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1. Inledning       

Under senare delen av 1990-talet och genom 2000-talet har kritiken mot den rättsliga 

hanteringen av sexualbrott växt sig allt starkare (Andersson 2004, s. 13) och hösten 2017 

spred sig #metoo som en löpeld över sociala medier världen över. En stor del av kritiken 

berör behandlingen av brottsoffret i den rättsliga prövningens resonemang och 

argumentation. Offrets uppgifter och beteende är föremål för noggranna bedömningar i 

dessa mål och hamnar i centrum i en process som ska röra en förövares beteende 

(Andersson 2004, s. 14).  

Lagstiftningen kring sexualbrott är könsneutralt utformad sedan år 1984 men såväl 

lagstiftare som rättstillämpare talar i första hand om mannen som förövare och kvinnan 

som offer (Andersson 2004, s. 14). Detta överensstämmer med statistik från Brå 

(Brottsförebyggande rådet) vilket visar att 95% av anmälda våldtäkter och strax över 90% 

av anmält sexuellt ofredande har kvinnligt brottsoffer och i det allra flesta fall en manlig 

förövare (Brå 2019:5, s. 6).  

I kölvattnet av #metoo har flera aktioner skapats för att uppmärksamma problematiken 

kring kvinnor som utsätts för olika former av våld av män. En utav dem är 

manifestationerna #rättslösa som bland annat kritiserar antalet anmälda sexualbrott som 

leder till åtal och till fällande dom – de menar att kvinnor i dagens Sverige är rättslösa när 

det gäller utsatthet för det manliga våldet. Med våld avses inte bara fysiskt våld i form av 

misshandel utan omfattar även sexualbrott, hot, trakasserier och verbala kränkningar (Brå 

2014, s. 19). Enligt statistik från Brå (2019) så anmäldes omkring 22 500 sexualbrott år 

2018, enbart 6% av dessa anmälningar ledde till ett lagföringsbeslut. Av alla anmälda 

våldtäkter detta år ledde 2,5% till lagföringsbeslut.  

Företeelser som på något vis relateras till kvinnor brukar anses vara en kvinnofråga. På 

samma sätt menar Andersson (2004, s. 14-15) att straffrätten i en historisk belysning kan 

beskrivas som en mansfråga där den dominerande straffrättsteoretiska utgångspunkten 

varit att tillförsäkra de som står åtalade, oftast män, en rättssäker behandling i 

rättssystemet. Dagens rättssystem är uppbyggt utav män och är därför i grunden bekönad. 

Underläggande föreställningar om genus och sexualitet är därför avgörande för 

lagförande i sexualbrottsmål (Andersson 2004, s. 275).  
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Med detta som bakgrund anses det relevant att göra en studie om det patriarkala strukturer 

som påstås påverka det svenska rättssystemets förmåga att vara jämlikt utifrån # rättslösas 

ståndpunkter.  

1.1 Syfte och frågeställningar      

Syftet med denna studie är att undersöka det svenska rättssystemets 

jämlikhetsproblematik enligt deltagare från manifestationerna #rättslösa, 

manifestationernas mål och ståndpunkter samt att studera deltagarnas erfarenheter av att 

medverka i manifestationerna.  

Hur ser deltagare från manifestationerna #rättslösa på jämlikhet inom det svenska 

rättssystemet?  

Hur upplever deltagarna mötet med det svenska rättssystemet?  

Hur vill och kan manifestationerna #rättslösa påverka det svenska rättssystemet enligt 

deltagarna?  

Vad betyder det för den enskilda deltagaren att medverka i en manifestation under 

#rättslösa?  

2. Bakgrund  

Detta kapitel presenterar manifestationerna #rättslösas ursprung, motivation och syfte. 

Kapitlet ger även en statistisk överblick över problematiken kring sexualbrott och våld 

mot kvinnor med hjälp av rapporter från Brå (Brottsförebyggande rådet). Slutligen 

presenteras tidigare forskning som är relevant för studien.  

2.1 #Rättslösa  

Gardet är en ideell förening som beskriver sig själva som en partipolitisk obunden 

feministisk kraft. De samordnar olika typer av aktivism och uppmuntrar till att våga och 

orka bedriva feministisk opinionsbildning. Det var Gardet som tog initiativet att 

genomföra manifestationer under #rättslösa. I augusti 2019 skriver de på sin Instagram: 

”65 utredningar pågår just nu ang sexualbrott på lokala polisstationen här på Södermalm i 

Stockholm. Ca 90-95% av dessa 65 anmälningar kommer aldrig leda till fällande dom. Vi 

samlade ihop 65 kvinnor och ställde oss på rad utanför polisen. För våra systrar som 

aldrig kommer få någon upprättelse. Mot ett rättsväsende där kvinnor och unga tjejer i 
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praktiken är #rättslösa”. Gardet uppmanade kvinnor till att på lokal nivå ta reda på hur 

många sexualbrott deras polisstation utredde och att samla ihop lika många kvinnor att 

manifestera utanför varje polisstation. Det som kännetecknar manifestationerna är att de 

hålls under tystnad, med kvinnor som håller varandra i handen och en symbolisk tejpbit 

över munnen (Gardet 2019). Flera manifestationer har genomförts runt om i landet. Flera 

städer har anordnat flertalet manifestationer under #rättslösa. Syfte har förutom att 

uppmärksamma statistiken kring sexualbrott exempelvis varit att protestera mot specifika, 

lokala fall där ärenden lagts ner eller mot att kvinnor måste lämna över sina barn till 

våldsamma män som har umgängesrätt/vårdnad om gemensamma barn.  

2.2 Statistik från Brå  

Brå är en myndighet under justitiedepartementet vars huvuduppgift är att främja 

brottsförebyggande arbete. Brå producerar den officiella kriminalstatistiken, utvärderar 

reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt 

brottsförebyggande arbete (Brå 2020). Statistik från 2019 visar att det år 2018 anmäldes 

omkring 22 500 sexualbrott, 7920 av dessa handlades varav 377 direkt avskrevs och 1370 

ledde till ett lagföringsbeslut. Detta innebär att enbart 6% av alla anmälda sexualbrott år 

2018 ledde till ett lagföringsbeslut. Av de anmälda sexualbrotten avsåg 7 960 våldtäkt 

varav 198 anmälningar ledde till lagföringsbeslut, dvs ca 2,5%.  

För denna studies syfte anses tre rapporter som berör våld i nära relation, rättsväsendets 

arbete med våldtäktsfall och sexualbrottsutvecklingen extra relevanta.  

Rapport 2014:8, 2019:5 och 2019:9 är kartläggningar och analyser av brott i nära 

relationer, sexualbrottsutvecklingen i Sverige och hur våldtäktsärenden behandlas inom 

det svenska rättssystemet. Rapporterna visar bland annat: 

- det är vanligare att kvinnor utsätts för grövre våld i nära relation än män och har 

betydligt större behov utav hjälp och stödinsatser, framförallt sjukvård (Brå 2014:8, s. 7-

8) 

- Återkommande utsatthet är vanligare hos kvinnor, exempelvis anger 56% av kvinnor i 

Brås studie 2012 att de blivit utsatta för återkommande psykiskt våld (Brå 2014:8, s. 7-8). 

- Enbart 7,9% av de som uppgav att de blivit utsatta för våld i nära relation under 2012 

hade haft kontakt med polisen varav 56% av dessa valt att upprätta en anmälan vilket 

motsvarar 3,9% av dem som blev utsatta (Brå 2014:8, s. 78-79) 
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- De polisanmälda sexualbrotten består nästan uteslutande av brott mot kvinnor, 95% av 

anmälda våldtäkter och strax över 90% av anmälda brott av typen sexuellt ofredande har 

kvinnligt brottsoffer. I de allra flesta fall är förövaren man (Brå 2019:5, s. 6-8) 

- Anmälningsbenägenheten är större för händelser som ”passar in i den mer stereotypiska 

bilden av en våldtäkt, där gärningspersonen är okänd och där våld förekommit” (Brå 

2019:5, s. 87). 

- Offer och förövare är oftast bekanta varav en tredjedel anses ha en nära relation. 

Överfallsvåldtäkter är ovanliga och svarar enbart för 5% av fallen (Brå 2019:9, s. 10). 

Slutligen har dessa rapporter en del gemensamma nämnare. Samtliga nämner att denna 

typ av brottslighet präglas av ett stort mörkertal, att kvinnor är överrepresenterade som 

brottsoffer och män som förövare och att många väljer att inte anmäla för att de är rädda 

för konsekvenserna. Statistiken från Brå kommer utgöra underlag för diskussionen under 

kapitlet ”resultat och analys” i denna studie.  

2.3 Exempel på hur ett kvinnligt vittne förhörs  

För att belysa jämlikhetsproblematiken inom det svenska rättssystemet som denna studie 

vill behandla följer här ett exempel på hur ett kvinnligt vittne förhörs. Förhöret sker i en 

svensk tingsrätt och ljudupptas. Ljudupptagningen har sedan blivit ett avsnitt av 

podcasten ”Rättegångspodden” och är därför lättåtkomlig för allmänheten. Målet gäller 

mord, en man är åtalad för att ha mördat sin kvinnliga ex-sambo. Åklagaren (Å) håller 

förhör med ett kvinnligt vittne (V) som tidigare varit tillsammans med den åtalade:  

”V: Han tog död på mina katter, han stal mina pengar och sen efter ett par dagar efter det så kom han 

och så hade han sex med mig fast jag inte ville. Jag vet inte, jag vet inte om jag kan säga våldtäkt för 

det var inte så att det var våldsamt, det gick fort och så var det över och så skrattade han och gick. 

Sen dess har jag inte sett honom… men han har typ inte slagit mig eller ryckt i mig eller nått sånt 

där. Jag vet inte om det ses som våld… 

Å: Du vet inte om han våldtog dig eller inte men 

V: Ja, jag ser ju en våldtäkt då är det ju våldsamt… 

Å: Du har ju kallat det för våldtäkt i polisförhör, varför har du gjort det då? 

V: Därför att, därför att det var inte med min vilja” (Rättegångspodden 2020). 

Åklagaren avslutar förhöret med att fråga om det hon säger verkligen är sant och inte ett 

sätt att hämnas. Denna fråga ställer han exempelvis inte till offrets bror vilket indikerar att 
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kvinnans ord inte väger lika tungt som en mans i ett rättssammanhang. I sin slutplädering 

tar åklagaren upp vittnesmålet genom att säga:  

”…och det som sticker ut där när hon berättar, nu kan man ju fråga sig varför man inte går till 

polisen när det händer men det är en sak, men när hon nu berättar om det många år efteråt så berättar 

hon speciellt om historien i skogen. Då hon lämnades medvetslös efter våld mot halsen… nån 

våldtäkt som kanske inte var nån våldtäkt, dödade hennes katter…” (Rättegångspodden 2020). 

2.4 Tidigare forskning 

Denna studie syftar till att studera förhållande och strukturer inom det svenska 

rättsväsendet. Därför har jag valt att fokusera på- och tagit stöd i tidigare svensk 

forskning.  

