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Abstract 
This bachelor thesis comprise on a qualitative research study using grounded theory as 
method. The purpose is to examine factors influencing the jurors judgement in rape cases and 
conceptions about female victims and male culprit that exists in the swedish justice system, 
using a gender perspective based on legal science. The study consists thirty-five rape cases 
carefully analyzed to discover repeated patterns in the data. Furthermore the data was 
structured using grounded theory to identify important pieces, which finally generated in four 
categories. Distinctive in our results was the importance of credibility in the legal process. 
The categories is the narrative of the plaintiff in the verdict, the narrative of the accused in the 
verdict, substantial factors in the court's judgement of evidence and substantial factors in the 
court’s judgement of the victim and the accused. The results of the study shows that rape 
myths in the society influences the jurors judgement in the legal process. Finally the study 
also shows a justice system of unequal power relationships between the female victim and the 
male culprit. 
 
 
Sammanfattning 
Kandidatuppsatsen består av en kvalitativ forskningsstudie med grounded theory som metod. 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som får betydelse i den rättsliga bedömningen och 
synliggöra föreställningar om kvinnliga brottsoffer och manliga brottsutövare som existerar 
det svenska rättssystemet ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. I studien användes 
trettiofem våldtäktsdomar och genomförandet av analysen inleddes med att domarna 
granskades noggrant för att upptäcka upprepande mönster i materialet. Vidare strukturerades 
texterna för att identifiera betydelsefulla stycken, vilket bildade kategorier. Det mest 
framträdande i resultatet som redovisas är hur trovärdighet får betydelse genom hela den 
rättsliga processen. Kategorierna är målsägandens berättelse i domen, tilltalades berättelse i 
domen, betydande faktorer i rättens bedömning av brottsoffer och brottsutövare, samt 
betydande faktorer i rättens bedömning av bevisföring. Resultatet visar på att föreställningar 
om våldtäkter i samhället även får inflytande i den rättsliga processen. Vidare visar studien på 
att det råder ojämlika maktrelationer i rättssystemet för kvinnliga brottsoffer och manliga 
brottsutövare. 
 
 
Keyword: Sex crimes, rape, prejudice, conception, gender, discrimination, blame victim, 
bias.    
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Förord 

Vi vill inledningsvis tacka vår handledare Hanna för alla goda råd och för den stöttning vi har 
fått genom hela skrivprocessen. Den vägledning vi har fått har hjälpt oss att driva arbetet 
framåt och det har varit en förmån att få Hanna som handledare. 
 
Vi vill också tacka de studenter i vår handledningsgrupp som har gett oss många nya idéer 
och inspiration när det behövdes. Era tankar och feedback har varit värdefulla för oss. 
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra närmaste som har visat oss förståelse och gett oss 
stöd under skrivperioden, så att vi har kunnat orka genomföra den här kandidatuppsatsen. 
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1. Inledning 
Våldtäkt är ett genomgripande samhällsproblem som orsakar allvarliga konsekvenser för 
brottsoffret. Med våldtäkt menas enligt 6 kap. 1 § 1 st. Brottsbalken (SFS 1962:700) att någon 
genom misshandel, våld eller hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till 
att företa eller tåla en annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar, är 
jämförlig med samlag. Efter 2005 trädde en ny lagändring i kraft, vilket innebär vissa 
gärningar som tidigare rubricerats som sexuellt utnyttjande rubriceras nu som våldtäkt, och 
definitionen av våldtäkt har utvidgats. Den 1 juli 2013 skärptes sexualbrottslagstiftningen i 
Brottsbalken (SFS 1962:700) återigen; bland annat utvidgades våldtäkt till att omfatta de fall 
där offret reagerat med passivitet. Våldtäktsoffers tillbakagång till livet blir ofta komplicerad 
till följd av samhällets misslyckande att återställa rättvisa och se offret som trovärdigt 
(Chapleau & Oswald, 2014). Detta misslyckande från samhällets sida har samband med 
generaliserade föreställningar om våldtäktsoffer, gärningsmän, och våldtäkt. Detta kopplas till 
begreppet rape myth, som lägger skuld på offret för överfallet, frigör gärningsmannen från 
ansvar, och förminskar den våldsamma kraften i våldtäkt. Begreppet rape myth kan förklaras 
som fördomsfulla föreställningar om stereotypiska våldtäkter som råder i samhället (Chapleau 
& Oswald, 2014). Våldtäktsmyter förekommer även inom det juridiska området och rättens 
syn på ett trovärdigt offer genomsyrar den rättsliga bedömningen i våldtäktsmål enligt 
Chapleau och Oswald (2014), som också menar på att det är större sannolikhet att den 
stereotypiska gärningsmannen fälls för våldtäkt, vilket är ett problem som leder till att icke 
stereotypiska våldtäkter inte polisanmäls och åtalas. En annan risk är att dessa generaliserade 
föreställningar om våldtäkt riskerar att osynliggöra de personer som inte passar in i 
stereotypiska beskrivningar. Tidigare statistik visar på att offret i 8 av 10 fall var bekant med 
brottsutövaren. I ungefär 32 % av de polisanmälda våldtäkterna har skett inom en nära 
relation där de sexuella övergreppen utfördes i hemmet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 
u.å) och statistik visar på att 98 % av brottsutövarna av sexualbrott är män 
(Brottsförebyggande rådet, 2012). 
 
Brottsoffrets tillförlitlighet är en central punkt i den rättsliga bedömningen och bevisbördan 
faller indirekt på brottsoffret, genom åklagarens presentation av bevis (Nationellt Centrum för 
Kvinnofrid, u.å). Det försvårar möjligheter till en fällande dom, både i de fall som berör 
våldtäkt i nära relationer och obekanta relationer. Brottsbalken beskriver att offrets beteende 
innan brottet inte ska påverka domen eller utvärderingen av gärningsmannens uppsåt. Trots 
det läggs ofta fokus på offrets utseende, tillgänglighet, trovärdighet, beteende, ålder, sociala 
status samt sexualitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å). Statistik från 
Brottsförebyggande rådet (2012) visar på att under 2015 polisanmäldes 6140 våldtäkter. Av 
dessa var det endast 14 % som resulterade i ett domstolsbeslut, vilket kan ses som 
problematiskt att antalet domstolsbeslut är lågt. Att samhället och rättssystemet misslyckas 
med att stödja och skydda brottsoffret resulterar i en känsla av maktlöshet, stigmatisering och 
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skam hos den utsatta, och därför är det ett samhällsproblem som aktivt måste motverkas. 
Konsekvenser av det kan bli att det ger psykiska och fysiska men för det utsatta brottsoffret. 
Inom socialt arbete är det möjligt att vi kommer att arbeta med bland annat kvinnor som blivit 
utsatt för våldtäkt, och därför anser vi att den här studien är i allra högsta grad relevant för 
socialt arbete för att kunna bemöta en våldtagen kvinna och för att motverka våldtäktsmyter. 
Inom socialt arbete har vi möjlighet att arbeta med både brottsoffret och den tilltalade och 
därför är den här studien nödvändig. 
 
Den här studien avgränsar sig till kvinnan som brottsoffer och mannen som brottsutövare, 
men vi vill även understryka att det finns behov att inkludera fler varianter av brottsoffer. Det 
är viktigt att lyfta fram att män våldtar män, kvinnor våldtar kvinnor, kvinnor våldtar män, 
samt att det finns brottsoffer och brottsutövare som inte passar in i det traditionella binära 
könssystemet. Eftersom den här studien inriktar sig på mäns sexuella våld mot kvinnor 
betyder det att vi i vår uppsats ska diskutera vilka faktorer som får betydelse i den rättsliga 
bedömningen, samt förekommande föreställningar om kvinnliga brottsoffer och manliga 
brottsutövare. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
För att förstå vilka föreställningar om våldtäkt som påverkar nämndemännen i rätten är det 
också av betydelse att förstå vilka uppfattningar om våldtäkt som existerar i samhället, 
eftersom nämndemännen är en del av samhället. Våldtäktsmyter är ett begrepp som 
förekommer inom studier som berör fördomar om våldtäkt och våldtäktsoffer. Begreppet 
belyser problematiken med hur dessa fördomar på samhällsnivå har ett samband med ett 
rättfärdigat system av ojämlikhet mellan kvinnor och män (Chapleau & Oswald, 2014). Även 
Brown och Testa (2008) menar i sin studie på att förutbestämda uppfattningar om våldtäkter 
riskerar att förminska somliga typer av våldtäkt som inte överensstämmer med den bild av 
sexuella övergrepp som generaliserade föreställningar skildrar. Acceptansen av 
föreställningarna på samhällsnivå påverkar även det juridiska systemet. Chapleau och Oswald 
(2014) har i sin studie visat på att toleransen av könsskillnader i det juridiska systemet är 
relaterat till det låga antalet dömda gärningsmän. Svaga påföljder tillåter gärningsmän att 
begå sexualbrott igen, och avskräcker kvinnor från att söka rättvisa.  
 
Ytterligare forskning belyser att det finns många olika fördomar om våldtäkt i samhället. 
Exempelvis en studie av Franiuk, Seefelt och Vandello (2008) visar att när samhället 
upprätthåller generaliserade fördomsfulla normer om sexuella övergrepp så får det allvarliga 
konsekvenser för brottsoffret. Konsekvenser kan vara att offrets trovärdighet påverkas 
negativt, eller antyder att hon ljuger och förtjänade övergreppet till följd av hur hon betedde 
sig eller hade på sig. Att det finns stereotypa uppfattningar om hur en kvinna ska agera innan, 
under och efter en våldtäkt antyder också enligt Bongiorno, McKimmie och Masser (2016) att 
det finns ett mer rätt och ett mer felaktigt beteende hos brottsoffret. Somliga fördomar 
ursäktar gärningsmannen och menar att han inte kunde kontrollera vad han gjorde, eller menar 
att kvinnans beteende förminskar gärningsmannens skuld i händelsen (Franiuk et al., 2008). 
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Vidare visar resultatet från Franiuk et al. (2008) undersökningar med simulerade rättegångar, 
så kallade “mock trials” som utförs i undersökningssyfte, visar resultatet att ledamöter i rätten 
som tar till sig våldtäktsmyter och låter dessa påverka den subjektiva bedömningen är mindre 
benägna att döma den åtalade mannen, eller yrkar på ett kortare straff för gärningsmannen. 
Desto oftare dessa fördomar tillämpas desto svårare blir det att jobba bort generaliserade 
normer om sexuella övergrepp (Franiuk et al., 2008). 
 
Dessa normer får även allvarliga konsekvenser utifrån ett brottsofferperspektiv. 
Uppfattningen att kvinnan förtjänade övergreppet till följd av hennes karaktär eller beteende 
resulterar i en skuldbeläggning av kvinnan och flyttar fokus från gärningsmannen (Maurer & 
Robinson, 2008). Resultatet från en vinjettstudie om attityder och fördomar om våldtäkt i 
samhället av Masser, Lee och McKimmie (2010) visar på att kvinnans beteende innan 
övergreppet får betydelse för hur mycket skuld och ansvar som allmänheten tillskriver 
kvinnan. Sammanställningen från vinjettstudien jämför två stereotypiska våldtäktsoffer. Den 
första stereotypen visar upp vad som anses vara ett sexuellt omoraliskt beteende hos kvinnan, 
när kvinnan är mer benägen att ofta konsumera alkohol, befinna sig på nattklubbar samt ta 
sexuell kontakt med okända män eller män de endast är bekanta med. Den andra stereotypen 
beskriver en kvinna med traditionella moraliska värderingar och ett sexuellt avhållsamt 
beteende. Deltagare i studierna lägger mer skuld och ansvar för övergreppet på den första 
stereotypen, och överlag ansåg man att den andra stereotypiska kvinnan var ett mer oskyldigt 
och värdigt brottsoffer.  
 
Vidare visar Masser et al. (2010) att en annan betydelsefull faktor är relationen till 
gärningsmannen. När kvinnan själv tog kontakt med förövaren ansåg man att skulden låg mer 
på kvinnan, jämfört med en överfallsvåldtäkt av en okänd gärningsman. Ett viktigt samband 
är att den första stereotypiska kvinnan i de flesta vinjetter redan var bekant eller i ett 
förhållande med gärningsmannen. Den andra stereotypiska kvinnan i vinjetterna var utsatt för 
en överfallsvåldtäkt av en okänd gärningsman, och därför betraktades det mer som en “riktig” 
våldtäkt. Det existerar alltså fördomar i samhället som antyder att det finns ett rätt och ett fel 
beteende hos kvinnan, och de som avviker från det rätta beteendet bär mer skuld i överfallet. 
Resultatet visar på att samhället anser att kvinnan ska ta avstånd från gärningsmannen, göra 
tydligt motstånd, omedelbart göra en polisanmälan, uppvisa ett emotionellt trauma efter 
överfallet samt inte gå emot rådande könsnormerna med sitt sexuella beteende (Masser et al., 
2010). 
 
Ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv är fenomenet generaliserade normer om sexuellt 
våld ett problem som påverkar kvinnor som både individ och grupp i rättssystemet. Dessa 
normer medverkar till att rätten upprätthåller och reproducerar konstruktioner av kön genom 
att rättssystemet gynnar gärningsmannen på bekostnad av kvinnan (Burman, 2007). Rätten 
påverkas av samhällets attityder, föreställningar och fördomar om våldtäkt, samt deras egna 
individuella värderingar och uppfattningar. Nämndemännen bär med sig detta i rättssalen och 
påverkas mer av dessa föreställningar än de objektiva fakta som presenteras, och deras egna 
förförståelse påverkar bedömningen av brottet (Taylor, 2007). De flesta sexualbrott saknar 
vittnen och har inte alltid tekniska eller rättsmedicinska bevis som stödjer brottsoffrets 
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berättelse. Nämndemännens föreställningar om våldtäkt och brottsoffer får därför stor 
betydelse i bedömningen av äktheten i kvinnans och gärningsmannens berättelse, och om det 
resulterar i en fällande eller friande dom. Varje nämndeman gör en subjektiv bedömning 
vilket innebär att nämndemannens egna intryck, kunskap och föreställning avspeglas i 
rättssalen. Det går inte att garantera att uppfattningen av kvinnans trovärdighet och äkthet 
görs helt objektivt av nämndemännen. Olika sammansatta nämndemän kommer uppnå olika 
beslut, trots att samma bevis presenteras i flera liknande rättsfall (Taylor, 2007).  
 
