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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde. Detta följer direkt 

av Sveriges grundlag, närmare bestämt av 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen, RF. 

Stadgandet är enbart ett målsättningsstadgande för statsmakternas handlande och är således inte 

rättsligt bindande.1 Stadgandet ger emellertid uttryck för några fundamentala värderingar i det 

svenska samhället som enligt mig skulle kunna uttryckas som att alla människors liv är lika 

mycket värda samt att alla har samma rätt att exempelvis bli respekterade av statsmakten och 

andra som företräder det allmänna intresset. Inom rättsväsendet och straffrätten skulle dessa 

värderingar kunna uttryckas som att en gärning är lika straffbar oberoende av om den som utför 

respektive utsätts för gärningen är man, kvinna, svart, vit, hetero-, homo- eller bisexuell.2 

Denna tolkning ligger vidare i linje med 1 kap. 9 § RF som anger att domstolarna ska beakta 

allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet samt med RF 2 kap. 11 som anger 

att en rättegång ska genomföras rättvist.  

 

Det kan emellertid ifrågasättas om domstolarna alltid lyckas med att beakta allas likhet inför 

lagen samt med att iaktta saklighet och opartiskhet eller om de ibland påverkas av 

omständigheter hänförliga till den tilltalades respektive målsägandens person. 3  En sådan 

påverkan riskerar i så fall att få betydelse i fall där ord står mot ord, vilket ofta är fallet vid 

sexualbrott såsom våldtäkt. Bedömningen av våldtäkt kompliceras vidare ytterligare av att 99 

% av de som misstänks för våldtäkt mot kvinnor respektive 82 % av de som misstänks för 

våldtäkt mot män är män samtidigt som 96 % av de som utsätts för våldtäkt är kvinnor.4 Detta 

medför således att målsäganden oftast är en kvinna och den tilltalade en man i mål om våldtäkt. 

Det är därför av intresse att studera huruvida domstolarnas resonemang vid misstänkt våldtäkt 

påverkas av denna könsfördelning samt om domstolarna resonerar annorlunda när både 

målsäganden och den tilltalade är män. Med andra ord är det intressant att utifrån ett 

genusperspektiv studera och jämföra domstolarnas uttalanden i samkönade respektive icke-

samkönade våldtäktsmål. Kan en persons ord eller tolkning av en situation anses väga tyngre 

på grund av personens kön och kan bedömningen av annan bevisning vinklas beroende av 

domstolarnas underliggande värderingar kring kön och sexualitet? 

 
1 Prop. 1973:90 s. 194 f., SOU 1975:75 s. 164. 
2 Jmf. Bladini, 2013. s. 80 ff.  
3 Jmf tex. Bladini i SvjT 100 år s. 303 ff.  
4 Brottsförebyggande rådet (Brå), [www.bra.se], 2019-11-01.  
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1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar ytterst till att granska om det finns anledning att förmoda att tingsrätters 

och hovrätters5  bedömning av misstänkt våldtäkt enligt 6 kap. 1 § brottsbalken, BrB, 

påverkas av underliggande värderingar kopplade till målsägandens kön. För att uppfylla detta 

övergripande syfte görs en jämförande genusrättsvetenskaplig rättsfallstudie av domstolarnas 

uttalanden i samkönade respektive icke-samkönade våldtäktsmål.  

 

Uppsatsen kommer enbart att fokusera på våldtäkter som begåtts genom våld eller hot om 

våld eller där offret befunnit sig i en hjälplös/särskilt utsatt situation. Studien omfattar 

perioden januari 2009 till september 2019. 

 

Rättsfallsstudien kommer att fokusera på följande frågeställningar: 

 Går det att se några skillnader i domstolarnas uttalanden kring bevisprövningen enligt 

35 kap. 1 § rättegångsbalken6 beroende av om målsäganden är man eller kvinna? 

Vilka är skillnaderna och kan de förklaras utifrån genusteori7? 

 Går det att se några skillnader i domstolarnas uttalanden avseende 

uppsåtsbedömningen beroende av om målsäganden är man eller kvinna? Vilka är 

skillnaderna och kan de förklaras utifrån genusteori? 

 

De moment av bevisprövningen som kommer att behandlas är: 

 Målsägandens berättelse. 

 Målsägandens beteende efter händelsen i förhållande till psykiatriska diagnoser hos 

målsäganden samt målsägandens tidigare utsatthet för sexuella övergrepp.  

 Teknisk bevisning i form av DNA-bevisning samt skador på målsäganden eller den 

tilltalade. 

 Teknisk bevisning i form av promillehalt i målsägandens blod. 

 

1.2.1 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer enbart att granska nationell rätt. 

 

 
5 I det följande kommer ”domstolar” användas som gemensamt begrepp för tingsrätter och hovrätter. 
6 Paragrafen innefattar principen om fri bevisföring och principen om fri bevisvärdering, se prop. 1942:5 s. 219. 
7 Med genusteori avses den teori som utvecklas i avsnitt 3. Notera att begreppen genusteori/genusperspektiv i det 

följande kommer att användas som synonymer till varandra. 
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Uppsatsen syftar inte till att presentera generella slutsatser kring om och i så fall på vilket sätt 

målsägandens kön påverkar domstolarnas bedömning av våldtäkt. De diskussioner som förs 

och de slutsatser som dras baseras enbart på det studerade materialet och ska således inte 

betraktas som generella slutsatser.   

 

Uppsatsen syftar till att göra en jämförande rättsfallsstudie av domstolarnas uttalanden i 

våldtäktsmål utifrån målsägandens kön. Att studera domstolarnas uttalande utifrån 

gärningsmannens kön faller utanför uppsatsens syfte. Då män står för en övervägande majoritet 

av alla sexualbrott kommer enbart mål med manliga tilltalade att studeras.8  

 

Med begreppet kön avses i denna uppsats målsägandens könstillhörighet som biologisk man 

eller biologisk kvinna.9 Uppsatsen kommer således inte granska fall där målsäganden är icke-

binär eller transsexuell.  

 

Uppsatsen avgränsas till fall av misstänkt våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB och kommer således 

inte att behandla fall som faller under våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 2 § BrB.  

 

Uppsatsen kommer enbart att behandla fall där den tilltalade förnekat brott. 

 

Beträffande rättsfall som rör hjälplös/särskilt utsatt situation avgränsas uppsatsen till fall där 

den hjälplösa/särskilt utsatta situationen beror på tillfälliga förhållanden som exempelvis sömn 

eller berusning. Fall där den hjälplösa/särskilt utsatta situationen beror på permanenta 

förhållanden som funktionsnedsättning, hög ålder och liknande har avgränsats bort. 

 

Den 1 juli 2018 infördes ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt i 6 kap. 1 a § BrB. På grund av den 

förhållandevis korta period som passerat sedan brottet infördes ingår inte domstolarnas 

behandling av oaktsamhetsbrottet i min jämförelse beträffande uppsåtsbedömningen.  

 

 

 

 

 

 
8 Brå, [www.bra.se], 2019-12-12. 
9 Nationalencyklopedin, [www.ne.se], 2019-12-16. 



7 
 

2 Metod och material 
 
2.1 Särskilt om uppsatsens syfte 

Uppsatsens syfte kan förvisso framstå diffust och svårgenomförbart. Det föreligger en uppenbar 

svårighet med att exempelvis bryta ner bevisprövningen i olika beståndsdelar samt jämföra 

dessa delar mellan samkönade- och icke samkönade fall, bland annat då bevisprövningen delvis 

avgörs utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna i ett specifikt fall. Uppsatsen syftar 

emellertid inte till att presentera generella slutsatser, utan till att granska om det kan finnas 

underliggande värderingarna i rättstillämpningen som kan kopplas till målsägandens kön. En 

del i denna ambition är att jämföra ett mycket stort antal fall med varandra och en annan del är 

granska skillnader som bara framträder mellan enstaka fall. Min metod för rättsfallstudien kan 

därav på sätt och vis kopplas till metoden för bevisprövning i sig, då bevisprövningen i regel 

sker i två steg - dels granskas och värderas varje bevis för sig, dels granskas och värderas en 

helhetsbild av all framlagd bevisning.10 Precis som domstolarna vid bevisprövningen tittar jag 

i denna uppsats dels på varje dom, varje bevismedel och varje uttalande för sig, dels på en 

helhetsbild av det studerade materialet. Uppsatsen förutsätter nämligen inte att målsägandens 

kön får samma betydelse i samtliga fall eller kön överhuvudtaget alltid får betydelse. Uppsatsen 

förutsätter inte heller att betydelsen av målsägandens kön framgår direkt av domstolarnas 

domskäl, varför det blir fråga om att försöka se strukturer i det studerade materialet som kan 

kopplas till underliggande värderingar om kön. 

 

Att jag valt att granska just de moment av bevisprövningen som redovisas i mitt syfte beror 

framförallt på att de valda bevismedlen är vanligt förekommande i våldtäktsmål, varför det 

finns ett förhållandevis stort antal uttalanden kring dessa. De bevismedel som finns med trots 

att antalet uttalanden är ganska få har valts ut på grund av att de uttalanden som görs kring dessa 

bevismedel har ansetts intressanta för uppsatsens övergripande syfte, nämligen att studera 

underliggande värderingar kopplade till målsägandens kön. Trots att vissa av de granskade 

bevismedlen inte är direkt kopplade till målsäganden som individ har jag likväl ansett att många 

av de uttalanden som görs kring dessa bevismedel är av intresse för detta övergripande syfte. 

 

Beträffande denna uppsats bör läsaren emellertid ha i åtanke att de tankar som kommer till 

uttryck i uppsatsens olika analysavsnitt enbart baseras på det studerade materialet och inte på 

 
10 Se tex. NJA 2015 s. 702 p. 20 och Diesen, 1997. 
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något sätt gör anspråk på att stipulera generella slutsatser som kan appliceras på samtliga 

våldtäktsmål som avkunnas i Sverige.11 För att det ska vara möjligt att tala om en generell 

slutsats i frågan om offrets kön har betydelse vid domstolarnas bedömning av våldtäkt finns det 

nämligen ett behov av en betydligt mer omfattande praxisgenomgång än vad som varit möjligt 

att göra inom ramen för denna uppsats. Det skulle härvid krävas en genomgång att samtliga 

domar med tillhörande förundersökningsmaterial samt en granskning av de anmälningar som 

inte leder till åtal för att se om det finns någon könsrelaterad skillnad i huruvida anmälda 

våldtäkter leder till åtal eller inte. Denna uppsats utgör således endast en första studie på ett 

område som behöver studeras i fler studier innan vi kan börja tala om generella slutsatser. Att 

det utifrån denna studie inte är möjligt att stipulera generella slutsatser gör emellertid inte att 

studien saknar mening eller bör betraktas som mindre vetenskaplig. Tvärtom är studier som inte 

leder till generella slutsatser en viktig del av vetenskapen i och med att sådana studier kan 

möjliggöra utformandet av hypoteser12 eller i vart fall ge ledning kring på vilka områden man 

bör genomföra fler studier. Frågan huruvida resultatet av studien är representativt för 

våldtäktsmål i allmänhet förblir emellertid obesvarad även om den kortfattat kommer att 

diskuteras i uppsatsens avslutande analysavsnitt. 

 

En annan invändning mot den valda metoden skulle dock kunna vara att det inte är tillförlitligt 

att granska domstolarnas uttalanden i domskälen, då det är personen som skriver domskälen 

som formulerar skrivningarna samtidigt som allt som förekommit under överläggningarna inte 

behöver framgå av domskälen. Av 30 kap. 5 § femte punkten RB framgår emellertid att en dom 

ska innehålla domskälen, det vill säga de skäl som en dom baseras på. Vidare har HD 

beträffande bevisprövningen uttalat att domstolens överväganden och slutsatser ska redovisas i 

domskälen på ett sätt som gör det möjligt för läsaren av domen att följa hur prövningen har 

genomförts.13 Mot denna bakgrund är utgångspunkten i denna uppsats att de uttalanden som 

görs i domskälen speglar domstolens överväganden i en viss fråga.  

 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

I denna del av uppsatsen kommer jag att beskriva uppsatsens teoretiska utgångspunkter. I och 

med att uppsatsen uttryckligen syftar till att göra en genusrättsvetenskaplig studie är det givet 

 
11 Se avgränsningarna i avsnitt 1.2.1. 
12 En hypotes är ett vetenskapligt antagande för att försöka förklara iakttagna fakta som sedan kan prövas i andra 

studier, se Nationalencyklopedin, [www.ne.se], 2019-11-15. 
13 NJA 2015 s. 702 p. 20. 
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att rättsfallsstudien kommer göras utifrån ett genusperspektiv. Då genusperspektiv är ett brett 

begrepp finns det emellertid ett behov av att utveckla vad som avses med genusperspektiv i 

denna uppsats.  

 

Vid utformandet av mitt perspektiv har jag använt mig av såväl juridisk som 

samhällsvetenskaplig litteratur. Jag har inte valt en befintlig teori utan istället plockat fragment 

från Andersson, Wegerstad, Burman och Pohjonen samt olika feministiska teorier14. För att 

belysa samhällets syn på maskulina respektive feminina egenskaper samt på homosexualitet 

bland män har jag vidare valt att använda mig av en SRHR15 rapport av Knutagård som skett 

på uppdrag av Socialmedicinska enheten i Region Skåne från 2009 samt av statlig utredning 

rörande jämställdhet och genus i förskolan från 2006. Att SRHR-rapporten samt den statliga 

utredningen rörande jämställdhet i förskolan har ansetts utgöra relevant material ligger i det 

förhållande att uppsatsen syftar till att granska underliggande värderingar och strukturer som 

påverkar rättstillämpningen. För att möjliggöra detta har det ansetts nödvändigt att lämna 

rättssalens slutna sfär och se vilka grundläggande värderingar och strukturer kopplade till kön 

som finns i det svenska samhället som helhet. Uppsatsen förutsätter nämligen att rättsväsendets 

aktörer, däribland domarna, precis som alla andra påverkas av de värderingar och strukturer 

som finns i det svenska samhället.  

 

Urvalet av litteratur till min teoretiska utgångspunkt har inte skett utifrån några specifika 

kriterier, då det finns alldeles för mycket litteratur inom genusforskningen för att det ska vara 

möjligt att ens få en överblick över forskningsfältet i dess helhet. Det avgörande för urvalet har 

därför blivit tillgången till litteraturen på närliggande bibliotek 16 , hänvisningar mellan 

Andersson, Wegerstad och Burman samt det förhållandet att de tre nyss nämnda skribenterna 

har publicerat längre genusrättsvetenskapliga arbeten kring sexualbrott och mäns våld mot 

kvinnor. Denna metod för urval medför emellertid givetvis att det valda materialet inte är 

representativt för genusteori i dess helhet. 

 

De källor som används i min teoretiska utgångspunkt används även i uppsatsens olika 

analysavsnitt där studiens resultat diskuteras utifrån olika aspekter i teorin. Uppsatsens 

 
14 Begreppet genusperspektiv respektive feministiska teorier kommer att diskuteras i samband med att jag 

redogör för min teoretiska utgångspunkt.   
15 Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter.  
16 De bibliotek som jag har haft tillgång till är Umeå Universitetsbibliotek samt Umeå Stadsbibliotek.  
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analysavsnitt baseras således på min teoretiska utgångspunkt. Det bör emellertid poängteras att 

mitt urval av litteratur i min teoretiska utgångspunkt, som även används i mina analysavsnitt, 

inte gör anspråk på att ge en uttömmande redogörelse för det material som finns beträffande 

sambandet mellan kön och rätt samt kring de värderingar som finns i det svenska samhället. 

 

2.3 Allmän bakgrund 

Efter redogörelsen för uppsatsens teoretiska utgångspunkt inleds huvuddelen av uppsatsen med 

en kort presentation av den nuvarande våldtäktsparagrafen i 6 kap. 1 § BrB. I och med att min 

studie sträcker sig från 2009 och framåt har det även ansetts nödvändigt att redogöra för 

huvuddragen av de lagändringar som skett 2013 och 2018 för att ge läsaren en förståelse för 

hur det straffbara området för våldtäkt sett ut och utvecklats under den studerade perioden. Då 

denna del av uppsatsen enbart syftar till att ge en kortfattad bakgrund till våldtäktsbrottets 

uppbyggnad kommer ingen djupare genomgång av gällande rätt att göras, varför jag enbart 

kommer att redogöra för lagtexten i sig, förarbeten och några få rättsfall från HD. Påföljderna 

kommer emellertid inte gås igenom då dessa saknar betydelse för uppsatsens syfte. Det har inte 

ansetts nödvändigt att redogöra för all befintlig praxis samt doktrin som finns på området då 

uppsatsen inte syftar till att göra en rättsdogmatisk analys av våldtäktsbrottet, utan till att 

jämföra domstolarnas bevisprövning respektive uppsåtsbedömning vid fall av misstänkt 

våldtäkt. Att jämföra vad som klassificeras som våldtäkt vid samkönade respektive icke-

samkönade fall faller således utanför uppsatsens syfte, varför en djupare redogörelse kring detta 

har ansetts överflödig.  