2.4.1 Avhandlingar inom Genus och rätt  

Svensson (1997, s,301) riktar, i sin avhandling ”Genus och rätt - en problematisering av 

föreställningen om rätten”, skarp kritik mot att jämlikhet i det moderna rättssamhället 

grundar sig i ett könsneutralt förhållningssätt. Hon menar att man bortser ifrån att 

rättsordningens ställningstagande skapades under en tid då kön hade relevans. Detta 

medför att domstolen idag dömer utifrån ett genusperspektiv som skiljer sig från det 

genusperspektiv som formade lagen. Genusrelevans är alltså en viktig faktor i 

samhällsordningen och maktaspekten måste synliggöras på såväl ett individuellt som på 

ett strukturellt plan menar Svenson (1997, s. 300). Forskning visar att det är kvinnor som 

är i störst behov av insatser och skydd men lagen tar inte hänsyn till hur genusrelationen 

konkret och symboliskt ter sig förutom nedtonat som bakgrund till syftesbestämningen i 

lagen (Svensson 1997, s. 301, 307- 308). 

Andersson (2004) menar precis som Svensson (1997) att vårt rättssystem är uppbyggt på 

en patriarkalisk grund. I sin avhandling ”Hans (ord) eller hennes” pekar hon på att 

underläggande föreställningar om genus och sexualitet är avgörande för lagförande i 

sexualbrottsmål (Andersson 2004, s. 275). Andersson gör en diskursanalys baserat på 

rättsmaterial (rättsfall, lagtexter etc.) med syfte att undersöka hur rättskyddssubjektets 

(offrets) kön, kropp och sexualitet behandlas genom att bland annat identifiera 

återkommande mönster (Andersson 2004, s. 41). Hon fann fem huvuddiskurser.  

Den första handlar om att bestämma genom att avböja där Andersson fastslår att 

innebörden av sexuell integritet inte diskuterades nämnvärt men att den förknippas med 
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att offret ska bestämma genom att avböja. På så vis produceras även en skyldighet för 

rättskyddssubjektet att visa sin inställning (Andersson 2004, s. 244, 254). De 

hovrättsprövningar som Andersson analyserat talade främst om ”offrets vilja istället för 

förövarens beteende, som den rättsliga prövningen enligt åtalet handlade om” (Andersson 

2004, s. 219).  

Den andra diskursen avser våld och vilja. Våldtäktsbestämmelsen i 1864 års strafflag 

angav att kvinnan skulle vara tagen med våld och mot hennes vilja. När brottsbalken 

sedan infördes år 1965 togs kravet på att en våldtäktshandling skulle ske mot kvinnans 

vilja bort med motiveringen att detta krav inneburit svårigheter i rättstillämpningen. Trots 

att lagtexten (som den löd år 2004 när Andersson publicerade sin studie) enbart fokuserar 

på våldet koncentrerades övriga diskurser på hur offret uttryckte sin vilja och det 

straffrättsliga kravet på våld tolkades helt i ljuset av offrets vilja. Att det i diskursen 

påtalades att förövaren skulle respektera kvinnans nej innebär samtidigt att förövaren inte 

har något att respektera eller rätta sig efter om hon inte uttryckligen sa nej (Andersson 

2004, s. 246-247, 256). Lagtexten avseende våldtäkt har uppdaterats sedan Andersson 

skrev sin avhandling men denna diskurs är relevant för studien utifrån 

intervjupersonernas berättelser och kommer därför behandlas. 

Den tredje huvuddiskursen behandlar hur offrets förmåga att uppfatta och värja sig är 

centralt för samtliga sexualbrott. När offrets hjälplösa tillstånd skulle beskrivas talade 

man om att offret på grund av sjukdom, kroppslig skada, kraftig berusning eller 

narkotikapåverkan inte kunnat göra motstånd eller uppfatta de sexuella närmandena. Att 

ett offer under ”normala omständigheter” skulle ha dessa förmågor tydliggjordes i 

diskurserna (Andersson 2004, s .249, 257). 

Den fjärde diskursen kallar Andersson för ”diskursen om normalt könsumgänge mellan 

man och kvinna”. Utmärkande för denna diskurs anser Andersson (2004, s. 257) vara att 

den straffrättsliga definitionernas sexualhandlingar behandlades utifrån ett ömsesidigt 

sammanhang där man i huvudsak relaterade till förövarens sexualdrift. Här togs även 

sedlighet upp och att handlingar som tidigare förekommit mellan två vuxna parter inte 

skulle kunna ses som sedlighetssårande (Andersson 2004, s. 258).  

Den femte och sista huvuddiskursen som Andersson tar upp gäller livsfarligt våld eller 

skada. Tydliga yttre faktorer dominerade dessa diskurser och man talar främst om synligt 
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våld där det kroppsliga hade en absolut roll – bland annat talade man om knytnävslag och 

utslagna tänder (Andersson 2004, s. 258-259).  

Denna studie kommer att använda några av de huvuddiskurser som Andersson (2004) 

identifierat och diskutera den problematik som Svensson (1997) lyfter med ett 

könsneutralt förhållningssätt inom rättsväsendet utifrån studiens resultat.  

2.5 Sammanfattning bakgrund  

Statistiken från Brå visar på problematiken kring kvinnors utsatthet för vålds- och 

sexualbrott av män. Den tidigare forskning som presenterats berör genus och rätt och 

social identitet, gemenskap och emotionell energi. Under kapitlet ”resultat och analys” 

kommer dessa teman att diskuteras utifrån resultatet av de intervjuer som genomförts med 

deltagare från olika manifestationer under #rättslösa. Förhoppningsvis kommer denna 

studie tillföra ny kunskap till området och kunna ge förslag på vidare forskning.  

3. Teori  

De teorier som anses relevanta för denna studies syfte att undersöka rättssystemets 

jämlikhetsproblematik är Ås (1978) teori om härskatekniker, Christies (1986) teori om 

ideala offer samt teorier om social identitet (Tajfel & Turner 1986), gemenskap 

(McMillan & Chavis 1986) och emotionell energi (Collins 2004). Dessa teorier kommer 

att användas som verktyg för att analysera denna studies insamlade empiriska material, 

alltså intervjupersonernas berättelser och ge dem en teoretisk anknytning. Härskartekniker 

(Ås 1978) är relevant för denna studie då flertalet härskartekniker går att tolka från 

intervjupersonernas berättelser. Teorin kan användas för att förklara hur de patriarkala 

strukturer, som intervjupersonerna menar finns inom det svenska rättsväsendet, verkar. 

Teorin om Det ideala offret (Christie 1986) kan hjälpa belysa rättssystemets föreställning 

om kvinnor som anmäler sexualbrott och våld i nära relation och hur detta kan påverka 

dess förmåga att vara jämlik. Teorier om social identitet (Tajfel & Turner 1986), 

gemenskap (McMillan & Chavis 1986) och emotionell energi (Collins 2004) kommer 

användas för att analysera manifestationernas dynamik och betydelse för den enskilda 

deltagaren.  

Här följer en närmre redogörelse för dessa teorier.   
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3.1 Ås (1978) Härskartekniker 

Ås identifierade och presenterade fem härskartekniker år 1978. Härskarteknik beskrivs 

som ett sätt skaffa eller bibehålla negativ makt över andra människor. Ofta är det en 

överordnad grupp som använder härskartekniker gentemot en underordnad grupp för att 

bibehålla sin makt, till exempel män mot kvinnor (Ås 1978, s. 17). De fem första 

identifierade teknikerna är: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, 

dubbel bestraffning och påförande av skuld och skam. Osynliggörande syftar till att få 

den utsatte att känna sig obetydlig genom att förmedla att vad denne säger eller gör inte är 

av värde. Denna teknik kan användas både direkt genom konkreta uttryck av ointresse 

eller indirekt genom exempelvis kroppsspråk som att vända ryggen till. Förlöjligande 

innebär att ha roligt på den utsattes bekostnad med syfte att förminska och göra den 

utsatte osäker. Undanhållande av information är en teknik som avser att undanhålla 

information som berör den utsatte men delge andra som berörs. Dubbel bestraffning 

förmedlar till den utsatte att vad den än gör så är det fel. Om den utsatte exempelvis 

uppmanas att inte vara så tystlåten så anklagas den likväl för att ta för mycket plats ifall 

den säger något. Tekniken skapar en upplevelse av att man inte kan göra rätt och även att 

mycket energi läggs på att ”göra rätt”. Påförande av skuld och skam är en teknik som 

skapar skuld och skam för något som inte är den utsattes fel.  

Ofta används ovan tekniker i kombination med varandra (Ås 1978, s. 17-19). Senare har 

Ås identifierat och presenterat ytterligare två tekniker (Sydsvenskan 2008). Våld och hot 

om våld innebär att olika former av våld (fysiskt, psykiskt, sexuellt etc.) och hot om våld 

används för att tysta den utsatte. Hotet kan vara explicit uttalat eller implicit genom 

exempelvis tecken som en knuten näve eller höjd hand. Objektifiering betyder att den 

utsatte bedöms utifrån yttre attribut och blir till ett objekt. 

ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) har presenterat 

ytterligare en härskarteknik: Splittring som syftar till att skapa inbördes konkurrens i den 

underordnande, utsatta gruppen (ROKS) 

Teorin om härskartekniker sammankopplades 1978 till den feministiska kampen och 

ROKS lyfter fram kvinnors fortsatta utsatthet för härskatekniker. Bland annat kopplar de 

våld och hot om våld till att män använder våld och hot om våld mot kvinnor, att män 
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objektifierar kvinnor genom att exempelvis titta på deras bröst istället för att lyssna på 

vad de säger och att tjejer uppfostras att konkurrera och känna rivalitet istället för lojalitet 

för att skapa inbördes splittring (ROKS).  

Denna teori sammankopplas inte längre enbart med feminism och genusstruktur eftersom 

härskartekniker kan användas av alla oavsett könsidentifikation dvs. användandet av 

härskartekniker ses inte längre som helt könsbundet. Däremot lyfter organisationer såsom 

ROKS som jobbar med utsatta kvinnor fram hur kvinnor fortfarande ofta är en utsatt 

grupp av härskartekniker utav män (ROKS).  

3.2 Christie (1986) Det ideala offret  

Christie (1986, s. 19) har specificerat ett antal kriterier som han menar gör det sannolikt 

att ett offer får en legitim, fullständig och otvetydig status – dvs en status som han kallar 

”det ideala offret”. Dessa kriterier är som följer:  

- offret anses svagt i förhållande till gärningsmannen (sjuka, äldre och väldigt unga får 

enklare en legitim brottsofferstatus ) 

- offret har vid tidpunkten för brottet ägnat sig åt något som anses legitimt och 

respektabelt, dvs inte själv ägnat sig åt något brottsligt/ohederligt  

- offret är helt fri från skuld från det inträffade och befinner sig på en plats som ingen kan 

klandra en för att befinna sig på 

- förövaren upplevs skrämmande, elak och ond 

- förövaren är okänd för offret  

Dessa kriterium menar Christie (1986, s. 19) är viktiga i sexualbrottsmål. Han menar att 

sannolikheten att betraktas som ett idealt offer påverkas av offrets karaktär och 

omständigheterna kring brottet där det ideala är en ung oskuld som på väg hem från ett 

besök hos sina sjuka släktingar (dagtid) blir överfallen av en eller flera okända män, 

utsätts för fysiskt våld och sedan ett sexuellt övergrepp. Vidare skriver Christie (1986, s. 

