att den skuld som tillskrivs flickan i fallet Bjästa även är kopplat 

till den relation som fanns mellan de två. Vidare kan det tolkas att skuldbeläggning även 

orsakas av att flickan själv gick in i den toalett där våldtäkten skedde. Detta kan tolkas 

utifrån detta inlägg: 

 

”Man behöver inte läst all dokumentation i ämnet för att ifrågasätta hur våldtäkten av 

flickan O praktiskt gick till och varför hon en femte gång följde med honom in på 

toaletten efter som han ständigt tjatade om oralsex eller varför hon inte skrek”.  

 

I ovanstående inlägg kritiserat brottsoffrets beteende och frågan om motstånd lyfts 

återigen. Vidare ifrågasätter författaren av inlägget varför flickan följde med killen in 

på toaletten framförallt då han tidigare hade visat tecken att han hade velat ha sexuellt 

umgänge. Det kan tolkas att författaren söker en bekräftelse på att en legitim våldtäkt 

har skett detta då ord står emot ord och att många har ifrågasatt att det händelseförlopp 

som flickan hade beskrivit inte var fysisk möjlig. Det intressanta i denna 

argumentation är då författaren av inlägget ifrågasätter det händelseförlopp som 

flickan har beskrivit bortser de från att gärningsmannen har bekräftat flickans 

berättelse om händelseförloppet i de första förhören med honom.  Vidare så 

argumenterar personen för att brottsoffret har uppträtt oaktsamt då hon följde med 

honom in på toaletten. Genom att argumentera för dessa saker förskjuts skulden 

återigen till brottsoffret.  Helen Benedict (1992) menar att en vanligt förekommande 

myt relaterat till våldtäkt är att våldtäktsmän finner kvinnan oemotståndlig och att 

kvinnan förorsakar våldtäkten genom att bete sig oaktsamt innan händelsen. Just detta 

synsätt återspeglas i konceptet offerforced våldtäkt som introducerades av 

kriminologen Menachem Amir. Han menar att våldtäkt kan förklaras utifrån en 
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process som startar vid gärningsmannen och offrets första möte. Centralt i påståendet 

är att han menar att gärningsmannen inte kan ses som ensam ansvarig för våldtäkten 

utan att offrets beteende innan händelsen även ska spela in (Amir, 1967). 

Introduktionen av offerforced våldtäkt och Amirs tankesätt hade en stor inverkan på 

sexualbrottsutredningens arbete men öppnade dörren även för indelningen av våldtäkt 

mellan ”riktig” våldtäkt (överfallsvåldtäkt) och de fall som ansågs mindre allvarliga 

som t.ex. våldtäkt inom äktenskapet eller bekantskapskretsen (Nilsson, 2009). 

Grunden i denna myt kopplat till våldtäkt är att förskjuta skulden från gärningsmannen 

till brottsoffret.   

I det ovanstående inlägget så har man ifrågasatt att individen har följt med 

gärningsmannen in på toaletten. Skulden läggs då framförallt på den unga flickan. Det 

var hon som aktivt gjorde valet att följa med pojken in på toaletten. Denna 

förskjutning av skulden för vad som hände inne på toaletten från gärningsmannen till 

brottsoffret kan förklaras utifrån JWB.  

Hayes et.al, (2013) har i sin forskning pekat på kopplingen mellan våldtäktsmyter och 

acceptansen av Just world teorin (JWB). Denna teori hävdar att människor tenderar att 

se sin värld som rättvis och det är just denna teori som kan förklara att brottsoffret 

skuldbeläggs. De menar att JWB är sammankopplad med samhällets synsätt att 

individen är fri att välja sina egna vägar i livet och det är just dessa val som skapar 

individens öde. Eventuella val leder till negativa konsekvenser för individen är därmed 

dess egna fel (Hayes et. al, 2013).  