 

I och med att uppsatsen syftar till att göra en jämförande studie av domstolarnas bevisprövning 

och uppsåtsbedömning vid våldtäkt utifrån offrets kön har det ansetts nödvändigt att inleda 

uppsatsen med ett avsnitt där gällande rätt i dessa frågor presenteras. I denna del av uppsatsen 

kommer jag att använda mig av den rättsdogmatiska metoden, vilket är en metod för att 

fastställa gällande rätt genom analys och tolkning av rättskällor.17  

 

Beträffande bevisprövningen återfinns den viktigaste regeln i 35 kap. 1 § första stycket RB, där 

det stadgas att rätten efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit ska avgöra vad 

som i målet är bevisat. Regeln ger uttryck för principen om fri bevisföring, som innebär att det 

saknas begränsning i fråga om arten av de bevis som får åberopas, samt principen om fri 

 
17 Alexius Borgström, 2009, s. 20. 
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bevisvärdering, som innebär att rätten inte är bundna av några legala begränsningar vid 

värderingen av bevisen.18 I och med att principen om fri bevisprövning vilar på tanken att rätten 

inte ska vara bunden av några legala begränsningar vid bevisprövningen kan förarbeten, praxis 

och doktrin rörande hur 35 kap. 1 § RB ska tolkas inte sägas utgöra gällande rätt i begreppets 

egentliga betydelse. I praktiken behandlas dock HD:s praxis avseende bevisprövning ofta som 

gällande rätt,19 varför jag inte anser det felaktigt att tala om den rättsdogmatiska metoden även 

beträffande studier av bevisprövning. Till skillnad från vid en renodlad rättdogmatisk analys 

saknas emellertid vägledande förarbetsuttalanden, varför praxis kommer att utgöra den i 

särklass viktigaste rättskällan.20 Då även denna del av uppsatsen syftar till att ge nödvändig 

bakgrund till min rättsfallsstudie kommer jag enbart kortfattat att redogöra för grunderna för 

bevisprövningen med stöd av NJA 2015 s. 702 samt därefter för hur HD:s praxis avseende 

bevisprövning i sexualbrott specifikt har sett ut och utvecklats från år 2009 och framåt. Då HD:s 

praxis avseende bevisprövning vid sexualbrott är omfattande har det inte ansetts nödvändigt 

med en utförligare redogörelse för de tankar som uttryckts i doktrinen. Jag kommer därför 

enbart att använda mig av Diesen för att kort belysa frågan om bevisprövningens objektivitet.  

 

Beträffande uppsåtsbedömningen återfinns den relevanta regeln i 1 kap. 2 § BrB första stycket, 

i vilken stadgas att en gärning enbart ska anses som ett brott om den har begåtts uppsåtligen. 

Då även denna del av uppsatsen syftar till att ge en nödvändig bakgrund till min rättsfallsstudie 

kommer jag enbart att använda mig av två rättsfall från HD, NJA 2004 s. 176 och NJA 2016 s. 

763, samt Asp, Ulväng och Jareborg för att redogöra för grunderna för uppsåtsbedömningen.  

 

2.4 Jämförande genusrättsvetenskaplig rättsfallsanalys 

2.4.1 Urval av tingsrätts- och hovrättsdomar 

Ett problem med att studera våldtäktsdomar utifrån offrets kön är givetvis att en överhängande 

majoritet av alla domar har en manlig tilltalad och en kvinnlig målsäganden. För att hitta 

samkönade domar har jag använt mig av databasen Karnov21 och använt sökorden ”våldtäkt” 

och ”homosexuell”, varefter jag granskat alla domar från och med 2009 med våldtäkt som 

huvudbrott där ordet homosexuell nämns i domskälen. Jag har därefter plockat ut alla fall, från 

 
18 Prop. 1942:5 s. 219. I det följande används begreppet bevisprövning som ett övergripande begrepp för både 

bevisföring och bevisvärdering.  
19 Dahlman och Korths-Aspegren, i SvjT 2018 s. 329. 
20 Se exempelvis propositionen till den senaste regleringen av sexualbrotten, prop. 2017/18:177, där frågan om 

bevisprövning inte berörs trots att frågan varit väldigt omdebatterad.  
21 Observera att Karnov sedan arbetet påbörjades i september 2019 sedermera har ersatts av Juno. 
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både tingsrätter och hovrätter, av samkönad våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB som jag hittat och 

som inte faller inom mina avgränsningar, vilka samtliga varit fall där en man misstänks för 

våldtäkt gentemot en annan man. Givetvis kan denna metod inte garantera att jag fått med alla 

rättsfall rörande samkönad våldtäkt från de senaste cirka tio åren då jag inte vet hur stor andel 

av alla domar som publiceras på Karnov samtidigt som det inte är garanterat att ordet 

”homosexuell” nämns i samtliga samkönade fall. Metoden har resulterat i tio tingsrättsdomar 

och åtta hovrättsdomar rörande våld eller hot om våld samt fem tingsrättsdomar och tre 

hovrättsdomar rörande hjälplös/särskilt utsatt situation. Detta material har ansetts utgöra ett 

tillfredsställande underlag för en uppsats av förevarande omfattning, varför jag inte vidtagit 

några andra åtgärder för att hitta fler samkönade domar.  

 

Genom ovan nämnda sökord har jag även hittat ett antal domar där en man misstänks för 

våldtäkt mot en homosexuell kvinna. Även dessa domar har ansetts intressanta i och med att 

jag i beträffande de samkönade våldtäkterna har såväl homosexuella som heterosexuella offer, 

varför det ansetts lämpligt att ha en liknande fördelning även beträffande de icke-samkönade 

våldtäkterna. Jag har inte avsiktligen sökt efter och inte heller hittat några fall med bisexuella 

eller transsexuella målsäganden.  

 

Ett problem med ovan nämnda metod har varit att målsägandens identitet i våldtäktsmål 

vanligen är sekretessbelagd. Av denna anledning har jag varit tvungen att gå in i alla domar för 

att se med vilket pronomen som målsäganden benämns innan jag vetat huruvida målsäganden 

varit en man eller kvinna. Det hade givetvis underlättat mitt arbete avsevärt om det varit möjligt 

att garantera att en sökning enbart skulle ge sökresultat med manliga målsäganden.   

 

Nästa steg i urvalsprocessen har varit att plocka fram mål där en man våldtagit en heterosexuell 

kvinna. Problemet med detta steg i urvalsprocessen har givetvis varit hur urvalet ska motiveras 

då det på grund av mängden domar inte varit praktiskt möjligt att granska alla domar under den 

givna tidsperioden. Då jag inte velat att uppsatsens metod ska kunna kritiseras för att jag 

handplockat domar har jag valt ett slumpmässigt urval. Urvalsprocessen har gått till på så vis 

att jag sökt på ”våldtäkt” i databasen Karnov och begränsat sökningen till hovrättsfall under ett 

visst år. Jag har sedan laddat hem ett eller ett par hovrättsfall med titeln ”Våldtäkt m.m.” utan 

att veta om offret varit en man eller en kvinna eller om det blivit fällande eller friande dom. Jag 

har därefter upprepat proceduren för ett annat år. Att jag begränsat sökningen till hovrättsfall 

trots att jag beträffande de samkönade domarna samt domarna med homosexuella kvinnliga 
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målsäganden tagit med även tingsrättsfall ligger i praktiska skäl, då det skulle ha krävts mycket 

arbete för att kontrollera att de framtagna domarna inte överklagats. Det kan emellertid 

anmärkas att det egentligen saknar betydelse för uppsatsens syfte huruvida en dom överklagats 

eller inte då uppsatsen inte syftar till att granska om domstolarna gjort rätt bedömning i ett visst 

fall, utan till att granska underliggande värderingar i rättstillämpningen genom att granska 

domstolarnas uttalanden. Mot bakgrund av detta syfte har det ansetts värdefullt att, i den mån 

det varit möjligt, ha tillgång till två domstolars uttalanden avseende samma omständigheter. På 

den samkönade sidan har det emellertid på grund av det avsevärt mindre antalet domar inte 

ansetts möjligt att begränsa uppsatsen till domar som överklagats till hovrätt. 

 

Det bör här anmärkas att slumpen inte kan garantera att de granskade rättsfallen är 

representativa för samtliga våldtäktsdomar som avkunnats från 2009 och framåt. De 

slumpmässigt utvalda domarna kan således enbart sägas utgöra begränsade stickprov ur ett stort 

urval, varför det finns en risk att resultatet är missvisande. Det kan givetvis vara så att andelen 

fällande respektive friande domar inte alls överensstämmer med den nationella statistiken eller 

att domstolarnas argumentation i någon eller några av de utvalda icke-samkönade domarna 

markant skiljer sig från praxis. Detta förhållande har emellertid inte ansetts utgöra något hinder 

för en jämförelse av de skäl som redovisats i avsnitt 2.1. Metoden har, tillsammans med de fall 

med homosexuella kvinnliga målsäganden som plockats fram enligt ovan, resulterat i 13 

tingsrättsdomar och elva hovrättsdomar rörande våld eller hot om våld samt åtta tingsrättsdomar 

och åtta hovrättsdomar rörande hjälplös/särskilt utsatt situation. 

 

2.4.2 Jämförande genusrättsvetenskaplig metod 

I sin avskalade form syftar min uppsats till att analysera sambandet mellan kön och rätt, vilket 

gör att min metod kan beskrivas som genusrättsvetenskaplig metod. Inom 

genusrättsvetenskapen ses rätten inte som ett isolerat system, utan som ett normsystem som 

interagerar med andra normsystem samt med samhället i stort. Genusrättsvetenskapen har 

utvecklats ur en kritik mot att rätten som maktordning anses präglad av en manlig norm, varför 

rätten anses lämpa sig sämre för samhällsproblem som framförallt drabbar kvinnor.22 Inom 

genusrättsvetenskapen betraktar man rätten som ett normsystem format av föreställningar, 

ställningstaganden och värderingar som omvandlats till begrepp, principer och regler. Man 

anser att det framförallt är män som formar och under årens lopp har format rätten utifrån 

 
22 Korling och Zamboni, 2013 s. 274 ff. 
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specifika intressen och maktförhållanden, vilket avspeglas i rätten och tillämpningen av den. 

Rätten betraktas som ett redskap för makt som alltid tar ställning och inte är objektiv, varför det 

är forskningens uppgift att synliggöra subjektiviteten och ensidigheten hos rätten. 23 

Genusrättsvetenskapen kan således säga ha samma syfte som min uppsats, nämligen att 

synliggöra hur rätten och i detta fall rättens tillämpning påverkas av offrets kön. På sätt och vis 

skulle således min metod kunna beskrivas som en renodlad genusrättsvetenskaplig metod. I och 

med att uppsatsens huvuddel utgörs av en jämförande rättsfallstudie anser jag emellertid att det 

är befogat att lyfta uppsatsens jämförande moment genom begreppet jämförande 

genusrättsvetenskaplig metod. 

 

Då den genusrättsvetenskapliga metoden blickar utanför det juridiska systemet har det fallit sig 

naturligt att hämta inspiration från andra vetenskapliga discipliner än den strikt juridiska. Jag 

har därför valt att använda mig av såväl juridisk som samhällsvetenskaplig litteratur i min 

teoretiska utgångspunkt samt i mina analysavsnitt, se vidare ovan under avsnitt 2.2. Min metod 

har alltså klart tvärvetenskapliga inslag.  

 

2.4.3 Särskilt om den jämförande delens disposition 

Den jämförande delen av uppsatsen inleds med en sammanfattning av det studerade materialet 

i tabellform i avsnitt 5. Jag har här delat upp rättsfallen efter rekvisit, dvs. våld eller hot om våld 

samt hjälplös / särskilt utsatt situation, målsägandens kön, hovrätt respektive tingsrätt samt 

målsägandens relation till gärningsmannen. Jag har därefter redogjort för andelen fällande 

respektive friande domar samt, när domarna varit friande, angett orsaken till detta. Denna del 

av uppsatsen syftar till att på ett tydligt sätt ge läsaren en överblick över det studerade 

materialet. Anmärkas bör att tingsrättsdomar respektive hovrättsdomar rörande samma fall 

genomgående behandlas som separata mål då tingsrättsdomarna har lika stor betydelse som 

hovrättsdomarna för besvarandet av uppsatsens syfte. Att rättsfallen när de redovisas i 

tabellform har delats upp utifrån målsägandens relation till gärningsmannen beror på att det ofta 

kan vara svårt att jämföra exempelvis en överfallsvåldtäkt med en våldtäkt inom en nära 

relation.  

 

Den jämförande genusrättsvetenskapliga metoden tar i denna uppsats mer konkret uttryck i  att 

jag har brutit ner rättsfallen i olika beståndsdelar, bevisprövning och uppsåtsbedömning. 

 
23 Korling och Zamboni, 2013 s. 282. 
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Bevisprövningen har i sin tur delats upp i de olika bevismedel som framgår av mitt syfte. 

Rättsfallen refereras alltså inte koncentrerat en i taget utan istället tas olika uttalanden kring 

vissa omständigheter upp succesivt. Det är givetvis inte helt enkelt att göra en sådan uppdelning, 

då vissa omständigheter kan ha betydelse för flera moment av bevisprövningen eller 

uppsåtsbedömningen samtidigt som domstolarna, till skillnad från denna uppsats, har att i 

slutändan bedöma en helhetsbild i varje enskilt fall. Som jag framhållit i avsnitt 2.1 har 

emellertid domstolarna även att värdera varje bevis för sig, varför de uttalanden som görs 

avseende de olika bevismedlen har ansetts intressanta för uppfyllandet av uppsatsens syfte. I de 

fall det är nödvändigt kommer jag emellertid kortfattat presentera i vilken kontext ett visst 

uttalande har gjorts. När vissa omständigheter har betydelse för flera moment av 

bevisprövningen eller uppsåtsbedömningen eller när de olika delarna är svåra att särskilja kan 

det förekomma hänvisningar mellan uppsatsens olika delar.  

 

I huvudsak behandlas bara uttalanden i majoritetens domskäl men i vissa sammanhang lyfts 

även skiljaktiga meningar. I de fall där skiljaktiga meningarna diskuteras handlar det om sådana 

fall där den skiljaktiga meningen anses ge tydligt uttryck för sådana underliggande värderingar 

och strukturer kopplade till målsägandens kön som uppsatsen syftar till att studera. Även om 

den skiljaktiges mening inte fick gehör hos majoriteten och således inte speglar domstolens 

mening i just det studerade fallet är det likväl möjligt att den skiljaktige kommer att vara med 

och påverka utgången i andra mål. Med andra ord är den skiljaktige, precis som majoriteten, en 

del av domstolen och är således en av de många domare eller nämndemän som har en röst vid 

avkunnandet av olika mål.  

 

Efter det sammanfattande avsnittet börjar jag bryta ner domstolarnas bevisprövning och 

uppsåtsbedömning i olika beståndsdelar för att möjliggöra en jämförelse mellan olika fall. 

Inledningsvis granskas domstolarnas bedömning av målsägandens berättelse under avsnitt 6.1 

med underrubriker. Då bedömningen av målsägandens berättelse berörs i nästan alla domar och 

ofta får förhållandevis stort utrymme i domskälen har det ansetts nödvändigt att dela upp 

redogörelsen i mindre rubriker efter våldtäktsbrottets olika rekvisit samt målsägandens kön. 

Detta har inte skett beträffande redogörelsen av uppsatsens andra jämförande moment då 

underlaget i dessa fall har ansetts för magert för att det ska vara befogat att ha samma 

uppdelning och disposition som beträffande målsägandens berättelse.  
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Under avsnitt 6.2, som berör målsägandens beteende efter händelsen, diskuteras det hur 

domstolarna ser på målsägandens beteende efter händelsen mot bakgrund av psykiatriska 

diagnoser hos målsäganden samt målsägandens tidigare utsatthet för sexuella övergrepp. Det 

bör här poängteras att jag i detta avsnitt inte ämnar ta upp sådana fall där målsägandens beteende 

efter händelsen har ifrågasatts med anledning av att de lämnade vittnesuppgifterna betraktas 

som bristfälliga.  

 

I avsnitt 6.3 redogör jag för teknisk bevisning i form av DNA-bevisning samt skador på 

målsäganden eller den tilltalade samt för blodprov för att mäta berusning. I avsnitt 7 redogörs 

slutligen för domstolarnas bedömning av uppsåtsbedömningen. 