19): 

“the ideal victim is weak compared to the unrelated offender, as well as having put a reasonable 

energy into protecting herself (in rare cases himself) against becoming a victim. These are necessary 

conditions but not always sufficient”.  
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Christie (1986, s. 19-20) hänvisar till bland annat våld i nära relation och sexuella 

övergrepp inom äktenskapet för att exemplifiera när det inte räcker med att offret är 

svagare i förhållande till gärningsmannen för att få en legitim brottsofferstatus.  

Det ideala offret behöver och skapar den ideala förövaren. Med detta menar Christie att 

ju mer idealt ett offer kan anses vara desto mer ideal anses förövaren vara och vice versa. 

Christie argumenterar att få våldsförövare kan anses ideala. Många våldsförövare har en 

relation till offret, särskilt om offret är kvinnligt så föreligger ofta en nära relation 

(Christie 1986, s. 19-21,25).  

Christie (1986) lyfter även ett sjätte kriterium som inte ofta får utrymme när teorin 

diskuteras, ofta refererar man till Christies fem kriterier exempelvis i ”Ideala offer och 

andra” av Lindgren och Lundström 2010. Detta sjätte kriterium som bör uppfyllas för att 

erhålla status som det ideala offret är att man är: 

”powerful enough to make your own case known and successfully claim the status as an ideal 

victim” (Christie 1986, s .21).  

Alltså offret ska ha tillräckligt mycket inflytande för att kunna hävda sin offersstatus. 

Detta ofta förbisedda kriterium är viktigt för att kunna förstå offerskap i ett samhälle där 

maktpositioner är ojämnt fördelade. Det kan även hjälpa till att illustrera 

manifestationerna #rättslösas betydelse för kvinnliga offer då de kan anses samlas för att 

hävda kvinnans offerstatus och belysa behandlingen av henne i det svenska rättssystemet.  

3.3 Social identitet, känslan av gemenskap och emotionell energi   

Inom den sociala identitetsteorin diskuteras bland annat hur grupptillhörighet verkar 

identitetsskapande för individen. Individen definierar sig själv utifrån samma egenskaper 

som gruppen och sätter ett högt emotionellt värde på att vara en del av 

gruppen/gemenskapen. Den grupp som individen själv tillhör definieras som ingruppen. 

Medlemmar av ingruppen delar en känsla av gemenskap och lika identitet. Motsatsen till 

ingruppen är utgruppen, de skiljer sig från medlemmarna i ingruppen (Tajfel & Turner 

1986, s. 7).  

McMillan och Chavis presenterade 1986 sin teori ”sense of community” vilket i denna 

studie översätts till ”känslan av gemenskap”. Den berör individens känsla av tillhörighet 

med-, identitet i- och anknytning till gruppen. McMillan och Chavis (1986, s. 6-9) 

definierar känslan av gemenskap som att medlemmar finner samhörighet med gruppen, 



 

11 

 

att medlemmar i gruppen betyder något för varandra och en delad känsla av att 

medlemmarnas behov kommer mötas genom deras engagemang för gruppen.  

Enligt Collins (2004, s. 3-4, 48) teori om interaktionsritualer och emotionell energi 

behöver individen interaktionsritualer. Därför söker sig individen till interaktionsritualer 

att delta i. En interaktionsritual uppstår i mötet mellan människor. En lyckad interaktion 

genererar hög emotionell energi som medför att deltagarna vill fortsätta interaktionen som 

blir till en ritual. Hög emotionell energi bidrar till känslor av tillfredställelse, tillit och 

solidaritet mot övriga deltagare hos individen. En grupp som genomför lyckade 

interaktionsritualer får en kollektiv känsla som är starkare än individens och kan därför 

höja individens energi. En grupp som har hög emotionell energi har hög gruppsolidaritet 

och medlemmar känner en stark grupptillhörighet. Denna grupptillhörighet blir viktig för 

individens välbefinnande. Därför vill medlemmar i en lyckad interaktionsritual fortsätta 

att mötas, på så vis fylls den emotionella energin på (Collins 2004, s. 47,102, 107).  

Social identifikation, känslan av gemenskap och emotionell energi i förhållande till 

manifestationerna #rättslösa kommer att diskuteras i kapitlet ”resultat och analys” av 

denna studie.  

4. Metoddiskussion  

För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ ansats valt ut och genomförandet är 

semi-strukturerade intervjuer. I detta kapitel redogörs och motiveras den metodologiska 

processen. I kapitlet diskuteras även metodologiska överväganden och etiska principer.  

4.1 Motivering för val av metod  

Denna studie har ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på så vis att offerskap, brott och 

genus kommer hanteras som något som konstrueras genom rådande sociala strukturer (ett 

patriarkalt rättssystem). Socialkonstruktivism ifrågasätter realism och lyfter fram att 

verkligheten är socialt konstruerad. Verkligheten är inte objektiv utan ges olika 

innebörder och mening i olika sociala sammanhang (Burr 2003, s. 7).  

För att kunna utgå från intervjupersonernas egna erfarenheter, känslor och tankar vilket 

denna studie gör behövdes ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt (Loseke 2016, s. 

29).  
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Valet av metod bör styras av vilken forskningsfråga man vill besvara. Kvantitativ data är 

enkelt uttryckt en beräkning (statistiskt material och siffror) och kvalitativ data kan avse 

exempelvis händelser och yttrande vilket också kan ge oss en inblick i abstrakta fenomen 

som tankar och känslor (Ahrne & Svensson 2015, s. 10, 14). Eftersom syftet med denna 

studie var att få fram tankar, upplevelser och känslor lämpade sig en kvalitativ metod 

bättre.  

Intervjuns styrka ligger i att flera samhällsfenomen kan behandlas på ett tidseffektivt vis. 

Svagheter med intervju som metod är risken att få en begränsad bild och att resultatet kan 

vara svårt att generalisera. Bryman (2011, s. 369) talar om att skapa ”måttliga 

generaliseringar” och exempel på sätt att generalisera en kvalitativ studie är att 

generalisera till liknande miljöer eller till andra studier som gjorts inom samma område 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 25-27). Därför blir avsnittet ”Bakgrund” ett sätt att måttligt 

generalisera till liknande miljöer/studier.  

Semistrukturerade intervjuer utgår från en mall med förberedda frågor som kan anpassas 

efter respondenten och modifieras utifrån miljö och hur intervjun utvecklar sig (Patel & 

Davidson 2011, s. 82-83). Denna form av intervju lämpade sig bäst för studiens syfte då 

flexibiliteten medför att jag som forskare kan ställa följdfrågor, följa sidospår och följa 

det som intervjupersonen tycker är viktigt samtidigt som viss struktur finns med hjälp av 

en intervjuguide (Bryman 2011, s. 415). Intervjuguiden verkade i denna studie som ett 

medel för att öka validiteten, med hjälp av den kunde jag lättare hålla min röda tråd och 

säkerställa att det jag ville undersöka var det jag faktiskt undersökte. För att öka studiens 

innehållsvaliditet, alltså huruvida intervjufrågorna kunde anses relevanta och ge bra 

täckning över det problemområde som skulle undersökas, godkändes intervjuguiden utav 

handledare innan användning (Patel & Davidson 2011, s. 102-103). 

För att kunna uppnå viss mättnad, alltså kunna se återkommande svarsmönster, gjordes 

totalt nio intervjuer då Ahrne och Svensson (2015, s. 42) rekommenderar minimum sex-

åtta intervjuer. Intervjuerna tog mellan 30–60 min, de flesta blev omkring 45 min – någon 

lite längre och någon lite kortare. Eftersom det kan vara tidskrävande att transkribera och 

bearbeta materialet vid en semi-strukturerad intervju (Ahrne & Svensson 2015, s. 14) så 

gjordes en avgränsning på just nio intervjuer då detta bedömdes rimligt i förhållande till 

studiens tid och omfattning. 
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På grund av Corona-pandemin och folkhälsomyndighetens rekommendationer för social 

distansering genomfördes telefonintervjuer. En nackdel med telefonintervjuer är att det 

inte går att läsa av intervjupersonernas ansiktsuttryck och kroppsspråk medan en fördel 

kan vara minskad ”intervjuareffekt”, dvs att intervjupersonen tros påverkas mindre av 

forskarens attribut över telefon än vid ansikte-mot-ansikte (Bryman 2011, s. 210). Efter 

intervjupersonens godkännande spelades samtalet in och materialet bearbetades med 

transkribering vilket ökar denna studies reliabilitet (Patel & Davidson 2001, s. 104). Att 

spela in intervjun medför även enligt Bryman (2011, s. 428) att forskaren kan fokusera 

bättre på ämnet och intervjupersonens svar.  

Sammantaget bedömdes att semi-strukturerade intervjuer via telefon passade studien bäst 

då de var genomförbara och lämpliga i förhållande till studiens syfte och potentiella 

problemfaktorer som generaliserbarhet och mättnad har eftersträvats utifrån studiens 

omfattning.  

4.2 Urval  

Denna studie syftar till att undersöka jämlikhetsproblematiken inom det svenska 

rättssystemet och manifestationerna #rättslösa. Ett strategiskt målinriktat urval 

tillämpades med mål att finna personer som kunde tänkas vara relevanta för studiens syfte 

(Bryman 2011, s. 194). Bryman (2011, s. 194) beskriver att syftet med ett målinriktat 

urval är att skapa enhällighet mellan studiens frågeställningar och urvalet. Personer som 

engagerat sig i manifestationer under #rättslösa antogs kunna bidra med relevant 

information eftersom manifestationerna syftar till att påtala jämlikhetsproblematiken i 

vårt rättssystem. Därför kontaktades deltagare via deras lokala Facebook-grupper där 

denna studies syfte presenterades. Det visade sig även att några av dessa personer själva 

anmält denna typ av brott och var villiga att tala om detta vilket ytterligare stärkte urvalet. 

Samtliga som deltog i denna studie var kvinnor. Ålder varierade men samtliga var över 16 

år och därför krävdes inte något samtycke från vårdnadshavare. Jag valde att ställa relativt 

lite personliga frågor såsom yrkeskategori och utbildningsnivå eftersom jag ansåg att det 

inte var relevant. Det jag var ute efter var deras engagemang i manifestationerna och 

tankar/känslor kring det svenska rättssystemet och den feministiska kampen. Jag fick stort 

gensvar från de kvinnor som kontaktades. De som valde att ställa upp på en intervju 
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upplevdes som väldigt positiva till att denna studie skulle göras och flexibla att boka tid 

för intervju med.  