 

Ett påstående som återkommer i flera inlägg är att den 14 år gamla flickan skall på 

falska grunder anmält pojken för våldtäkt för att få pengar.  Detta påstående kan 

återfinnas i dessa två inlägg: 

 

”Helt jävla sjukt. Jag hoppas att det blir bättre snart. Och jag förstår inte 

hur man vara så pass desperat efter pengar så man gör såhär. Där är det 

fan något jävla fel. Fyfanva trött jag blir på hoe’s like this”.  

 

”Även om lagen tolkar det som våldtäkt så verkar det som det jag har läst 

att hon faktiskt inte var så ledsen över händelsen, utan snarare glad att 

hon skulle blir rik. Och om man sätter dit någon bara för att han/hon inte 

gör som man vill och sedan blir glad när man lyckats sätta dit personen i 
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fråga och glädjer sig mest över att man får pengar, jag då är man enligt 

mig motbjudande.” 

 

 De båda ovanstående inläggen hävdar att flickan har på falska grunder anmält en 

våldtäkt för att få hämnd på den person som avvisade henne men framförallt för att 

kunna få ett skadestånd. De båda författarna av inläggen menar att flickans motiv att 

kontakta polisen har framförallt varit för att få pengar och inte för rättvisa för det som 

har hänt. Inläggen framställer brottsoffret som inte bara som en lögnare, utan även 

beräknande och kallsinnig. Vidare gör en av författarna ytterligare markering som 

stämplar brottsoffret genom att kalla henne ”hoe” som kan översättas till ”hora”.   

 Ett ytterligare inlägg som påvisar hur brottsoffret framställs som beräknande och 

kallsinnig är detta inlägg:  

 

”Jag vet hur en våldtagen flicka inte beter sig. En sådan brukar inte gå 

runt innan en våldtäkt och säga att den framtida våldtäktsmannen ska få 

en massa skit”. 

 

De ovanstående inläggen har visat hur man på olika sätt har kritiserat den unga flickans 

utsaga men även hennes karaktär och beteende. Genom att ifrågasätta hennes beteende 

som inte ”korrekt” men även att hävda att hennes motiv för att polisanmäla händelsen 

på toaletten ska vara baserat på en vilja att få ett skadestånd så kan det tolkas att man 

målar upp flickan som en ”dålig” person som på många sätt förtjänar sitt öde. Vidare så 

har hon enligt vissa författare även uppvisat en oaktsamhet men även gjort ett fritt val 

då hon har följt med gärningsmannen in på toaletten. Skulden för det som hände skall 

därmed bäras på hennes axlar. Dessa tankegångar som speglas i inläggen kan förklaras 

utifrån JWB. Lerner & Miller (1978) menar att då individen blir konfronterad med ett 

offer för orättvisa kan leda till att individen övertyger sig själv att offret förtjänar det 

som sker. Offret kan förtjäna sitt öde på grund av att individen anser att det de beter sig 

”dåligt”. En ”bra” person kan därmed förtjäna sitt öde på grund av att de har uppträtt 

vårdslöst eller oaktsamt (Lerner & Miller, 1978).  
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7. 3 Brottsoffrets sexuella historia 
 
Brottsoffrets tidigare sexuella beteende framställs genom flera inlägg som promiskuöst 

men även påstående om incestuöst förhållande med pappan.  

”Dock så har även denna flicka varit på en rad killar tidigare där hon 

hotat med samma sak (att anmäla). Detta har även varit att hon har 

erbjudit en kille en "avsugning" på samma toalett där "våldtäkten" ska ha 

skett bara veckan efter att Oskar1  blivit anhållen. Samt massor av flera 

konstiga ageranden från flickan. ” 

 

Genom att hävda att flickan ”erbjudit” en annan kille en ”avsugning” hävdar man inte 

bara att samma händelseförlopp som flickan anmält hänt förut men framförallt att 

händelsen har varit medveten från flickans sida. Vidare argumenterar man för att flickan 

har hotat med att på felaktiga grunder polisanmäla en händelse som har hon gett 

samtycke till.  