I de flesta fall hanterar nämndemän frågan om klädsel på ett korrekt sätt, det vill säga beslut 
grundas inte i vilken klädsel offret hade och det ska överhuvudtaget inte tillskrivas någon 
betydelse (Beiner, 2007). Det förekommer dock att nämndemän skuldbelägger brottsoffret till 
följd av uppfattningen av att en utmanande klädsel på något sätt får betydelse i 
gärningsmannens avsikt att våldta brottsoffret. Dessa argument har under många år kritiserats 
både för att vara irrelevanta och felaktiga, dock förekommer det fortfarande att brottsoffrets 
klädsel diskuteras i en rättegång, framförallt när försvaret tar upp det som ett argument för att 
ursäkta gärningsmannens agerande. Underliggande uppfattningar och argument om att korta 
klänningar, kjolar eller avslöjande urringningar ökar kvinnans ansvar i övergreppet är 
avspeglingar av de skeva föreställningar som råder i samhället (Beiner, 2007). Utifrån en 
studie om brottsoffers behov i våldtäktsfall menar Murphy (2001) att brottsoffrets personliga 
rättigheter ofta är reducerade i rättegångar till följd av falska föreställningar som underbygger 
trovärdigheten hos våldtäktsoffer och kvinnor som grupp. Information som kvinnorna lämnar 
ut i rättegången används mot dem istället, exempelvis om sexuellt beteende, 
alkoholkonsumtion och livsstil. Vidare menar Murphy (2001) att gärningsmannens försvarare 
kan utnyttja traditionella könsrollsrelaterade föreställningar mot kvinnor för att skapa misstro 
till kvinnans berättelse eller antyda att kvinnans våldtäktsanklagelse är falsk. 
 
Det finns ett antal faktorer som influerar domstolens syn på sexualbrott i den rättsliga 
processen och påverkar rättens bedömning. Exempelvis en studie av Taylor (2007) menar att i 
många våldtäktsfall står ord mot ord att övergreppet har skett, att samtycke inte fanns, att 
gärningsmannen var medveten om att samtycke inte fanns samt att brottsoffret var utom 
kontroll att samtycka. En avgörande faktor blir alltså om rätten anser brottsoffret vara 
trovärdigt och tillförlitligt. Att den målsägande framstår som mer trovärdig än den tilltalade är 
dock inte tillräckligt för en fällande dom. Det är till brottsoffrets fördel om det finns 
dokumenterade skador, vittnen eller ytterligare tekniska bevis som förbinder gärningsmannen 
till offret (Taylor, 2007). I alla steg i den rättsliga processen, allt från polisanmälan till 
domstolens avgörande, får fysiskt bevisade skador en avgörande betydelse. Kennedy (2012) 
har i sin studie av våldtäktsmål visat på att dokumenterade skador vid kvinnornas underliv ger 
starkt underlag för en fällande dom. När dessa skador kunde påvisas ledde det till en fällande 
dom i ungefär hälften av de undersökta rättsfallen. I de rättsfall där kvinnorna inte hade 
dokumenterade skador fälldes gärningsmannen i endast femton procent av fallen. Detta är 
problematisk eftersom att ett stort antal kvinnor, mer än majoriteten, som utsätts för 
sexualbrott inte har dokumenterade synliga skador, antingen för att polisanmälan gjordes sent 
eller för att skadorna kan bortförklaras med att det finns möjlighet att de kan ha uppkommit 
på annat sätt än ofrivilligt samlag (Kennedy, 2012). 
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Det har tidigare nämnts en del av de generaliserande föreställningar om våldtäkt som råder i 
samhället. Dessa föreställningar är bland annat att det är en okänd gärningsman, att 
brottsoffret gör tydligt motstånd samt att kvinnan förväntas göra en polisanmälan direkt. 
Våldtäkt är dock inte alltid utfört av främlingar, offret skriker inte alltid på hjälp, det finns 
inte alltid uppenbara fysiska skador, och majoriteten av offrena gör inte en polisanmälan 
direkt eller överhuvudtaget. Det förekommer att juryns ledamöter bär med sig delar av dessa 
fördomar i rättssalen och medvetet eller omedvetet väger brottsoffrets berättelse mot dessa 
fördomar (Taylor, 2007). Det belyser behovet av att identifiera vilka föreställningar om 
våldtäkt som förekommer i rättssalen och vilka variabler som tillskrivs betydelse till följd av 
samhällets rådande normer, för att aktivt verka för att rättvisa rättegångar sker vid varje 
våldtäktsbrott. 
 
Det är känt att många kvinnor inte polisanmäler våldtäkt på grund av samhällets tendenser att 
förminska brottsoffret, och att kvinnor i våldtäktsmål behöver försvara att de är oskyldiga och 
inte kommer med falska anklagelser (Cohn, Dupuis & Brown, 2009). Sexuellt våld har bland 
det högsta antalet frikännande åtal av gärningsmän jämfört med andra brottstyper 
(Brottsförebyggande rådet, 2012). Taylor (2007) menar på att ett rättvist juridiskt system 
kommer inte kunna främjas förrän antalet fällande domar ökar. För att detta ska ske behöver 
forskning i större utsträckning uppmärksamma att nämndemännen i rätten tolkar situationen 
utifrån sin egna förförståelse och uppmärksamma hur dessa tolkningar påverkar bedömningen 
av brottet (Taylor, 2007). Alla brottsoffer har rätt att bedömas rättvist och inte utifrån 
generaliserande föreställningar om våldtäkt. Murphy (2001) menar att studier visar på att det 
nuvarande rättssystemet i många länder sviker brottsoffer som utsatts för sexuellt våld 
eftersom svaga påföljder sällan avskräcker en person från att utföra en våldtäkt, eller 
avskräcker brottsutövaren från att begå sexualbrott igen. Problematiken med föreställningar 
om våldtäkt inom rättssystemet får negativa konsekvenser för kvinnor som brottsoffer, 
individer samt grupp. Utifrån det vill vi med vår studie inrikta oss mot det svenska 
rättssystemet för att kartlägga vilka faktorer som får betydelse i den rättsliga processen i 
våldtäktsmål samt om det finns föreställningar om brottsoffret och brottsutövare som påverkar 
rättens bedömning i våldtäktsmål. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genom granskning av svenska rättsfall undersöka vilka faktorer som 
får betydelse i den rättsliga bedömningen i våldtäktsmål samt synliggöra föreställningar om 
kvinnliga brottsoffer och manliga brottsutövare.  
 
*Vilka faktorer är betydande i rättens bedömning i våldtäktsmål?  
*Finns det föreställningar om brottsoffer och brottsutövare som påverkar rättens bedömning i 
våldtäktsmål?  
 
 

1.3 Avgränsningar 
I vår uppsats kommer vi benämna målsäganden och brottsoffret som en kvinna, och den 
tilltalade och gärningsmannen som en man. Därför har vi valt att göra en avgränsning mot kön 
och bara inkludera de rättsfall där brottsoffret är en kvinna och den tilltalade är en man. Vi är 
medvetna om att det finns fler typer av brottsoffer som blir utsatta för sexualbrott, men vi har 
valt att fokusera på mäns sexuella våld mot kvinnor i den här studien. 
Sexualbrott är ett brett begrepp i Brottsbalken (SFS 1962:700) som omfattar blottning, 
sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, våldtäkt mot barn (under 
femton år), sexuellt ofredande, köp av sexuella tjänster och koppleri. Vi har valt att begränsa 
oss till sexualbrott som enbart omfattar våldtäkt. Det innebär att vi inte kommer inkludera 
rättsfall som berörs av sexualbrottet våldtäkt mot barn, som definieras av barn under femton 
år. I övrig lagstiftning definieras barn som under arton år, men åldersgränsen arton år är inte 
någon avgränsning som vi har använt oss av. Sammantaget har vi alltså en undre åldersgräns 
på femton år i de rättsfall vi har granskat. Statistik från Brottsförebyggande rådet (2012) visar 
på att de flesta brottsoffer befinner sig i åldern sexton till tjugofyra år, men vi kommer inte ha 
en övre åldersgräns då detta riskerar att utesluta rättsfall som kan vara av betydelse för oss. 
Eftersom vi vill undersöka vilka faktorer som rätten tillskriver betydelse i våldtäktsfall har vi 
valt att använda den skärpta sexualbrottslagstiftningen från 2013 som en avgränsning. Därför 
har vi inte använts oss av rättsfall innan juli 2013. 
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2. Bakgrund 
Enligt 6 kap. 1 § 1 st. Brottsbalken (SFS 1962:700) definieras våldtäkt som att någon genom 
misshandel, våld eller hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa 
eller tåla en annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar, är jämförlig 
med samlag. 
 
För ansvar för våldtäkt krävs dock inte alltid att vare sig våld, hot eller tvång har förekommit. 
6 kap. 1 § 2 st. Brottsbalken (SFS 1962:700) beskriver att våldtäktsbrottet även gäller den 
som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling, som enligt första stycket är 
jämförlig med samlag, genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, 
sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller 
psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt 
situation. Den som befinner sig i en särskilt utsatt situation kan därmed inte värna om sin 
sexuella integritet. Det är tillräckligt att mannens och kvinnans könsdelar kommer i beröring 
med varandra för att det ska definieras som samlag. Med andra sexuella handlingar jämförliga 
med samlag menas anala och orala samlag, det inkluderar också att föra in föremål eller 
fingrar. Det krävs alltså inte att något manligt könsorgan är inblandat. Det är kränkningens 
allvar i handlingen som avgör om det blir jämförligt med samlag (Göta Hovrätt dom mål nr B 
3382-15). 
 
Samtycke betyder att en person godtar eller tillåter att den andre utför gärningen. Den person 
som har utsatts för en gärning behöver dock inte ha gjort motstånd eller protesterat, eftersom 
underlåtenhet att protestera inte är detsamma som att samtycka. Underlåtenhet att göra 
motstånd eller protestera kan till exempel vara ett uttryck för skräck. Det kan också vara så att 
personen har lämnat ett uttryckligt samtycke, men av skälet att personen har uppfattat sig stå 
under hot och tvång. Det innebär inte något ansvarsbefriande för gärningsmannen. Samtycket 
måste alltså vara frivilligt (Hovrätten för västra Sverige dom mål nr B 4963-15). En kvinna 
som blir våldtagen kan paralyseras och förhindras att verbalt uttrycka motstånd, dock innebär 
det inte att samtycke finns bara för att det inte uttalas. Det ställer krav på att avsaknad av 
samtycke måste bevisas genom ytterligare stödbevisning (Svea hovrätt dom mål nr B 4019-
16). 
 
I det svenska rättssystemet är utgångspunkten att den tilltalades berättelse ska ligga till grund 
för rättens bedömning om den inte motbevisas eller framstår som högst osannolik, för att 
förhindra att en tilltalad blir oskyldigt dömd. För att parten ska framstå som trovärdig ska 
personen uppfattas som tillförlitlig och berättelsen ska vara utan motstridiga eller 
osammanhängande detaljer (Svea hovrätt dom mål nr B 4019-16). Åklagaren har ansvar för 
bevisbördan, vilket innebär att den tilltalade betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad 
(https://lagen.nu/).  
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Utöver parternas framställning är övrig bevisföring av betydelse i utfallet av domen. 
Sakomständigheter som bör beaktas för att beviskravet ska anses vara uppfyllt är 
målsägandens reaktioner omedelbart efter händelsen och hennes eller hans agerande i övrigt, 
eventuell teknisk bevisning, målsägandens och den tilltalades berättelser är i förenlighet med 
denna, eventuella vittnesuppgifter är av relevans samt utredningsmöjligheter för att 
kontrollera målsägandens berättelse som kan ha försummats av polisen (NJA 2010 s. 671). En 
trovärdig utsaga från målsäganden kan resultera i en fällande dom, om utsagan stöds av stark 
bevisning av annat slag. Det innebär att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade 
har gjort sig skyldig till gärningen. Med uttrycket rimligt tvivel menas att det alltigenom ska 
vara uteslutet att det förhåller sig på något annat sätt än vad åklagaren hävdar (NJA 2010 s. 
671). 
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3. Metod 
Studien är en kvalitativ forskningsstudie inspirerad av grounded theory som 
vetenskapsteoretisk referensram. 
 

3.1 Vetenskapsteoretisk referensram 
Grounded theory är en forskningsansats som bygger på att en neutral observatör upptäcker 
och behandlar data objektivt, där datainsamling, analys och resultat är en flexibel process 
(Bryman, 2011). Inom grounded theory finns det steg som forskaren bör använda sig av för 
att kunna uppnå det resultat som forskaren vill uppnå. Bryman (2011) menar på att det likväl 
kan fungera att endast använda delar av grounded theory istället för att tillämpa alla steg i 
analysmetoden. Metoden möjliggör därmed för forskaren att välja ut de steg i grounded 
theory som passar ändamålet med studien (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Det första 
steget i grounded theory är att göra ett teoretisk urval för att därefter påbörja datainsamlingen. 
Här påbörjas datainsamling och analys av materialet parallellt. Ytterligare steg som kan 
användas i grounded theory är kodning, som innebär att data bryts ner i mindre beståndsdelar 
och markeras med etiketter (Bryman, 2011). Ett annat användbart steg är kontinuerlig 
jämförelse, där fokus ligger på att behålla sambandet mellan data och de koder, kategorier och 
begrepp som utvecklas. Det görs för att uppmärksamma skillnader och likheter i materialet, 
och för att inte data ska gå förlorad i processen (Bryman, 2011). 
 