Jag tog kontakt med kvinnorna som bedömdes vara lämpliga intervjupersoner. De flesta 

svarade och ville ställa upp. Ett fåtal läste inte mitt meddelande. Två avböjde, en med 

anledning av telefonskräck och en för att hon inte ville svara på frågor kring förtalsdomar 

mot kvinnor som berättat om sin förövare vilket hon misstänkte skulle komma upp. En 

potentiell problematik med mitt urval är att jag nått de som varit allra mest engagerade 

och entusiastiska över #rättslösa. Jag kan ha missat kritiska röster, kvinnor som 

exempelvis varit missnöjda med deltagandet i manifestationerna och eventuella 

avhoppare. Kvinnan som valde att inte ställa upp med anledning av att hon misstänkte att 

det skulle komma frågor kring förtalsdomar mot kvinnor som berättat om sin förövare 

kanske hade kritiska åsikter, det kan också tänkas att hon själv befann sig i en rättsprocess 

och att det därför var ett känsligt ämne. Det är omöjligt att veta. 

Även om det finns en risk för ett ”biased” urval, att jag lyckats nå de allra mest 

engagerade kvinnorna, så blev urvalet lyckat för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Ett strategiskt urval fungerade även väl i förhållande till att jag valt en 

kvalitativ metod och med hänsyn till studiens tid och omfattning. I framtida studier kan 

man exempelvis tänkas tillämpa en kvantitativ metod för att nå ut till ett större urval eller 

aktivt söka efter kvinnor med både positiva och negativa erfarenheter från deltagandet.  

4.3 Forskarens roll och etiska principer  

Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 28-29) skriver att forskaren själv går alltid in i 

studien med tidigare kunskaper vilket kan påverka hur man tolkar och förstår resultatet. 

Detta innebär att det är viktigt för forskaren att vara reflexiv alltså medveten om att hens 

förförståelse kan ha inverkan på resultatet. De menar att transparens och att kontinuerligt 

motivera forskningsprocessen ökar studiens trovärdighet. Även Ahrne och Svensson 

(2015, s. 25) nämner transparens som ett sätt att öka studiens trovärdighet. Genom att 

därför noggrant redogöra och motivera mina val som forskare önskade jag uppnå en 

högre trovärdighet.  

Förförståelsen innefattar forskarens hypoteser, erfarenheter, yrkesmässiga perspektiv och 

den teoretiska referensram som forskaren har när projektet påbörjas och påverkar 

forskaren under hela projektets gång. Förståelsen är vanligtvis en viktig del av forskarens 
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motivation för att inleda forskning kring ämnet (SBU 2017, s. 86). Den förförståelse som 

fanns inför denna studie grundas mycket riktigt i egna erfarenheter och genom tankar som 

väckts i tidigare kurser som berört genus och kriminalitet. Det fanns en uppfattning om att 

kvinnor som anmäler sexualbrott och våld i nära relation upplever en känsla av rättslöshet 

och en förförståelse om att få anmälningar leder till åtal och ännu färre till fällande dom. 

Detta motiverade helt klart mig att skriva min kandidatuppsats om detta ämne. 

Förförståelsen kan dock bidra till att forskaren går in i projektet med begränsad öppenhet 

(SBU 2017, s. 86). Detta stärkte valet av semistrukturerad intervju ytterligare då en 

strukturerad intervju skulle ge lite utrymme för att information och förhållande som jag 

inte tänkt på i förväg skulle kunna framkomma (Johannessen & Tufte 2003,s. 70-71). De 

förberedda frågorna kunde anpassas efter varje intervjuperson och modifieras utifrån 

miljö och hur intervjun utvecklade sig (Patel & Davidson 2011, s. 82-83).  

Vid en intervju kommer man som forskare ofta miljön och personerna man vill forska 

kring nära (Ahrne & Svensson 2015, s. 14). Jag var av samma biologiska kön och ungefär 

samma ålder som intervjupersonerna samt hade en förförståelse i linje med det dem 

uttryckte under intervjun vilket såklart kan ha inverkan på resultatet. Däremot upplevde 

jag att dessa gemensamma faktorer medförde att intervjupersonerna gärna talade med mig 

även om mer känsliga ämnen och gärna utvecklade sina svar, de flesta uttryckte på olika 

vis hur positiva de var att jag gjorde en studie kring detta ämne.  

Varje intervju inledes med en muntlig redogörelse för de etiska principer som studien 

följde utifrån vetenskapliga rådets etiska riktlinjer (Vetenskapliga rådet 2020). 

Informationskravet uppfylldes genom att informera intervjupersonen om studiens syfte 

och deras roll i studien. De informerades även om att deras medverkan var frivillig och att 

de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan, på så vis uppfylldes även 

samtyckeskravet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att det insamlade materialet inte 

kommer att användas till andra ändamål. Slutligen uppfylldes konfidentiellkravet genom 

anonymisering utav intervjupersonerna och att allt godkänt inspelat material raderades 

efter studiens färdigställande. Intervjupersonernas namn är fiktiva, i denna studie heter 

de: Adel, Astrid, Edith, Florence, Hillary, Jeanne, Margaret, Michelle och Selma.   
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4.4 Förberedelser  

En kvart innan bokad intervju skickade jag ett meddelande till intervjupersonen för att 

påminna om vår tid och säkerställa att hon befann sig på en lämplig plats för en intervju. 

Det fanns element med den fysiska intervjun som jag saknade: ögonkontakt, möjligheten 

att bjuda på en kaffe och kunna läsa intervjupersonens kroppsspråk. Intervjupersonerna 

var dock så positiva och öppna att samtalen flöt på bra och mycket empiriskt material 

blev insamlat. 

4.5 Alternativa metoder  

Det hade gått att undersöka det svenska rättssystemets jämlikhetsproblematik med hjälp 

av annan metod än semi-strukturerade intervjuer. Exempelvis skulle man kunna göra en 

diskursanalys av domar eller tidningsartiklar som berör området. Det skulle också gå att 

göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät, exempelvis mäta hur många kvinnor 

inom en urvalsgrupp som känt sig kränkta i mötet med rättsväsendet och hur många som 

upplever att de fått rättslig upprättelse efter att ha blivit utsatt för sexualbrott eller våld i 

nära relation. Då denna studie avsåg att undersöka tankar, känslor och åsikter från 

urvalsgruppen ”deltagare i manifestationerna #rättslösa” ansågs semi-strukturerade 

intervjuer vara mest lämpligt. I mina fortsatta studier kan jag dock tänka mig att forska 

vidare på området med hjälp av andra metoder såsom diskursanalys eller kvantitativ 

metod.  

5. Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna och en analys 

utifrån teman genus och rätt och social identitet, gemenskap och emotionell energi. 

Teman analyseras utifrån Ås (1978) teori om härskatekniker, Christies (1986) teori om 

ideala offer samt teorier om social identitet (Tajfel & Turner 1986), gemenskap 

(McMillan & Chavis 1986) och emotionell energi (Collins 2004). Analysen tar även stöd 

av statistik från Brå och tidigare svensk forskning inom genus och rätt.  

5.1 Genus och rätt  

5.1.1 Det ojämlika rättssystemet  

Dagens svenska rättssystem beskrivs som ett system uppbyggt av män vilandes på en 

patriarkalisk grund (Andersson 2004, s. 275). Detta är en syn som deltagare i 
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manifestation #rättslösa delar. Bland annat tror de att polisen inte får tillräckligt med 

resurser för att vi lever i ett patriarkat där kvinnor aldrig riktigt haft samma värde som 

män och för att rättsväsendet tenderar att skuldbelägga kvinnan genom att resonera kring 

exempelvis hennes klädsel. Att resonera kring kvinnans klädsel tyder på objektifiering 

eftersom den utsatte bedöms utifrån yttre attribut och blir till ett objekt. Under intervjun 

med Adel tar hon upp att rätten också resonerar kring huruvida en brottsutsatt kvinna 

druckit, tagit droger och om hon verkligen gjort tillräckligt med motstånd. Hon resonerar: 

Det är så ofta man har skuldbelagt kvinnor och sett till ja, men vad har dom gjort för fel i det här? 

Vad har dom haft för kläder på sig och hur mycket har dom druckit och har dom flörtat och ville 

dom inte egentligen och har dom gjort tillräckligt med motstånd? På något sätt blir det att skulden 

alltid är kvinnans. 

Detta överensstämmer med Christies (1986) teori om det ideala offret som påtalar att det 

ideala offret bland annat bör anses ägnat sig åt något legitim och respektabelt vid det 

inträffade, ha befunnit sig på en oklanderlig plats och anses helt fri från skuld i det 

inträffade. Att som kvinna anses helt fri från skuld när det gäller sexualbrott och våld i 

nära relation verkar vara svårt när skuldfrågan bedöms av ett patriarkaliskt system som 

strukturellt ifrågasätter den brottsutsattes beteende istället för förövarens (Andersson 

2004, s. 14). På så vis nyttjas härskatekniken påförande av skuld och skam där skulden 

förflyttas från den åtalade (mannen) till offret (kvinnan).  

I bakgrunden för denna studie presenteras ett förhör i tingsrätten med ett kvinnligt vittne. 

Vittnet uttrycker en osäkerhet kring vad som är en våldtäkt och tror att en våldtäkt måste 

innehålla fysiskt våld och tvång. En osäkerhet som åklagaren bemöter genom att benämna 

det inträffade som ”nån våldtäkt som kanske inte var nån våldtäkt”. Flera 

intervjupersoner, bland annat Michelle, påtalar att ett problem med 

sexualbrottshanteringen idag är rättssystemets föreställning av vad en våldtäkt är och hur 

offret förväntas reagera på det. Åklagaren i det presenterade förhöret visar på en 

föreställning om att en kvinna givetvis anmäler ett sexual- eller våldsbrott i anslutning till 

att det inträffar. Rapport 2019:5 (s. 85) visar tvärtom att anmälningsbenägenheten för 

sexualbrott är låg och att en anledning är för att det kan ta tid för kvinnan att förstå att det 

hon blivit utsatt för faktiskt är ett brott. Anmälningsbenägenheten är större för händelser 

som ”passar in i den mer stereotypiska bilden av en våldtäkt, där gärningspersonen är 

okänd och där våld förekommit” (Brå 2019:5, s. 87). Vittnet visar klar osäkerhet eftersom 
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våldtäkten hon blivit utsatt för inte passar in i denna stereotypiska bild även om hon vet 

att den sexuella handlingen skett mot hennes vilja. Dessutom visar rapport 2019:9 (s. 27) 

att reaktionen ”frozen fright” som definieras ” den som utsätts för en traumatisk situation 

helt eller delvis förlorar förmågan att röra sig eller ge ljud ifrån sig” är tämligen 

outforskad. De få studier som gjorts avseende ”frozen fright” har visat väldigt varierande 

resultat som antyder bland annat att vilken miljö som offret frågas kring sin reaktion på 

övergreppet påverkar. I ett polisförhör verkar fler vilja framhäva hur hon gjort motstånd 

medan i en sjukhusmiljö pratar kvinnan mer om paralysering (Brå 2019:9, s. 27-28). 

Detta kan tolkas som att rättssystemets föreställning om hur en brottsutsatts kvinnas 

reaktion ska vara avspeglas i kvinnans berättelse. I en sjukhusmiljö där hon förmodligen 

inte känner sig lika pressad att ”svara rätt” vågar hon prata om paralysering.  