 

Uppsatsen bryts succesivt av med kortare analysavsnitt där jag sammanfattar resultaten av mina 

jämförelser samt diskuterar detta utifrån min teoretiska utgångspunkt. I den sammanfattande 

analysen i avsnitt 8 redogör jag för de viktigaste dragen av den genomförda studien och 

analyserar kort huruvida studien tyder på att det, rent hypotetiskt, finns anledning att förmoda 

att domstolarnas bedömning vid misstänkt våldtäkt påverkas av målsägandens kön. I detta 

sammanhang kommer jag använda mig av statistik från brottsförebyggande rådet. 

 

2.4.4 Problematiken med en rättsfallsstudie över tid 

Ett problem med att jämföra domstolarnas bedömning av våldtäktsbrottet från 2009 och framåt 

är givetvis att rätten förändrats under den aktuella tidsperioden. Tillämpningsområdet för 

våldtäktsbrottet har till exempel, såsom kommer framgå längre fram, succesivt utvidgats 

samtidigt som det kommit ny praxis kring bevisprövningen. Kort sagt har gällande rätt på 

området varit i ständig förändring, vilket givetvis försvårar möjligheterna till en jämförelse. 

Generellt kan dock sägas att jag i de flesta fall inte har ansett att rättsutvecklingen har haft 

någon avgörande betydelse för studiens resultat, då syftet med förevarande uppsats är att titta 

på betydelsen av kön vid tillämpningen av gällande rätt. Hur rätten sett ut vid ett specifikt 

tillfälle har i de flesta fall ingen större betydelse för denna jämförelse. I de fall där 

rättsutvecklingen har betydelse kommer läsaren emellertid uppmärksammas på detta 

förhållande.  

 

Det är emellertid inte enbart rätten, utan även samhället i stort och de värderingar som uppsatsen 

syftar till att studera, som kan ha förändrats under den studerade tidsperioden. Utgångspunkten 

i denna uppsats är emellertid att underliggande värderingar kopplade till målsägandens kön i 
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regel förändras långsamt, varför det inte torde ske några större förändringar under en tidsperiod 

om ca tio år.24 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 
3.1 Grundläggande utgångspunkter 

Syftet med förevarande uppsats är att studera våldtäktsbrottet ur ett genusperspektiv. I själva 

verket skulle jag emellertid vilja använda begreppet feministisk teori. Att jag valt att använda 

mig av begreppet genusteori ligger i tankar som uttrycktes av Carol Smart redan år 1990, 

nämligen att feminismen under lång tid har ansetts behöva bli mer objektiv och mer 

vetenskaplig för att släppas in i de etablerade forskningsfälten på lika villkor.25 Med andra ord 

tror jag att det än idag finns en risk att min uppsats betraktas ovetenskaplig om jag använder 

mig av begreppet feministisk teori, varför jag valt att använda mig av det mindre laddade 

begreppet genusteori.  

 

Som en gemensam grund för feministiska teorier kan inledningsvis nämnas att feminismen 

syftar till att uppmärksamma kvinnors underordnade position i samhället. 26  Det 

genusperspektiv som tillämpas i denna uppsats tar sitt avstamp i tankar om att vi fortfarande 

lever i ett patriarkat där män dominerar över kvinnor, vilket osynliggörs av det faktum att detta 

förhållande synes naturligt. Enligt dessa tankar är mäns sexuella våld över kvinnor ett uttryck 

för manlig makt.27 Historiskt har vissa feminister menat att det är våldtäkt och hotet av våldtäkt 

som ger män makt över kvinnor då alla kvinnor är utsatta för hotet om våldtäkt medan kvinnors 

rädsla för våldtäkt kommer alla män till godo.28  Ett problem med begreppet patriarkat är 

emellertid att begreppet förutsätter ett relativt oförändrat maktförhållande mellan könen, vilket 

inte överensstämmer med hur kvinnor succesivt tillerkänts allt större rättigheter. Inom det 

förhållandevis nya forskningsfältet mansforskning29  har man därför introducerat begreppet 

hegemonisk maskulinitet. Med hegemonisk maskulinitet avses att även om män fortfarande har 

en större samlad makt än kvinnor och samhället fortfarande är genomsyrat av den historiskt 

definierade manliga makten är detta förhållande i ständig förändring.30 Förevarande uppsats 

 
24 Se Pohjonen i avsnitt 3.2. 
25 Lander, Pettersson, Tiby, 2003, s. 14.  
26 Freedman, 2003, s. 7. 
27 Bryson, 2016, s. 158. 
28 Freedman, 2003, s. 99. 
29 Inom mansforskningen studeras män och hur diskursen av manlighet påverkar mäns livsvillkor och 

handlingsmönster, se Johansson, 2000, s 13 ff. 
30 Johansson, 2000, s. 34. 
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utgår från att könsmaktsordningen mellan män och kvinnor inte är ett statiskt system. Kön 

betraktas istället som en social konstruktion under ständig förändring.31 

 

3.2 Genusteori inom rättsvetenskapen 

Ulrika Andersson har i sin avhandling från 2004 framhållit att rättsskyddssubjektet vid 

sexualbrott, offret, i regel konstrueras som kvinnligt. Offrets kvinnliga sexualitet vilar på en 

patriarkal föreställning om det kvinnliga där kvinnans sexualitet framställs passiv samtidigt som 

hennes kropp som öppen och tillgänglig för sexuella gärningar såvida hon inte sätter sig till 

tillräcklig motvärn. Gärningsmannen konstrueras å andra sidan som en aktiv, manlig sexualitet. 

Detta medför enligt Andersson att även om lagstiftningen fokuserar på gärningsmannens våld 

blir offrets viljeuttryck det centrala i rättstillämpningen. Med andra ord görs mannens våld om 

till ett problem om kvinnans vilja. Andersson menar vidare att straffrätten utgår från 

heterosexuell sexualitet, ytterst heterosexuellt penetrerande samlag, som referens för normalt 

sexuellt beteende.32  

 

Monica Burman har i sin avhandling från 2007 rörande mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

visat att gärningsmannen i dessa sammanhang lyfts fram som en självständig individ med 

beaktande av hans egenskaper och förmågor samt hans förnuft, känslor, vilja, insikter, kontroll 

och rationalitet. Den våldsutsatta kvinnan konstrueras istället via hennes relation till mannen. 

Kvinnans agerande bedöms således inte som ett individuellt agerande utan som ett agerande av 

en person som befinner sig i en relation till en annan person – mannen. Kvinnan konstrueras 

vidare som underlägsen och försvarslös i relation till mannen.33 Burman nämner även det 

förhållandet att straffrätten tenderar att dekontextualisera mäns våld mot kvinnor från en fråga 

om kvinnoförtryck till en fråga om oacceptabelt våld mot en könsneutral individ.34 Linnea 

Wegerstad har i sin avhandling från 2015 kommit till en liknande slutsats beträffande synen på 

och beskrivningen av sexualbrott. Å ena sidan framställs sexualbrotten som en del av mäns våld 

mot kvinnor, vilket anses utgöra ett jämställdhetsproblem. Å andra sidan ses sexualbrottet som 

en fråga om sexualitet, vilket betraktas som ett könsneutralt och individuellt problem och inte 

en del av en strukturell ojämlikhet mellan män och kvinnor. Wegerstad menar att det senare 

synsättet har fått genomslag i reformerna av sexualbrotten år 2005 och 2013.35 

 
31 Burman, 2007, s. 41. 
32Andersson, 2004. 
33 Burman, 2007, s. 392. 
34 Burman, 2007, s. 389. 
35 Wegerstad, 2015, s. 307. Se även Lacey, 1998, s. 197-203.  
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En ytterligare aspekt kring genus i rättsvetenskapen är att det under lång tid är män som stiftat 

och tillämpat lagarna. Pohjonen anser här att attityder, framförallt omedvetna sådana, förändras 

långsamt. Vid våldtäkt är det därför ofta stereotypa föreställningar om de sexuella rollerna som 

avgör hur man förhåller sig till brottet. Kvinnans sexualitet betraktas därför, enligt Pohjonen, 

som svårbegriplig medan mannens sexualitet ses som rationellt och lätt att förstå.36 

 

3.3 Särskilt om heteronormativitet, synen på maskulina respektive 
feminina egenskaper samt homosexualitet bland män 

Såsom Andersson framhåller utgår straffrätten från heterosexualitet som norm. Den så kallade 

heteronormativitet kan något utvecklat beskrivas som en föreställning om att heterosexualitet 

är den normativa, självklara formen av sexuell aktivitet. Detta medför i sin tur att andra former 

av sexuell aktivitet ses som undantag från det naturliga som därmed måste förklaras.37 Detta 

förhållande syns även direkt i lagtexten, då våldtäkt definieras som påtvingat samlag eller annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Med 

begreppet samlag avses nämligen, enligt förarbetena, enbart vaginala samlag.38 Med andra ord 

framställer lagtexten vaginala samlag som den form av sexuellt umgänge som andra sexuella 

handlingar jämförs med vid bedömningen av om den aktuella handlingen utgör en våldtäkt. 

 
Nära kopplat till föreställningen om heteronormativitet är föreställningen om att typisk manliga 

egenskaper är mer eftersträvansvärda än typisk kvinnliga egenskaper. Av en statlig utredning 

rörande jämställdhet och genus i förskolan från år 2006 framgår att många pojkar redan i 

förskoleåldern definierade vissa saker som ”pojkiga”, vilket generellt värderades högre än det 

som var ”flickigt”.  Det framgår även att de flesta flickor tyckte det var mer okej att ägna sig åt 

sådant som var typiskt för pojkar, då det betraktades som något positivt att vara en ”pojkflicka”. 

Pojkarna upplevde däremot inte att det var lika accepterat att ägna sig åt ”flickiga aktiviteter”. 

Många av föräldrarna upplevde vidare oro för att pojkar som bröt mot maskulinitetsideal skulle 

betraktas som svaga och utredarna menade även att oron hade homofobiska förtecken då 

feminina pojkar ansågs förknippade med homosexualitet.39 Dessa homofobiska tendenser kring 

synen på homosexualitet bland män lyfts även i en rapport från SRHR från 2009, där Knutagård 

intervjuar flera män som utsatts för sexualbrott. Av rapporten framgår att det fanns en syn bland 

 
36 Pohjonen, i Nordborg, 1995, s. 217. 
37 Magnusson, Marecek, 2010, s. 53. 
38 Prop. 2004/05:45 s. 36. Se vidare i avsnitt 4.1. 
39 SOU 2006:75 s. 68 
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de intervjuade männen om att den manliga hegemoniska kroppen enbart kan penetrera och inte 

bli penetrerad. Den manliga homosexuella kroppen, som är öppen för penetration, framställdes 

därför som något annat än den manliga kroppen. I rapporten vittnar flera manliga våldtäktsoffer 

om en känsla att de genom en penetrerande våldtäkt blivit homosexuella, vilket 

intervjupersonerna betraktade som skamligt.40  

 
3.4 Genusteori i denna uppsats 

Mot denna bakgrund är utgångspunkten i förevarande uppsats att rättstillämpningens syn på 

våldtäktsbrottet bygger på en heteronormativitet, där offret framställs som en passiv, kvinnlig 

sexualitet som är tillgänglig för gärningsmannens aktiva, manliga sexualitet såvida hon inte 

tillräckligt tydligt visat motsatsen. Fokus vid bedömningen av våldtäkt hamnar därför på 

kvinnan och hennes agerande i relation till mannen. Denna stereotypiska bild av våldtäktsbrottet 

skapar i min mening en konflikt vid samkönade våldtäkter i och med att den utsatte mannen 

intagit kvinnans roll som passiv och underordnad vilket inte överensstämmer med bilden av 

hans aktiva, manliga sexualitet. Denna konflikt osynliggörs emellertid av det faktum att rätten 

konstruerar våldtäkt som ett könsneutralt och individuellt problem och inte som en fråga om 

strukturell ojämlikhet mellan män och kvinnor. Slutligen kompliceras bilden ytterligare av att 

rätten präglats av den stereotypa bilden av kvinnans sexualitet som svårförklarlig i kontrast till 

mannens sexualitet som rationell.  

 

Slutligen utgår uppsatsen från att typiskt manliga egenskaper värderas högre av samhället än 

typiskt kvinnliga egenskaper. Vidare tenderar feminina egenskaper hos män att sammankopplas 

med homosexualitet, som i sin tur betraktas som något skamligt. Uppsatsen utgår således från 

att homosexualitet mellan män är stigmatiserat, vilket möjligen kan påverka domstolarnas syn 

på samkönade våldtäkter.  

 

4 Allmän bakgrund 
4.1 Våldtäktsbrottet 

Våldtäktsbrottet finns reglerat 6 kap. 1 § BrB. I paragrafen stadgas att den som genomför ett 

samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 

samlag med en person som inte deltar frivilligt döms för våldtäkt. Vid bedömningen av om ett 

deltagande varit frivilligt ska det särskilt beaktas om frivilligheten kommit till uttryck genom 

 
40 Knutagård, 2009, s. 65 ff.  
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ord eller handling eller på annat sätt. Enligt paragrafen ska en person aldrig anses delta frivilligt 

i de fall som anges i punkterna ett till tre. I punkten ett stadgas det fallet att deltagandet varit en 

följd av våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott 

eller lämna ett menligt meddelande om annan. I punkten två anges att gärningsmannen 

otillbörligt utnyttjat att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning 

eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befunnit sig i en särskilt utsatt situation. I punkten tre anges att 

gärningsmannen förmått personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i 

beroendeställning till gärningsmannen.  

 

Med samlag avses enbart vaginala samlag. Det uppställs emellertid inget krav på att exempelvis 

inträngande har skett eller att handlingen haft en viss varaktighet, utan det är tillräckligt att 

mannen och kvinnans könsdelar har kommit i beröring med varandra. Med annan sexuell 

handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförligt med samlag avses exempelvis 

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

eller i anus.41 Att gärningsmannen onanerat åt en manlig målsäganden har däremot inte ansetts 

utgöra en sexuell handling jämförlig med samlag.42 

 

Paragrafen i dess nu gällande lydelse trädde i kraft den 1 juli 2018. Innan detta datum krävdes 

det att det förekommit våld eller hot om våld eller att gärningsmannen utnyttjat att offret 

befunnit sig i en särskilt utsatt situation för att ansvar för våldtäkt skulle aktualiseras (SFS 

2013:365). Dessförinnan användes rekvisitet hjälplöst tillstånd istället för särskilt utsatt 

situation (SFS 2005:90). Att rekvisitet hjälplöst tillstånd ändrades till särskilt utsatt situation 

medförde en viss utvidgning av straffansvaret på så vis att även situationer där en person 

befinner sig i ett utsatt läge utan att vara i ett hjälplöst tillstånd kom att omfattas.43 En person 

som befinner sig i en särskilt utsatt situation kan inte samtycka till samlag.44 

 

Av förarbetena till den senaste ändringen framgår det att den grundläggande skillnaden mot 

tidigare gällande rätt är att våld, hot eller utnyttjande inte längre är en förutsättning för 

straffansvar. Numera går istället gränsen mellan straffri och straffbar gärning vid frivillighet. 

 
41 Prop. 2004/05:45 s. 135 f. Se även NJA 2013 s. 548. 
42 NJA 2008 s. 482. 
43 Prop. 2012/13:111 s. 29. Se även NJA 1997 s. 538. 
44 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg, 2013, s. BrB 6:1 s. 6. Se även lagtexten och förarbetena e 

contrario.  
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Straffansvaret omfattar emellertid inte fall där en person gått med på att delta i den sexuella 

handlingen trots att personens inre önskan är att inte delta. Att en person utsatts för 

påtryckningar eller övertalningsförsök grundar inte straffansvar om personen haft möjlighet att 

fritt ta ställning till om han eller hon ville delta i den sexuella handlingen.45  

 

Att bristande samtycke numera grundar ansvar för våldtäkt innebär emellertid inte att 

gärningsmannen ålagts ett presumtionsansvar, utan det är enligt grundläggande straffrättsliga 

principer fortfarande åklagaren som har den fulla bevisbördan för att ett brott har begåtts.46 För 

straffansvar krävs även att gärningsmannen haft uppsåt till samtliga rekvisit, dvs även till att 

deltagandet i den sexuella handlingen inte varit frivilligt.47 Nytt för lagändringen 2018 är dock 

att det även införts ett ansvar för oaktsam våldtäkt i 6 kap. 1 a § BrB. 