 

Ett liknande argument om flickans sexuella beteende återfinns i dessa inlägg: 

  

”Några veckor senare träder ytterligare en kille fram som ”Flickan O” 

erbjudit att ha oralsex och samlag med på samma toalett och det har skett 

bara en vecka innan anmälan mot Oskar.” 

 

”Dagen efter våldtäkten vilken han anklagas för kontaktar ”Flickan O” 

en 19-årig pojke på skolan som hon genast börjar skicka sex-sms till, 

killen får panik och blir rädd då han vet att hon påstår sig blivit våldtagen 

och tycker att beteendet är skrämmande.” 

 

I påståendet hävdar man inte bara att flickan har uppvisat ett sexuellt beteende tidigare 

men det kan även ses som ett försök att stärka den argumentation som gärningsmannen 

hävdade i rättegången, nämligen att den aktuella händelsen hade skett med flickans fulla 

samtycke.  

 

 

                                                
1 Namnet ”Oskar” är ett fiktivt namn och inte gärningsmannens riktiga namn.  
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Den kanske mest avvikande argumentationen när det gäller brottsoffrets tidigare 

sexuella historia är inlägget där man antyder att ett eventuellt incestuöst förhållande kan 

förekomma mellan brottsoffret och dess pappa.  

”Jag får ett tips om en man som vart med sitt barn på samma skidläger 

som flickan O och hennes far. Mannen kom hem från detta skidläger helt 

bestört och uppger till sin fru att han var äcklad över att se hur flickan O 

och dennes far uppträtt mot varandra och hur dom haft ett sätt mot 

varandra som i mannens ögon va rent äckligt med tanke på att det är far 

och dotter det handlar om. Jag får kontakt med mannen ifråga och får 

höra hans berättelse varpå jag ringer sociala och gör en anmälan pga att 

man misstänker att flickan = far illa på något sätt i hemmet”.  

 

Då pappan även vittnat under ed under rättegången emot gärningsmannen så kan det 

påståendet ses som ett försök att inte bara misskreditera brottsoffret men även hennes 

pappa. Antydan om ett förhållande emellan far och dotter som går över gränsen om vad 

som kan anses anständigt är framstående i inlägget. Dock ger inte inlägget något 

påstående om vad som faktiskt har hänt men antydan finns där med ord som ”äcklad” 

och ”med tanke på att det är far och dotter” som anspelar på ett förhållande som har gått 

över gränsen. Anmärkningsvärt i inlägget är också hur författaren av inlägget framhäver 

sig själv som ”hjälten” i historian då författaren påstår att hen hade kontaktat socialen 

för att flickan ska få hjälp. 

 

Genom ovanstående påståenden så har den unga flickans sexualitet framställts som 

praktiskt taget promiskuöst. Om man bejakar flickans unga ålder (14 år) vid den 

aktuella händelsen så kan dessa påståenden anses som anmärkningsvärda. Vidare så kan 

dess relevans till en flickans utsaga om vad som skedde den där dagen starkt 

ifrågasättas. På sociala medier har just denna relevans ifrågasatts av många men att flera 

menar att frågan om flickans tidigare sexuella beteende är sammankopplat med 

sanningen av hennes utsaga.  Katarina Wennstam (2016) menar att kvinnor och flickor 

har i alla tider stämplats och skandaliserad för den egna sexualiteten. Då hon får 

stämpeln ”hora” så kommer det hon säger och gör bedömas som mindre värt, inte lika 

viktigt men framförallt inte sant. Genom att svartmåla henne som ”horan” och att 

anspela på att det som hände den dagen skedde med flickans samtycke så kan det tolkas 



  
 