Genom fortsatt forskning kring ”frozen fright” och skillnader i beskrivning av reaktion 

beroende på miljö kanske maktaspekten kan synliggöras -alltså den makt som polisen 

som förhör offret har och hur dennes föreställningar om hur ett kvinnligt brottsoffers 

reaktion bör vara påverkar brottsoffret. Att som kvinna inte våga berätta om paralysering 

kan vara kopplat till att inte vilja skuldbeläggas för det inträffade, alltså undvika 

påförande av skuld och skam.  

Något som berörs i flera intervjuer är polisens resurser. Intervjupersonerna menar att 

kvinnor som utsätts för sexual- och våldsbrott inte är prioriterade. De får visst stöd i 

rapport 2019:9 som säger att polisen prioriterar bort sexualbrott till förmån för att utreda 

andra brott (Brå 2019:9, s. 36). Att kvinnor som sedan manifesterar och verkar för att 

uppmärksamma detta i sin tur blir åtalade menar många intervjupersoner är befängt. Adel 

står själv åtalad för störande av ordning efter att ha samordnat en manifestation under 

#rättslösa. Hon säger: 

Polisen går hela tiden ut och säger att dom inte har tillräckligt med tid och resurser och då undrar 

man ju hur de kan ha tid och resurser till det här? Man kan inte lägga tid på att utreda de mordhot 

som kvinnor får, misshandel som kvinnor utsätts för och alla våldtäkter som kvinnor utsätts för men 

det här kan polisen lägga resurser på att utreda, kvinnor som har stått hand i hand på en trottoar och 

varit tysta. 

Samtliga intervjupersoner var överens om att kvinnor som åtalas för förtal till följd av att 

ha berättat om sin förövare är felaktigt och flera menade att detta understryker kvinnors 

rättslöshet, systemet vill att kvinnor ska vara tysta. Åtalen avseende störande av ordning 
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och förtal i förhållande till kvinnor som berättar om- och manifesterar mot kvinnors 

utsatthet har påverkat flera intervjupersoners förtroende för rättssystemet negativt och 

åtalen anses understryka deras poäng om att kvinnor är rättslösa:  

Nu har folk börjat bli dömda för förtal och så vidare, det visar ju bara ännu mer liksom på poängen 

att vi inte har rätt nånstans för att för det första har vi män som väljer att ta våra kroppar ifrån oss 

och vår fria vilja ifrån oss och när vi anmäler det så läggs det alltid ner, oftast i brist på bevis… och 

sen så när man då tar det sista man kan göra liksom är ju att använda ens egna röst och ha rätt att 

berätta vad man blivit utsatt för men nu har vi också blivit anmälda för att vi då berättar om förövare. 

(Jeanne) 

En utav Anderssons (2004) identifierade huvuddiskurser handlar om att bestämma genom 

att avböja där Andersson fastslår att innebörden av sexuell integritet inte diskuterades 

nämnvärt men att den förknippas med att offret ska bestämma genom att avböja. På så vis 

produceras även en skyldighet för rättskyddssubjektet att visa sin inställning (Andersson 

2004, s. 244, 254). De hovrättsprövningar som Andersson analyserat talade främst om 

”offrets vilja istället för förövarens beteende, som den rättsliga prövningen enligt åtalet 

handlade om” (Andersson 2004, s. 219). Under flertalet intervjuer tas flera exempel upp 

på rättsfall där rätten analyserat offrets beteende snarare än förövarens:  

Har du hört om flaskvåldtäkten?... Senaste jag hörde var att dem unga killarna gick fria för att rätten 

dömde att dom slutade ju när hon började blöda och då kan det inte räknas som ett övergrepp… och 

det här med att när hon försökte hålla igen benen för att förhindra det så menade rätten att hon bara 

var blyg. (Adel) 

Ovan fall kan kopplas till Anderssons (2004) andra identifierade huvuddiskurs som avser 

våld och vilja. Andersson menar att våldtäktslagstiftningens som den löd 2004 enbart 

fokuserade på våldet men att övriga diskurser som hon analyserat fokuserar på hur offret 

uttryckt sin vilja och att det straffrättsliga kravet på våld tolkas helt i ljuset av offrets 

vilja. Hon tycker att resonemang kring att förövaren ska respektera kvinnans nej innebär 

samtidigt att förövaren inte har något att respektera eller rätta sig efter om hon inte 

uttryckligen säger nej (Andersson 2004, s. 246-247, 256). Även om lagtexten uppdaterats 

sedan 2004 verkar rättens föreställningar om våld och vilja leva kvar. Detta visar på något 

som flertalet intervjupersoner lyfter: det kan omformuleras och skrivas till hur många 

lagar om helst, om inte rådande patriarkala strukturer inom svenskt rättsväsende förändras 

kommer de inte ha någon praktisk påverkan.  
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Fallet som Adel lyft ovan,”flaskvåldtäkten” går även att koppla till härskartekniken 

dubbel bestraffning. Det vanligaste rättsliga resonemanget utgår ifrån att kvinnan gör 

motstånd och om hon inte gjort det krävs att hon ger en godtagbar förklaring till varför 

inte (Andersson 2004, s. 218), men när offret i ovan rättsfall gjort aktivt motstånd hävdar 

rätten att hon är blyg – hur kvinnan än agerar så blir det fel. Ytterligare exempel där 

rättssystemet, i detta fall polisen, valt att analysera offrets beteende och där offret fått 

dubbel bestraffning är ett annat fall som Adel berättar om: 

Fallet med X i X, hon som blev drogad och våldtagen av en polis. Han gick ju fri såklart eller om det 

lades ner men sen blev ju hon åtalad för att ha droger i kroppen och det är ju också en ganska stark 

markering att först kan du alltså bli drogad av nån annan och våldtagen och sen ska du själv bli 

åtalad för att ha droger i kroppen som du själv inte valt att ha. 

I ovan fall blir kvinnan bestraffad dubbelt eftersom hon drogas och sedan blir åtalad för 

att ha droger i kroppen. Samtidigt som våldtäktsmålet inte tas upp i en rättegång. Selma 

berättar att en utav manifestationerna har organiserats för att protestera mot att 

förundersökningen mot en annan våldtäktsanmäld polis lades ner. Kanske kan utfallet i 

dessa våldtäktsanmälningar härledas till mannens yrke: polis. Hans ställning i samhället 

som beskyddare rimmar illa med den ideala gärningsmannen som enligt Christie (1986, s. 

25) är skrämmande, elak och ond. Enligt Christie (1986, s. 25) står det ideala hos 

gärningsmannen i direkt relation med det ideala hos offret, ju mindre ideal gärningsman 

desto mindre idealt offer och desto lägre legitimitet får hennes brottsofferstatus.  

En annan problematik som flera intervjupersoner lyfter, som kan kopplas till 

härskarteknikerna påförande av skuld och skam och osynliggörande, är tystnaden som 

förväntas utav kvinnan:  

 Män som grupp är värda mer än kvinnor som grupp, det är min samhällsanalys. Kvinnor har ju i alla 

tider skullat hålla alla grejer inom sig och varit tysta och acceptera läget. Ja, om man nu blir 

våldtagen ja då ska man ju hålla det hemligt för det är skamligt. Det får vi ju lära oss från att vi är 

små liksom. (Jeanne) 

Jeanne utvecklar sitt resonemang om att tystnad förväntas av kvinnan och att när kvinnor 

nu börjar berätta om vad som hänt dem, även händelser långt bak i tiden blir det väldigt 

obekvämt för gärningsmän har ”varit trygga” med tystnaden så länge. Hon lyfter även att 

kvinnor som berättar får kritik och döms utav stora delar av samhället för att hon inte tar 

hänsyn till hur hennes berättelse påverkar hans liv:  
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Indirekt så blir det ju liksom sagt då att det är kvinnorna som förstör eftersom det är vi som blir 

dömda. 

På så vis anser hon och flera andra intervjupersoner att åtalen om förtal och störande av 

ordning i dessa sammanhang används som medel för att avskräcka kvinnor från att berätta 

och bevara den trygga tystnaden de manliga gärningsmännen är vana vid. Detta får visst 

stöd utav Andersson (2004, s. 47) som menar att dagens rättssystem har en grundläggande 

utgångspunkt för den åtalades rättssäkerhet. Kvinnan skuldbeläggs för att inte ta hänsyn 

till förövarens familj vilket bland annat förmedlar att hon och hennes familj har lägre 

värde och det hon utsatts för tappar betydelse. Härskarteknikerna kan skapa problem för 

det kvinnliga offret att uppnå Christies (1986, s. 21) sjätte kriterium för ett idealt offer. 

Alltså anses kunna vara starkt nog att hävda sin offerstatus.  

Ett annat återkommande tema i flera intervjuer är media som intervjupersonerna tycker 

skriver mycket om gängkriminaliteten som de menar påverkar en begränsad grupp men 

väldigt lite om mäns vålds mot kvinnor. När det omskrivs anser dem att det på sätt och vis 

mörkläggs genom exempelvis otydlig rubricering. Margaret menar att det är stor skillnad 

på ”Polis fick ingripa vid lägenhetsbråk” och ”Kvinnan misshandlad av sin man”. Hon 

säger också att medias intresse speglar samhällsintresset. I förhållande till detta är 

justitieminister Morgan Johannssons uttalande i DN intressant:  

Det räcker att titta på det dödliga våldet. Det farligaste en man kan göra är att gå med i ett 

organiserat gäng. Det farligaste en kvinna kan göra är att leva med en våldsam man. (DN 2020)  

Att det dödliga våldet som drabbar män syns i media mer än det våld som dödar kvinnor 

visar enligt Margaret att samhällsintresset är större när män är de utsatta. Detta tyder på 

det som Ås (1978, s. 18) kallar för osynliggörande som syftar till att få den utsatte 

(kvinnan) att känna sig obetydlig genom att förmedla att vad denne säger eller gör inte är 

av värde. 

Sammantaget är intervjupersonerna eniga om att rättssystemet har en patriarkalisk 

struktur och kultur som påverkar dess objektivitet. Deras utsagor får stöd i tidigare 

forskning såsom Svensson (1997) och Andersson (2004). Jag menar att det ojämlika 

delvis kan förklaras med stöd av Christies (1986) teori om det ideala offret. Många 

kvinnor som utsätts för sexualbrott och våld i nära relation har svårt att få en legitim, 

otvivelaktig offersstatus. Anderssons forskning (2004, s. 14) tyder på att det ligger i 

rättssystemets ryggmärg att fokusera på offrets uppgifter och beteende i en process som 
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egentligen rör förövaren, när det gäller kvinnor som utsatts för sexualbrott och våld i nära 

relation. Svenssons forskning (1997, s. 300) visar att genusrelevans är en viktig faktor i 

samhällsordningen och att maktaspekten måste synliggöras på ett strukturellt plan. Här 

anser jag att man kan använda Ås (1978) teori om härskartekniker för att synliggöra 

maktaspekten på ett strukturellt plan inom rättsväsendet. Förslagsvis skulle man i en mer 

omfattande studie kunna kombinera diskursanalys av olika rättsmaterial (likt Andersson 

2004) med intervjuer av kvinnor som varit genom rättsprocessen för att få en klarare bild 

av deras upplevelser. På så vis skulle man kunna kartlägga vilka härskartekniker som 

används, av vem och vid vilket tillfälle i processen.  