 

4.2 Bevisprövning vid sexualbrott 

Den grundläggande bestämmelsen för bevisprövning återfinns i 35 kap. 1 § RB, där det stadgas 

att rätten efter en samvetsgrann prövning av allt som förekommit ska avgöra vad som i målet 

är bevisat. I NJA 2015 s. 702 har HD sammanfattat sin tidigare praxis kring bevisprövning 

enligt följande. I målet uttalas att den fria bevisprövningen inte innebär att värderingen av den 

åberopade bevisningen är överlämnad helt till domstolens skönsmässiga bedömning. 

Bevisprövningen ska istället vara objektivt grundad och utföras strukturerat, varför enbart 

rationella skäl får inverka på bedömningen. Domstolens överväganden ska redovisas i 

domskälen så att läsaren kan förstå på vilka grunder prövningen har genomförts. För att inte 

bevisprövningen ska bli resultatet av ett mer allmänt betraktande menar HD att det i regel är 

lämpligt att domstolen först värderar betydelsen av varje bevisfakta för sig samt härvid lägger 

undan sådan bevisning som anses ha mindre betydelse.48 

 

Beträffande bevisprövningen vid just sexualbrott är det ofta ett problem att det saknas 

vittnesiakttagelser och teknisk bevisning.49 Beviskravet vid våldtäkt är dock, liksom vid annan 

brottslighet, att det ska vara ställt utom rimligt att den tilltalade begått brottet.50 Ett åtal om 

våldtäkt kan därför inte anses styrkt enbart genom för att målsägandens berättelse bedöms som 

 
45 Prop. 2017/18:177 s. 80. 
46 Prop. 2017/18:177 s. 57. 
47 Prop. 2017/18:177 s. 83. 
48 NJA 2015 s. 702 p. 20 och 22. 
49 NJA 1991 s. 83. 
50 NJA 1980 s. 725 och efterföljande mål. 
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mer trovärdig än den tilltalades. 51  En trovärdig berättelse från målsäganden kan dock 

tillsammans med vad som övrigt framkommit i målet vara tillräckligt för en fällande dom.52  

 

För att målsägandens berättelse ska anses trovärdig krävs det i allmänhet att berättelsen haft 

viss detaljrikedom. Härvid ska särskilt avseende fästas vid huruvida berättelsen varit klar, lång, 

levande, logisk, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, 

motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstantbrister, dåligt sammanhang eller 

tvekan i avgörande delar.53 Tidigare ansågs även det förhållande att målsägandens berättelse 

varit konstant över tid tala för berättelsens trovärdighet, men HD har i NJA 2017 s. 316 del I 

och II uttalat att det saknas stöd för att betrakta konstansbrister som ett tecken på bristande 

tillförlitlighet.54 

 

Utöver en trovärdig berättelse från målsäganden krävs viss stödbevisning för att åklagarens 

gärningsbeskrivning ska anses styrkt. Sådan stödbevisning kan exempelvis vara vittnesmål från 

personer som målsäganden berättat om händelsen för, uppgifter om målsägandens beteende 

efter händelsen eller teknisk bevisning. För att vittnesmål från personer som målsäganden 

berättat om övergreppet för ska anses vara tillförlitlig stödbevisning krävs emellertid att 

vittnesmålen varit entydiga och haft viss detaljrikedom. Det har inte ansetts tillräckligt med 

uppgifter om att målsäganden i mer allmänna ordalag har antytt förekomsten av sexuella 

övergrepp.55 För att teknisk bevisning ska anses tillförlitlig tycks det krävas att bevisningen 

entydigt stödjer målsägandens berättelse samt att det helt saknas utrymme för ett alternativt 

händelseförlopp. HD har exempelvis i NJA 2017 s. 316 del I menat att den omständigheten att 

målsäganden haft små sår i underlivet inte gav nämnvärt stöd för påståendet att samlaget inte 

varit frivilligt, då skadorna enligt läkarintyg kunde tala för såväl långdraget vaginalt samlag av 

kraftig styrka som för motvilligt samlag.56 

  

HD har vidare i NJA 2017 del I och II applicerat sina slutsatser i det så kallade balkongfallet, 

NJA 2015 s. 702, på sexualbrott. I och med balkongfallet introducerades en ny modell för hur 

HD menar att bevisprövningen ska gå till. Enligt modellen ska bevisprövningen inledningsvis 

 
51 NJA 1980 s. 725, NJA 1992 s. 446, NJA 2009 s. 447. 
52 NJA 1992 s. 446, NJA 2009 s. 447. 
53 Se NJA 1980 s. 725, NJA  2009 s. 447, NJA 2010 s. 671, NJA 2017 s. 316 del I m.fl. 
54 Jfr. NJA 1980 s. 725 och NJA 2010 s. 671. 
55 Se NJA 1991 s. 83, NJA 2005 s. 712, NJA 2009 s. 447, NJA 2010 s. 671, NJA 2017 s. 316 del II. 
56 Se även NJA 1996 s. 176. 
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inriktas på den bevisning som åberopats till stöd för gärningspåståendet. Först om denna 

bevisning är tillräcklig för en fällande dom blir det aktuellt att pröva om den tilltalades 

berättelse och övrig motbevisning leder till en annan bedömning. Att det kan konstateras att 

den tilltalade i något avseende medvetet lämnat felaktiga uppgifter bör enligt denna modell inte 

tillmätas bevisvärde vid bedömningen av åklagarens gärningsbeskrivning. 

 

Diesen har, beträffande bevisvärderingen, uttalat att bevisvärderingen inte får utföras på ett 

renodlat känslomässigt eller subjektivt sätt. Enligt Diesen ska endast sådana värderingar, 

slutsatser och skäl som kan accepteras av andra ”förnuftiga personer” godtas. Med andra ord 

ska bevisvärderingen utföras på ett objektivt sätt. Diesen uttalar emellertid att det kan 

ifrågasättas om en objektifierad prövning är möjlig, då rätten uttrycker makt och objektivitet 

därför är ett utlopp av makten att definiera rätten. Domskäl och bevisvärdesuttryck kan härvid 

användas för att ”objektivisera” en i grunden subjektiv prövning. 57  Det noteras även att 

bedömarens egna värderingar kan få betydelse för bevisvärderingens objektivitet. Diesen väljer 

emellertid att lämna dessa frågor utanför sin framställning och nöjer sig med att konstatera att 

en utgångspunkt måste vara att domaren försöker minimera utrymmet för subjektivistiska 

misstag.58 

 
4.3 Grundläggande om uppsåtsbedömningen 

Såsom framgår av 1 kap 2 § BrB anses en gärning, såvida inte annat är föreskrivet, enbart som 

ett brott om den begåtts uppsåtligen. Traditionellt har det således krävts uppsåt för att ansvar 

för våldtäkt ska aktualiseras, men såsom berörts tidigare infördes det ett oaktsamhetsbrott för 

våldtäkt den 1 juli 2018. Enligt 6 kap. 1 a § BrB är det således numera tillräckligt att 

gärningsmannen varit grovt oaktsam för att straffansvar ska aktualiseras.   

 

Att det i svenskt rätt krävs uppsåt eller oaktsamhet för att ansvar för brott ska kunna ådömas 

kan härledas till konformitetsprincipen. Enligt denna princip ska en person inte anses ansvarig 

för ett brott om han eller hon saknat möjlighet att rätta sig efter lagen. Av den så kallade 

skuldprincipen följer vidare att endast den som bär skuld bör drabbas av straffrättsligt ansvar. 

Med skuld avses i svensk rätt att gärningen begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet.59 

 

 
57 Diesen, 1997, avsnitt 1, jmf. Ahlander, 1950, s. 176. 
58 Diesen, avsnitt 1, 1997. 
59 Asp, Ulväng, Jareborg, 2013 s. 269 ff.  
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Inom svensk rätt brukar man tala om tre sorters uppsåt: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och 

likgiltighetsuppsåt. Med avsiktsuppsåt avses att gärningsmannen utfört en medveten och 

kontrollerad handling med avsikt att en viss följd ska inträda. Gärningsmannen måste även ha 

uppfattat det som praktiskt möjligt att gärningen skulle få en viss följd. Kravet på medvetenhet 

innebär däremot inte att gärningsmannens handlande måste ha föregåtts av några överväganden 

eller planering. Med insiktsuppsåt avses att gärningsmannen visserligen inte eftersträvat en viss 

omständighet men likväl förstått att omständigheten förelåg eller att en viss följd skulle inträffa. 

Gärningsmannen ska i princip inte ha hyst några tvivel om att omständigheten förelåg.60 

 

Likgiltighetsuppsåt utgör uppsåtets nedre gräns i förhållande till medveten oaktsamhet. För att 

likgiltighetsuppsåt ska föreligga krävs det att gärningsmannen haft insikt om att en viss 

omständighet eller en risk för en viss följd varit för handen men att gärningsmannen trots detta 

har utfört gärningen och kan anses ha varit likgiltig för följden av handlandet. Med likgiltighet 

avses att gärningsmannen har förstått och accepterat att ett visst handlande kan få en viss följd.61 

Applicerat på våldtäktsbrottet kan likgiltighetsuppsåt anses föreligga exempelvis när 

gärningsmannen har överrumplat en person med en sexuell handling. Gärningsmannen kan då, 

beroende på omständigheterna i målet, anses ha förstått att det funnits en sannolikhet för att den 

överrumplade personen inte velat delta i den sexuella handlingen. Att gärningsmannen trots 

detta utfört gärningen kan då anses tyda på att gärningsmannen varit likgiltig för den 

omständigheten att den utsatta personen inte deltagit i handlingen frivilligt.62 

 

5 Överblick över studerade rättsfall  
 
5.1 Våld eller hot om våld 

Nedan följer en sammanställning av utgången av de rättsfall jag valt att studera. Rättsfallen har 

delats in i tre kategorier; okänd gärningsman, bekant gärningsman och närstående gärningsman. 

Med okänd gärningsman avses att gärningsmannen och målsäganden inte känner varandra samt 

att gärningsmannen oväntat tvingat sig på målsäganden. Med bekant gärningsman avses fall 

där målsäganden och gärningsmannen träffats ett fåtal gånger, alternativt att någon av parterna 

har påstått att det vid gärningstillfället inledningsvis funnits en gemensam avsikt till frivilligt 

sexuellt umgänge. Med närstående gärningsman avses alla fall där gärningsmannen och 

 
60 NJA 2004 s. 176, NJA 2016 s. 763. 
61 NJA 2004 s. 176, NJA 2016 s. 763. 
62 Jmf. Prop. 2017/18:177 s. 78. 
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målsäganden haft en mer varaktig kontakt, exempelvis som vänner eller kollegor, alternativt att 

det funnits ett påstående om att parterna innan det åtalade tillfället haft sexuell samvaro.63  

 

De fall där fler än en person står åtalad för våldtäkt redovisas enbart som ett fall i tabellen såvida 

inte annat framgår.  

 

Totalt har jag hittat tio tingsrättsdomar och åtta hovrättsdomar där en man våldtagit en annan 

man genom våld eller hot om våld. I samtliga tingsrättsdomar blir det fällande dom, men två av 

hovrättsdomarna blir friande med anledning av bristande bevisning. Anmärkas kan emellertid 

att den tilltalade i en av de fällande tingsrättsdomarna frias på en åtalspunkt på grund av 

bristande uppsåt, vilket senare fastslås av hovrätten. 

 

Beträffande de fall där en man våldtagit en kvinna rör det sig om 13 tingsrättsdomar och elva 

hovrättsdomar. Av dessa blir sju tingsrättsdomar och fem hovrättsdomar fällande. Av de sex 

friande tingsrättsdomarna blir fem friande på grund av bristande bevisning och en på grund av 

bristande uppsåt. I en av de friande tingsrättsdomarna döms emellertid den tilltalade istället för 

sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Av de sex friande hovrättsdomarna blir två 

friande på grund av bristande bevisning medan fyra blir friande på grund av bristande uppsåt. 

 

Samkönade våldtäkter 
Okänd gärningsman 

 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 
Totalt antal 3 3 
Fällande 3 3 

Bekant gärningsman 
 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 

Totalt antal 3 3 
Fällande 3 1 
Friande 0 2 

- Bristande bevisning  2 
Närstående gärningsman 

 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 
Totalt antal 4 2 
Fällande 4 2 

 
63 Mot denna uppdelning kan invändas att två personer kan ha haft för avsikt att ha sexuellt umgänge med 

varandra utan att vara bekanta samtidigt som de kan ha haft sexuellt umgänge med varandra tidigare utan att 
vara närstående i begreppens allmänna betydelser. I det studerade materialet har jag emellertid sett att en 
invändning om tidigare sexuellt umgänge mellan parterna, liksom en avsikt till frivilligt sexuellt umgänge 
ofta tillmäts stor betydelse för huruvida samlaget kan ha varit frivilligt, varför ovan beskrivna uppdelning 
ansetts mest lämplig. 
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Icke samkönade våldtäkter 
Okänd gärningsman 

 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 
Totalt antal 2 2 
Fällande 2 2 

Bekant gärningsman 
 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 
Totalt antal 4 4 
Fällande 2 1 
Friande 2 3 

- Bristande bevisning 1 1 
- Bristande uppsåt 1 2 

Närstående gärningsman 
 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 
Totalt antal 7 5 
Fällande 3 2 
Friande 4 3 

- Bristande bevisning 4 1 
- Bristande uppsåt 0 2 

 
5.2 Hjälplös / särskilt utsatt situation 

Totalt har jag hittat fem tingsrättsdomar och tre hovrättsdomar där en man våldtagit en annan 

man som enligt åklagarens gärningsbeskrivning befunnit sig i en särskilt utsatt situation och 

som inte faller inom mina avgränsningar, vilket med andra ord är ett bristfälligt underlag. Av 

dessa är tre tingsrättsdomar och två hovrättsdomar fällande. Av de friande domarna blir de två 

tingsrättsdomarna friande på grund av bristande bevisning och hovrättsdomen blir friande på 

grund av bristande uppsåt.  

 

Beträffande de fall där en man våldtagit en kvinna rör det sig om åtta tingsrättsdomar och åtta 

hovrättsdomar. Ett av dessa fall har emellertid två gärningsmän för vilka utgången av målet i 

såväl tingsrätten som hovrätten blir olika, varför jag valt att redovisa dessa åtal som varsitt mål 

i tabellen nedan. Det totala antalet mål i tabellen nedan uppgår således till nio tingsrättsmål och 

nio hovrättsmål. Av dessa mål blir fyra tingsrättsmål och fem hovrättsmål fällande. Av de 

friande tingsrättsdomarna blir tre friande på grund av bristande bevisning och en på grund av 

bristande uppsåt. Av de friande hovrättsdomarna blir samtliga friande för bristande bevisning. 

 
Samkönade våldtäkter 

Okänd gärningsman 
 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 

Totalt antal 1 0 
Friande 1 0 

- Bristande bevisning 1  
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Bekant gärningsman 
 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 

Totalt antal 2 2 
Fällande 1 2 
Friande 1 0 

- Bristande bevisning 1 0 
Närstående gärningsman 

 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 
Totalt antal 2 1 
Fällande 2 0 
Friande 0 1 

- Bristande uppsåt 0 1 
Icke samkönade våldtäkter 

Okänd gärningsman 
 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 
Totalt antal 2 2 
Fällande 1 2 
Friande 1 0 

- Bristande bevisning 1 0 
Bekant gärningsman 

 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 
Totalt antal 6 6 
Fällande 3 3 
Friande 3 3 

- Bristande bevisning 2 3 
- Bristande uppsåt 1  

Närstående gärningsman 
 Tingsrättsdomar Hovrättsdomar 
Totalt antal 1 1 
Friande 1 1 

- Bristande bevisning 1 1 
 

6 Bevisprövningen 
6.1 Målsägandens berättelse 

6.1.1 Inledande utgångspunkter 

I samtliga studerade fall, det vill säga såväl samkönade som icke-samkönade fall, är det tydligt 

domstolarna tagit HD:s praxis rörande bevisprövning vid sexualbrott i beaktande. Således fäster 

domstolarna genomgående vikt vid faktorer som att målsägandens berättelse varit utförlig, 

detaljerad, sammanhängande, framstått som självupplevd m.m. Dessa standardiserade begrepp 

säger emellertid ingenting om hur domstolarna resonerat kring exempelvis varför en 

målsägandeutsago anses vara klar och tydlig, vilket gör det svårt att jämföra domstolarnas 

motivering kring en målsägandeutsago med en annan. Det är därför av särskilt intresse att 

studera de specifika omständigheter som domstolarna uppger talar för respektive mot 

tillförlitlighet. I det studerade materialet har jag sett att domstolarna i detta avseende i regel 
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uttalar sig kring tre omständigheter. Den första omständigheten är faktorer som talar för eller 

mot målsägandens allmänna trovärdighet, den andra omständigheten är faktorer som i och för 

sig skulle kunna påverka målsägandens trovärdighet negativt men inte anses göra det och den 

tredje omständigheten är faktorer i målsägandens berättelse som domstolen anser vara 

svårförklarliga.  