34 

som man inte bara attackerar inte hennes trovärdighet men även hennes moraliska 

karaktär. Pugh (1983) har visat hur information om brottsoffrets tidigare sexuella 

beteende inte bara påverkade bedömningen om dess eventuella skuld men även dess 

moraliska karaktär. Det intressanta i detta fall är att denna information som nämns i 

ovanstående påstående inte har lyfts i rättegången från försvaret sida trots att fri 

bevisprövning förekommer i svenska domstolar. Detta kan visa dess irrelevans för 

sanningsfrågan. Martha Burt (1980) har funnit en direkt koppling mellan ett traditionellt 

synsätt på sex och samlevnad som hon kallar ”sexual conservatism” och attityden till 

våldtäkt. Enligt henne så innefattar ”sexual conservatism” bland annat ett synsätt på hur 

många sexuella partners som anses vara passande, en traditionell synsätt på den sexuella 

akten samt när den ska ske och under vilka förhållande. Centralt i detta synsätt är att det 

fokuserar helt på det sexuella beteendet och inte på saker såsom t.ex. sociala roller.  Det 

kan hävdas att det påstående som påvisar just detta förhållningssätt allra tydligast är 

detta:  

 
”Jag tycker allt låter så luddigt runt allt ihop. Bara det att en kille kan få 

en tjej att tvinga henne att suga av honom om man säger så det kan ju 

liksom inte fungera. Det måste ju bara vara att bita ifrån det ju... Tycker 

man som vuxen”.  

 
I ovanstående inlägg så menar personen att ingen kvinna kan bli tvingad att ”suga” av 

en man. Därmed bortser personen ifråga många aspekter av vad som innefattar våldtäkt 

såsom just frågan om sexuellt tvång men även förekomsten av våld.  

Burt (1980) menar att en händelse eller en sexuell akt som strider emot den traditionella 

synsättet av sex (vagina-penis) kan leda till att en person med traditionella sexuella 

värdingar (sexual conversatism) kan bortse från aspekter av händelsen såsom t.ex. våld 

och tvång och istället förskjuta skulden till brottsoffret.   

Helen Benedict (1992) menar att genom att ge brottsoffret stämpeln som ”hora” och att 

attackera hennes sexualitet eller sexuella beteende är en del i myten att ”bad things do 

not happen to good people”.  En teoretisk förklaring till detta återfinns i ”just-world 

teorin” som menar att människor tenderar att förskjuta skulden på det missöde som 

skedde dem på brottsoffret detta för att bibehålla sin syn att omvärlden är rättvis och 

stabil. Detta kan göras genom att övertyga sig om att brottsoffret förtjänade det som 

skedde detta t.ex. på grund av dålig moralisk karaktär (Lerner & Miller, 1978). Därmed 
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beskyddar individen även sig själv från tanken om att en liknande händelse kan ske 

dem.  

 

7.4 Våldtäkt och falska anklagelser 
 

Ett resonemang som är återkommande i diskussionerna och inläggen är hur kvinnor 

tenderar att på falska grunder anmäla våldtäkt.  Burt (1997) menar att detta resonemang 

är en vanlig myt relaterat till våldtäkt och gör att händelsen inte rubriceras som en 

”riktig våldtäkt”, alltså en överfallsvåldtäkt.  

Det intressanta är framförallt att vissa inlägg hävdar att det förekommer bevis för 

resonemangen. Dock läggs inga bevis fram som stödjer resonemangen. 

 

”Det har bevisligen hänt förut att oskyldiga killar döms för 

våldtäkt.. I synnerhet när unga tjejer vill hämnas för obesvarad 

kärlek o i efterhand känner sig utnyttjade då de kanske ändå haft sex 

(med större känslomässig betydelse för dem).. Får med sin bästis 

som stödvittne..” 

 

  ”Jag vet inte vem som ljuger i denna historia, däremot vet jag att 

det förekommer att flickor ljuger om påstådda våldtäkter. Mest 

förekommande är detta i åldersintervallet 15-20 år”.  