5.1.2 Kvinna och #Rättslös  

Ett återkommande ämne i det intervjuer som genomfördes är att kvinnans lagstadgade 

rättigheter inte tillämpas i praktiken. Detta framkom särskilt i samtal med Hillary och 

Adel: 

Det handlar om att även om man (som kvinna) har juridiska rättigheter så eftersom man inte har en 

jämställdhetskultur så har man inte samma förutsättningar till att få utnyttja sina juridiska rättigheter 

och att man därför är rättslös som icke-man. (Hillary) 

Det finns säkert dom som skulle säga att ja men ni har ju visst rättigheter enligt lagen men jag tycker 

att de tillämpas ju aldrig. Även om de finns i teorin så tycker jag att i praktiken så har man ju inte 

riktigt några rättigheter. Det känns ju som att männen har mer rättigheter. (Adel)  

Varför deltagare från manifestationen #rättslösa ser kvinnan som rättslös är enligt Adel 

bland annat på grund av att så många sexualbrottsfall läggs ner och en känsla av att fallen 

läggs ner väldigt fort utan en ordentlig utredning. SOU 12016:60 kritiserar polisens 

initiala arbete såsom brottsplatsundersökning, spårsäkring och förordnande av 

målsägandebiträde då det inte alltid genomförs och framhäver vikten av att polisen 

fortsätter att arbeta för att förbättra de attityder som fortfarande förekommer när det gäller 

sexualbrottslighet (Brå 2019:9, s. 36). En del av de förbättringsförslag som Brå (2019:9, 

s. 36-37) föreslår är kortare handläggningstider, att ett målsägandebiträde bör förordnas i 

större utsträckning och i tidigare skede, att förhör med både målsägande och misstänkt 

bör filmas och hålla högre kvalitet samt målsägandes och misstänktes skador eller 

avsaknad av skador bör dokumenteras tydligare. Florences motivation till att engagera sig 

 

1 SOU står för ”Statens offentliga utredningar” 
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i manifestationerna #rättslösa grundade sig bland annat i personliga erfarenheter av att ha 

anmält ett sexuellt ofredande och ge sig själv en möjlighet att bearbeta detta. Hon menar 

att det blir ”ett himla jobb” den dagen en kvinna väljer att anmäla denna typ av 

brottslighet. Något som hon upplevde som väldigt påfrestande var att behöva upprepa sin 

historia. Myndigheterna nöjde sig inte med att hon berättade en eller två gånger utan 

krävde att historian skulle upprepas ett tiotal gånger. Detta visar på nyttan av att spela in 

förhör som Brå (2019:9) menar vore en förbättringsåtgärd – på så vis skulle de första 

förhören kunna spelas upp för parter som behöver ta del av berättelsen längre in i 

utredningen. 

Florence berättar att efter hon upprepat sin historia följde en väldigt lång väntan där hon 

som målsägande kände sig utelämnad. Den hon anmält hade ju blivit informerad om 

anmälningen och hon upplevde inte att hon erbjöds något skydd. Florence uttalar även att 

hon fått intrycket av att det inte är ”jättepopulärt” att anmäla när man som kvinna blivit 

utsatt för sexualbrott vilket visar hur de negativa attityder som fortfarande finns kvar 

enligt Brå (rapport 2019:9) upplevs hos offret. Erfarenheten från denna anmälan gör att 

hon aldrig skulle anmäla igen: 

Jag har bara anmält en gång och det är väl därför jag känner att jag gör det aldrig igen, även om jag 

vet att jag borde. Jag ångrar mig idag att jag ens anmälde för det var så otroligt kämpigt. (Florence) 

Några av de vanligaste anledningarna till varför kvinnor väljer att inte anmäla sexualbrott 

och våld i nära relation är just för rädslan för sociala konsekvenser och konsekvensen av 

att förövaren får veta att hon anmält (Brå 2019:5, s. 87-88). Detta kan kopplas samman 

med härskarteknikerna påförande utav skuld och skam då offret får känna skuld och skam 

kring något som inte är hennes fel. Det kan även kopplas till våld och hot om våld som 

kan bli konsekvensen av att en förövare, särskilt om den varit i nära relation med offret, 

får veta om anmälan.  

Jeanne undervisar kvinnor i självförsvar och menar att en stor del av kvinnans försvar 

handlar om att bygga självkänsla och att lägga skulden hos förövaren. Hon berättar att det 

är många, oavsett om man valt att anmäla eller inte, som lägger skulden på sig själv och 

skäms fast man vet att det inte var ens fel. Hon säger att många tänker på sitt beteende 

eller klädsel vid det inträffade vilket indikerar att rättssystemets ifrågasättande av 

kvinnans legitima offersstatus fäst sig som en allmän sanning hos kvinnan oavsett om hon 
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valt att gå genom en rättsprocess eller inte. Det indikerar även en lyckad påförande utav 

skuld och skam (Ås 1978, s. 18) hos brottsoffret.  

Sammanfattningsvis finns det statistik, statliga utredningar och tidigare forskning som på 

olika vis påtalar jämlikhetsproblematik inom vårt svenska rättssystem. En stor 

problematik verkar vara kvinnans rädsla för konsekvenserna av en anmälan, den upplevda 

utsattheten efter en anmälan och litet eller obefintligt stöd för hon som väljer att anmäla.   

5.1.3 Den ”hämndlystna” kvinnan 

Ett antal intervjupersoner talar om behovet av högre straff för de fåtal gärningsmän som 

faktiskt blir dömda inom sexualbrott och våld mot kvinnor. Jeanne säger att rättssystemet 

visar på en likgiltighet även vid fällande domar eftersom strafftid och skadestånd är så 

låga. Hon menar att de skadestånd som kvinnor ålagts betala för förtal när de berättat om 

sin våldtäktsman i förhållande till de skadestånd dömda våldtäktsmän ålagts betala till 

sina offer visar på en skevhet. Vissa kvinnor har till och med betalt mer för förtal än vad 

män gjort för våldtäkt. Denna skevhet kan ses som ett osynliggörande, män som blivit 

utsatta betyder något och får därför förhållandevis högre skadestånd medan kvinnor får 

mindre för att de betyder mindre.  

Det verkar även finnas föreställning inom svenskt rättsväsende om att kvinnor som 

anmäler sexualbrotts drivs av hämnd, inte alltid hämnd för det brott hon blivit utsatt för 

utan att hon falskeligen anklagar mannen för brott som hämnd för något annat - 

exempelvis i rättsfallet som tas upp under bakgrund där åklagaren frågar om vittnet hittar 

på om våldtäkt och systematisk misshandel som hämnd mot sitt ex. Kan föreställningen 

om hämnd vara svaret på Selmas fråga: 

Varför tror dom att vi ljuger om att ha blivit utsatta? 

Är tanken om den hämndlystna kvinnan en del av den patriarkala struktur som verka råda 

inom svenska rättsväsendet? Ställs frågan till ett manligt brottsoffer som anmäler en 

sedan av offret tidigare bekant gärningsman för exempelvis misshandel om han anmäler 

som hämnd för något annat? För att få svar på hur stor betydelse ordet ”hämnd” har i det 

svenska rättssystemet och hur det kopplas till könstillhörighet skulle man i en mer 

omfattande studie kunna studera hur ofta ordet används utav rättsaktörer (polis, åklagare, 

domstol) i brottsmål med kvinnligt kontra manligt brottsoffer. 
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Vidare vill jag påstå att kvinnor som anmäler eller funderar på att anmäla generellt drivs, 

som de flesta andra som anmäler brott, av att få någon form av upprättelse och att 

synliggöra det systematiska våld som kvinnor utsätts för:  

Vissa har dock börjat tänka om kring att polisanmäla och överväger att polisanmäla allt som upplevs 

som kränkande för att synliggöra hur vanligt det är att kvinnor utsätts för sexuella kränkningar, ” Jag 

har inte anmält till polisen, men börjar allt mer tycka att man borde anmäla varje sak, även om den 

känns trivial, eftersom detta är något systematiskt som alla kvinnor blir utsatta för. Det är något jag 

funderar allt oftare på” (Brå 2019:5, s. 85-86). 

Inte en enda gång under intervjuerna med denna studies informanter nämndes att man 

önskar hämnd. Däremot önskar deltagarna från manifestationerna #rättslösa se straff i 

proportion till brottet. Kriminologen David Garland (2001, s. 142) lyfter att allmänhetens 

oro och missnöje leder till ökat tryck på politiker som agerar för att göra allmänheten 

nöjd. Manifestationer som #rättslösa kan därför ge konkret tyngd i kriminalpolitiska 

frågor. Den större manifestationen #metoo har exempelvis medfört att #metoo i dagens 

läge nämns i trettio riksdagsmotioner. Dessa skulle i framtiden kunna analyseras närmre, 

dels i innehåll dels i bemötande hos de utskott som motionen berör.  

5.2 Gemenskap, social identitet och emotionell energi 

5.2.1 Att delta i en manifestation under #rättslösa   

Att delta i en manifestation under #rättslösa är ett sätt känna och skapa gemenskap, ur ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt kan man säga att manifestationen konstruerar 

gemenskap. Denna gemenskap verkar stärka individen:  

Det gör att man känner sig mycket starkare när man engagerar sig till exempel i just ett manifest 

eller en demonstration som går under den här hashtaggen rättslösa… att vara i det här liksom, dels 

liksom som rättslös kan man ju säga så känner man sig väldigt ensam i det ensamma och att se att 

folk för ihop varandra, förenar sig gör att det känns bättre. (Florence) 

En fråga där intervjupersonernas åsikter går något isär är avseende hur män på bästa sätt 

kan stötta feminism och kampen för jämställdhet. Några tycker att män inte bör delta i 

aktiviteter som anordnas utav kvinnor utan skapa sina egna forum, grupper och 

manifestationer medan ett fåtal anser att alla, oavsett kön, bör delta för ökad samlad kraft. 

Edith motiverar sin ståndpunkt: 
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Ofta när dom väl säger någonting så handlar det ändå om dom. Det är väldigt sällan som jag i alla 

fall har stött på en man som bara kan helt acceptera vad feminism är och stötta den utan att blanda in 

sig själva och sina egna frågor. Så jag tyckte det var jätteskönt att det inte var några män med. 

Astrid vill inte att män ska gå med i feministiska grupper skapade av kvinnor utan ta egna 

initiativ, hon säger:  

Alltså starta era egna grejer liksom. Ofta så känns det som att män vill hoppa på grejer som redan 

finns och komma och ta över dem på något sätt… Det finns grupper för män. Gå med i dem. Sen kan 

vi såklart samarbeta.  

Jeanne har liknande åsikt som Astrid och uttrycker: 

Jag tycker att dom ska luta sig tillbaka och acceptera det som blir sagt. Jag märker ju eller tycker ju 

att många män som säger sig stötta kampen ofta antingen ska göra om allting eller dra rasistkortet 

och lägga skulden på invandrarmän eller också så är det som att dom ska hävda sina synpunkter och 

så och jag tycker inte att mäns synpunkter är speciellt mycket värda i den här frågan. 