 

6.1.2 Våld eller hot om våld 

6.1.2.1 Samkönade våldtäkter 

Bland de samkönade våldtäkterna anses det tala för målsägandens tillförlitlighet att denne 

berättat om omständigheter som skulle kunna tala för att det sexuella umgänget var frivilligt, 

såsom att han inte vågat göra mer motstånd64 eller att han själv fått utlösning vid de påstådda 

övergreppen.65 Det anses även tala för målsägandens trovärdighet att denne framhållit när ett 

övergrepp varit mindre allvarligt.66  

 

Bland omständigheter som i och för sig skulle kunna påverka målsägandens trovärdighet men 

inte anses göra det nämns att målsäganden först i tingsrätten berättat att gärningsmannen haft 

kondom,67  samt att målsäganden valt att utebli från vissa huvudförhandlingstillfällen eller 

förklarat sig inte vilja höras över fler våldtäkter. 68  Att målsäganden behövt fler frågor 

beträffande de moment som avsett de sexuella handlingarna, varför berättelsen inte framstått 

som spontan, anses i ett fall inte påverka målsägandens trovärdighet då hovrätten menade att 

bristerna kunde bero på det obehag som målsäganden kände för att återuppleva händelserna.69 

I ett fall menade tingsrätten att målsäganden kunde ha misstagit sig om att den tilltalade vid två 

tillfällen fått utlösning i hans mun.70  Att målsäganden i ett fall uppgett att han varit rädd för att 

den tilltalade skulle bli våldsam om han påkallade hjälp anses i ett fall förklara att målsäganden 

skjutit fram en öl till en väninna under ett toalettbås utan att uppmärksamma henne på att det 

pågående samlaget inte var frivilligt.71 Att målsäganden och den tilltalade haft en gemensam 

avsikt att ha sex med varandra samt  att målsäganden enligt egen utsago kunde ha sett på 

 
64 Stockholms tingsrätt dom 2018-12-04 i mål B 16040-17. 
65 Uppsala tingsrätt dom 2017-05-05 i mål B 96-17. 
66 Kristianstads tingsrätt dom 2011-07-22 i mål B 2121-10. 
67 Eskilstuna tingsrätt dom 2009-08-05 i mål B 1638-09. 
68 Svea hovrätt dom 2009-10-16 i mål B 6705-09, Kristianstads tingsrätt dom 2011-07-22 i mål B 2121-10. 
69 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2011-10-07 o mål B 2243-11. 
70 Stockholms tingsrätt dom 2019-03-27 i mål B 1361-19. 
71 Göteborgs tingsrätt dom 2013-10-28 i mål B 10994-13, fastslås av Hovrätten för västra Sverige, dom 2013-12-

19 i mål B 4897-13.  
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porrfilm och onanerat när den tilltalade var i hans lägenhet anses i ett fall inte hindra att 

målsägandens uppgift om att han sagt åt den tilltalade att sluta kunde vara riktigt.72 

 

I ett fall med upprepade övergrepp hade målsäganden utsatts för övergrepp av en man på en 

förening. Tingsrätten konstaterade att målsäganden vistats mycket hos sin flickvän under den 

aktuella perioden, vilket talade emot målsägandens uppgift om att han fortsatt gå till föreningen 

för att han inte haft någon annanstans att ta vägen. Tingsrätten uttalade emellertid att 

målsägandens uppgift kunde tolkas som ett uttryck för en känsla av vanmakt snarare än ett 

uttalande om faktiska förhållanden, varför uppgiften inte ansågs påverka hans trovärdighet. Att 

den tilltalade inte varit i landet när vissa av övergreppen skulle ha ägt rum ansågs också sakna 

betydelse för målsägandens trovärdighet. Tingsrätten menade även att det förhållandet att 

homosexuella gärningar var skambelagda inom målsägandens kultur talade för hans 

trovärdighet73 I ett annat fall med upprepade övergrepp ansågs det förklarligt att målsäganden 

inte vågat dra sig undan den betydligt äldre tilltalade, då han bland annat varit rädd att hans mor 

och kamrater skulle få veta att han haft sex med den tilltalade.74 

 

Av de samkönade fallen är det enbart två fall som leder till friande hovrättsdom, båda efter 

fällande tingsrättsdomar. I det ena fallet ansågs det svårförklarligt att målsäganden gett den 

tilltalade en vägbeskrivning till sin lägenhet trots att målsäganden uppgett att han inte var 

sexuellt intresserad av den tilltalade när den tilltalade tydligt gett uttryck för att han förväntade 

sig sexuellt umgänge. Målsägandens berättelse ansågs vidare sakna stöd i utredningen i övrigt, 

se avsnitt 6.5.3.75 I det andra fallet ansågs målsägandens berättelse inte klar, sammanhängande 

och tydlig även om detta enligt hovrätten möjligen kunde förklaras av språksvårigheter. Det 

ansågs emellertid svårförklarligt att det inte påträffats någon sperma från den tilltalade trots att 

målsäganden uppgett att denne fått utlösning två gånger, att det inte återfunnits någon film trots 

att den tilltalade skulle ha filmat förloppet samt att den tekniska bevisningen visade att 

målsäganden inte kontaktat polisen direkt såsom han uppgett. Målsägandens berättelse om det 

våld som förekommit ansågs vidare inte överensstämma med upprättat rättsintyg.76 

 

 
72 Malmö tingsrätt dom 2015-06-05 i mål B 2484-15. 
73 Kristianstads tingsrätt dom 2011-07-22 i mål B 2121-10. 
74 Uppsala tingsrätt dom 2017-05-05 i mål B 96-17. 
75 Hovrätten för västra Sverige dom 2013-12-20 i mål B 4384-13. 
76 Svea hovrätt dom 2019-06-03. 
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6.1.2.2 Icke samkönade våldtäkter 

Bland de icke samkönade våldtäkterna nämns bland omständigheter som talar för tillförlitlighet 

att målsäganden påpekat att hon accepterat vissa delar av händelseförloppet samt att hon 

medgett att hon varit berusad.77 I samma mål verkar emellertid hovrätten mena att samma 

omständigheter talar mot målsägandens trovärdighet.78 Att målsäganden varit noga med att 

påpeka när hon inte mindes något anses i ett fall tala för hennes tillförlitlighet,79 liksom att 

målsäganden i ett annat fall var lesbisk och inte hade visat något sexuellt intresse för 

gärningsmannen före händelsen.80 

 

Bland omständigheter som skulle kunna påverka målsägandens trovärdighet men som inte 

anses göra det nämns att målsäganden inte velat lämna ut kontaktuppgifter till ett vittne som 

befann sig illegalt i landet.81 Att målsäganden inte självmant sagt till polisen att den tilltalade 

fört in sina fingrar i hennes underliv ansågs i ett fall inte förringa hennes trovärdighet, då 

målsägandens förklaring – att hon berättat om det tyckte varit värst, det vaginala samlaget – 

ansågs rimlig.82  

 

I ett mål ansåg tingsrätten att målsäganden inte lämnat tillräckligt säkra uppgifter för att 

möjliggöra ett ställningstagande till gärningsbeskrivningen då målsäganden haft svårt att 

redogöra för vad hon skrikit högt och vad hon tänkt i sitt huvud.83 Att målsäganden i de delar 

där hon menade att hot eller tvång förekommit varit mer beroende av direkta frågor samt till 

viss del lämnat olika uppgifter beroende av vem som ställt frågan till henne ansågs i ett fall tala 

emot hennes trovärdighet.84 Att målsäganden inte kunnat utveckla om hon svimmat på grund 

av stryptag eller slag samt att hon lämnat olika uppgifter kring om hon haft trosor på sig ansågs 

i ett fall förringa målsägandens trovärdighet då hon inte kunnat lämna någon annan förklaring 

till bristerna än att hon varit mycket rädd. Detsamma ansågs gälla beträffande att målsäganden 

inte kunnat uppge i vilket skede den tilltalade penetrerat henne med sina fingrar eller utvecklat 

fler detaljer kring detta samt att hon inte tydligt kunnat redogöra för hur de hamnat i olika 

 
77 Göteborgs tingsrätt dom 2015-06-05 i mål B 2742-15. 
78 Hovrätten för västra Sverige dom 2015-08-04 i mål B 3386-15. 
79 Södertörns tingsrätt dom 2017-11-30 i mål B 11489-17, Södertörns tingsrätt dom 2009-01-19 i mål B 14168-

08. 
80 Göteborgs tingsrätt dom 2010-11-04 i mål B 13712-10, Göteborgs tingsrätt dom 2019-08-05 i mål B 9918-19,  
81 Solna tingsrätt dom 2018-12-07 i mål B 8505-18. 
82 Södertörns tingsrätt dom 2017-11-30 i mål B 11489-17. 
83 Södertörns tingsrätt dom 2009-01-19 i mål B 14168-08. 
84 Värmlands tingsrätt dom 2012-06-05 i mål B 621-12, se även Södertörns tingsrätt dom 2015-12-18 i mål B 

13773-15. 
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positioner. Tingsrätten konstaterade emellertid att bristerna i målsägandens berättelse eventuellt 

kunde förklaras med att hon på grund av sin kultur haft svårt att berätta om händelsen för män.85  

 

I ett mål uttalade tingsrätten att det fanns all anledning att vara försiktig vid bedömningen av 

bevisningen med anledning av att det förekommer att patienter missuppfattar sin relation till 

behandlande läkare.86 I ett annat mål menade tingsrätten att målsägandens uppgifter måste 

behandlas med försiktighet mot bakgrund av att hon tidigare konstruerat situationer såsom 

självmordsförsök för att undvika att bli utskriven från en psykiatrisk avdelning.87 

 

Såsom svårförklarliga moment i målsägandens berättelse nämns att målsäganden uppgett att 

hon lagt sig ner på golvet på grund av ryggsmärtor samt att den tilltalade kunnat få av hennes 

byxor samtidigt som han höll i henne.88 I en dom ansågs det svårförklarligt att målsäganden 

inte lämnat hotellrummet eller klätt på sig utan istället satt på en porrfilm efter ett frivilligt 

samlag som hon upplevt som obehagligt. Att målsäganden inledningsvis inte själv klassificerat 

händelsen som en våldtäkt ansågs också tala mot hennes utsago.89 I ett mål ansåg tingsrätten att 

det förhållande att målsäganden lagt sig för att sova bredvid gärningsmannen efter det påstådda 

övergreppet var svårförklarligt men kunde förklaras med att målsäganden var berusad samt 

kände gärningsmannen sedan tidigare. Hovrätten tycks emellertid anse att denna omständighet 

talade emot målsägandens trovärdighet.90 Att målsäganden inte kunnat befria sig från den 

tilltalades grepp om hennes opererade handled trots att hon haft båda benen och en arm fri 

ansågs i ett fall märkligt då målsäganden hade tränat kampsport samtidigt som det enligt rätten 

inte framstod självklart att målsäganden var fysiskt underlägsen den tilltalade.91 I ett annat mål 

ansåg tingsrätten det svårförklarligt att den tilltalade kunnat genomföra ett vaginalt samlag med 

målsäganden utan att skada henne fysiskt genom att sätta sig över henne i framsätet till en 

personbil. Denna slutsats förkastades emellertid av hovrätten, som istället menade att det 

begränsade utrymmet inneburit att målsäganden haft begränsade möjligheter till motvärn.92 

 

 
85 Blekinge tingsrätt dom 2016-11-17 i mål B 1957-16. 
86 Attunda tingsrätt dom 2009-03-17 i mål B 1283-07. 
87 Halmstads tingsrätt dom 2010-02-19 i mål B 2978-09. 
88 Svea hovrätt dom 2019-02-05 i mål B 20-19. 
89 Värmlands tingsrätt dom 2012-06-05 i mål B 621-12. 
90 Göteborgs tingsrätt dom 2015-06-05 i mål B 2742-15, jfr. Hovrätten för västra Sverige dom 2015-08-04 i mål 

B 3386-15. 
91 Attunda tingsrätt dom 2009-03-17 i mål B 1283-07. 
92 Halmstads tingsrätt dom 2010-02-19 i mål B 2978-09 jfr. Hovrätten för västra Sverige dom 2010-11-18 i mål 

B 1706-10. 
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Att målsäganden i ett mål med upprepade övergrepp inte kunnat placera händelserna i tid ansågs 

i ett fall tala mot hennes trovärdighet, liksom att hon svarat att hon inte orkade eller inte kom 

ihåg när hon ombetts att redogöra närmare för vissa händelser. Tingsrätten konstaterade även 

att målsäganden ändrat en detalj i sin berättelse under ett förhör samt att hon förklarat ändringen 

med att hon känt sig pressad. Det ansågs även märkligt att målsäganden använt språkliga uttryck 

som inte framstod som naturliga för henne, att målsäganden bett den tilltalade om massage när 

han skulle ha utsatt henne för övergrepp samt att hon under ett och ett halvt års tjänstgöring inte 

hade berättat för sina kollegor att hon utsattes för övergrepp på arbetsplatsen. I målet 

konstaterades det vidare att målsägandens cannabismissbruk kunde ha försämrat hennes minne 

samt att hennes adhd möjligen kunde påverka hennes sätt att berätta.93 

 

6.1.2.3 Analys av målsägandens berättelse vid våld eller hot om våld 

Det är givetvis inte en enkel uppgift att jämföra trovärdigheten hos olika målsäganden enbart 

genom att läsa domstolarnas domskäl. Syftet med förevarande analys är emellertid inte att 

avgöra vilka målsäganden som är trovärdiga och vilka som inte är det, utan att lyfta de likheter 

och skillnader som går att se mellan de samkönade och icke-samkönade målen. 

 

Vid våldtäkt som skett genom våld eller hot om våld anses det beträffande såväl samkönade 

som icke-samkönade fall tala för målsägandens trovärdighet att målsäganden förefallit noga 

med att lämna så korrekta uppgifter som möjligt, exempelvis genom att påpeka när ett 

övergrepp varit mindre allvarligt eller när han eller hon inte minns. Beträffande de icke-

samkönade våldtäkterna finns det emellertid också exempel på fall där målsägandens oförmåga 

att minnas specifika detaljer har ansetts tala till hennes nackdel. I samkönade fall har det även 

ansetts tala för målsägandens trovärdighet att denne berättat om omständigheter som skulle 

kunna tolkas till hans nackdel. Beträffande icke-samkönade fall syns denna tanke i vissa fall, 

men i andra fall tycks domstolen istället anse att målsägandens trovärdighet minskar på grund 

av att hon till exempel uppgett att delar av det sexuella umgänget var frivilligt. 

 

Generellt förefaller domstolarna emellertid vara mer förlåtande mot manliga målsäganden än 

mot kvinnliga. Bland annat har det inte ansetts påverka en manlig målsägandens trovärdighet 

att denne uteblivit från huvudförhandlingstillfällena, att han förklarat sig inte vilja höras om 

fler våldtäkter eller att det krävts fler frågor beträffande de sexuella momenten än beträffande 

 
93 Södertörns tingsrätt dom 2015-12-18 i mål B 13773-15. 
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berättelsen i övrigt. Detta kan jämföras med att en kvinnlig målsäganden ansetts som mindre 

trovärdig när hon uppgett att hon inte orkat svara på mer detaljerade frågor eller när det krävts 

fler frågor beträffande det tvång som använts. I ett fall med en manlig målsäganden ansåg 

tingsrätten att det fanns utrymme för att målsäganden kunde ha misstagit sig om att den 

tilltalade vid två tillfällen fått utlösning i hans mun, medan kvinnliga målsägandens trovärdighet 

har ansetts påverkas av att hon inte kunnat uppge exakt vad hon skrikit till den tilltalade eller 

om hon svimmat av slag eller av strypgrepp. Bland fallen med kvinnliga målsäganden 

förekommer det även att målsäganden anses mindre trovärdig för att hon först i ett senare skede 

av samma förhör uppgett en viss omständighet samt att hon till viss del svarat olika beroende 

på vem som ställt frågan. Beträffande de upprepade övergreppen kan nämnas att en manlig 

målsägandens trovärdighet inte ansetts påverkas av att den tilltalade varit utomlands när 

målsäganden påstått att övergreppen skett, medan en kvinnlig målsägandens trovärdighet 

påverkats av att hon inte kunnat placera övergreppen i tid.  