 

Även om ingen direkt koppling med det aktuella fallet ges i det ovanstående 

påståendena så kan man tolka att indirekta kopplingar finns. Detta framförallt då 

brottsoffret är 14 år och därmed kan ses som ”ung tjej”.  Gärningsmannen har även 

hävdat att den aktuella händelsen skedde med flickans samtycke. Dessutom har ett 

återkommande rykte varit att flickan skall ha varit kär i gärningsmannen. Därmed kan 

det hävdas att påståendet syftar till att flickan på falska grunder gjort en anmälan som 

hämnd för obesvarad kärlek. Ett inlägg som klarlägger detta rykte är detta:  

 

”Hon har ju velat det. Som jag har förstått det så har hon ju varit på 

honom i flera omgångar och velat vara tillsammans med honom och gjort 

det här som hämnd för att han inte vill vara tillsammans med henne”.  
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 Detta koncept av den hämndlystna kvinnan som på falska grunder anklagar mannen för 

ett brott menar Nilsson (2009) är något som i princip alltid funnits i människans 

medvetande och återfinns i bibeln. Burt (1980) menar att detta koncept är en av de 

många myter som återfinns och bibehålls i samhället.  Jan Jordan (2004) menar att mäns 

handlingar oftast ses som grundade i stabilitet medan kvinnan oftast ses som 

känslomässigt svaga och att detta i slutändan påverkar deras trovärdighet.  Ett inlägg 

som pekar på denna känslomässiga svaghet och instabilitet hos kvinnan är detta: 

 

 

”Eller att dom säger till en kompis att dom blivit våldtagen sen när 

det kommer till anmälning så ångrar dom sig. Eller så går dom 

vidare med sin anmälning för att dom inte vågar säga att dom har 

ljugit”.  

 

 Det ovanstående påståendet hävdar att kvinnor kan uppvisa en viss nyckfullhet till att 

göra anmälningar men även att de inte har den moraliska styrkan att erkänna att de har 

ljugit. Inlägg som speglar myter om att kvinnor på falska grunder anmäler våldtäkt 

återkommer flera gånger: 

 

”Det är precis vad jag tycker. Jag blir less på att killar anklagas för 

våldtäkt hit och dit bara för att tjejen ångar sig”.  

 
Det intressanta med ovanstående inlägg är hur den argumenterar att kvinnan kan 

anklaga mannen för våldtäkt för att de ångrar sig.  Det är dock oklart från det korta 

inlägget om vad författaren menar med ”ångrar sig”. I det aktuella fallet så har flickan 

själv följt med gärningsmannen in på toaletten. Vissa andra inlägg har även hävdat att 

gärningsmannen har upprepade gånger ”tjatat” på flickan om att hon skulle ge honom 

oralsex2.  Även om inga belägg finns för att detta har skett eller att det är detta som 

författaren menar i ovanstående inlägg så kan det misstänkas. Alltså att flickan, enligt 

författaren, visste vad som skulle ske inne på toaletten, men har sedan ångrat sig men att 

gärningsmannen har fullbordat den sexuella akten utan flickans samtycke. Detta synsätt 

tolkas utifrån Yescavage (1999) forskning som fann att en kvinnas ”nej” ansågs som 

                                                
2 Se sidan 31 i denna studie.  
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mindre acceptabelt eller berättigat om hon hade tillåtit den sexuella aktiviteten 

fortskrida bortom en viss gräns. I dessa fall tenderas kvinnan skuldbeläggas mer än 

gärningsmannen. Utifrån inlägget kan det tolkas att händelsen inte ska rubriceras som 

våldtäkt för att samtycke har förekommit, men att flickan sedan har ångrat sig. Det kan 

därmed tolkas att det som sedan faktiskt har hänt inne på toaletten där gärningsmannen 

har suttit på flickans armar, bänt upp hennes käkar och tilltvingat sig oralsex skall anses 

som ett berättigat beteende från gärningsmannens sida och att flickan ska ”skylla sig 

själv”. Hon ångrade sig. Det var ju inte en ”riktig” våldtäkt då hon följde med honom in 

på toaletten. Burt (1997)  skriver att en ”riktig” våldtäkt anser många vara 

överfallsvåldtäkten där t.ex. gärningsmannen är okänd och brottsoffret uppvisar tydliga 

skador. Våldtäktsmyter är de påståenden och de argumentationer som människor 

använder för att exkludera vissa händelser från en ”riktig” våldtäkt.  