3.2 Förförståelse 
Vår kunskap sedan tidigare är att många våldtäktsfall polisanmäls och utreds i domstol, men 
däremot är det sällan som det faktiskt resulterar i en fällande dom. Vår uppfattning om 
våldtäkt grundas mycket i vad media rapporterar och hur våldtäkt diskuteras i samhället. Den 
kunskap vi har är att rätten ibland fokuserar på skuldbeläggande av offret och kvinnans ansvar 
i våldtäkten, utan att lägga något större ansvar på den tilltalades ansvar i övergreppet. 
Utgångspunkten i den rättsliga bedömningen är att den tilltalade är oskyldig tills motsatsen är 
bevisad. En rättslig utgångspunkt i det svenska rättssystemet är att bevisbördan ligger på 
åklagaren, vilket vi tror försvårar att åtalet resulterar i en fällande dom, och det är därför 
delvis anledning till det låga antalet fällande domar i våldtäktsbrott. Vår föreställning är att 
rättssystemet präglas av bristande jämlikhet som försummar kvinnor, och den kunskap vi har 
grundas i normer och allmänna föreställningar om våldtäkt och våldtäktsoffer. 
 

3.3 Urval 
I datainsamlingen har vi valt att använda oss av ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011). När 
rättsfallen samlades in använde vi oss av databasen Karnov via Umeå universitetsbibliotek för 
att söka efter rättsfall som berör sexualbrott. Sökningen gav många rättsfall med blandade 
åtalspunkter. Vi arbetade igenom söklistan med rättsfall i turordning. Endast de rättsfall som 
inkluderade åtalspunkten våldtäkt användes som datamaterial, övriga sexualbrott 
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exkluderades. Vi avgränsade oss till de rättsfall där brottsoffret var en kvinna och 
brottsutövaren var en man. Även rättsfall innan år 2013 exkluderades eftersom de rättsfallen 
inte berörs av den skärpta sexualbrottslagstiftningen från 2013. Rättsfallen berörde domar från 
både tingsrätten och hovrätten.  
 
Urvalet är kopplat till vår analysmetod grounded theory, som innebär att datainsamlingen och 
kodningen sker parallellt (Bryman, 2011). Genom kodningen synliggjordes faktorer som 
uppfattades vara av betydelse för rättens bedömning. Betydande faktorer var exempelvis om 
kvinnan hade uttryckt verbalt eller fysiskt motstånd, om den tilltalade har erkänt samlaget, 
befintliga vittnen, vilken tekniskt eller medicinsk bevisning som presenteras samt hur rätten 
uppfattar parternas framställan som trovärdig och tillförlitlig. Tanken var att få en jämn 
blandning av fällande och friande domar, för att kunna analysera om det fanns betydande 
faktorer som förekom i båda varianterna av domarna. Datainsamling och kodning skedde 
parallellt, vilket innebär att det rättsfall som var först i söklistan och uppfyllde 
inklusionskriterierna valdes ut för granskning. Efter att granskningen av det rättsfallet var 
avslutat, valdes nästa rättsfall på söklistan ut. Datainsamlingen pågick tills vi slutligen 
uppfattade att inga nya avgörande faktorer framgick i rättsfallen, och därmed avslutades 
datainsamlingen vid trettiofem rättsfall. Sammantaget blev det femton friande domar, arton 
fällande domar samt två domar där gärningsmannen på olika åtalspunkter om våldtäkt friats 
och dömts i samma dom. 
 

3.4 Litteratursökning 
I början av skrivprocessen valdes vetenskapliga artiklar ut för att vi skulle få en uppfattning 
om vilken kunskap som finns på området, samt för att kunna jämföra tidigare forskning med 
de rättsfall som vi granskade. Artikelsökningen genomfördes via Umeå universitets databaser 
SocIndex och Scopus. Vi använde oss av sökord som sex crimes, rape, prejudice, conception, 
gender, discrimination, blame, victim, bias. Sökningen begränsades till artiklar som var 
referee granskade och publicerade från och med januari år 2000. Utifrån sökresultatet 
sorterades de artiklar ut som bedömdes innehålla den kunskap om tidigare forskning som vi 
behövde till studien. Utöver internationella vetenskapliga artiklar har vi även använt svensk 
litteratur i bokform som lånades via Umeå universitetsbibliotek. För att få fram passande 
litteratur kollade vi på studentuppsatser med liknande ämne som vår studie, och fick då en 
uppfattning om vilken litteratur som innehöll relevant information. 
 
Problembakgrunden består enbart av vetenskapliga artiklar från internationella studier. De 
artiklar som vi valde ut fokuserade huvudsakligen på hur generaliserade föreställningar om 
våldtäkt i samhället får betydelse i den rättsliga processen. Artiklarna valdes eftersom de 
innehöll passande kunskap om den problematik som vi ville lyfta fram i problembakgrunden, 
och överensstämde med vårt syfte att undersöka betydande faktorer i den rättsliga 
bedömningen samt om det förekommer föreställningar i rätten som påverkar utfallet av 
domen. Artiklarna berör studier om föreställningar om våldtäkt i samhället, hur 
våldtäktsmyter påverkar nämndemän i rätten, våldtäktsmyter, och faktorer som får betydelse i 
den rättsliga processen. De bedömdes vara relevanta både för att belysa problematiken ur flera 
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perspektiv och för att öka vår kunskap om ämnet inför analysen av datamaterialet. Artiklarna 
valdes ut oberoende av om det var nationella eller internationella studier. För att få ännu mer 
kunskap om specifikt svenska förhållanden hade litteratursökningen ytterligare kunnat 
avgränsas till nationella studier.  
 
Eftersom problembakgrunden enbart omfattar internationella undersökningar är det viktigt att 
beakta att resultaten från studierna inte fullt ut kan tillämpas på svenska förhållanden. Det är 
möjligt att samma undersökningar hade kunnat utföras i Sverige, men inte visat på samma 
resultat som det som beskrivs i de internationella studierna. Den forskning som presenteras i 
problembakgrunden kan tillämpas i en svensk studie, exempelvis för att belysa att 
nämndemän i rätten påverkas både av samhällets attityder om våldtäkt och deras egna 
individuella värderingar, vilket får inflytande i den rättsliga bedömningen. Däremot kan vi 
inte med säkerhet säga att en nationell undersökning om föreställningar om våldtäkt i 
samhället hade visat på samma typ av påverkan i den rättsliga bedömningen som de 
internationella studierna gör.  
 
En annan begränsning med att använda internationella artiklar till en svensk studie är att 
juridiska system skiljer sig internationellt och nationellt. I Sverige består rätten exempelvis av 
nämndemän istället för jurymedlemmar. Därför är det viktigt att betänka att de presenterade 
studierna i problembakgrunden som undersöker attityder om våldtäkt hos jurymedlemmar inte 
är direkt applicerbara på de nämndemän som är verksamma i de svenska domstolarna. I 
problembakgrunden presenteras även resultat från undersökningar om våldtäktsmyter samt 
attityder om våldtäkt i samhället, och omfattar undersökningar från flera olika länder och 
samhällen. Det innebär att attityder, fördomar och våldtäktsmyter i det svenska samhället inte 
preciseras i problembakgrunden, vilket är en svaghet med studien. Det är också möjligt att 
normer i samhället och stereotypiska våldtäktsoffer hade beskrivits på ett annorlunda sätt om 
problembakgrunden hade baserats på fler studier utförda i Sverige. Sammantaget hade det 
varit ännu mer fördelaktigt för den här uppsatsen att inkludera nationella artiklar, eftersom vår 
studie inriktar sig mot det svenska rättssystemet.  
 

3.5 Faktorer och föreställningar 
I den här studien kommer vi använda begreppet faktor för att konkretisera företeelser och 
omständigheter i domarna som uttrycks i redogörelser från målsäganden, den tilltalade, eller 
rätten, vilket vi tolkar som viktiga beståndsdelar för rättens bedömning. Begreppet 
föreställning används som benämning för de våldtäktsmyter och generaliserade stereotypiska 
uppfattningar som kan påverka förförståelsen om våldtäkt i både samhället och i rätten. 
 

3.5.1 Faktorer- kriterium 
 
I domarna identifierades faktorer utifrån fraser och uttryck som framkom i rättsfallen, och 
som rätten har ansett vara betydelsefull i sin bedömning. Det kan vara uppgifter i parternas 
berättelse, vittnesmål, bevisföring, rättens upplevelse av parternas intryck samt rättens 
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ställningstagande i slutbedömningen av åtalet. Exempel på uttryck i domarna från rättens 
redogörelser som beskriver en faktor kan vara:  
 

• ...“ingen teknisk bevisning som ger underlag för att med säkerhet avgöra vilka som 
deltog i övergreppet”... 

• “Genom vad målsäganden sa och hennes kroppsspråk förstod vittnen att hon hade 
blivit utsatt för en våldtäkt”... 

• “Hon har lämnat sin berättelse på ett inlevelsefullt sätt och gett intryck av att beskriva 
något som hon själv har upplevt”... 

• “Man har kunnat med utsagorna se att [den tilltalades namn] har varit medveten om att 
hon har sovit och då varit i en särskilt utsatt situation”... 

• “Av rättsintyget framgår att målsäganden har skador i underlivet, dock går det inte att 
utesluta att skadorna kan ha uppkommit vid frivilligt sexuellt umgänge”... 

 

3.5.2 Föreställningar- kriterium 
 
Utifrån enbart rättsfall finns det begränsade möjligheter att undersöka om generaliserade 
uppfattningar och våldtäktsmyter påverkar rättens föreställningar om våldtäkt. Däremot kan vi 
tolka utifrån vissa fraser och uttryck i rättens resonemang att det verkar finnas uppfattningar 
på hur en del omständigheter kring händelsen ska förefalla. Med det menar vi att det finns ett 
visst beteende efter händelsen som brottsoffret ibland kan följa. Det kan vara exempelvis att 
kvinnan polisanmäler händelsen direkt, visar upp starka känslomässiga reaktioner efteråt, eller 
får stöd i vittnens beskrivningar av kvinnans emotionella beteende efter händelsen. I de 
rättsfall vi har granskat har kvinnan inte alltid följt sådana beteenden. Det har då skriftligen 
noterats en undran i rättens resonemang om hur det kommer sig att kvinnan inte har 
polisanmält händelsen direkt, och det har även ibland noteras att vittnen inte beskriver att 
kvinnan uttrycker starka känslomässiga reaktioner efteråt. Exempel på uttryck i domarna från 
rättens redogörelser som beskriver ovanstående uppfattningar kan vara: 
 

• “Att Sekretess A anmälde direkt samt moderns samtal med SOS Alarm ger stöd åt 
hennes berättelse. Likaså det vittnesmål om hennes tillstånd och reaktioner”. 

• “En alltigenom trovärdig utsaga från målsäganden i förening med vad som i övrigt 
framkommit i målet, tex. målsägandens beteende efter händelsen, kan dock vara 
tillräcklig för en fällande dom”.  

• “...starka skäl som talar för att NN har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, särskilt 
med anledning av skador och hennes reaktion i samband med anmälan”. 

• “...att A efter händelsen har uppträtt på ett sådant sätt som är förenligt med hur en 
person beter sig efter att ha varit utsatt för en våldtäkt”...  
 

3.6 Bearbetning av analysmaterial 
Grounded Theory är en forskningsansats som möjliggör för forskaren att fokusera på 
aktörernas perspektiv (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Vi vill fokusera på perspektiv 
från målsäganden, den tilltalade och rätten, därmed bedömdes metoden vara passande till 
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studien. Att forskaren fokuserar på aktörernas perspektiv sker utifrån ett så kallat main 
concern. Main concern är ett begrepp som Strauss och Glaser (Bryman, 2011) använder, som 
innebär att forskaren genom analys utvecklar en tolkande förståelse av vad som är aktörernas 
huvudsakliga fråga (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). I den här studien betyder det att 
vi utifrån rättsfallen vill tolka och försöka förstå hur aktörerna ser på saker och ting, 
oberoende av våra egna tankar och värderingar.   
 
De viktiga steg i grounded theory som vi använde i studien är kontinuerlig jämförelse mellan 
data för att uppmärksamma skillnader och likheter, kodning och kategorisering av 
datamaterialet, samt utformningen av en övergripande analys som gestaltar de viktigaste 
delarna i materialet (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). I studien användes grounded 
theory som verktygslåda för att bearbeta och analysera datamaterialet. Innan granskningen av 
rättsfallen påbörjades diskuterade vi vad som skulle kunna tänkas vara betydelsefullt i 
materialet, utifrån kunskap om tidigare forskning och våra frågeställningar. När vi samlade in 
och bearbetade rättsfall markerade vi ut meningsbärande enheter i de stycken som uppfattades 
som innehållsrika och viktiga. De meningsbärande enheterna som valdes ut berörde vad 
kvinnan har uppgett i sin berättelse, vad den tilltalade har uppgett i sin berättelse samt hur 
rätten har resonerat kring sin bedömning av parternas uttalanden och bevisföring. I 
bearbetningen kunde vi plocka ut flera betydelsefulla stycken ur samma dom. Exempel på 
flera meningsbärande enheter i samma dom är:  
 
Målsägandens berättelse: 
“På festen kände hon sig inte berusad. På övervåningen sa [den tilltalades namn] att 
vännerna befann sig i ett sovrum. När hon gick in i sovrummet följde [den tilltalades namn] 
efter henne och stängde dörren. Han knuffade ner henne på en säng så att hon tillslut 
hamnade på mage, varefter han mot hennes vilja drog ner hennes trosor och jeansbyxor till 
knäna samtidigt som han höll fast henne, vilket medförde att det var lönlöst att göra 
motstånd. Därefter, när hon fortfarande låg på mage, penetrerade [den tilltalades namn] 
henne vaginalt med sin penis tills dess att hon tror att han fick utlösning. Hon blev helt 
paralyserad och sade nej flera gånger på ett sätt som inte kunde missförstås”. 
 