 

En annan sak som sticker ut vid jämförelsen mellan de samkönade och icke-samkönade 

våldtäkterna är de omständigheter som anses svårförklarliga. I de samkönade fallen är dessa 

omständigheter just svårförklarliga, såsom varför målsäganden gett en vägbeskrivning till en 

person från en dejtingapp som ville ha sex med honom trots att han uppgav att han inte vara 

intresserad eller att målsäganden inte påkallat hjälp när denna varit inom räckhåll. Bland fallen 

med kvinnliga målsäganden anses emellertid en del omständigheter vars objektivitet kan 

ifrågasättas vara svårförklarliga. I ett fall anses det exempelvis svårförklarligt att målsäganden 

lagt sig ner på golvet till följd av ryggsmärtor, trots att ryggproblem är mycket vanligt 

problem.94 I ett annat fall anses det svårförklarligt att den tilltalade kunnat få av målsägandens 

byxor samtidigt som han höll i henne, trots att det torde vara tämligen vanligt att 

gärningsmannen betvingar målsäganden med sin kroppstyngd samtidigt som han drar ner 

hennes byxor. I ett annat fall anses det svårförklarligt att målsäganden gått och lagt sig med 

gärningsmannen efter ett påstått övergrepp, trots att detta torde ske regelmässigt vid våld i nära 

relationer. I flera fall förekommer det även att domstolarna ifrågasätter gärningsmannens 

förmåga att betvinga målsäganden till samlaget genom en jämförelse av kroppskrafter eller det 

våld som använts. Denna jämförelse förekommer överhuvudtaget inte vid de samkönade 

 
94 1177, [www.1177.se], 2019-11-23. 
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våldtäkterna, trots att det i de allra flesta fall torde vara lättare för en man att betvinga en kvinna 

än en annan man med anledning av den stora skillnaden i kroppskraft mellan män och kvinnor.95   

 

Märkas bör även att det i större utsträckning förekommer att underrättens slutsatser helt 

förkastas av hovrätten vid de icke-samkönade våldtäkterna än vid de samkönade. Det synes 

således finnas en större oenighet kring dessa domar än beträffande de samkönade fallen. Med 

andra ord verkar det i större utsträckning förekomma att olika domstolar anser olika slutsatser 

vara de objektivt sett riktiga slutsatserna i icke-samkönade fall, medan det råder en större 

enighet kring vilken de riktiga slutsatserna är i samkönade fall. Detta förhållande tyder i sin tur 

på att domstolarnas bedömning i icke-samkönade fall i större utsträckning påverkas av vem 

som är domare samt domarnas värderingar och inställningar.   

 

Slutligen kan det konstateras att i det i de enda två samkönade domar där hovrätten friar den 

tilltalade har funnits teknisk bevisning som talat emot delar av målsägandens berättelse, 

alternativt att det saknats sådan teknisk bevisning som borde ha varit möjligt att förebringa. 

Med andra ord har det i dessa fall funnits bevisning som talat emot målsägandens version, vilket 

motsatsvis leder till slutsatsen att en manlig målsägandens berättelse har godtagits i alla 

studerade fall där det inte funnits bevisning som talat för motsatsen.   

 

Sammanfattningsvis tycks domstolarna vara mer benägna att betrakta manliga våldtäktsoffers 

utsagor som tillförlitliga på så vis att de är mer förlåtande för eventuella brister i målsägandens 

berättelse. Domstolarna tycks även vara mer benägna att framföra resonemang som inte synes 

helt objektiva beträffande de icke-samkönade våldtäkterna. Denna skillnad beträffande synen 

på målsägandens berättelse riskerar att få konsekvenser för såväl brottsoffer, gärningsmän som 

samhället i stort. På brottsoffersidan finns det en risk att kvinnliga brottsoffer i större 

utsträckning känner sig svikna eller rentav kränkta av rättsväsendet om domstolen ogillar ett 

åtal på rent subjektiva grunder. På gärningsmannasidan ser vi vidare en risk för att 

rättssäkerheten äventyras för homosexuella gärningsmän eller att de i vart fall får en strängare 

bedömning än om de hade våldtagit en kvinna. För samhället i stort bör det vidare anses som 

ett jämställdhetsproblem att samhället i större utsträckning ifrågasätter brottsutsatta kvinnor än 

brottsutsatta män. Det finns även en risk för att allmänhetens förtroende för rättsväsendet 

 
95 Män är 25-30 % starkare än kvinnor i underkroppen och 40-60% starkare i överkroppen. Viktigt att notera är 

att styrkeskillnaden i överkroppen, men inte i underkroppen, kvarstår även om man tar hänsyn till längd och 
vikt, se Henriksson-Larsén, 2009, s. 32 f. 
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undergrävs om det finns anledning att misstänka att utgången av ett mål påverkas av 

målsägandens kön.96 

 

En annan viktig fråga är varför manliga målsäganden verkar betraktas som mer trovärdiga än 

kvinnliga. I detta sammanhang finns det skäl att återgå till Ulrika Andersson och hennes teori 

om att gärningsmannen i mål om våldtäkt framställs som en aktiv, manlig sexualitet medan 

brottsoffret framställs som en passiv, kvinnlig sexualitet. Enligt föreställningarna om mannens 

respektive kvinnans sexualitet betraktas mannen som aktiv och sexuellt pådrivande, medan 

kvinnan betraktas som öppen och sexuellt tillgänglig. Med andra ord innebär denna 

föreställning att mannen gör ett aktivt val att delta i sexuella handlingar, medan kvinnan passivt 

väntar på att någon annan ska utföra sexuella handlingar med henne. När våldtäktsoffret är en 

man uppstår det en konflikt mellan föreställningen om den manliga sexualiteten och 

föreställningen om våldtäktsoffrets passiva sexualitet. Att domstolarna tenderar att se manliga 

målsäganden som mer trovärdiga än kvinnliga tyder på att domstolarna, när de ställs inför denna 

konflikt, tenderar att hålla fast vid bilden av den aktiva manliga sexualiteten på så vis att det 

förutsätts att den manliga målsäganden i egenskap av man aktivt tar ställning till sina sexuella 

kontakter. Med andra ord förutsätter man att en man inte vill såvida han inte aktivt visar att han 

vill, medan en kvinna vill så länge hon inte visar att hon inte vill. 

 

En ytterligare aspekt i sammanhanget är synen på den manliga kroppen och mäns rädsla för 

homosexualitet. I en rapport från SRHR från 2009, där flera män som utsatts för sexualbrott 

intervjuas, framhålls att det finns en syn om att den manliga hegemoniska kroppen enbart kan 

penetrera och inte bli penetrerad. Den homosexuella kroppen, som är öppen för penetration, 

framställs därför som något annat än den manliga kroppen. I rapporten vittnar flera manliga 

våldtäktsoffer om en känsla att de genom en penetrerande våldtäkt blivit homosexuella, vilket 

betraktas som något skambelagt av intervjupersonerna.97 Denna syn på våldtäkt mellan män 

och den uttryckta skammen kring det homosexuella visar på att det finns en rädsla bland män 

för att vara eller framstå som homosexuella. Att som heterosexuell man uppge att man blivit 

våldtagen torde därför medföra att man framstår som mer trovärdig i och med att man erkänt 

att man öppnat upp sin kropp för penetration och därmed tagit ett steg mot den skambelagda, 

homosexuella manliga kroppen. Traditionellt har nämligen homosexualitet och femininitet 

betraktats som ett hot mot formandet av den manliga rollen, varför män som öppet visat sin 

 
96 Jmf. Bladini i SvjT 100 år s. 303 ff. 
97 Knutagård, 2009, s. 65 ff.  
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attraktion för det feminina har betraktats som omanliga. 98  Denna syn på den manliga 

homosexualiteten som något skamligt framgår även indirekt i vissa av domarna, exempelvis 

genom att det framhålls i domskälen att den heterosexuella manliga målsäganden kräkts efter 

en oral våldtäkt eller att han förfallit få anfall av illamående när han berättat om våldtäkterna.99 

I ett fall anses även målsägandens rädsla för att släktingar ska få veta att han deltagit i 

homosexuella handlingar tala för hans trovärdighet. Med andra ord anses alltså målsäganden 

vara mer trovärdig för att han erkänt att han deltagit i homosexuella handlingar och därmed en 

skambelagd aktivitet. 100  I en annan dom uttalar tingsrätten uttryckligen att det utgör en 

försvårande omständighet att gärningen begåtts mot en man som inte var homosexuell,101 vilket 

får betraktas som ett uttalande som tydligt visar att det finns en föreställning bland i vart fall 

vissa domstolar om att det är mer skamligt för en heterosexuell man än för en homosexuell man 

eller en kvinna att utsättas för en våldtäkt. 

 

En intressant aspekt är dock att domstolarna även tenderar att se homosexuella manliga 

målsäganden som mer trovärdiga än kvinnliga målsäganden. Att även homosexuella män 

framstår som mer trovärdiga än kvinnor skulle emellertid kunna ligga i att det även för en 

homosexuell man anses skambelagt att mot sin vilja ha blivit övermannad och penetrerad av en 

annan man i och med att han därigenom visat svaghet samt intagit en roll som enligt Anderssons 

analys normalt konstrueras som kvinnligt.102 Även om en homosexuell man tillskrivs vissa 

feminina egenskaper gör nämligen dessa egenskaper honom inte till en kvinna i samhällets ögon 

– han är fortfarande en man även om han har ”kvinnliga dragningar”. I och med att han är en 

man torde det därför fortfarande betraktas som skamligt för honom att bryta mot 

maskulinitetsnormer genom att visa ytterligare svaghet genom att övermannas av en annan man 

och därigenom komma att inta en kvinnas position. 

 

6.1.3 Hjälplös / särskilt utsatt situation 

6.1.3.1 Samkönade våldtäkter 

Bland de samkönade våldtäkterna som rör rekvisitet hjälplös / särskilt utsatt situation ansågs 

målsägandens trovärdighet i ett fall öka av det förhållandet att han först inte haft för avsikt att 

 
98 Johansson, 2000, s. 18. 
99 Eskilstuna tingsrätt dom 2009-08-05 i mål B 1638-09, Kristianstads tingsrätt dom 2011-07-22 i mål B 2121-

10. 
100 Kristianstads tingsrätt dom 2011-07-22 i mål B 2121-10. 
101 Luleå tingsrätt dom 2012-06-04 i mål B 894-12. 
102 Jmf SOU 2006:75 s. 68 
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polisanmäla händelsen utan gjort detta först efter inrådan från vuxna.103 I ett annat fall ansågs 

det tala för målsägandens trovärdighet att denne berättat om vissa detaljer som framstått som 

självupplevda, såsom känslan av kall babyolja på ryggen samt hur märkligt det kändes att den 

tilltalade öppnade ytterdörren för honom kort efter det att denne utsatt honom för smärtsamt 

analsex. Att målsäganden förklarat att den tilltalades struptag runt hans hals inte varit särskilt 

hårt ansågs också tala för hans trovärdighet.104 

 

Det har i flera fall ansetts förståeligt att en målsäganden som utsatts för en sexuell handling i 

samband med sömn, höggradig berusning eller drogpåverkan endast kunnat återge 

fragmentariska bilder av händelseförloppet. 105  I ett fall ansågs dock målsägandens 

tillförlitlighet i viss mån påverkas negativt av att målsäganden vid tillfället var påverkad av 

alkohol samt av att målsäganden led av posttraumatiskt stressyndrom.106 

 

Såsom en svårförklarlig omständighet nämns i ett fall att målsägandens berättelse varit 

motsägelsefull beträffande varför han tagit kontakt med den tilltalade. I fallet hade målsäganden 

tagit kontakt med den för honom okända tilltalade via appen Grindr, som används för sexuella 

kontakter mellan homosexuella män, enbart för att hitta någonstans att sova. I konversationen 

som var upprinnelsen till att männen kom att träffas hade målsäganden skickat avklädda bilder 

till den tilltalade, vilket enligt tingsrätten visade att det uppenbarligen rört sig om ett sexuellt 

möte.107 Hovrätten ansåg emellertid inte att dessa omständigheter talade för att målsägandens 

syfte med chatten varit att ha sex.108 Att målsäganden i ett första förhör lämnat uppgifter som 

han sedan ändrat rörande raderingen av chattkonversationen ansåg emellertid inte påverka hans 

trovärdighet av varken tingsrätten eller hovrätten.109 Att målsäganden i ett fall vid det inledande 

polisförhör inte uttryckligen sagt att gärningsmannen haft sin penis i hans mun ansågs inte böra 

tillmätas betydelse.110  

 
6.1.3.2 Icke samkönade våldtäkter 

Bland de icke-samkönade våldtäkterna som rör särskilt utsatt situation ansågs målsägandens 

fragmentariska minnesbilder tala för att målsäganden hade befunnit sig i en särskilt utsatt 

 
103 Göteborgs tingsrätt dom 2010-06-03 i mål B 5130-10. 
104 Svea hovrätt dom 2018-12-11 i mål B 812-18. 
105 Mora tingsrätt dom 2019-06-25 i mål B 1235-17, Luleå tingsrätt dom 2012-06-04. 
106 Stockholms tingsrätt dom 2017-12-22 i mål B 14387-17. 
107 Stockholms tingsrätt dom 2017-12-22 mål B 14387-17. 
108 Svea hovrätt dom 2018-12-11 i mål B 812-18. 
109 Svea hovrätt dom 2018-12-11 i mål B 812-18, Stockholms tingsrätt dom 2017-12-22 mål B 14387-17. 
110 Luleå tingsrätt dom 2012-06-04 i mål B 894-12. 
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situation. Att målsäganden i samband med läkarbesöket efter händelsen lämnat uppgifter som 

motsade att hon sov under samlaget ansågs emellertid tala mot hennes trovärdighet.111  I ett fall 

ansågs målsägandens berättelse ge stöd för att hon varit kraftig berusad vid samlaget trots att 

hon haft förmåga att uppfatta den sexuella handlingen. Domstolen uttalade emellertid att 

berusning i många fall kan påverka en förhörspersons tillförlitlighet. 112  Att målsäganden 

beskrivit att hon under en kortare tid gått in i ett hjälplöst tillstånd för att omedelbart därefter 

inte befinna sig i ett hjälplöst tillstånd ansågs i ett fall inte påverka hennes trovärdighet.113 I ett 

fall ansågs emellertid den omständigheten att målsäganden endast hade vaga minnen av 

taxiresan hem samt att hon varken mindes att hon gått in i lägenheten eller gått och lagt sig, 

liksom att den tilltalade berättat att hon mått dåligt och kräkts, medföra att målsägandens 

berättelse måste bedömas med stor försiktighet.114 

 

Att målsäganden, som enligt egen utsago var homosexuell, innan våldtäkten sagt att hon kunde 

tänka sig en trekant med en kvinna hon var intresserad av och den tilltalades manliga kamrat 

ansågs i ett fall medföra att det inte var osannolikt att målsäganden haft frivilligt samlag med 

den tilltalade.115 Även det förhållande att målsäganden enligt vittnesmål från den tilltalades 

kamrater visat intresse av sexuell natur mot flera män som var betydligt äldre än hon själv, dock 

inte gentemot den tilltalade, ansågs i ett fall tala mot hennes trovärdighet.116 

 

I ett fall ansågs den omständigheten att målsäganden var lesbisk samt att hon aldrig tvivlat på 

sin sexuella läggning utesluta att hon som alkoholberusad skulle visa intresse för en främmande 

man. Att målsäganden efter händelsen mest oroat sig för sin borttappade mobil och inte 

omedelbart berättat för sin mor om händelsen ansågs inte förringa hennes trovärdighet då hon 

inte kunde minnas att mannen haft samlag med henne.117 

 

I ett fall menade försvaret att de våldtäktspåståenden som målsäganden gjort mot andra män 

påverkade hennes trovärdighet. Tingsrätten uttalade emellertid att vad som låg bakom de 

anmälningarna inte påverkade bedömningen av det nu aktuella målet.118  

 
111 Svea hovrätt dom 2016-01-25 i mål B 9833-15. 
112 Stockholms tingsrätt dom 2017-07-21 i mål B 7441-17. 
113 Hovrätten för västra Sverige dom 2013-10-16 i mål B 2135-13. 
114 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2013-03-27 i mål B 3389-12. 
115 Lunds tingsrätt dom 2013-09-11 i mål B 2919-13, Hovrätten över Skåne och Blekinge 2014-03-31 i mål B 

2586-13. 
116 Malmö tingsrätt dom 2012-11-05 i mål B 7838-12. 
117 Norrköpings tingsrätt dom 2014-12-15 i mål B 3303-14. 
118 Lunds tingsrätt dom 2013-09-11 i mål B 2919-13. 
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6.1.3.3 Analys särskilt utsatt situation 

Beträffande målsägandens berättelse om våldtäkt på grund av särskilt utsatt situation kan 

inledningsvis konstateras att det beträffande såväl samkönade som icke-samkönade våldtäkter 

verkar ställas lägre krav på målsägandeutsagans kvalité än vid våldtäkter på grund av våld eller 

hot om våld. Detta kan sägas ligga i sakens natur, då en målsäganden som befunnit sig i en 

särskilt utsatt situation såsom exempelvis sömn eller kraftig berusning rimligen kommer att ha 

svårare att redogöra för händelsen än om målsäganden varit vaken och opåverkad.  I fall rörande 

särskilt utsatt situation kan därför den omständigheten att målsägandens minnesbilder är 

fragmentariska anses tala för målsägandens berättelse i och med att fragmentariska 

minnesbilder i sig kan tyda på att målsäganden verkligen var väldigt berusad. I vissa fall rörande 

såväl samkönade som icke samkönade våldtäkter anses emellertid målsägandens 

berusningsnivå medföra att dennes berättelse måste bedömas med försiktighet. Kort sagt synes 

det finnas en splittrad bild på bedömningen av en målsägandeutsago från en målsägande som 

varit kraftigt berusad, men denna skillnad tycks inte vara beroende av kön. Att det tycks saknas 

en samstämmig syn kring målsägandens berusning medför emellertid att det finns en risk för 

inkonsekvent rättstillämpning som ytterst blir beroende av domstolens godtycke. En berättelse 

som av en domstol anses tala för tillförlitlighet kan av en annan domstol anses tala mot 

tillförlitlighet. Detta kan äventyra såväl gärningsmannens rättssäkerhet som allmänhetens 

förtroende för rättsväsendet, samtidigt som det skapar problem för exempelvis åklagare som 

har att avgöra om åtal ska väckas i ett specifikt fall eller inte. Med andra ord påverkas 

rättstillämpningens förutsebarhet.  