 

Ett inlägg hävdar att flickan har tidigare gjort liknande anklagelser emot en annan 

person:  

 

”Flickan har gjort anklagelser mot minst en annan man tidigare. Anklagelser som 

tillbakavisas av mannen i fråga och av hennes mor.” 

 

Inlägget hävdar att anklagelserna har tillbakavisats av mannen som hon anklagade och 

flickans egen mor. Det kan hävdas att dess relevans för det aktuella fallet kan starkt 

ifrågasättas. Vidare kan det även hävdas att påståendet om att mannen och hennes 

mamma skulle ha tillbakavisat påståenden är irrelevant för legitimiteten av flickans 

påståenden. Dock kan det tolkas att författaren pekar på vikten av att bli betrodd av 

andra och då framförallt den egna mamman. Därmed kan det tolkas att genom att hävda 

att hon inte blivit betrodd av sin egen mamma så ska validiteten av flickans nuvarande 

utsaga därmed ifrågasättas.  
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8. SLUTDISKUSSION 
 
Syftet med denna uppsats har varit att studera hur brottsoffret har behandlats i fallet 

Bjästa och framförallt försöka förstå hur man har ställt sig bakom gärningsmannen och 

mobbat brottsoffret. I det aktuella fallet så har det i inlägg på bloggar, Facebook samt 

forum ifrågasatt, men även ibland även attackerat inte bara den historia som hon 

lämnade i sin polisanmälan men även hon som person. Listor har skapats om att 

gärningsmannen ska frias från alla anklagelser. Denna attack emot brottsoffret har även 

fortsatt trots att gärningsmannen dömdes till fyra månaders ungdomsvård i både 

tingsrätten och hovrätten. 

 

Viss problematik har förekommit under studien framförallt relaterat till materialet. 

Våldtäkten anmäldes 2009 och domen föll året efter. Tiden som har gått sedan dess har 

gjort att många webbsidor har stängts ned och inlägg har raderats. Tingsrätten har även 

raderat vissa dokument relaterat till det aktuella fallet. Därmed så har materialet varit 

limiterande till en viss del. Inläggen som har studerats har framförallt kommit från 

webbsidan Flashback.org men även vissa andra bloggar. Det kan spekulerats i om 

tillgång till de webbsidor som tagits bort eller de inlägg som raderats skulle leda till 

något annat resultat. Då kopior av inlägg från Facebook sidor även har publicerats på 

Flashback.org så fanns många inlägg sparade efter att original sidan stängdes ned. Det 

kan därmed anses att inget annat utfall än det resultat som har påvisats i denna studie 

kan anses vara rimligt.  

 

De inlägg som har studerats har ofta varit korta och ibland endast varit bara några 

meningar. Vissa av inläggen har varit grova och gränsar till förtal. Andra har varit ett 

försök att starta en diskussion om det aktuella fallet genom att diskutera de bevis som 

har framkommit i förundersökningen. Även om dessa inlägg där man har diskuterat det 

aktuella fallet utifrån bevisen så har man ofta indirekt attackerat brottsoffret. 