Den tilltalades berättelse: 
“Sekretess NN frågade om han vågade följa med in i ett sovrum på övervåningen. Efter att de 
kommit in i sovrummet hade de ett helt frivilligt samlag med varandra. Som han minns det 
bad Sekretess NN honom att släcka ljuset. Under samlaget låg Sekretess NN på rygg. Han låg 
på henne. Hennes byxor och trosor var avtagna. Han tror att han fick utlösning utanför 
Sekretess NN”.      
 
Tingsrättens bedömning: 
“Redan här bör framhållas att det inte finns någon teknisk utredning av betydelse”.  
      
    
“Sekretess NN har uppgett att hon under det påtvingade samlaget låg fasthållen på mage med 
hennes trosor och jeansbyxor neddragna till knäna, varvid [den tilltalades namn] bakifrån 
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penetrerade henne vaginalt med sin penis. Tingsrätten är minst sagt tveksam till om ett 
samlag kan genomföras på detta sätt, vilket även har ifrågasatts av försvaret, dvs. med trosor 
och byxor neddragna till knäna”. 
      
    
“På ett mer allmänt plan färgas helhetsbilden även av att den påstådda gärningen begicks för 
omkring två år sedan, att polisanmälan som nämnts gjordes mer av en slump omkring ett år 
efter händelsen och att förundersökningen därefter pågick under nästan ett år”. 
      
    
...“kommer tingsrätten vid en sammanvägd bedömning fram till den slutsatsen att det uppstår 
ett rimligt tvivel om [den tilltalades namn] skuld”. 
 
“En följd av det nyss sagda blir att åtalet och skadeståndsyrkandet ska ogillas”. 
 

Hovrättens bedömning: 
“Parterna har lagt fram samma utredning i hovrätten som i tingsrätten”. 
      
    
“Hennes berättelse stämmer väl överens med vad en läkare vid avdelningen för våldtagna 
[avdelningens namn] antecknat att NN dagen efter händelsen uppgett om samlaget. Att NN 
vid huvudförhandlingen varit mer kortfattad i sin beskrivning av händelseförloppet framstår 
inte som anmärkningsvärt med hänsyn till att det gått mer än två år sedan händelsen och att 
NN under stora delar av denna tid mått mycket dåligt. Hovrätten anser inte att detta påverkar 
bedömningen av NN:s trovärdighet eller tillförlitlighet”.   
   
      
“När det gäller omständigheten att hon inte omedelbart polisanmälde händelsen eller 
uppsökte [avdelningens namn] har NN på ett trovärdigt sätt beskrivit att hon upplevde det 
inträffade som overkligt, att hon var alltför ledsen och ångestfylld för att göra en anmälan 
och att hon var rädd för att inte bli trodd. Att NN upplevt situationen på detta sätt får också 
stöd av bl.a. de anteckningar hon gjort i sin mobiltelefon på morgonen efter händelsen”. 
 
“Hovrätten anser inte heller att det skulle vara uteslutet att genomföra ett samlag på det sätt 
som NN beskrivit. Sammanfattningsvis anser hovrätten att NN:s berättelse får sådant stöd av 
den övriga utredningen i målet att hennes uppgifter ska läggas till grund för bedömningen. 
Hovrätten anser således att det är ställt utom allt rimligt tvivel att [den tilltalade] gjort sig 
skyldig till den påstådda gärningen och att han därför ska dömas för våldtäkt”.  
 
De utdrag ur domen som presenteras ovan ger oss information om både kvinnan och den 
tilltalades version av händelsen, där berättelserna skiljer sig påfallande från varandra. Både 
tingsrättens och hovrättens resonemang kring åtalet blir betydelsefullt, då tingsrätten friade 
den tilltalade medan hovrätten senare fällde den tilltalade. Därför uppfattar vi det som extra 
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intressant hur de två domstolarnas bedömning skiljer sig åt, även om samma bevisföring har 
presenterats i rättegången och det inte har tillkommit någon ny information. Utifrån sådana 
meningsbärande enheter kodade vi materialet med koder som alkoholpåverkan, passiv, 
uttryckt motstånd, han hävdar frivilligt samlag, misstro mot berättelsen, avsaknad av tekniska 
bevis, framstår som självupplevd, anmälde inte direkt, berättar sammanhängande och 
konsekvent. Vid analysen tolkade vi vad som var viktiga faktorer i domarna för att kunna 
konkretisera dessa till begrepp. Det framgick exempelvis i domen att målsäganden upplevs 
som trovärdig utifrån vad läkaren berättar om hennes beteende och reaktioner efter händelsen, 
och får stöd av hovrätten. Därmed är trovärdighet och beteende efteråt viktiga faktorer som 
påverkar rättens bedömning. 
 
Vi hade en ständig diskussion kring materialet, och när vi upplevde att rättsfallen inte tillförde 
någon ny information avslutades insamlingen av materialet. Parallellt kodades datamaterialet 
utifrån de faktorer vi ansåg var återkommande och som fick betydelse för om det blev en 
friande eller fällande dom (Bilaga 1 Kodningsschema). Med hjälp av kodningen bryts 
materialet ner i mindre delar för att markera viktiga enheter i texten samtidigt som datan 
samlas in (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Kodningen utfördes tillsammans där vi 
utifrån de meningsbärande enheterna fokuserade på att placera ut benämningar vid meningar, 
ord, eller andra textavsnitt som vi bedömde vara av betydelse för vårt datamaterial. 
Intressanta upptäckter i materialet var skillnader och likheter mellan de olika rättsfallen, och 
vilka betydande faktorer som förekom i materialet. Med hjälp av de faktorer vi identifierade 
ville vi undersöka vad som påverkade målsäganden och den tilltalades framställan och vilka 
förutsättningar för en rättvis rättslig process som existerar.  
 
Genom analysen av koderna växte fyra kategorier fram, som slutligen utformades till en 
övergripande analys. Kategorier som växer fram ska hela tiden jämföras med det empiriska 
materialet för att tydliggöra vad som kännetecknar kategorin och vad dess innebörd är. 
Innehållet i kategorierna fylls på med koder, men är ständigt öppna för revidering och 
förändring som en följd av fortsatt dataanalys (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). När 
kategorierna utformades hade vi datamaterialet, tidigare forskning och frågeställningarna i 
åtanke för att kunna återge det empiriska materialet i kategorierna.  
 
De kategorier vi arbetade fram är målsägandens berättelse i domen, tilltalades berättelse i 
domen, betydande faktorer i rättens bedömning av brottsoffer och brottsutövare, samt 
betydande faktorer i rättens bedömning av bevisföring (Bilaga 1 Kodningsschema). I analysen 
fokuserade vi på vad målsäganden och den tilltalade har berättat kring händelseförloppet, för 
att få en uppfattning om hur de inblandade individerna ser på händelsen. Det visade sig att 
målsägandens och den tilltalades upplevelse av övergreppet i många fall skiljde sig åt, vilket i 
sin tur ledde till att rätten behövde ta ställning till vilken part som framstod som mest 
trovärdig. Vilken part som uppfattades som trovärdig ur rättens syn framgår i rättsfallen bland 
annat genom argument om hur detaljerade, sannolika, inlevelsefulla och självupplevda 
berättelserna är. Vi tolkade det som att det fanns många betydande faktorer i både 
målsägandens och den tilltalades berättelse som är viktiga för rättens bedömning av en 
trovärdig framställan, och därav utformades kategorier som ger utrymme för båda parternas 
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perspektiv. I analysen uppfattade vi att rättens samlade bedömning av parternas berättelse, 
bevismaterial och vittnesmål var betydelsefullt att inkludera i resultatet. I domarna redogörs 
rättens argument och ställningstagande till åtalet väldigt utförligt och innehållsrikt. Eftersom 
rätten är en aktör som vi ville fokusera på så lyfte vi fram det perspektivet i två kategorier, en 
för bedömningen av parternas framställan samt en för bedömningen av bevismaterial och 
vittnesmål.  
 
I det sista steget av bearbetningen riktade vi in oss mot en övergripande analys av materialet. 
Syftet med den övergripande analysen är att återge viktiga delar från kategorierna och dra 
slutsatser kring datamaterialet utifrån vår tolkning av vad som framkommit i analysarbetet. 
Den övergripande analysen utformades efter vad som var återkommande huvudfrågor i 
kategorierna, med en del stöd i vår genusrättsvetenskapliga utgångspunkt. De slutsatser vi 
resonerar kring berör den maktobalans som uppstår mellan målsäganden och den tilltalade, 
samt vilken betydelse bevisvärdet får för båda parterna. I den övergripande analysen vill vi 
även lyfta reflektioner kring den rättsliga utgångspunkten att det ska vara ställt utom rimligt 
tvivel att den tilltalade har utfört gärningen, och vad det kan innebära i våldtäktsfall.  

3.7 Etik 
De rättsfall som granskats är allmänna handlingar, men bör ändå behandlas med 
konfidentialitet. Det finns därför några etiska aspekter som vi har tagit hänsyn till i 
granskningen av rättsfallen. I kodningen har vi använt oss av avidentifiering av namn och 
kommun. Även i resultatet har vi valt att inte använda namn, istället benämns aktörerna som 
brottsoffer, målsäganden, kvinnan, gärningsmannen eller den tilltalade. I de citat från 
rättsfallen som presenteras har vi omformulerat namn och använt andra benämningar istället, 
vilket visas genom hakparenteser. Till exempelvis [den tilltalade] eller [han] istället för 
individens namn. Trots att det är allmänna handlingar anser vi att det är viktigt att kunna 
värna om de berörda parternas anonymitet och integritet, och det är inte heller relevant eller 
nödvändigt i uppsatsen att nämna namn eller kommun. Domarna är av känslig karaktär och 
för att ta hänsyn till de inblandade parterna har vi inte heller valt att bifoga domarna.   
 

3.8 Metodreflektion 
Syftet med att använda grounded theory som metod i den här studien är inte att generera i nya 
teoretiska begrepp, resultatet presenteras istället i form av kategorier. Att använda grounded 
theory som analysmetod visade sig ha både fördelar och begränsningar. En fördel var att det 
var en enkel metod för att strukturera upp och bearbeta den stora mängd datamaterial som 
samlades in. Det visade sig vara mer utmanande än vad vi förväntade oss att analysera 
materialet på latent nivå till kategorier och till en övergripande analys. Under bearbetningen 
av datamaterialet diskuterade vi det ständigt tillsammans resultatet vilket ökade den interna 
reliabiliteten (Bryman, 2011). Kodningen av materialet gjordes tillsammans och på så sätt var 
vi eniga om vilka kategorier som växte fram under uppsatsen. I kodningen har vi fokuserat på 
rättens inställning till partens framställan och på vilket sätt bedömningen av målsägandens 
och den tilltalades berättelse har skett. 
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En svaghet med studien är att det inte går att säkerställa att det inte finns någon ny 
information att inhämta. Datainsamlingen avslutades när vi upptäckte liknande mönster i 
rättsfallen, det är möjligt att en del rättsfall hade kunnat leda till viss ny information om fler 
domar hade granskats. En annan svaghet med studien är att datamaterialet består av enbart 
rättsfall, vilket innebär att studiens trovärdighet kan diskuteras. Trovärdighet är ett 
kvalitetskriterium inom grounded theory som forskaren bör sträva efter att uppnå (Thornberg 
& Forslund Frykedal, 2015). 
 
Det hade varit till fördel om materialet hade kompletterats med en annan form av data än 
enbart domar, för att göra våra påståenden mer väl underbyggda och för att göra studien mer 
trovärdig. Domarna har gett relevant information för att besvara vår frågeställning om vilka 
faktorer som får betydelse i den rättsliga bedömningen. Det kan exempelvis tolkas utifrån de 
resonemang som rätten framför i de stycken som skildrar rättens samlade bedömning av 
intrycket från målsägandens och den tilltalades framställning, samt den bevisföring och de 
vittnesmål som presenteras. Det blir däremot svårigheter att undersöka empirisk vår andra 
frågeställning, om det finns föreställningar om brottsoffer och brottsutövare som påverkar 
rättens bedömning i våldtäktsmål. Eftersom föreställningar är ett svepande begrepp innebär 
det begränsade möjligheter att dra skarpa slutsatser grundat i ett väl underbyggt empiriskt 
stöd, baserat på enbart domar, och därför är trovärdigheten i studien till viss del reducerad. De 
slutsatser om föreställningar vi gör grundas utifrån de uppfattningar på omständigheter som 
beskrivs under Föreställningar- kriterium (se kapitel 3.5.2), vilket blir en mer abstrakt 
tolkning av materialet. Vi har bara analyserat utifrån skriftligt material, det är möjligt att en 
annan typ av studie hade kunnat fånga upp verbala omständigheter och reaktioner i rättssalen 
som inte uttrycks i skrift. Sammantaget blir det en brist med studien att försöka visa på 
konkreta föreställningar som förekommer i rättssalen, då detta inte kan utläsas genom enbart 
skrift.  
 
I början av studien var vår uppfattning att kvinnan som brottsoffer tillskrivs mer ansvar för 
våldtäkten än gärningsmannen och skuldbeläggs för övergreppet. Därför påbörjades studien 
med en feministisk utgångspunkt om att det existerar ojämlika maktrelationer i 
sexualbrottsmål där kvinnan är underordnad den tilltalade. Det bekräftades också av vår 
teoretiska utgångspunkt i genusrättsvetenskapen. Under skrivprocessen har vi varit öppna för 
att utmana vår förförståelse för att resultatet ska kunna analyseras så objektivt som möjligt. 
Sammantaget kan vi konstatera att det finns rättsfall där kvinnan som brottsoffer får samma 
maktposition som den tilltalade inom den rättsliga processen, men det är snarare undantag än 
självklarhet. Därför upplever vi inte att vår förförståelse har förändrats anmärkningsvärt 
mycket under studiens gång.   