 

Både på den samkönade och icke samkönade sidan förekommer det vidare fall där 

målsägandens beteende före händelsen beaktas för att se huruvida den sexuella samvaron kan 

ha varit frivillig. På den samkönade sidan har vi exempelvis ett fall där det ifrågasätts huruvida 

målsäganden uppsökt den tilltalades bostad för att sova eller för att ha sex med anledning av att 

målsäganden skickat avklädda bilder till den tilltalade. På den icke-samkönade sidan har vi fall 

där målsägandens sexuella läggning, målsägandens påstådda intresse för äldre män samt 

målsägandens uttalande om en eventuell trekant påverkar domstolens bedömning. Det bör här 

anmärkas att domstolarnas intresse för målsägandens sexuella preferenser kan betraktas som 

rentav överflödig när det kommer till fall där målsäganden påstås ha befunnit sig i en hjälplös 

/ särskilt utsatt situation, då en person som befinner sig i en sådan situation inte är fri att 

samtycka. Att i sådana fall fokusera på målsägandens eventuella intresse för den tilltalade kan 
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visserligen ha betydelse för bedömningen av gärningsmannens uppsåt, men det är svårt att se 

hur målsägandens intresse för den tilltalade före gärningen kan ha någon betydelse för 

bedömningen av hur berusad målsäganden var eller om målsäganden verkligen sov vid tillfället. 

Ännu svårare är det att se hur målsägandens intresse för andra personer än den tilltalade kan 

påverka denna bedömning. Med andra ord tenderar således vissa domstolar att lägga avgörande 

betydelse vid omständigheter som inte torde ha någon betydelse vid bedömningen av ett 

rekvisit.  

 

Generellt kan dock konstateras att utgången i mål som rör våldtäkt på grund av målsägandens 

hjälplösa / särskilt utsatta situation tycks påverkas mindre av offrets kön än utgången i 

våldtäktsmål på grund av våld eller hot om våld. Anledningen till detta kan troligen vara att 

fokus i fall som rör offrets hjälplösa / särskilt utsatta situation ofta blir en bedömning av 

målsägandens fysiska kondition och vad som går att bevisa om denna, varför mindre fokus 

läggs på målsägandens person. När målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation tycks 

således heteronormen få mindre betydelse, då det avgörande i dessa fall är huruvida det går att 

avgöra om målsäganden var in en särskilt utsatt situation eller inte. Det kan emellertid 

konstateras att målsägandens kön och sexuella preferenser riskerar att få betydelse även i dessa 

fall mot bakgrund av min tidigare diskussion kring betydelsen av målsägandens intresse för den 

tilltalade före händelsen. I dessa fall kan nämligen domstolarna sägas beakta huruvida det är 

rimligt eller tänkbart att målsäganden skulle ha sex med den tilltalade av fri vilja. Detta får 

betraktas som problematiskt då en sådan rimlighetsbedömning kring huruvida det är tänkbart 

att en person skulle kunna tänka sig att ha frivilligt sex med en annan person riskerar att bli 

beroende av domarnas syn på sex och sexualitet. Det finns därför en risk att heteronormen, eller 

för den delen helt andra omständigheter såsom exempelvis målsägandens respektive den 

tilltalades ålder, klass, etnicitet m.m. får avgörande betydelse för målets utgång. Det finns 

nämligen en uppenbar risk att domstolarna anser att det är större sannolikhet att en heterosexuell 

kvinna eller en homosexuell man skulle ha frivilligt samlag med en annan man än det är att en 

heterosexuell man skulle ha det även om omständigheterna egentligen är identiska. Det kan 

även förekomma att domstolen exempelvis anser att en viss åldersskillnad mellan målsäganden 

och den tilltalade talar mer eller mindre mot att samlaget varit frivilligt samtidigt som det kan 

anses mer sannolikt att en högutbildad målsäganden skulle ha frivilligt samlag med en kollega 

än med den hemlösa mannen i trappuppgången.  
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En annan intressant aspekt i detta sammanhang är betydelsen av att en kvinnlig målsäganden 

säger sig vara homosexuell. I fall med homosexuella kvinnliga målsäganden noterar 

domstolarna huruvida målsäganden alltid varit homosexuell eller om hon haft manliga sexuella 

kontakter tidigare. I ett fall ansågs den omständigheten att målsäganden lade stor vikt vid att 

vara en ”golden star”, en homosexuell kvinna som aldrig haft sex med en man, utesluta frivilligt 

samlag, medan det i ett annat fall inte ansågs uteslutet att en homosexuell kvinna som haft 

manliga sexuella kontakter innan hon kom på att hon var homosexuell skulle kunna tänka sig 

att ha sex med en man igen. I dessa fall fästs det även avseende vid huruvida målsäganden gjort 

sin sexuella läggning klar för den tilltalade. Detta är omständigheter som inte diskuteras när 

målsäganden är en heterosexuell man eller en heterosexuell kvinna, vilket är ett tydligt uttryck 

för heteronormen. Om en våldtagen man säger att han är heterosexuell tas denna omständighet 

i regel som en sanning och ifrågasätts inte, men om en våldtagen kvinna säger att hon är 

homosexuell måste hon visa att hon inte, om hon bara tänker efter litegrann, även har ett sexuellt 

intresse för män. Med andra ord förutsätter man att heterosexuella män under inga 

omständigheter skulle vilja ha sexuell samvaro med en annan man, medan homosexuella 

kvinnor snarare tycks förutsättas vara bisexuella såvida de inte visar motsatsen.  

 

Det bör även nämnas att ifrågasättandet av homosexualitet enbart förekommer beträffande 

homosexuella kvinnor och inte beträffande homosexuella män. Detta kan givetvis ha sin 

förklaring i gärningsmannen i alla granskade domar är en man, varför en homosexuell manlig 

målsäganden inte kan åberopa sin sexuella läggning som grund för att samlaget inte kan ha varit 

frivillig. Utifrån ett genusperspektiv kan dock avsaknaden av ifrågasättande av homosexuella 

män förklaras med maktobalansen mellan könen. Inom feminismen har det bland annat 

framförts tankar om att heterosexualitet har tvingats på kvinnor för att heterosexualitet gynnar 

män genom att heterosexualiteten medför att kvinnor tjänar män både emotionellt och 

sexuellt.119 Med andra ord har heterosexualitet betraktats som en del av patriarkatets förtryck 

över kvinnors sexualitet.120 Ur detta perspektiv kan en kvinnas homosexualitet betraktas som 

ett hot mot patriarkatet, då en homosexuell kvinna har frigjort sig från mannens kontroll över 

hennes sexualitet då hon, till skillnad från heterosexuella kvinnor, inte tyr sig till män 

emotionellt och sexuellt. Den homosexuella kvinnans självständighet från mannen torde även 

betraktas som en traditionellt manlig egenskap, vilket enligt den statliga utredningen rörande 

jämställdhet och genus i förskolan betraktas som något positivt. Mäns dragning till det som 

 
119 Bryson, 2016, s. 172 f.  
120 Gemzöe, 2017, s. 102. 
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traditionellt betraktats som kvinnligt tenderar dock enligt samma utredning att betraktas som 

problematiskt och förknippas ofta med homosexualitet.121 Att homosexualitet bland män i regel 

betraktas som något skamligt framgår vidare även av den SHRH-rapport som Knutagård 

sammanställt. 122  Såväl den statliga utredningen som Knutagårds rapport visar således att 

homosexualitet bland män i regel förknippas med femininitet, vilket inte anses 

eftersträvansvärt. Dessa tankar kring manlig homosexualitet som något skambelagt medför i 

sin tur att rättstillämparen, liksom folk i allmänhet, har svårt att föreställa sig att en man skulle 

påstå sig vara homosexuell om han inte var det. Med andra ord har en man mer att förlora på 

att vara homosexuell än en kvinna, varför det finns större skäl att ifrågasätta den senare.  

 

Att enbart homosexuella kvinnor och inte homosexuella män ifrågasätts i våldtäktsmål skulle 

emellertid även kunna hänga ihop med det jag diskuterat tidigare om att domstolarna tycks 

tendera att betrakta män generellt som mer trovärdiga än kvinnor, se avsnitt 6.1.2.3.  

 

6.2 Målsägandens beteende efter händelsen 

6.2.1 Inledande utgångspunkter 

I mål rörande sexualbrott kan ofta målsägandens beteende efter den påstådda våldtäkten anses 

ha visst bevisvärde för åklagarens gärningspåstående, se vidare avsnitt 4.2. Detta syns också 

genomgående i princip samtliga studerade rättsfall, då vittnesuppgifter om att målsäganden 

varit skärrad, arg, ledsen eller på annat sätt upprörd ofta får utrymme i domskälen. Det kan 

poängteras att vissa omständigheter som är hänförliga till målsägandens beteende efter 

händelsen har behandlats i avsnittet rörande målsägandens trovärdighet eller kommer att 

behandlas i avsnittet rörande teknisk bevisning, varför de inte kommer att behandlas i det 

följande.  

 

6.2.2 Psykiatriska diagnoser hos målsäganden 

I flera av de studerade målen förekommer det att målsägandens beteende efter händelsen 

ifrågasätts på grund av omständigheter hänförliga till målsägandens person. Det finns även fall 

där målsägandens beteende efter händelsen möjligen skulle kunna ifrågasättas av liknande 

orsaker men inte gör det. I ett fall av icke-samkönad våldtäkt hade målsäganden, som var 

intagen på en psykiatrisk avdelning, efter den påstådda våldtäkten duschat och upprepade 

 
121 SOU 2006:75 s. 68 
122 Knutagård, 2009, s. 65 ff. 
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gånger tvättat sitt underliv. Tingsrätten menade att detta förhållande talade starkt för att 

målsäganden hade utsatts för något sexuellt. Målsäganden hade emellertid borderline som 

enligt ett sakkunnigutlåtande bland annat innebar att målsäganden utan förklarlig anledning 

kunde skifta i humör från glädje till sorg. Tingsrätten menade mot denna bakgrund att det inte 

gick att utesluta att målsägandens reaktion efter händelsen kunde ha haft andra orsaker än att 

hon utsatts för sexualbrott.123 Hovrätten menade emellertid att även om det i målet framkommit 

uppgifter om att målsägandens diagnos kunde medföra att hon verkade vara manipulerade, 

saknade hon motiv för att felaktigt anklaga den tilltalade för brott. Beträffande hennes 

humörsvängningar uttalades att personalen på avdelningen hade vittnat om att målsäganden 

efter händelsen varit ledsen på ett annat sätt än hon brukade vara.124 

 

Det finns även ett fall av samkönad våldtäkt där målsäganden på grund av en psykiatrisk 

diagnos bodde på ett LSS-boende.125 Enligt personal på boendet hade målsäganden en diagnos 

som innebar att han periodvis mådde dåligt samt att han styrdes av röster av sitt huvud och 

trodde sig vara övervakad av Säpo och andra myndigheter. Tingsrätten konstaterade emellertid, 

utan att kommentera målsägandens diagnos, att personalens uppgifter om det tillstånd som 

målsäganden var i efter händelsen utgjorde ett starkt stöd för målsägandens berättelse.126 I ett 

annat fall av samkönad våldtäkt led målsäganden av PTSD.127 I tingsrätten hade ett polisvittne 

som plockat upp målsäganden efter händelsen berättat om att han trodde att målsäganden fått 

någon form av psykos. Han och hans kollega hade vidare bedömt att det rörde sig om något 

annat än en våldtäkt. Tingsrätten konstaterade att det i målet saknades utredning om hur 

målsägandens PTSD kunde ha inverkat på hans reaktioner efter händelsen men att diagnosen 

möjligen kunde påverka målsägandens tillförlitlighet.128I hovrätten hade en till polis samt 

ambulanspersonal som träffat målsäganden efter händelsen vittnat om att hans reaktion efter 

händelsen varit något udda. Polisvittnet hade sagt att hon trodde att målsäganden antingen hade 

ett extremt stresspåslag kopplat till ett trauma eller att han fejkade. Hovrätten konstaterade att 

 
123 Halmstads tingsrätt dom 2010-02-19 i mål B 2978-09. 
124 Hovrätten för västra Sverige dom 2010-11-18 i mål B 1706-10. 
125 Bostad med särskild service som kan erbjudas enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa 

funktionshindrade. 
126 Malmö tingsrätt dom 2015-06-05 i mål B 2484-15. 
127 PTSD eller posttraumatiskt stressymptom innebär att en person som varit med om något skrämmande, 

kränkande eller chockartat såsom exempelvis rån, misshandel, sexuella övergrepp, krigshändelser m.m. kan 
få upprepade och påträngande minnen av det skrämmande som har hänt, varför personen upplever det som att 
den är med om den skrämmande situationen igen. Dessa minnen eller så kallade flashback kan utlösas av 
situationer och händelser som påminner om de skrämmande upplevelserna. Se 1177 Vårdguiden, 
[www.1177.se], 2019-11-15. 

128 Stockholms tingsrätt dom 2017-12-22 i mål B 14387-17. 
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det saknades stöd för att målsäganden skulle ha misstolkat ett frivilligt samlag eller 

sammanblandat detta med tidigare övergrepp. Det uttalades vidare att det förhållandet att 

målsäganden reagerat väldigt kraftigt och avvikande från andra våldtäktsoffer som poliserna 

och ambulanspersonalen stött på i sina yrkesroller kunde förklaras med att målsäganden tidigare 

hade utsatts för sexuella övergrepp. Mot denna bakgrund menade hovrätten att målsägandens 

reaktioner efter händelsen starkt talade för målsägandens version av händelseförloppet.129 

 
6.2.3 Målsägandens tidigare utsatthet för sexuella övergrepp 

Av de fall jag har studerat är det fyra fall där målsäganden tidigare har utsatts för sexuella 

övergrepp, varav två rör samkönade våldtäkt och två rör icke-samkönade våldtäkt. Ett av de 

samkönade fallen är emellertid det fall som nämns ovan där målsäganden led av PTSD, varför 

jag hänvisar till avsnitt 6.3.1. 