Adel som däremot ser fördelar med att män får vara en del av kvinnliga feministiska 

grupper säger:  

Det finns ju vissa kvinnor, eller kvinnliga feminister som tycker att män ska absolut inte uttrycka sig 

överhuvudtaget och dom ska inte prata om det på nått sätt. Och där kan man säga att jag håller inte 

med… Självklart ska dom inte ta över eller att män på nått sätt ska tjäna pengar på det… Men jag 

tycker fortfarande att både män och kvinnor måste prata om det här för jag tror inte att man har 

någonting att vinna på att dela upp det. För man vill ju inte tysta män, jag vill i alla fall skapa en 

kommunikation så att vi får en gemensam grund att stå på. 

Just att män inte ska kunna göra ekonomisk vinning på kvinnors kamp är något som flera 

intervjupersoner tar upp. Det uttrycks bland annat med att män inte ska tjäna pengar på att 

säga sådant som kvinnor sagt i århundranden. Men Adel menar också att den feministiska 

kampen kan dra nytta av att män tenderar att lyssna mer på andra män:  

Tyvärr är det väl så att män lyssnar mer på andra män och då tänker jag såhär att då får väl vi kanske 

använda det så länge det ser ut som det gör. Då är det väl helt fantastiskt om vi kan ha väldigt bra 

manliga förebilder som kan snacka om det här med jämställdhet, feminism och könsroller. 

En medelväg som några nämner är att män ska få delta men inte ha en ledande roll, några 

manifestationer har till exempel låtit kvinnor varit i första linjen och manifesterat medan 

män har fått hjälpa till med att skapa plakat och stå bredvid i solidaritet.  

Att många känner motstånd till att inkludera män skulle kunna förklaras med hjälp av 

sociala identitetsteorin, känslan av gemenskap och emotionell energi. Att vara deltagare i 
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en manifestation är att vara medlem i en grupp som man sätter högt emotionellt värde på 

att vara en del av. Deltagarna bildar en ingrupp som delar en känsla av gemenskap och 

lika identitet genom att de är icke-män och som Astrid uttrycker vill stå upp för sina och 

andra kvinnors rättigheter. En annan gemensam nämnare som flera av dem delar är att de 

blivit utsatta av män eller bevittnat män utsätta kvinnor. Män blir utgruppen, ”de andra” 

som skiljer sig från medlemmarna i ingruppen (Tajfel & Turner 1986). Medlemmarna i 

ingruppen finner samhörighet och de betyder något för varandra. De står i tystnad, hand i 

hand och känner solidaritet. Adel beskriver detta som mycket kraftfullt. Ingruppen känner 

att interaktionsritualen är lyckad och både gruppen och individen fylls av hög emotionell 

energi vilket i sin tur leder till hög gruppsolidaritet och stark känsla av grupptillhörighet. 

Grupptillhörigheten blir därmed enligt Collins (2004, s. 118) viktig för individens 

välbefinnande. Detta gör att gruppen vill fortsätta sin interaktionsritual, alltså att mötas 

och genomföra manifestationer. Adel berättar dessutom att en äldre dam som sett deras 

manifestation stannat och applåderat. Kände hon av den starka emotionella energin från 

gruppen, kände även hon gemenskap? 

En observation är även att de Facebook-grupper som skapades för att samordna de lokala 

manifestationerna lever kvar och är aktiva. Bland annat går det att finna kontaktsökande 

inlägg där det föreslås att medlemmar från gruppen ska träffas, i de flesta fall bara för att 

umgås och diskutera feministiska frågor. Gruppens emotionella energi verkar vara så pass 

hög att nya sätt att upprätthålla grupptillhörigheten skapas. Den höga emotionella energin 

bidrar även till känslor av tillfredställelse, tillit och solidaritet mot övriga deltagare 

(Collins 2004, s. 41, 117). Att bjuda in någon från utgruppen, männen, kanske riskerar att 

sänka tilliten inom gruppen – särskilt hos de medlemmar som själva blivit utsatta för 

sexual- eller våldsbrott av män. Eftersom solidariteten mot övriga deltagare är så hög vill 

kanske ingen heller bjuda in någon från utgruppen eftersom de vet att det finns kvinnor i 

den som blivit utsatta och vill inte skada tilliten mellan- och tryggheten hos dem. Kanske 

finns en rädsla för den härskarteknik som ROKS (2019) identifierat: splittring, som 

verkar för att skapa problem inom den utsatta gruppen – alltså att män som tillåts i 

gruppen skulle splittra kvinnorna.  

Att det finns åsikter inom gruppen som går isär tydliggör att även om denna studies urval 

har gemensamma nämnare och gemensamma mål så är varje individ i urvalet unik. En 

vanlig kritik mot feministisk forskning är att man lyfter fram kvinnor som en homogen 
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grupp utan inre konflikter eller differenser. de los Reyes, Molina och Mulinari (2005 s. 

12) påpekar detta och menar att precis som inom andra samhälleliga sfärer så råder det 

hierarkier, motstridigheter och olika politiska ideologier inom feminism. Jag förstår att 

även om intervjupersonerna på många sätt kände solidaritet med varandra och andra 

deltagare i manifestationerna samt lyckades skapa en hög emotionell energi genom 

lyckade interaktionsritualer så skulle man säkert kunna analysera flera interna 

motsättningar genom att exempelvis fånga upp eventuella avhoppare från 

manifestationerna i urvalet.   

Flera intervjupersoner pratar om feminism som en kamp och att aktivism är att gå från 

tanke till handling. Exempelvis uttrycker Astrid: 

Det är en ständig kamp att föra feminism vidare så länge vi inte lever i ett jämställt samhälle eller 

jämställd värld. Aktivism är ett verktyg för att komma dit man vill. 

Kampen, strävan efter ett jämställt samhälle förenar deltagarna i manifestationerna. De 

har ett gemensamt mål. Ett gemensamt mål medför att medlemmarna i gruppen kommer 

ha en förenad framtid och även en gemensam historia att blicka tillbaka på. För att kunna 

uppnå målet måste det finnas en stark grupptillhörighet (Nilsson 2016, s. 37-38) dvs det 

gemensamma målet, den feministiska kampen och manifestationerna under #rättslösa som 

blir verktyget att nå målet, stärker gruppen ytterligare.  

Manifestationerna har även gett upphov till nya feministiska föreningar. Efter den första 

manifestationen som Astrid deltog i var hon med och startade en ny feministisk grupp. 

Hon tillsammans med några andra kvinnor som deltog i manifestationen i denna stad, som 

tidigare inte kände varandra, gick samman för att spåna på hur de kunde vidare organisera 

feministisk aktivism. Detta visar på att interaktionsritualen (manifestationen) var lyckad 

och genererade hög emotionell energi samt skapade en ny interaktionsritual vilket 

tillsammans utgör en kedja av interaktionsritualer. Gruppen har fått namnet Grupp 9 efter 

att en äldre kvinna som var med i den feministiska Grupp 8 sa att det vore så fint om de 

valde ett namn som tog vid deras. Grupp 8 demonstrerade bland annat under början av 

1970-talet för fri abort (P3 dokumentär 2015). Detta medför troligtvis att den nya gruppen 

ser både en förenad framtid och en stark gemensam historia då de får känna tillhörighet 

även med Grupp 8 vilket enligt Collins teori om interaktionsritualer bör stärka dem i att 

nå sitt gemensamma mål.  
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En manifestation hölls utanför ett socialkontor, inte utanför en polisstation. Då kom 

kvinnliga socialsekreterare ut och ställde sig tillsammans med deltagarna. Den höga 

emotionella energin verkar ha nått dem. Detta skedde inte under någon manifestation 

utanför de polisstationer som intervjupersonerna deltagit i. Responsen från just polisen 

har både under och efter manifestationerna överlag upplevts som obefintlig vilket av vissa 

deltagare upplevs som en besvikelse, av några som väntat. Några intervjupersoner förstår 

polisen och tror att polisen själva önskar mer resurser att utreda och tydligare lagstiftning 

att följa men att detta måste ordnas på högre nivå.   

5.2.2 Gemensamma krafter för ett mer jämlikt rättssamhälle  

Flera intervjupersoner pratar om hur den patriarkala struktur som anses finnas inom 

rättssystemet är en reflektion av samhället. De menar därför att det är i vardagen: i skolan, 

på arbetsplatser, på sociala medier etc. som vi måste börja bryta mönster och värna om 

allas lika värde. Margaret menar att aktivism inte behöver vara demonstrationer och 

manifestationer med slagord och symbolik utan kan ske i exempelvis lunchrummet 

genom att en kollega bryter en sexistisk jargong eller ifrågasätter ett diskriminerande 

uttalande. Hon pratar mycket om vikten av civilkurage och huskurage: 

Jag jobbar ju med barn. Det här med åskådarrollen är ju något jag brinner för att försöka förklara… 

många barn säger ”jag gjorde ingenting, jag stod bara bredvid” och då brukar jag säga att du hade ju 

ett val att göra något. När du väljer att inte göra något får den som mobbar mer kraft till att mobba 

medan den som blir mobbad känner sig ännu mer utsatt för det står 4,5,6,7 eller 8 eller hur många 

som helst och bara tittar på… Man kan alltid välja att göra det rätta liksom. 

Margaret säger att hon vill ha kurage i samhället. Hon berättar om en incident där hon 

själv behövt visa just detta: 

Jag hörde hur det skreks väldigt mycket inifrån en lägenhet. Och man hörde ju att det var en tjej och 

en kille som grälade och det var ju inga snälla ord och tillslut det som fick mig att agera var ju att jag 

hörde hon säga ”jag vill att du går härifrån” så hörde man nån duns, man vet inte om han slog i 

väggen eller nånting… Då gick jag och ringde på dörren där då. Och han var ju jätteirriterad och sa 

”du behöver inte lägga dig i” och så liksom, vi har bara en diskussion och sådär. Och jag bara ”ja 

men jag hörde annat och går inte du snart så ringer jag polisen” och så ringde jag ju polisen.   

Av polisen bemöts Margaret först med ”bråka får man göra”. Det är först när Margaret 

trycker på att kvinnan bett mannen att gå flertalet gånger och att endast hennes namn stod 

på brevlådan som polisen bestämmer sig för att agera. Det är alltså inte den potentiellt 
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farliga situationen som kvinnan befinner sig i som får polisen att åka ut utan det faktum 

att mannen kan bedömas göra intrång då han inte lämnar lägenheten. Dunsarna indikerar 

att det skulle kunna ha förekommit våld eller hot om våld i lägenheten vilket är en vanlig 

härskarteknik som män använder mot kvinnor (ROKS) men det verkade polisen i detta 

fall inte ta hänsyn till. Polisens resonemang kanske kan länkas till den låga 

anmälningsbenägenheten hos kvinnor avseende våld i nära relation. Enligt rapport 2014:8 

var det endast 7,9% av de som uppgivit att de blivit utsatta för våld i nära relation under 

2012 som haft kontakt med polisen. Av dessa hade 56% valt att upprätta en anmälan 

vilket motsvarar ungefär 3,9% av dem som blev utsatta. Den vanligaste orsaken till att 

polisen inte kontaktas är för att det inträffade anses vara ”en småsak” följt av ”vi redde ut 

det inträffade själva” (Brå 2014:8, s. 78-79).  