3.9 Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen har varit jämt fördelad under hela skrivprocessen. Vi har tillsammans 
muntligt diskuterat uppsatsen och gemensamt utformat alla kapitel, där vi har turats om att 
ansvara för den skriftliga delen. Datainsamlingen av rättsfallen utfördes tillsammans. Vi 
delade upp hälften av rättsfallen mellan oss, sedan resonerade vi muntligt kring viktiga 
faktorer som synliggjordes. Därefter skedde kodningen av materialet gemensamt.  
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• Olivia har ansvarat för att granska hälften av de rättsfall som användes i studien. Det 

som Olivia också har haft ansvar för är att samla ihop vetenskapliga artiklar, läsa och 
markera det som varit av vikt för studien samt återge artiklarna för Nathalie. I 
resultatet har Olivia sammanställt kategorin Betydande faktorer i rättens bedömning 
av brottsoffer och brottsutövare, som är den största kategorin. Olivia har även 
utformat slutdiskussionerna.  

 
• Nathalie har också ansvarat för att granska hälften av de insamlade rättsfallen samt 

vetenskapliga artiklar på samma sätt som Olivia. Nathalie har även ansvarat för att 
utforma forskningsöversikten. I resultatet har Nathalie sammanställt kategorierna 
målsägandens perspektiv i den rättsliga processen, tilltalades perspektiv i den 
rättsliga processen och betydande faktorer i rättens bedömning av stödbevisning. 
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4. Teori 
Den teoretiska utgångspunkt som vi har utgått ifrån i studien är ett genusrättsvetenskapligt 
perspektiv. Genusrättsvetenskap är ett kunskapsområde inom rättsvetenskap där syftet med 
genusrättsvetenskap är att ifrågasätta föreställningar om rätten genom kritiska analyser av 
rättens begrepp och grundantaganden samt sträva efter att göra rätten mer jämställd. Inom 
genusrättsvetenskapen finns det tre olika inriktningar som benämns som kvinnorätten, 
genusperspektiv på rätten samt könskonstruktion i rätten. Burman (2007) beskriver att alla tre 
inriktningarna kan förekomma samtidigt och samspela med varandra. Genusperspektiv på 
rätten belyser behovet att undersöka konstruktionen av kön i rättsliga sammanhang. 
Inriktningen könskonstruktion i rätten fokuserar på hur kön både konstrueras och 
reproduceras i rätten.  
 
I studien inspirerades vi främst av inriktningen kvinnorätten. Kvinnorätten växte fram i det 
svenska samhället under 1970-talet till en inriktning där kvinnor som grupp studeras i rättsliga 
sammanhang. Det görs för att möjliggöra analyser av hur kvinnors livsvillkor och erfarenheter 
passar in i det rättsliga sammanhanget (Burman, 2007). Inriktningen synliggör också hur kön 
får betydelse i en rättslig kontext som bör vara könsneutral, vilket är den aspekt från 
kvinnorätten som vi har använt oss av. Vi vill i studien kunna problematisera, beskriva och 
analysera ställningen hos brottsoffer och brottsutövare. Med hjälp av ett 
genusrättsvetenskapligt perspektiv har vi kunnat granska vilken position den tilltalade och 
målsägande får i rätten. Burman (2007) menar på att i rättsliga argumentationer riktas ett 
tydligt fokus mot brottsoffrets berättelse, medan den tilltalades perspektiv nämns allt mer 
sällan i de rättsliga texterna och får en mindre tydlig roll i den rättsliga processen. Därmed har 
kvinnorätten varit ett användbart verktyg för att hjälpa oss urskilja de ojämlika maktrelationer 
mellan brottsoffer och den tilltalade som uppstår i en rättslig kontext.  
 
I praktiken innebär det att analysen av rättsfallen har skett mot bakgrund av den kunskap om 
genusrättsvetenskap som vi var inlästa på. En av de föreställningar som Burman (2007) 
ifrågasätter är om rätten verkligen har förutsättningar att vara neutral eller objektiv, och menar 
också på att rätten kan betraktas som ett öppet system där rättsliga konstruktioner påverkas av 
dolda antaganden och föreställningar som står i förbindelse med bland annat kön. Vidare 
riktas kritik mot att rätten är befriad från känslor och affekter. Istället menar Burman (2007) 
att emotionella yttringar synliggörs i granskningar av rättsliga texter, som visar på att centrala 
rättsliga beslut påverkas av värderingar i rätten, istället för att vara en objektiv instans. 
Burman (2007) riktar också kritik mot att lagstiftningen genom sin utformning och 
tillämpning riskerar att försvåra jämställdhet och straffrättsliga skydd mot kvinnor, istället för 
att producera jämställdhet.  
 
Gunnarsson och Svensson (2009) betonar att rätten är könsneutralt utformad, men det innebär 
inte i praktiken att rätten verkligen fungerar på ett könsneutralt sätt alla gånger. Gunnarsson 
och Svensson (2009) menar på att rätten i verkligheten kan ge konsekvenser som inte är 
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neutrala i förhållande till kvinnor och mäns livsvillkor, eller i förhållande till värderingar om 
manligt och kvinnligt. Det vi vill åstadkomma i studien med ett genusrättsvetenskapligt 
perspektiv är att framhäva strukturer av ojämställdhet i sexualbrottsmål mellan kvinnliga 
brottsoffer och manliga brottsutövare, men även betona att det uppstår maktobalanser till följd 
av att den ena parten som målsägande är rättsligt underordnad den andra parten som tilltalad. 
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5. Resultat 
Från de trettiofem rättsfallen kunde vi utläsa olika utfall i åtalen. Fem stycken gärningsmän 
friades i tingsrätten, men dömdes senare i hovrätten. I ytterligare sju rättsfall var det sju 
gärningsmän som friades i tingsrätten, och även friades i hovrätten efter att kvinnan hade 
överklagat det första beslutet. Fyra gärningsmän fälldes i tingsrätten, men friades senare i 
hovrätten. Det var även fem gärningsmän som friades i tingsrätten och friades i hovrätten 
efter att målsäganden har överklagat. I de rättsfall där ingen överklagande skedde var det åtta 
gärningsmän som fälldes i tingsrätten, och fyra gärningsmän som friades i tingsrätten.  
 
Det visade sig i analysen vara varierande relationer mellan den tilltalade och målsägande. Av 
de som var bekanta sedan tidigare var fyra stycken gifta och fyra stycken var skilda eller 
separerade. Sju stycken hade en parrelation, fem stycken hade en vänskaplig relation, fyra 
stycken var ytligt bekanta sedan tidigare genom gemensamt umgänge. I ett fall hade 
målsäganden en ytlig relation med den tilltalade som då arbetade ideellt för en organisation 
för ekonomiskt utsatta, samt ett fall då den målsägande var brukare till den tilltalade som då 
arbetade som boendestödjare. Av de målsägande och tilltalade som inte var bekanta sedan 
tidigare skedde åtta av övergreppen på en icke offentlig plats som exempelvis hemmafest eller 
efterfest. I ett fall där den tilltalade och målsägande var obekanta skedde övergreppet på en 
allmän plats, en så kallad överfallsvåldtäkt.  
 
Kategorierna nedan berör vad kvinnan uppger i sin berättelse, vad den tilltalade uppger i sin 
berättelse, bevisföring som får betydelse samt hur rätten har resonerat i sin bedömning av 
målsägande och den tilltalades utsagor. Slutligen sammanfattas resultatet i en övergripande 
analys. 
 

5.1 Målsägandens berättelse i domen 
 
I granskningen av rättsfall blir det tydligt att det finns återkommande faktorer i målsägandens 
berättelse som får betydelse i den rättsliga processen. Koder som var återkommande i 
materialet var fysiskt motstånd, verbalt motstånd, tidpunkten för polisanmälan, hur mycket av 
övergreppet som kvinnan minns samt om hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation. De 
koderna förekom ungefär lika ofta i friande och fällande rättsfall. Fysiskt motstånd uttrycks 
ofta på samma sätt i alla kvinnornas utsagor. Det innebär att kvinnan inte har kunnat göra sig 
fri från den tilltalade på grund av att hon har varit fysiskt underlägsen eller påverkad av andra 
faktorer som alkohol eller droger. I granskningen såg vi däremot att verbalt motstånd 
framträder på mer olika och varierande sätt i kvinnornas utsagor. Vanligt förekommande är att 
kvinnan upprepade gånger har sagt “nej”, “sluta” eller “jag vill inte”, eller har avbrutit sitt 
samtycke under det frivilliga samlaget genom att säga “jag vill inte mer”, och även verbalt 
motstånd i form av skrik förekommer ibland. 
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I en del rättsfall berättar kvinnan att hon har gjort verbalt motstånd men inte fysiskt motstånd. 
Att kvinnan ibland inte verbalt har uttryckt sitt motstånd beror på olika orsaker. I de rättsfall 
där kvinnan inte är bekant med den tilltalade, eller endast har en ytlig relation till honom, 
visar det sig att kvinnan ofta har begränsade möjligheter att göra verbalt och fysiskt motstånd 
på grund av alkoholpåverkan eller drogpåverkan. I de rättsfall där kvinnan hade en relation till 
gärningsmannen var orsaken till begränsat motstånd oftast att barn befann sig i närheten, och 
därför ville inte kvinnan att barnet eller barnen skulle höra. Det förekom i vissa fall att 
kvinnan har uttryckt sitt motstånd inför samlag, men maken eller pojkvännen har ofta 
ignorerat detta, vanligtvis under en längre period och inte bara ett enstaka tillfälle, vilket har 
resulterat i en känsla av uppgivenhet och maktlöshet hos kvinnan. I två fall fanns det 
avvikande orsaker till varför kvinnan inte kunde göra motstånd. En kvinna led av fibromyalgi 
och kunde därför inte fysiskt försvara sig, och en annan kvinna har en kognitiv 
funktionsnedsättning och hade därför begränsade möjligheter att uttrycka sitt motstånd. 
 
I en del berättelser när kvinnan berättar om motstånd har vi valt att använda koden “passiv”, 
vilket är ett ord som kvinnan själv har använt för att beskriva sitt tillstånd under övergreppet. 
Målsägande har i då i domarna uttryckt att hon upplevde sig passiv på grund av att situationen 
var utom hennes kontroll och upplevde stark rädsla under övergreppet. Vidare har 
målsäganden beskrivit att den rädslan har gjort henne fysiskt paralyserad och chockad, och 
kvinnan då har därför valt att vara tyst och stilla tills det var över. Ett exempel på detta från en 
målsägande kan beskrivas som att: 
 
“Målsäganden säger att hon inte valde att ropa på hjälp under själva övergreppet. Hennes 
bästa chans var att hålla sig lugn. Hon säger att de var tre mot en och hon var rädd och 
kände sig paralyserad, överlevnadsinstinkten tog över”. 
 
Utifrån det material som har granskats kan vi se att i tjugonio av de trettiofem domarna har 
kvinnan polisanmält händelsen direkt, vilket i sin tur leder till att vittnesmål från polisen 
används som en del av den bevisföring åklagaren presenterar senare i rättegången. Det styrker 
också trovärdigheten i målsägandens utsaga när vittnesmål presenteras, eftersom de 
vittnesmålen bekräftar de uppgifter som målsäganden har uppgett i rättegången. Vi ser därför 
själva polisanmälan och tidsaspekten som en viktig faktor i rättens bedömning. I sex av de 
trettiofem rättsfallen dröjde kvinnan med att göra en polisanmälan, vilket då har noterats av 
rätten. Ett exempel på när detta fick betydelse för helhetsbilden av händelsen är:  
 
”den polisanmälan som gjordes vid [nattklubbens namn] först ett år senare uppenbarligen 
har skett av en ren slump i samband med att Sekretess NN råkade träffa [den tilltalades 
namn] på den omnämnda platsen”.  
 
Kvinnans minne av händelsen är också en betydande faktor att lyfta fram, eftersom hur 
kvinnan berättar sin historia är viktigt i rättens bedömning av hennes trovärdighet. Den 
vanligaste orsaken till att kvinnan inte kan beskriva alla detaljer från övergreppet är att 
minnesbilden påverkas negativt av alkohol och droger. I de fall där minnesluckor förekommer 
grundar rätten delvis sin bedömning på de delar av händelsen som kvinnan minns, och om de 
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delarna är logiska och detaljrika samt stämmer överens med vittnesmålen. I ett rättsfall hade 
kvinnan svårigheter att minnas händelsen korrekt på grund av sin kognitiva 
funktionsnedsättning. Tingsrätten bedömde då hennes utsaga som ej tillförlitlig när hon 
beskrev tillvägagångssättet och den tilltalade friades. I andra rättsfall har dock kvinnan haft 
minnesluckor, men hennes beskrivning av händelsen har stämt överens med andra vittnesmål 
och övrig bevisföring, och den tilltalade har då fått en fällande dom. 
 
Som tidigare nämnt innebär en särskilt utsatt situation ett tillstånd av sömn, sjukdom, 
berusning eller allvarlig rädsla, och det är ytterligare en faktor som är av betydelse för rättens 
bedömning av kvinnans berättelse. Det visade sig i granskningen att bedömningen av en 
sådan situation ser väldigt olika ut. I många fall där kvinnan har utsatts för ett övergrepp när 
hon sov slår rätten fast att hon varit särskilt utsatt. Det hade ett samband med när kvinnan sov 
djupt till följd av alkohol, mediciner eller droger och hade därför inte möjlighet att göra 
motstånd, vilket kan formuleras av rätten som: 

“Hon har befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon varit påverkad av droger, stundtals 
varit avsvimmad, känt allvarlig rädsla och inte kunnat tillkalla hjälp med hänsyn till den plats 
hon befunnit sig på”.   