 Därmed så har min egen bakgrund, förförståelse och tolkning påverkat det resultat som 

jag kommit fram till något som kan anses vara oundvikligt i detta fall då ingen 

ytterligare information om inläggets mening eller dess författare ges. Dock är det även 

något som jag försökt att hela tiden ha i mitt bakhuvud när jag arbetade med denna 

uppsats.  
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Resultatet av denna studie visar framförallt på förekomsten av våldtäktsmyter.  En av de 

mest förekommande myterna som påvisades var myten om att kvinnor oftast på falska 

grunder anmäler våldtäkt. Ett framstående argument som har lagts fram är att flickan har 

anmält våldtäkt som hämnd då hon var kär i gärningsmannen och att han inte ville ha ett 

förhållande med henne. Ett ytterligare argument som ytterligare stärker argumenten för 

att våldtäktsmyter har förekommit i detta fall är påståendet att händelsen på 

handikapptoaletten den aktuella dagen skedde med flickans samtycke och att hon 

anmälde våldtäkt då hon ångrade sig efteråt. Vidare påvisar även resultaten en villighet 

att rubricera händelsen som inte en ”riktig” våldtäkt. Orsaken till detta är framförallt att 

flickan inte påvisat några tydliga skador, hon har inte visat tecken på att hon gjorde 

motstånd såsom t.ex. att skrika men även att hon själv följt med in på toaletten där det 

hände.  Förekomsten av våldtäktsmyter som har påvisats i resultat kan förklara varför 

brottsoffret har skuldbelagts i Fallet Bjästa. Forskning har påvisat att acceptansen av 

våldtäktsmyter tenderar att påverka hur människor definierar en händelse som våldtäkt 

eller inte.  Dock menar Burt (1980) att våldtäktsmyter inte ensamt kan förklara 

fenomenet att beskylla brottsoffret.  

 

Denna studie har använt sig av ”Just world” teorin för att försöka förstå hur 

skuldbeläggningen av brottsoffret i fallet Bjästa har gått till. Denna teori menar att 

människor tenderar att vilja tro att de lever i en rättvis värld och att människor får vad 

de förtjänar. I fall där individen blir konfronterade med ett brottsoffer som enligt deras 

definition är en ”bra person” kan detta inverka på individens syn på en rättvis värld och 

kan leda till att de ändrar sin uppfattning av brottsoffret till någon som förtjänar sitt öde 

(Strömwall, Alfredsson & Landström 2013). De menar att skuldbeläggningen av 

brottsoffret i våldtäktsfall kan förklaras utifrån denna teori då individen förskjuter 

skulden till brottsoffret så försäkrar de sig om att våldtäkt inte kan drabba en bra person 

nämligen de själva. Hayes, Lorenz & Bell (2013) menar att JWB är sammankopplat 

med tankar i dagens samhälle om individens fria val. De menar att de val personen gör 

utformar dess öde och därmed alla negativa konsekvenser utifrån dessa val är helt deras 

egna fel.  I fallet Bjästa så har man framställt det 14 år gamla brottsoffret som sexuellt 

aktiv trots sin unga ålder, någon som på falska grunder anmäler våldtäkt samt att hon 

har anmält våldtäkt som hämnd. Vidare så menar man att hon har uppträtt oaktsamt då 

hon själv följt med gärningsmannen in på toaletten. Genom att tillskriva henne 

karaktärsdrag som i dagens samhälle anses som ”dåliga” såsom lögnare samt sexuellt 



  
 

40 

promiskuös men indirekt påpeka att hon uppträtt oaktsamt så förskjuter man skulden 

från gärningsmannen till brottsoffret.  Hon förtjänade därmed det som skedde och 

individerna bakom inläggen kan därmed bibehålla synsättet att de lever i en stabil och 

rättvis värld.  