Enligt McMillan och Chavis (1986, s. 6) är känslan av gemenskap individens känsla av 

tillhörighet med-, identitet i- och anknytning till gruppen. Det vore intressant att forska 

vidare i hur exempelvis bostadsrättsföreningar och grannsamverkan kan utveckla sitt 

arbete inom civil- och huskurage för att skydda sexualbrotts- och våldsutsatta kvinnor. En 

starkare anknytning till gruppen (i detta fall sina grannar) borde enligt McMillan och 

Chavis teori medföra att medlemmar i gruppen betyder mer för varandra och en delad 

känsla av att medlemmarnas behov möts genom deras engagemang för gruppen kommer 

uppstå.  

I samtal med framförallt Edith och Jeanne tas vikten av uppfostran och att behandla 

ämnet våld och sexuella övergrepp redan i tidig ålder upp:  

Det är ju också en bit på väg hur vi ska få en minskad brottslighet mot kvinnor, att vi faktiskt sätter 

gränserna redan när dom små pojkarna växer upp… Det absolut första är ju att inte bortförklara 

deras beteende med den här standarden att pojkar är pojkar och dom måste få hålla på och liksom 

jaha slår han dig? Ja men då gillar väl han dig, det är den värsta klyschan. Att små pojkar ska redan 

när dom är små få det utrymmet att redan då börja ta nån slags makt över flickorna och att det 

försvaras just med att de är pojkar. (Edith) 

Vi (kvinnor) lär ju oss att vi ska vara till lags för män och att vi är konstiga och jobbiga när vi säger 

nej. (Jeanne)  

Edith säger även att hon tycker det är viktigt att det får finnas kvinnliga ledare inom 

ungdomssporten, att ett pojklag inte behöver ha en manlig tränare utan kan likväl ha en 

kvinnlig och att det är viktigt med en jämställd fördelning av sysslor i hushållet. Jeanne 
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vill att man i skolan pratar mer med barn om sexuella övergrepp. Hon menar att även små 

barn förstår att ämnet sexuella övergrepp kommer med skuld och skam eftersom det är 

det vuxna idag förmedlar. Därför behöver vi bli bättre på att prata om det. Att våga prata 

om sexuella övergrepp och göra samtalsämnet accepterat kan tänkas vara ett sätt att 

motverka påförande av skuld och skam. Både Jeanne och Edith talar om vikten av att 

fokusera på uppfostran av pojkar. De resonerar att om vi lär pojkar att inte begå 

övergrepp så behöver vi inte lära flickor att skydda sig från pojkar.  

Florence tycker inte att det finns tillräckligt med stöd till kvinnor som väljer att anmäla ett 

sexual- eller våldsbrott. Efter att hon valt att anmäla kände hon oro kring att den som 

utsatt henne fått veta att hon anmält och hon upplevde inte att det finns något stöd eller 

hjälp att få. Hon uttrycker även att hon känt sig väldigt ensam. Att upprepa sin historia i 

förhörssituationer fick henne att känna sig osäker och ifrågasättande mot sig själv även 

om hon hade tydliga minnesbilder av vad som hänt. Hon upplever däremot att mitt och 

hennes samtal, där hon återigen behöver tänker på det som hände, är stärkande. Att få 

prata med någon i efterhand gör att hon känner att hon får bearbeta det som hänt och får 

en starkare tro på sig själv och sin historia. Enligt Andersson (2004, s. 47) är 

rättssäkerhetsintresset för den som ställs till ansvar för brott en grundläggande 

utgångspunkt för svenskt straffrättssystem och upptar historiskt stort utrymme i 

straffrättsdebatten. Diskussionen om den brottsutsattes rättssäkerhet är följaktligen 

begränsad enligt Andersson. Dessa påståenden är förenliga med Florence upplevelse av 

att vara utelämnad och utan rättsligt skydd efter att som kvinna ha anmält ett sexualbrott.  

Sammanfattningsvis önskar deltagarna en högre grad civil- och huskurage, tydligare och 

mer normbrytande uppfostran av pojkar och större stöd till den kvinna som väljer att 

anmäla sexual- eller våldsbrott. På så vis får vi ett mer jämlikt samhälle och i 

förlängningen ett mer jämlikt rättssystem.  

5.3 Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka det svenska rättssystemets 

jämlikhetsproblematik enligt deltagare från manifestationerna #rättslösa samt 

manifestationernas mål och ståndpunkter. Här följer en sammanfattning:  

Hur ser deltagare från manifestationerna #rättslösa på jämlikhet inom det svenska 

rättssystemet?  
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Samstämmigt upplever deltagarna från manifestationerna #rättslösa en 

jämlikhetsproblematik inom det svenska rättssystemet. De menar att patriarkala strukturer 

som avspeglas från samhället i stort påverkar brottsutsatta kvinnor negativt. Kritik lyfts 

mot rättsväsendets föreställning om det kvinnliga brottsoffret, hennes medverkan i att 

vara utsatt och reaktion vid brottsutsatthet. De tycker att rättssystemet medverkar till att 

tysta kvinnor exempelvis genom ifrågasätta kvinnliga brottsoffer samt tilldela 

lagföringsbeslut mot kvinnor som berättar om övergrepp men inte mot männen som begår 

övergreppen.  

Hur upplever deltagarna mötet med det svenska rättssystemet?  

Manifestationerna utanför de lokala polisstationerna har knappt bemötts utav polisen 

själva. En utav intervjupersonerna som samordnat en lokal manifestation har blivit åtalad 

för störande av ordning vilket de flesta andra intervjupersonerna är medvetna om och 

också tar upp. Detta, tillsammans med förtalsdomar mot kvinnor som berättat om 

brottsutsatthet har skadat deltagarnas förtroende för rättssystemet. En intervjuperson har 

själv anmält ett sexualbrott och är mycket besviken över hanteringen av hennes ärende.  

Hur vill och kan manifestationerna #rättslösa påverka det svenska rättssystemet enligt 

deltagarna?  

Deltagarna vill uppmärksamma allmänheten på statistiken kring sexual- och våldsbrott 

med kvinnligt brottsoffer. De vill bilda en stark opinion som kan påverka svensk 

kriminalpolitik att bland annat ge polisen mer resurser att utreda denna typ av brott och 

stärkta straff i proportion till brottet.  

Vad betyder det för den enskilda deltagaren att medverka i en manifestation under 

#rättslösa?  

Det verkar betyda mycket för den enskilda deltagaren att medverka i en manifestation 

under #rättslösa. En teori till varför är en kombination av känslan av gemenskap, social 

identitet och hög emotionell energi som deltagandet skapar.  

6. Avslutande reflektioner  

I detta avsnitt kommer jag reflektera över vilken effekt #rättslösa verkar haft på kort sikt 

och kan tänkas ha på längre sikt. Jag kommer avslutningsvis reflektera över vad jag anser 

varit denna studies största utmaningar.  
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Jag vill börja mina avslutande reflektioner med att återanknyta till Christies sjätte 

kriterium för det ideala offret – att ett offer måste ha tillräckligt mycket inflytande för att 

kunna hävda sin offerstatus. Flera intervjupersoner tog upp att de kände sig starkare 

tillsammans, att gemenskapen verkade positivt och bidrog till att de inte kände sig 

ensamma i sin utsatthet. Som kvinna verkar det finnas viss problematik med att enskilt 

lyckas skapa tillräckligt med inflytande och hävda sin offerstatus men manifestationer 

som #rättslösa kan verka för just detta. Det är säkerligen enklare att ignorera en kvinna 

som hävdar sin offerstatus än flera hundratals kvinnor som hjälper henne att hävda den. 

Därför tror jag att manifestationerna påverkar kvinnor att våga hävda sin offerstatus även 

om de från början har ett svagare inflytande i samhället. Responsen från polisen har varit 

liten enligt intervjupersonerna men allmänheten har visat sitt stöd och nya feministiska 

grupper och plattformar har skapats ur #rättslösa. Jag anser därför att #rättlösa på kort sikt 

lyckats med att skapa opinion.  

Under denna studies färdigställande fastslogs det att regeringen kommer utreda hårdare 

straff för sexualbrott. Framförallt vad gäller straffet för våldtäkt. Utredningen avser också 

att överväga om ”grovt sexuellt ofredande” ska införas som ett nytt brott och utreda hur 

polisen bättre ska lyckas säkra spår från sexualbrottsförövare. Utredningen ska dessutom 

se över de bestämmelser som gäller straffansvaret för sexualbrott på distans, till exempel 

via internet. (NCK 2020). Detta indikerar att manifestationer som #rättslösa som bland 

annat lyfter lagföringsstatistik gällande sexualbrott kan påverka politiska beslut på längre 

sikt eftersom de skapat opinion. Att feministiska manifestationer kan påverka 

kriminalpolitik visas även i att #metoo nämns i flertalet riksdagsmotioner som nämnt 

under avsnitt 5.1.3 i denna studie.  

Den största utmaningen för mig i detta arbete var att jag fick in väldigt mycket material 

och jag har varit tvungen att sortera bort mycket som i en mer omfattande studie hade 

varit av värde. Jag har helt enkelt fått fokusera på det som varit det mest genomgående i 

svaren och det som tydligast belyst problematiken i förhållande till denna studies 

frågeställningar.  

Jag önskade kombinera intervjuerna med en diskursanalys utav de trettio 

riksdagsmotioner som i nuläget innehåller #metoo. Tyvärr blev detta för omfattande för 

denna uppsats men det är något jag kan tänka mig att göra i mina fortsatta studier.  
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Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till Sophia Yakhlef som varit min handledare. 

Jag vill även tacka de kvinnor som valde att ställa upp på intervjuer, för deras öppenhet 

och positiva inställning. Stort tack!  
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Bilaga 1  

Intervjuguide Rättslösa 

Presentera mig 

Tacka för att hon vill medverka 

Redogör etiska principer 

Frågor på etiska principer? 

Ok med inspelning? 

Vad är feminism är för dig? 

Vad är aktivism för dig? 

Vad betyder ordet ”rättslös”? 

På vilka sätt skulle du säga att kvinnor är rättslösa? 

Hur skulle du beskriva bakgrunden till/behovet av manifestationen #rättslösa? 

Varför har du engagerat dig i manifestationen #rättslösa? 

Vad var målet med manifestationen? 

Ansökte Ni om tillstånd hos polisen för manifestationen, varför/varför inte? 

Hur har du upplevt responsen på manifestationen? (Från allmänhet, media och 

myndigheter) 

Var det både män och kvinnor som deltog i manifestationen?  

Om enbart kvinnor: varför tror du att det är så?  

Hur skulle du vilja att män stöttade feminism?  

Hur ser ditt förtroende ut för det svenska rättssystemet? 

Hur tror du att det svenska rättssystemet kan bli mer jämlikt? 

Hur tror du manifestationer som #rättslösa kan påverka rättssystemet?  

Om du skulle få lägga fram ett förslag till riksdagen, vad skulle det vara? 

En pågående debatt som berör ämnet är kvinnans rätt att namnge sin förövare. Hur tänker 

du kring detta? 
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Avsluta med att fråga om det finns något hon själv vill lägga till  

Tacka för medverkan 

 