Alkohol verkar vara en särskilt svårbedömd situation i vissa av de granskade rättsfallen. När 
det är bevisat genom rättsintyg eller vittnesmål att målsäganden har varit höggradigt påverkad 
av alkohol bedömdes det vara en särskilt utsatt situation. Det finns dock en del undantag när 
kvinnan har druckit alkohol, men inte tillräckligt stor mängd för att förlora kontrollen över 
situationen, och rätten bedömer det därför inte som en särskilt utsatt situation. En annan 
händelse som inte bedömdes som en särskilt utsatt situation var när kvinnan höll sitt ettåriga 
barn i famnen när den tilltalade påbörjade den sexuella handlingen. Kvinnan har i polisförhör 
uttryckt att hon inte kände rädsla för sin egen del, och därför bedömde inte tingsrätten 
händelsen som en särskilt utsatt situation då det inte uppfyllde rekvisitet allvarlig rädsla i 6 
kap. 1 § 2 st Brottsbalken (SFS 1962:700). 

Sammantaget kan vi se att hur parterna berättar om innehållet i händelsen får betydelse i 
rättens bedömning. Det grundas i rättens skriftliga krav på hur en parts berättelse bör vara för 
att kunna ligga till grund för bedömning och anses trovärdig:  
      
“Vid bedömningen av utsagan finns det ofta anledning att lägga vikt främst vid sådana 
faktorer som avser innehållet i berättelsen som sådan, exempelvis i vad mån den är klar, lång, 
levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från 
felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt 
sammanhang eller tvekan i avgörande delar”. 
     
Att framstå som trovärdig när man framför berättelsen är en viktig faktor eftersom att 
målsägandens och den tilltalades berättelse ställs mot varandra. Kraven på en trovärdig 
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berättelse kan ibland bli komplicerat för parterna att uppfylla om det är exempelvis alkohol 
inblandat, eller om åtalet har väckts en längre tid efter händelsen. Det kan innebära att 
minnesluckor eller oklara detaljer kring händelsen försvårar förmågan att kunna återge en 
sammanhängande berättelse, vilket i sin tur försvårar rättens bedömning av en trovärdig 
utsaga. 
 

5.2 Den tilltalades berättelse i domen 
Huvudregeln i brottmål är att domstolen ska utgå från den tilltalades uppgifter så länge som 
uppgifterna inte motbevisats av åklagaren (NJA 2015 s. 826). En viktig skillnad är när 
parternas berättelser är oförenliga måste kvinnans berättelse stärkas med övrig bevisföring för 
att det ska resultera i en fällande dom. I rättegången ställs det inte samma krav på den 
tilltalades berättelse, det räcker med att den framstår trovärdig och sanningsenlig. Det krävs 
alltså ingen ytterligare bevisföring, eftersom utgångspunkten är att den tilltalade är oskyldig 
tills motsatsen bevisad. Vi upptäckte att den tilltalades argument om sin oskuld har ett 
liknande mönster i samtliga rättsfall som har granskats. Det vanligaste mönstret i nästan alla 
trettiofem berättelserna är att mannen erkänner att samlaget eller den sexuella handlingen har 
skett, men hävdar att samtycke fanns från kvinnan och att det hela tiden var frivillig sexuell 
kontakt. I endast ett rättsfall erkände mannen att han borde ha förstått att kvinnan inte kunde 
samtycka till att han påbörjade samlaget, eftersom hon var kraftigt alkoholpåverkad och 
halvsovandes. Han nekar däremot till att själva samlaget utfördes och menar på att han avbröt 
innan det blev “ett riktigt samlag”, det vill säga ett vaginalt samlag ur den tilltalades 
uppfattning. 
 
En punkt där ofta målsägandens och den tilltalades berättelse skiljer sig åt är vem som tog 
initiativet. I samtliga rättsfall vi granskade hävdar den tilltalade att kvinnan tog initiativet till 
kontakt, både vid bekanta eller obekanta relationer mellan parterna. Här brukar de flesta av 
brottsoffrena berätta motsatsen, dvs. att det var mannen som först gjorde närmanden. En 
annan punkt där parternas berättelse skiljer sig åt är om det har förekommit våld och hot. 
Målsäganden har då exempelvis hävdat att hon blivit utsatt för våld och hot i den mening som 
avser 6 kap. 1 § 1 st. Brottsbalken (SFS 1962:700), medan den tilltalade menar på att våld 
eller hot överhuvudtaget inte har förekommit. Ytterligare en punkt som är skiljaktig är att 
kvinnan beskriver att hon blev utsatt för ett övergrepp i sömnen. Genomgående i nästan alla 
rättsfall kan vi se att när sådana påståenden förekommer så är parterna överens om att ett 
samlag har skett, däremot beskriver den tilltalade det som att kvinnan var aktiv och medveten 
under samlaget. Sådana skiljaktiga punkter resulterar i att ord står mot ord i rättegången. 
 
Hur den tilltalade argumenterar och förklarar de anklagelser som målsäganden lägger fram får 
en viktig betydelse i rättens bedömning av parternas utsaga. Förekommande förklaringar i 
våra granskade rättsfall var att mannen inte kunde utföra samlaget på grund av 
potensproblem, hävdar att alibi finns och att han inte ens befann sig på platsen. Andra 
förklaringar var att den tilltalade säger att det borde finnas synliga skador på honom efter 
kvinnans motstånd, att han aldrig hörde henne säga nej, eller att övergreppet inte kunde 
utföras på grund av andra omständigheter (exempelvis att hon hade tights på sig och därför 
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inte kunde utföra den påstådda gärningen). En annan förklaring var att den tilltalade 
försvarade sig med var att han led av ärftliga sömnproblem och inte kan ta ansvar för sina 
handlingar eftersom han utförde övergreppet i sömnen. Med stöd från moderns vittnesmål om 
att ärftliga sömnstörningar finns i släkten friades den tilltalade från åtalspunkten. Ett exempel 
på rättens bedömning av den tilltalades trovärdighet kan se ut som att: 
 
“Den tilltalade blev chockad över anklagelserna och överraskad. Han har förklarat att han 
själv tog kontakt med polisen för att kolla om det fanns någon anmälan mot honom. Hans 
reaktioner inför våldtäktsanklagelsen stödjer hans uppgifter att han inte har utfört den 
påstådda gärningen”. 
 
En annan vanlig kod i datamaterialet är falska anklagelser. Med det menar vi att den tilltalade 
hävdar att kvinnan kommer med falska anklagelser mot honom för att det ska gynna henne, 
exempelvis att för att hon ska få övertaget i en vårdnadstvist och liknande fördelar. I vår 
granskning förekom påståenden om falska anklagelser i tio av de fällande domarna, och i fem 
av de friande domarna.  
 
I rättsfallen märkte vi ett särskilt utmärkande mönster som skiljer friande och fällande domar 
åt, nämligen om rätten uppfattar att den tilltalade har antingen en sannolik förklaring, eller en 
mindre sannolik förklaring. En sannolik förklaring är ett begrepp som uttrycks skriftligt i 
rättens resonemang i domarna. Begreppet sannolik förklaring beskrivs som att partens 
berättelse är sammanhängande, klar, logisk, detaljrik, ger ett sanningsenligt intryck, och 
stämmer överens med andra uppgifter som presenteras. I de friande domarna framstår den 
tilltalade som trovärdig och tillförlitlig med en sannolik förklaring. I de fällande domarna får 
samma faktorer betydelse, genom att den tilltalade inte framstår som trovärdig och tillförlitlig, 
och uppger en mindre sannolik förklaring. Vi kan då se att uppgifterna i den tilltalades 
berättelse bedöms som felaktig, inte är utförlig samt innehåller bristande förklaringar av 
detaljer eller händelseförloppet. Ett exempel på en sannolik förklaring från en friande dom är: 
 
“De tilltalade har berättat spontant, detaljerat och till synes frimodigt, trots händelsernas 
tämligen känsliga natur. En orsak till deras sätt att berätta kan antas vara deras 
grundinställning till åtalet, nämligen att de hade samlag med Sekretess A för att hon ville 
detta och att de alla var aktiva. Inget i deras berättelser är orimligt eller svårförklarat.”   
 
Vi har lagt fokus på dessa faktorer eftersom vi ser att de får betydelse för rättens utsaga och 
vem av parterna som bedöms som trovärdig. Det är viktigt att lyfta fram även den tilltalades 
perspektiv i vårt resultat, eftersom en del av vårt syfte är att fokusera på vilka faktorer som får 
betydelse för rättens bedömning. Genom att analysera faktorer i både den målsägande och den 
tilltalades berättelse ger det oss en helhetsbild av åtalet. 
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5.3 Betydande faktorer i rättens bedömning av brottsoffer och brottsutövare 

Resultatet från analysen visar på att det finns två faktorer som rättens bedömning av parternas 
berättelse tar sin utgångspunkt ifrån. De två viktigaste faktorerna är trovärdighet och 
tillförlitlighet, vilket får inverkan på rättens samlade bedömning av målsägandens och den 
tilltalades berättelse. Rättens bedömning kan inte enbart grundas på dessa två faktorer för att 
utfärda en fällande dom, ytterligare bevisföring och vittnesmål krävs för att stärka partens 
berättelse för att det ska bli en så rättssäker bedömning som möjligt. Det är dock 
återkommande koder i materialet bland både friande och fällande domar, och vi ser ett 
upprepande mönster i rättsfallen, därmed tolkar vi de två faktorerna som betydelsefulla. I den 
rättsliga processen är det alltså av betydelse hur brottsoffret och den tilltalade presenterar sig.  

I flera av domarna vid rättens resonemang uttrycks skriftligen att en trovärdig part framstår 
som äkta, anses tala sanning, kan återge händelseförloppet på ett självupplevt och 
sammanhängande sätt. Berättelsen ska vara klar, levande och detaljrik. En tillförlitlig part 
beskrivs i rättens bedömning som att han eller hon bör kunna uppge uppgifter som stämmer 
överens med övrig bevisföring, uppgifterna är sanningsenliga och fri från motsägelser samt 
felaktigheter utan efterhandskonstruktioner. Berättelsen ska vara logisk, utan överdrift och 
stämma överens tidsmässigt med andra uppgifter i utredningen. En avgörande faktor om 
parten uppfattas som trovärdig är att man inte ändrar sina uppgifter från berättelsen i 
polisförhör eller en tidigare rättegång. Rätten har viss förståelse om parten inte minns alla 
detaljer på grund av alkoholpåverkan, men ändrar parten sina uppgifter väsentligt måste det 
finnas en giltig förklaring för att inte trovärdigheten ska brista. 

I granskningen av friande domar upptäckte vi att det fanns ett tydligt samband mellan 
kvinnans trovärdighet och den tilltalades oskuld. När kvinnan inte kan ge ett trovärdigt 
intryck med tillförlitliga uppgifter, stärker det den tilltalades oskuld och han frias. När den 
tilltalade däremot inte kan ge ett sådant intryck väljer rätten istället att grunda sin bedömning 
på kvinnans berättelse, detta sker dock endast i de fall där den tilltalade berättade en 
uppenbart felaktig historia och hans alibi motbevisades med vittnen och befintlig bevisföring. 
Det förekommer även att kvinnan kan uppfattas som trovärdig och sanningsenlig, men inte 
tillförlitlig. Exempel på detta är från ett fall där kvinnan uppfattades tala sanning, men hade 
förbundna ögon och inte kunde peka ut brottsutövaren eftersom att det fanns tre män 
närvarande på platsen där övergreppet skedde: 

“Förekomsten av DNA talar för att alla tre tilltalade befann sig på platsen. De tilltalade har 
lämnat mycket svävande uppgifter om sina förehavanden den kvällen. Det är klarlagt att 
målsäganden har utsatts för våldtäkt och har berättat på ett trovärdigt sätt. Målsäganden var 
dock kraftigt berusad och har inte fullständiga minnesbilder från händelseförloppet. 
Målsäganden har inte kunnat peka ut någon av de tilltalade och det finns inte tillräckligt med 
underlag för att med säkerhet kunna avgöra vem som utförde övergreppet och vilka som höll 
fast henne. Ingen av de tilltalade kan fällas till ansvar”. 
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Misstro är ytterligare en kod som tillhör den här kategorin. Med misstro avser vi de fall då 
rätten uttryckt att uppfattningen av partens beskrivning av händelsen framstår som märklig 
eller väcker tvivel. Det kan exempelvis uttryckas i rättens bedömning som att: 

“Hon har förklarat att hon inte såg någon annan utväg än att göra detta, då hon var i behov 
av sin diabetesmedicin som fanns i jackan. Å ena sidan kan det förhållandet att hon glömde 
sin jacka tala för att hon, som hon själv uppgivit, flydde från bostaden. Å andra sidan 
framstår det som märkligt att hon kort tid efter den påstådda våldtäkten frivilligt tog förnyad 
kontakt med [den tilltalades namn]. Uppgifterna om jackan både stödjer och talar emot 
hennes uppgifter”. 

Granskningen visar att det är bristande detaljer i berättelsen som påverkar trovärdigheten i 
berättelsen negativt. Försvaret för den tilltalade kan ibland fokusera på kvinnans beteende 
innan övergreppet, till exempel om frivilligt samlag har förekommit innan eller samma kväll, 
eller om hon har uppträtt flörtigt eller inbjudande inför den tilltalade. I ett rättsfall hade 
kvinnan exempelvis till en början inte berättat att övergreppet startade med ett frivilligt 
samlag, det var uppgifter som tillkom senare, vilket minskade trovärdigheten i kvinnans 
berättelse. 