 

Något som har berörts i denna uppsats är konceptet våldtäktskultur. Syftet med denna 

studie har aldrig varit att studera konceptet eller bevisa att detta har förekommit i fallet 

Bjästa. Dock då våldtäktskulturkonceptet är kopplat till saker som har påvisats i 

resultatet av denna studie såsom t.ex. skuldbelägga brottsoffret, våldtäktsmyter samt att 

överskatta mängden av falska anmälningar om våldtäkt så kan det anses vara felaktigt 

att inte beröra detta ämne. Även om vissa av uttalandena och inläggen på sociala medier 

kan stödja resonemanget att konceptet våldtäktskultur har förekommit i fallet Bjästa så 

kan det anses att inte tillräckligt stort stöd fanns i det aktuella resultatet för att göra 

någon direkt slutsats om att detta har förekommit. Detta koncept menar bland annat att 

det förekommer en utpräglad acceptans och förnekelse av våldtäkt och sexuellt våld i 

samhället idag. För att kunna dra en slutsats om förekomsten av våldtäktskultur 

konceptet i detta fall krävs ytterligare intervjuer och närstudier av inte bara författarna 

av inläggen, Bjästas invånare men även samhället i sin helhet något som inte har gjorts i 

denna studie. Vidare kan det anses att det även skulle krävas en utökning av studien för 

att beröra det svenska samhället i sin helhet.  

 

Resultatet av denna studie har påvisat förekomsten av våldtäktsmyter relaterat till t.ex. 

brottsoffrets beteende och tidigare sexuella historia men även en vilja att definiera fallet 

Bjästa som inte en ”riktig” våldtäkt. Detta kan tolkas utifrån viljan att tillskriva 

händelsen som ”normal” sex detta då brottsoffret inte uppvisade tydliga skador, inte 

gjorde tydligt motstånd såsom att skrika samt att hon följde med honom in på toaletten.  

Burt (1980) menar att våldtäktsmyter påverkar hurvida människor definierar situationen 

som våldtäkt eller inte. Våldtäkt anses idag av många vara ett avskyvärt brott och 

många människor yrkar på att straffskalan ska höjas för de som begår brottet.  En 

”riktig” våldtäkt ses fortfarande av många som överfallsvåldtäkten där gärningsmannen 

är okänd och det sker på en allmän plats. Det förekommer en ovilja i dagens samhälle 

att definiera situationer som hamnar i grå zonen mellan sex och våldtäkt som våldtäkt 

även om inget samtycke från kvinnans sida har förekommit. Ett tydligt exempel på just 
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denna tankegång kan ses i kammaråklagare Rolf Hillegrens uttalande i Svenska 

Dagbladet:  

 

”När man säger våldtäkt tänker man mest på riktiga ruggiga våldtäkter. Men tar man 

en man och en kvinna som känner varandra och kvinnan säger att hon inte har lust i 

dag, men mannen kör ändå. Visst är det oschysst, men kanske inte värt två års fängelse. 

Det liknar mer än ordningsförseelse”(SVD, 2009).  

 

Uttalandet är anmärkningsvärt speciellt då man beaktar hans roll som åklagare. Dock 

speglar just uttalandet hur definitionen om vad som är våldtäkt fortfarande är oklart i 

vårt samhälle. Det förekommer fortfarande en vilja i samhället att veta att kvinnan 

kämpade emot, att hon var nykter vid händelsen, att hon betedde sig korrekt och därmed 

var fri från skuld allt för att kunna bedöma situationen som en legitim våldtäkt och inte 

något annat. Hur kan vi i dagens samhälle få bukt med skuldbeläggningen av 

brottsoffret samt stoppa våldtäkt när vi fortfarande inte är överens om dess innebörd? 

För om vi hade varit överens så hade diskussioner om t.ex. relationen mellan kvinnan 

och mannen, kvinnans kläder, utseende, beteende och tidigare sexuella historia varit 

irrelevant. I slutändan är våldtäkt inget annat än som Kate Harding skriver i sin bok 

Asking for it (2014) en händelse där gärningsmannen har bortsett från offrets 

grundläggande mänskliga rättigheter att bestämma över sin egen kropp. Men då vi 

fortfarande är villiga att klänga oss fast vid de myter som förekommer runt kvinnor, 

män och sexuellt våld i samhället i dag så är vägen till en lösning på problemet långt 

borta.   
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