I en del rättsfall som vi har granskat har rätten uttalat att detaljer i kvinnans berättelse framstår 
som märkliga eller svårbegripliga. I ett fall har målsäganden enligt vittnesmål ofta skrattat 
eller fnissat när hon har återgett övergreppet. Kvinnan själv berättat att hon hanterar jobbiga 
situationer genom att skratta eller fnissa, men rätten uttryckte att det inte uppfattades som ett 
passande beteende vilket till viss del minskade hennes trovärdighet. Vidare i två rättsfall som 
vi har granskat ifrågasätter rätten tillvägagångssättet för övergreppet och att det verkar 
osannolikt hur själva samlaget har gått till. I båda fallen friades den tilltalade. I det första 
fallet beskrev kvinnan att hon fick tag i telefonen under övergreppet och ringde en kompis 
efter hjälp. Ett vittne har bekräftat att detta stämmer, dock beskrev rätten det som en 
osannolik förklaring att hon lyckades ringa under övergreppet och sedan fick tillbaka 
telefonen från en av de tilltalade. Det andra fallet är ytterligare ett exempel på hur detaljer i 
kvinnans berättelse väcker tvivel kring tillvägagångssättet :  

“Målsägandens uppgift om hur den tilltalade lyckades dra hennes långärmade klänning över 
hennes huvud samtidigt som hon gjorde motstånd och han tog av sig sina egna kläder är 
något svårbegriplig”.  

Slutligen är det en till faktor som har visat sig vara av betydelse i rättens bedömning. Alkohol 
är den vanligaste förekommande faktorn i nästan alla våldtäktsmål som vi har granskat. 
Granskningen visar att den tilltalades alkoholpåverkan utreds, men tillskrivs inte någon större 
betydelse, eftersom att hans ansvar för våldtäkten inte stärks eller reduceras på grund av 
alkoholpåverkan. Däremot lyfts alkoholpåverkan fram hos kvinnan i större utsträckning, både 
till hennes fördel och nackdel. Att kvinnan var kraftigt berusad kan leda till en förståelse från 
rättens sida varför målsäganden inte kan återge alla detaljer sammanhängande till följd av 
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minnesluckor. Alkoholpåverkan kan också innebära att kvinnan omfattas av rekvisitet 
berusning i 6 kap. 1 § 2 st. Brottsbalken, och därmed har befunnit sig i en särskilt utsatt 
situation. 

Däremot blir det till kvinnans nackdel om hon på grund av alkohol inte minns händelsen 
korrekt och inte kan återge händelseförloppet sammanhängande, vilket avsevärt minskar 
hennes trovärdighet och tillförlitlighet. Sammantaget är det många faktorer som påverkar 
negativt och positivt i rättens bedömning av brottsoffret och brottsutövaren. Dessa faktorer 
fungerar som delar i en helhetsbild av hur kvinnan och den tilltalade framställs, och får en 
avgörande inverkan på om det resulterar i en friande eller fällande dom.  

 

5.4 Betydande faktorer i rättens bedömning av bevisföring 

Bevisföringen som presenteras i rättegången är en av de viktigaste komponenterna som avgör 
om det blir en friande eller fällande dom. När målsägandens och den tilltalade berättelser är 
oförenliga är det en tillräckligt stark bevisföring som avgör om det blir en fällande dom, eller 
bristande bevisföring som avgör om det blir en friande dom. Det får framförallt betydelse för 
kvinnans berättelse, som måste styrkas av befintliga bevis för att rätten ska ge en fällande 
dom. Med bevisföring menas allt som framkommer i utredningen, utöver själva utsagan från 
kvinnan och den tilltalade. 

I materialet har vi kodat olika former av bevisföring som tekniskt bevis, medicinskt bevis, 
vittnesmål, övriga uppgifter av värde, samt dokumenterade skador. Tekniska bevis kan vara i 
form av DNA från den tilltalade som återfinns på brottsplatsen, brottsoffrets kläder eller andra 
tillhörigheter. Det har även förekommit tekniska bevis i form av samtalslistor, skriftliga 
meddelanden på sociala medier eller mobiltelefon, samt föremål som exempelvis 
cigarettfimpar. Medicinska bevis är rättsintyg efter undersökning av läkare, som antingen 
bekräftar att DNA från den tilltalade har påfunnits i brottsoffrets underliv, eller 
dokumenterade skador på brottsoffret som uppstått i samband med övergreppet. 

Tekniska och medicinska bevis kan stärka tillförlitligheten i målsägandens berättelse, däremot 
innebär det att avsaknaden av sådana bevis ökar möjligheten till att det blir en friande dom. 
Om kvinnan har polisanmält våldtäkten direkt är chansen större att säkra medicinska och 
tekniska bevis. Det är dock inte alltid en polisanmälan sker direkt, och det är inte heller säkert 
att sådana bevis finns. I friande domar kan vi se att trots att dokumenterade skador finns så 
kan de ibland tillskrivas ett lågt bevisvärde, när rätten anser att andra orsaker till skador inte 
kan uteslutas. Dessa skador kan ibland bortförklaras med att de kan ha uppstått vid andra 
tillfällen, eller från andra personer än just den tilltalade. Exempel på detta från rättens 
bedömning är: 
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“Utifrån rättsintyget kan det fastställas att målsäganden har skador i underlivet. Rätten anser 
att det finns starka skäl som talar för att målsäganden blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp 
vid något tillfälle under natten. Det går dock inte att utesluta att skadorna har uppkommit vid 
frivilligt sexuellt umgänge, det kan inte bevisas att dessa har tillkommit genom tvång”. 

Även när DNA från den tilltalade har påvisats hos brottsoffret beskrivs detta som ett 
begränsat bevisvärde. Det bevisar visserligen att den tilltalade har varit på platsen, men det 
kan inte ställas utom rimligt tvivel att det är just han som har utfört övergreppet. I 
granskningen kan vi fastställa att tekniska bevis i form av filminspelningar oftast ger 
tillräckligt stöd för en fällande dom, eftersom dessa fastställer att målsägande inte har uttryckt 
sitt samtycke för samlaget. Däremot i friande domar lämnas inte alltid en förklaring till varför 
dokumenterade skador inte får tillräckligt starkt bevisvärde, utan lämnas oftast med frasen att 
det inte kan uteslutas att dessa har uppkommit genom andra orsaker. I ett exempel från en 
friande dom förklarades de dokumenterade skadorna som att: 

“Det är fastställt att skadorna har uppkommit genom trubbigt våld och att dessa kan ha 
uppkommit vid tidpunkten för övergreppet. Lokaliseringen och utseendet av blåmärkena på 
insidan av låren talar möjligen att dessa kan ha orsakats av en annan person genom grepp 
eller tryck. Men eftersom hon inte närmare har tillfrågats om skadorna kan de inte tillmätas 
någon större betydelse i bedömningen”.  

Att presenterade bevis inte tillskrivs tillräckligt starkt värde ställer istället krav på vittnen och 
deras utsagor. Ett av de trettiofem rättsfallen handlade om en överfallsvåldtäkt på en allmän 
plats, vilket visade sig vara det enda rättsfallet där ett vittne faktiskt kunde berätta om själva 
våldtäkten och intyga att en våldtäkt hade skett, eftersom att hen hade hört skrik från 
målsäganden bevittnat de tilltalade som sprang därifrån. I de övriga fallen var vittnet oftast en 
närstående eller polis som kvinnan har anförtrott sig åt direkt efter våldtäkten. Det ökar 
trovärdigheten hos målsäganden eftersom vittnena då kan bekräfta kvinnans reaktioner efter 
våldtäkten, dessa reaktioner är någon som rätten anser stöder kvinnans berättelse och är en 
betydande komponent för en fällande dom. Vittnesmål får även betydelse när det gäller att 
motbevisa den tilltalades utsaga, när den skiljer sig från målsägandens utsaga. 

Ett bristande vittnesmål kan däremot minska rättens uppfattning om målsägandens 
trovärdighet. När ett vittnesmål inte tillskrivs tillräckligt starkt bevisvärde handlar det oftast 
om att vittnena inte kan återge detaljer som beskriver att övergreppet har hänt, de kan inte 
intyga att kvinnan har uttryckligen sagt att samtycke saknades eller att skador har uppkommit, 
vittnenas uppgifter stämmer inte överens med målsägandens berättelse, samt att rätten i vissa 
fall påpekar att vittnet har missförstått situationen eller misstror vittnet. Hur rätten uppfattar 
vittnesstödet får betydelse om vittnesmålet till viss del kan ligga till grund för att avgöra den 
tilltalades skuld. Ett utlåtande från tingsrätten beskriver att:  
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“Den tilltalades uppgifter om vad som har skett är inte osannolika. Målsägandens reaktioner 
efter händelsen, att hon var skärrad och upprörd, stöds visserligen av vittnesmålen. Det utgör 
dock enligt tingsrättens bedömning inte tillräcklig bevisning”. 

Det visade sig i granskningen att samma bevisföring ibland kunde värderas olika, beroende på 
vilken domstol som gjorde den rättsliga bedömningen. Citatet ovan från tingsrätten beskriver 
hur vittnesmålet och övrig bevisning anses vara bristande och kan inte stärka den tilltalades 
skuld. I överklagandet av den våldtäkten gör hovrätten en annan bedömning, trots att samma 
bevisföring har presenterats:  

“Trovärdigheten hos den tilltalade kan ifrågasättas. Vad vittnena har berättat om 
målsägandens reaktioner efteråt ger stöd för hennes berättelse, det har inte framkommit 
några uppgifter som talar för att hon falskeligen skulle anklaga honom. Hennes uppgifter får 
sådant stöd av den övriga bevisningen att den tilltalades berättelse är motbevisad”. 

Det läggs alltså stor vikt vid bevisföring för vilken dom som ska utfärdas. Utifrån den 
aspekten befinner sig kvinnan i ett underläge redan från början enligt vår granskning. Det är 
inte alltid givet att det finns ett vittne på plats, framförallt inte i våldtäkter som utförs inom 
äktenskapet eller parrelationer. Det är inte alltid heller säkert att kvinnan anmäler våldtäkten 
direkt, och det är inte säkert att det alltid går att fastställa tekniska eller medicinska bevis. 
 

5.5 Övergripande analys 

Utifrån vår analys på en manifest nivå av målsägandens och den tilltalades perspektiv i den 
rättsliga processen kan vi konstatera att det ställs olika höga krav på hur kvinnan respektive 
den tilltalade för fram sin utsaga i rättegången. Den tilltalades berättelse ska endast vara 
logisk, sammanhängande och inte vara uppenbart felaktig. Om den tilltalade uppfyller de 
kraven och uppfattas som ärlig i rättegången så ger hans framställan ett helhetsintryck som 
framstår som trovärdigt ur rättens synvinkel. Ett exempel på när den tilltalade uppger en 
trovärdig berättelse i ett friande rättsfall och framstår som oskyldig är: 

“Han sa till henne att det inte skulle gå att få erektion och gav henne en puss i pannan. Han 
snurrade runt och la sig i sängen längst in för att sova. Han ville inte få ögonkontakt, han har 
överhuvudtaget inte tagit hårt i henne och det har inte hänt något hemma hos honom som kan 
förklara hennes skador”. 

Den målsägandens berättelse i samma rättsfall skiljer sig från den tilltalades: 

“Inledningsvis hade de frivilligt samlag. De första minuterna var allt normalt, sedan var det 
som att sätta på en knapp. Han blev våldsam, aggressiv och hårdhänt. Hon sa åt honom att 
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sluta och sa att hon inte ville mer. Han tog polisgrepp och höll fast henne så att hon inte kom 
någonstans”.   

I de rättsfall som vi har analyserat visar det sig att rätten ställer samma krav på kvinnans 
berättelse som på den tilltalades berättelse, för att hennes utsaga ska bedömas vara tillförlitlig. 
Genomgripande i alla rättsfall kan vi konstatera att det är ytterligare ett antal faktorer som får 
betydelse för att kvinnans framställan ska ge ett helhetsintryck som framstår som trovärdigt. 
Rätten uttrycker även skriftligen i domarna att brottsoffrets beteende efter händelsen kan 
stärka trovärdigheten, och vi har även funnit noteringar där rätten menar på att brottsoffret har 
uppträtt på ett sådant sätt som är förenligt med hur en person beter sig efter att ha varit utsatt 
för en våldtäkt.  

Utöver kraven på trovärdighet och tillförlitlighet på målsäganden måste åklagaren också föra 
fram ytterligare bevis för den påstådda händelsen, jämfört med den tilltalade som inte behöver 
bevisa att han är oskyldig. En sådan struktur försätter brottsoffer och brottsutövaren i en 
ojämn maktrelation, vilket bör poängteras kan ske i alla typer av brottmål. Inom just 
sexualbrott innebär det en komplex problematik eftersom det oftast saknas både vittnen och 
tekniska eller medicinska bevis från våldtäkten. Burman (2007) menar på att rättssystemet 
bidrar till en ojäm maktbalans mellan både brottsoffer och brottsutövare, och även mellan 
kvinnan och mannen som inblandade parter. Att rätten konstruerar kön, i en kontext som är 
könsneutralt utformad, får betydelse då Burman (2007) beskriver att rättens förmåga att 
producera jämställdhet hindras av sådana könskonstruktioner. 

Genomgående i våra kategorier kan vi på en mer övergripande nivå uppfatta att trovärdighet 
är en återkommande huvudfråga i materialet. Det är en utmärkande faktor som får betydelse 
för hur och var rätten väljer att lägga ansvaret för att bevisa skuldfrågan. Alla faktorer och 
omständigheter i de olika kategorierna som påverkar rättens bedömning är sammankopplade 
och är avgörande för ett trovärdigt helhetsintryck av parternas framställan i rättegången. Vi 
uppfattar trovärdighet och bevisföring som en röd tråd genom vårt material. På en mer latent 
nivå kan vi analysera att dessa två faktorer har ett samband med ojämlika förhållanden för 
kvinnan och den tilltalade i rättegången. Vi ser att alla de faktorer i målsägandens och den 
tilltalades framställan som får betydelse för rättens bedömning tillskrivs ett samlat bevisvärde. 
Det här bevisvärdet kan sägas vara rättens samlade bedömning av parternas trovärdighet och 
bevisföring, som avgör om det blir en friande eller fällande dom. 

Den tilltalades bevisvärde stärks av en tillförlitlig berättelse och ett trovärdigt intryck. Det 
innebär att den tilltalade får en stark rättslig position från början, eftersom utgångspunkten i 
rättens bedömning är den tilltalades berättelse och att mannen inte behöver bevisa sin oskuld. 
Genom hela den rättsliga processen är den tilltalades position oftast oföränderlig, så länge inte 
den tilltalade motbevisas. Även brottsoffrets bevisvärde reduceras om kvinnan uppger en 
berättelse med bristande detaljer som inte uppfattas som tillräckligt trovärdig eller tillförlitlig. 
Det har visat sig i vår granskning att detaljer i den tilltalades berättelse ibland är bristfälliga, 
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så kan den tilltalade fortfarande frias från åtal då det inte är ställt att han utom rimligt tvivel 
har utfört gärningen.  

Utifrån dessa observationer tolkar vi att det uppstår ett obalanserat maktförhållande mellan 
parterna. Kvinnan och den tilltalades bevisvärde står i ett oproportionellt förhållande till 
varandra. I en del av de rättsfall som har granskats har kvinnan haft ett starkare bevisvärde än 
den tilltalade, och rätten har tilldelat mannen en fällande dom. I en del av de rättsfall som har 
granskats har kvinnan haft ett starkt bevisvärde, dock har även den tilltalade bedömts ha ett 
starkt bevisvärde, och rätten har då utdelat en friande dom. När parternas bevisvärde tillskrivs 
likvärdig betydelse, och båda parter framstår som trovärdiga och tillförlitliga försvårar det 
rättens bedömning. Slutligen konstaterar vi utifrån granskningen av rättsfallen att det i femton 
av de trettiofem domarna noteras att det har uppkommit skiljaktiga meningar bland rättens 
medlemmar.  
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6. Slutdiskussion 

I bearbetningen av rättsfallen i studien har vårt fokus varit på att analysera båda parternas 
framställan, och i domarna utläsa vad rättens bedömning av de framställningarna var. Under 
kapitlet övergripande analys har det framkommit att det inte föreligger något större ansvar 
under den rättsliga processen att den tilltalade behöver bevisa sin oskuld. Det är åklagaren 
som ska kunna bevisa att det är just den tilltalade som är skyldig till den våldtäkt som han 
åtalas för. Det ska också överensstämma med den övriga bevisningen som presenteras, som 
exempelvis teknisk bevisning, vittnen och medicinsk bevisning.  

Studier av (Brown & Testa, 2008) menar på att om kvinnans beteende efter händelsen inte 
överensstämmer med de föreställningar om våldtäkt som förekommer i samhället, ökar risken 
att brottsoffret inte framstår lika tillförlitlig eller trovärdig jämfört med kvinnor som redogör 
för en riktig våldtäkt. När samhället och rätten tar till sig föreställningar om hur en “riktig” 
våldtäkt sker, det vill säga enligt författarnas undersökning (Brown & Testa, 2008) ett 
vaginalt samlag, så ökar det risken att somliga typer av våldtäkt anses vara mindre värd än 
andra. Utifrån enbart de domar vi har granskat tolkar vi det som att det inte finns samma 
förväntningar på ett visst beteende innan eller efter händelsen för mannen, på samma sätt som 
det förekommer för kvinnan. Exempelvis när rätten noterar att det finns starka skäl som talar 
för att kvinnan har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp med bland annat anledning av de 
reaktioner hon uppvisar i samband med anmälan. Det är möjligt att liknande förväntningar på 
den manlige tilltalade hade kunnat visa sig i en studie med större mängd material. 

Tidigare forskning om rådande våldtäktsmyter i samhället visar på att generaliserade 
fördomsfulla föreställningar får negativa konsekvenser för brottsoffret och kan orsaka att 
kvinnans trovärdighet minskar både i samhällets och rättens ögon (Franiuk et al., 2008). 
Vidare menar Taylor (2007) på att när förutfattade meningar om våldtäkt kan det riskera att 
rättens medlemmar omedvetet påverkas av dessa, när kvinnans berättelse inte förhåller sig till 
bilden som generaliserade föreställningar skildrar om våldtäkt. Studien visar på ett antal 
faktorer som får betydelse i den rättsliga bedömningen. Under kapitlet övergripande analys 
redogör vi för hur rätten tillskriver parterna sina bevisvärden i den rättsliga bedömningen. 
Resultatet av studien styrker vad tidigare forskning har kommit fram till. Franiuk, Seefelt och 
Vandello (2008) konstaterar i sin studie att föreställningar om våldtäkt får allvarliga 
konsekvenser för kvinnan. I tidigare problembakgrund presenterades olika perspektiv som 
förklarar hur problematiken med föreställningar om våldtäkt påverkar kvinnor som individer 
och i grupp. Burman (2007) menar på att ett betydande problem som försvårar utvecklingen 
mot ett mer jämställt maktförhållande mellan parterna är rättens föreställningar om stereotypa 
brottsoffer och brottsutövare. Rättens konstruktioner av ideala gärningsmän och brottsoffer 
uppstår mot bakgrund av uppfattningen om vilka “typiska” män som våldtar och vilka 
“typiska” kvinnor som blir utsatta. Det försvårar tilldelningen av ansvaret för övergreppet för 
de gärningsmän som inte överensstämmer med bilden av den ideala brottsutövaren (Burman, 
2007). 
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Med vårt resultat vill vi synliggöra faktorer som får betydelse för den rättsliga bedömningen. 
Ett trovärdigt helhetsintryck från kvinnan kan resultera i en fällande dom för den tilltalade. 
Däremot kan en bristande trovärdighet reducera bevisvärdet hos brottsoffret. Studien av 
Bongiorno, McKimmie & Masser (2016) beskriver att kvinnan löper högre risk att 
skuldbeläggas om hon inte visar upp ett stereotypiskt oskyldigt beteende, vilket tyder på att 
det finns en uppfattning om hur kvinnan ska agera vid en våldtäkt. Det antyder också att det 
finns ett rätt och ett fel beteende hos brottsoffret, och de som avviker från det “rätta” 
beteendet skuldbeläggs mer för våldtäkten (Bongiorno, McKimmie & Masser, 2016). 

Vidare har vi identifierat i nästan alla rättsfall att den tilltalade har erkänt samlag men hävdat 
att det var frivilligt. Det har skapat svårigheter för rätten att ta ställning till om brottsoffrets 
eller den tilltalades berättelse ska ligga till grund för utfallet av domen. Chapleau och Oswald 
(2014) menar i sin studie att det låga antalet dömda tilltalade inom våldtäktsmål och svaga 
påföljder leder till att kvinnor avstår från att söka rättvisa, till följd av rädsla för att åtalet inte 
kommer ge kvinnan den upprättelse som hon förtjänar. Även Burman (2007) menar på att en 
struktur som avskräcker kvinnor från att söka rättvisa skapar ett tillåtande rättssystem som gör 
det möjligt för gärningsmän att fortsätta utföra sexuella övergrepp. Vidare beskriver Burman 
(2007) att föreställningar i rätten om att en kvinnas beteende provocerar en man till att utföra 
en våldtäkt osynliggör att det är mannens beteende som är den grundläggande problematiken, 
inte kvinnans agerande. Att kvinnan är underordnad mannen i rättssystemet har sitt ursprung i 
en könsmaktsfördelning och är en jämställdhetsproblematik som bör motarbetas (Burman, 
2007). 
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Granskningen visar på att tingsrätten och hovrätten ibland har väldigt olika bedömningar av 
samma bevisning och samma utsagor som presenterats i rättegången. Det kan exempelvis 
uttryckas i rättsfallen genom att samma utredning har lagts fram i hovrätten som i tingsrätten, 
dock har det sedan blivit ett annat utfall av domen i hovrätten än vad det blev i tingsrätten. 
Det har genererat i att nya frågor har väckts om varför det är så varierande resultat mellan de 
olika domstolarna. Det skulle kunna utforskas vidare varför domstolarna har olika 
uppfattningar och hur det påverkar rättssäkerheten i våldtäktsmål, eller överhuvudtaget andra 
typer av brottmål.  
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NJA 2015 s. 826 Samlag med avkomling. Straffvärde och brottslighetens art. Påföljden har 
bestämts till villkorlig dom och dagsböter. Också fråga rörande tillämpningen av 34 kap. 1 § 
första stycket brottsbalken när den tidigare påföljden är skyddstillsyn med samhällstjänst 

 

Bilaga 1 Kodningsschema 

Koder 
 
 
Minns dåligt  Alkohol 
Droger  Fysiskt motstånd 
Verbalt motstånd Ej uttryckt motstånd 
Anmälde direkt Chockad och paralyserad  
Passiv  Svimmat under övergrepp  
Sovandes  Tillförlitlig  
Trovärdig  Gav upp motstånd  
Rädsla  Särskilt utsatt situation           
Utsatts för våld och hot           
Tidigare utsatt för övergrepp 

  
 

Kategorier 
 
 
 
 
 

 

Målsägandens perspektiv i den 
rättsliga processen 

 

 
 
Gifta    Okänd gärningsman 
Parrelation   Brukarrelation 
Gifta    Okänd gärningsman 
Parrelation   Brukarrelation 
Hävdar samtycke  Falska anklagelser 
Sannolik förklaring  Nekar förbindelse 
Osannolik förklaring  Kvinnan tog kontakt 
Kvinnans initiativ  Kunde ej utföra samlag 
Förnekat våld  Bortförklaringar 
Erkänt samlag  Han gillar motstånd 
Minns dåligt     
Utförde övergreppet i sömnen Vittne  
Tidigare parrelation  Skilda 
Vänskapsrelation  Bekanta  
Sambo    Förnekar samlag 
Hon brukar skrika  Bristande uppsåt  
Kan ej förklara  Hävdar frivilligt samlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tilltalades perspektiv i den 
rättsliga processen 
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Har ej skador   Halvsov  
Följde med frivilligt  Han avbröt  
Hon var vid medvetande  Hon sov inte  
Hon gjorde inget motstånd  Tidigare medgivande 
Han är svartsjuk   
Ej bekanta sedan tidigare                          
Nekar särskilt utsatt situation 
Uppfattade att hon var vaken  
Uppfattade henne som en “normal person” 
   
 

Tekniska bevis  Vittne 
DNA   Dokumenterade skador 
Bristande vittnesmål  Raderat bevis 
Medicinska bevis  Avsaknad av bevis 
Ej vittnen   Stödbevisning 
Andra orsaker till skador  Oförenliga uppgifter 
Begränsat bevisvärde  Skador bortförklaras
  

 
 

Betydande faktorer i rättens 
bedömning av stödbevisning 

 
Hon har ändrat uppgifter  Tidigare övergrepp 
Hon kan ej beskriva detaljer Misstro (Kvinnan) 
Återtog kontakt  Särskilt utsatt situation 
Alkoholpåverkad (kvinnan) Trovärdig gärningsman 
Kvinnan tog inte sina mediciner Kan ej förklara skador 
Kan ej förklara bevis   Kvinnan sov 
Alkoholpåverkade  Svårbegriplig förklaring 
Osannolika förklaringar   Trovärdig 
Ej klargjort skuld  Oklar berättelse 
Hon minns dåligt  Oförenliga uppgifter 
Ej tillförlitlig   Drogpåverkad 
Lång, klar och detaljrik berättelse Undanhållit uppgifter 
Sannolik förklaring (gärningsmannen) Misstro (mot kvinnan) 
Avvikande uppgifter   
Ej motbevisad gärningsman 
Sammanhängande och detaljerad  Motsägelsefulla detaljer  
Bristande vittnesmål  Motstridiga uppgifter 
Stöds av reaktioner efteråt  Hon fick PTSD  
Uttalat att hon ej var rädd   
Kan tolkas som samtycke 
Oklar berättelse   Sovande gärningsman 
Gjorde motstånd  Sovandes  
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Har ej gett samtycke till handling Har vittnesstöd 
Erkänt handlingen  Alkoholpåverkad 
Psykisk ohälsa  Definitivt ej samtycke 
Blev filmad   Kvinnan gjorde visst 
motstånd 
Anses inte vara övergrepp (förhållande)   
Hot och våld 
Hävdar att han minns dåligt Våld kan ej bevisas  
Falska anklagelser från kvinnan Blev ofta fasthållen 
Ville ej delta i brottsutredningen  Bevis tillkom efteråt  
Beteende och reaktioner efteråt   
Var medveten att hon sov  
Han har haft uppsåt med handlingen Ord mot ord  
Sammanhängande och konsekvent Ingen överdrift  
Ej särskilt utsatt situation  Nytt vittne i hovrätten 
hon bedöms ej lämna felaktiga uppgifter   
Samtyckte först 
Höggradig alkoholpåverkan Skilda beskrivningar  
Anmälde direkt  Kränkning räknas som 
våldtäkt 
Frivilligt samlag under kvällen Svartsjuk gärningsman 
Kan ej identifiera gärningsmännen 
Klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet 
Gärningsmannens oskuld kan ej motbevisas  
Berättade inlevelsefullt och framstår som självupplevt  
 

 
 
 

Kategorier 
 
 
Målsägandens perspektiv i den rättsliga processen 
 
 
Tilltalades perspektiv i den rättsliga processen 
 
 
Betydande faktorer i rättens bedömning av 
stödbevisning 
 
 
Betydande faktorer i rättens bedömning av 
brottsoffer och brottsutövare 
 

Kärnkategori 
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