 

I ett icke-samkönat fall menade såväl tingsrätten som hovrätten att det förhållandet att 

målsäganden tidigare hade utsatts för sexuella övergrepp i sig inte påverkar bedömningen av 

hennes trovärdighet, men att de tidigare övergreppen medförde att det inte gick att dra några 

slutsatser beträffande att målsäganden mått dåligt efter händelsen då den starka reaktionen 

kunde bero på tidigare upplevelser.130 Detta resonemang syns emellertid inte beträffande den 

samkönade våldtäkten där målsäganden tidigare utsatts för sexuella övergrepp och det nämns 

ingenting annat kring om dessa övergrepp påverkat bedömningen.131 Motsvarande resonemang 

förs inte heller i det andra fallet av icke-samkönad våldtäkt där målsäganden tidigare utsatts för 

övergrepp. I detta fall får emellertid de tidigare övergreppen betydelse genom att det kallas in 

karaktärsvittnen om målsägandens allmänna trovärdighet.132  

 

6.2.4 Analys – målsägandens beteende efter händelsen 

Det kan inledningsvis konstateras att målsägandens beteende efter händelsen enbart ifrågasatts 

i ett fåtal fall, vilket gör att det analyserade underlaget är bristfälligt. Underlaget är emellertid 

fortsatt intressant av de skäl som redovisats i avsnitt 2.1. Det kan därför noteras att psykiatriska 

diagnoser hos målsäganden, liksom målsägandens tidigare utsatthet för sexuella övergrepp, 

enbart tillmäts avgörande betydelse i de icke-samkönade fallen. I ett fall menade exempelvis 

 
129 Svea hovrätt dom 2018-12-11 i mål B 812-18. 
130 Göteborgs tingsrätt dom 2015-06-05 i mål 2742-15, Hovrätten för västra Sverige dom 2015-08-04 i mål B 

3386-15 
131 Stockholms tingsrätt dom 2018-12-04 i mål B 16040, Svea hovrätt dom 2019-02-15 i mål B 12279-18. 
132 Lunds tingsrätt dom 2013-09-11 i mål B 2919-13. 
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såväl tingsrätten som hovrätten att den kvinnliga målsägandens beteende efter händelsen inte 

gav någon ledning för bedömningen av åtalet då målsägandens reaktion ansågs kunna vara 

kopplad till tidigare övergrepp. Med andra ord förutsätter domstolarna utan någon vetenskaplig 

eller medicinsk grund att målsäganden måste vara påverkad av de tidigare övergreppen och att 

hennes reaktion efter händelsen därmed inte är tillförlitlig. Detta kan sättas i relation till det 

samkönade målet där målsäganden led av PTSD till följd av tidigare sexuella övergrepp. I det 

samkönade målet får målsägandens diagnos och tidigare utsatthet för sexuella övergrepp istället 

en för en fällande dom positiv betydelse på så vis att hovrätten menar att diagnosen kunde 

förklara målsägandens något avvikande beteende. Hovrätten yttrar vidare att det saknas belägg 

för att målsäganden kunde ha sammanblandat ett frivilligt samlag med en våldtäkt – trots att 

PTSD kan ta sitt uttryck i den drabbade får upprepade eller påträngande minnen av det 

skrämmande som har hänt.133 I det samkönade fallet finns det således, till skillnad från i det 

icke-samkönade fallet, en diagnos som talar för att målsäganden är påverkad av de tidigare 

händelserna. Likaså bör anmärkas att en kvinnlig målsägandens borderline ansågs medföra att 

det hennes reaktion efter händelsen kunde ha berott på något annat än en våldtäkt, medan det 

förhållande att en manlig målsäganden trodde sig vara övervakad av Säpo inte behandlas i 

domskälen. I det studerade materialet är det således bara kvinnors reaktioner som ifrågasätts på 

grund av psykiatriska diagnoser och tidigare övergrepp.  

 

Beträffande de kvinnliga målsäganden beaktas således risken för att deras beteende efter 

händelsen inte är rationellt, vilket inte görs beträffande de manliga målsäganden. Det finns här 

skäl att återgå till Burmans slutsats om att gärningsmannen vid våld i nära relationer gestaltas 

som en självständig individ, medan den våldsutsatta kvinnan konstrueras via hennes relation 

till mannen. 134  Även i ovan nämnda fall ser vi att kvinnliga målsägandens beteenden 

konstrueras utifrån något annat än kvinnan som individ. De kvinnliga målsäganden ses inte som 

självständiga, rationella individer utan bedöms i förhållande till psykiatriska diagnoser och 

tidigare upplevelser. De manliga målsäganden betraktas istället, i likhet med gärningsmännen i 

Burmans analys, som självständiga individer som förutsätts agera rationellt. Detta har vidare 

nära koppling till Pohjonens resonemang om att kvinnans sexualitet betraktas som svårbegriplig 

medan mannens sexualitet ses som rationell och lätt att förstå.135 Beträffande de kvinnliga 

målsäganden beaktar nämligen domstolarna möjligheten att kvinnorna kan ha reagerat kraftigt 

 
133 1177 Vårdguiden, [www.1177.se], 2019-11-15. 
134 Burman, 2007, s. 392. 
135 Pohjonen, i Nordborg, 1995, s. 217. 
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på samlaget av andra orsaker än att samlaget inte var frivilligt. Kort sagt beaktas möjligheten 

att kvinnliga målsäganden inte reagerat rationellt på det sexuella umgänget, vilket inte sker 

beträffande de manliga målsäganden. Beträffande de manliga målsäganden förutsätts istället att 

mannen agerat rationellt utifrån den aktuella situationen. I det studerade materialet förutsätter 

domstolarna med andra ord att de manliga målsäganden har kontroll över sin sexualitet trots att 

det finns indikationer på motsatsen samtidigt som de förutsätter motsatsen beträffande de 

kvinnliga målsäganden i snarlika situationer. Anmärkningsvärt är dessutom att denna 

särskillnad i alla fall utom ett görs utan att det framkommer av domskälen att domstolen har 

informerat sig närmare kring betydelsen av målsägandens diagnos eller målsägandens 

psykiatriska mående. Även om dessa faktorer rimligen bör kunna tillmätas betydelse synes det 

skapa utrymme för subjektiva och rentav felaktiga slutsatser om domstolarna utan stöd av 

exempelvis ett sakkunnigutlåtande drar slutsatser kring målsägandens diagnoser eller 

psykiatriska mående.  

 
6.3 Teknisk bevisning 

6.3.1 DNA-bevisning och skador på målsäganden eller den tilltalade 

Beträffande DNA-bevisning kan allmänt sägas att det i princip är styrkt att ett samlag har 

förekommit om den tekniska bevisningen visar att det förekommit sexuell samvaro mellan 

målsäganden och offret som inte skulle kunna komma från ett annat tillfälle än det åtalade. I 

det följande kommer jag att gå igenom fall där DNA-bevisning samt skador på offret eller 

gärningsmannen haft betydelse för bedömningen av åtalet.  

 

Bland de samkönade våldtäkterna hade det i ett fall påträffats en kondom med en blandning av 

DNA från minst två personer. Huvuddelen av DNA:t kom från den person vars sperma 

påträffats på kondomen. Av ett sakkunnigutlåtande framgick det att det normalt förekommer 

mindre DNA på utsidan av en kondom efter ett analt samlag i jämförelse med ett oralt eller 

vaginalt samlag. Tingsrätten menade mot denna bakgrund att det förhållandet att det inte 

påvisats DNA från målsäganden på utsidan av kondomen kunde förklaras med att kondomen 

enligt målsägandens berättelse enbart använts vid analt samlag, vilket ansågs tala emot den 

tilltalades uppgift om att det bara förekommit frivilligt oralt samlag. Det hade emellertid inte 

noterats några skador runt anus. Både tingsrätten och hovrätten menade att den tekniska 

bevisningen var förenliga med att målsäganden utsatts för en anal våldtäkt.136  

 
136 Stockholms tingsrätt dom 2017-05-18 i mål B 17020-16. 
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I ett annat samkönat fall ansågs det förhållandet att det påträffats sperma från den tilltalade i en 

soffa där en del av våldtäkterna enligt målsäganden ägt rum tala för målsägandens berättelse 

om upprepade övergrepp. I målet fanns emellertid inga tekniska fynd som visade att sperma 

eller sekret från målsäganden och den tilltalade hade blandats.137 Att en blandning av DNA från 

den tilltalade och målsäganden hittats på soffan i den tilltalades skåpbil ansågs i ett fall av 

upprepade övergrepp tala för målsägandens berättelse då den tilltalade hade förnekat att han 

haft sexuellt umgänge med målsäganden.138 I ett mål rörande oralt samlag hade den kondom 

som påträffats på platsen inte undersökts för spår av DNA i tingsrätten. Målsäganden hade inte 

heller berättat att den tilltalade använt kondom förrän i rätten. Tingsrätten menade emellertid 

att detta förhållande inte medförde att åtalet inte skulle anses styrkt. 139  I hovrätten hade 

kondomen undersökts för spår av DNA, vilket visade att det fanns DNA från målsäganden och 

den tilltalade på kondomen. Den tilltalades uppgift om frivilligt samlag tillbakavisades.140 I ett 

annat fall fanns teknisk bevisning i form av sperma från den tilltalade på målsägandens tröja 

och påslakan, vilket gav stöd för målsägandens version av händelseförloppet. Den tilltalade 

hade invänt att han haft en mer långvarig sexuell relation med målsäganden.141 Att det i ett mål, 

refererat i avsnitt 6.2.2, saknades teknisk bevisning till stöd för målsägandens uppgifter om 

påtvingat analt samlag medförde inte att bevisningen ansågs otillräcklig för en fällande dom. I 

målet fanns däremot spermier från målsäganden i målsägandens säng. Den tilltalade hade 

berättat om att de haft frivilligt sex liknande det sex de tidigare haft och att målsäganden bland 

annat legat i sängen, tittat på porrfilm, onanerat och fått utlösning. Målsägandens berättelse 

inkluderade inte att han hade fått utlösning vid det enligt honom påtvingade samlaget.142 

 

Bland de samkönade fallen finns ett fall där målsägandens skador, vilka inte finns 

dokumenterade i domen, i tingsrätten ansågs ge starkt stöd för målsägandens berättelse om 

påtvingat samlag. Tingsrätten uttalade även att den tilltalades berättelse inte gav någon 

förklaring till målsägandens skador. 143 Hovrätten menade emellertid att målsägandens skador 

inte gav stöd för så omfattande våld som målsäganden berättat om. Vidare ansågs det märkligt 

 
137 Kristianstads tingsrätt dom 2011-07-22 i mål B 2121-10, Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2011-10-

07 i mål B 2243-11. 
138 Svea hovrätt dom 2017-07-04 i mål B 4875-17. 
139 Eskilstuna tingsrätt dom 2009-08-05 i mål B 1638-09. 
140 Svea hovrätt dom 2009-10-16 i mål B 6705-09. 
141 Vänersborgs tingsrätt dom 2017-10-12 i mål B 3082-17. 
142 Malmö tingsrätt dom 2015-06-05 i mål B 2484-15. 
143 Stockholms tingsrätt dom 2019-03-27 i mål B 1361-19 
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att det inte påträffats några skador, rodnader eller ömhet runt målsägandens anus.144 Även i ett 

annat samkönat mål rörande påtvingat analt samlag saknades skador i målsägandens 

analöppning även om det påträffats DNA från den tilltalade i målsägandens kalsonger. Både 

tingsrätten och hovrätten avvisade den tilltalades invändning om frivilligt samlag.145 I ett annat 

samkönat mål hade målsäganden sår i munnen efter oralsex samt sprickor i analöppningen. 

Skadorna ansågs förenliga med målsägandens berättelse. De ansågs emellertid inte förenliga 

med det händelseförlopp som den tilltalade  berättat om då det enligt denne inte förekommit 

något analt samlag.146 I ett fall där målsäganden fått en spricka i analöppningen till följd av 

enligt honom påtvingat analt samlag menade tingsrätten att denna även kunde ha uppkommit 

genom frivilligt samlag. 147  Hovrätten menade däremot att målsägandens dokumenterade 

problem med analöppningen samt den tilltalades uppgifter om att han använt glidmedel, att det 

varit lätt att komma in i målsäganden samt att denne hade sagt att det var skönt talade emot att 

skadan hade uppkommit genom frivilligt analsex.148  

 

I två icke-samkönade fall där målsäganden inte mindes att samlag förekommit medförde DNA-

bevisning om att samlag förekommit fällande dom. I det ena fallet rörde det sig om en bekant 

gärningsman som haft samlag med målsäganden direkt efter att hon våldtagits av mannens 

kamrat och i det andra fallet rörde det sig om en överfallsvåldtäkt i en park.149 Att det påträffats 

sperma från den tilltalade i grenen på målsägandens trosor och strumpbyxor ansågs i ett fall tala 

starkt för att fullbordat samlag ägt rum eller att den sexuella samvaron i vart fall varit jämförligt 

med samlag.150  

 

I ett icke-samkönat mål hade målsäganden flera skador i ansiktet samt på halsen, armarna och 

skuldrorna. Enligt rättsintyget, som utfärdats kontrakterad rättsintygsläkare 151 , talade den 

 
144 Svea hovrätt dom 2019-06-03 i mål B 4275-19. 
145 Göteborgs tingsrätt dom 2013-10-28 i mål B 10994-13, Hovrätten för västra Sverige dom 2013-12-19 i mål B 

4897-13. 
146 Stockholms tingsrätt dom 2018-12-04 i mål B 16040-17, Svea hovrätt dom 2019-02-15 i mål B 12279-18. 
147 Stockholms tingsrätt dom 2017-12-22 i mål B 14387-17. 
148 Svea hovrätt dom 2018-12-11 i mål B 812-18 
149 Norrköpings tingsrätt dom 2014-12-15 i mål B 3303-14, Göta hovrätt dom 2015-02-16 i mål B 3545-14, Svea 

hovrätt dom 2011-04-19 i mål B 1408-11. 
150 Hovrätten för västra Sverige dom 2010-11-18 i mål B 1706-10. 
151 Syftet med den så kallade rättsintygsreformen år 2006 var att höja kvaliteten på rättsintygen och stärka 

rättssäkerheten genom att koncentrera verksamheten till ett mindre antal och för uppgiften mer kvalificerade 
läkare. Målet med reformen var att rättsintyg främst skulle utfärdas av rättsläkare vid Rättsmedicinalverket 
eller andra läkare kontrakterade av myndigheten. Kontrakterade läkare fanns fram till 2017 och rättsläkarna 
kunde hänvisa till dessa vid hög arbetsbelastning. Rättsmedicinalverket sa under åren 2011-2013 upp flera 
kontrakterade läkare då deras intyg inte höll tillräckligt hög nivå, varför antalet kontrakterade läkare år 2016 
enbart var 19 stycken i jämförelse med 55 år 2010. Se statskontorets utredning 2018:4 s.12 samt 48 f. 
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samlade skadebilden för att skadorna orsakats av slag med knuten eller öppen hand av annan 

person samt att skadorna på halsen och armarna orsakats genom fasthållning. Skadorna uppgavs 

även kunna ha uppkommit genom spark eller slag med föremål. På den tilltalades skjorta hade 

det hittats blod från målsäganden och vid grenområdet på ett par av den tilltalades byxor hade 

det hittats en blandning av målsägandens och den tilltalades DNA. Tingsrätten uttalade att 

rättsintyget inte utfärdats av en utbildad rättsläkare samt menade att skadorna på målsägandens 

hals snarare såg ut att ha uppkommit genom att ett halsband slitits av än från ett strypgrepp. Det 

konstaterades vidare att målsäganden inte hade några skador på nedre delen av kroppen samt 

att det inte fanns DNA från den tilltalade på hennes kläder. DNA-spåren på den tilltalades kläder 

ansågs kunna ha sin förklaring i att den tilltalades berättelse om att han haft en sexuell relation 

med målsäganden, vilket helt förnekats av henne.152  

 

I ett annat fall ansåg tingsrätten att målsägandens lindriga invärtes skador i analöppningen även 

kunde förklaras av den tilltalades uppgift om rörande frivilligt samlag.153 Hovrätten uttalade 

vidare att det förhållandet att målsäganden enbart hade skador i ändtarmsöppningen och inte 

längre in talade för att penetrationen inte varit våldsam.154 Att målsäganden i ett annat mål hade 

blåmärken på armarna och benen samt ett rivsår på insida lår ansågs av både tingsrätten och 

hovrätten inte ge någon ledning kring huruvida samlaget varit frivilligt.155 Samma bedömning 

gjorde såväl tingsrätten som hovrätten beträffande skador i form av rivmärken på målsägandens 

bröst som enligt rättsintyget kunde tala för att de uppkommit genom fasthållande våld. Det 

uttalades emellertid att avsaknaden av andra skador inte gav någon ledning kring huruvida 

samlaget varit frivilligt.156 I ett annat mål hade målsäganden rivskador samt rodnad runt och i 

underlivet. Det förekom även teknisk bevisning i form av en handduk som målsäganden använt 

för att torka bort blod från underlivet med efter samlaget. Tingsrätten menade att skadorna i 

målsägandens underliv talade emot att det rört sig om frivilligt samlag från målsägandens 

sida.157  Hovrätten menade emellertid att skadorna inte gav någon ledning kring huruvida 

samlaget varit frivilligt.158 I ett annat fall ansågs det förhållandet att målsäganden hade mindre, 

 
152 Blekinge tingsrätt dom 2016-11-17 i mål B 1957-16. Även det förhållandet att den tilltalades mobil varit 

uppkopplad på den aktuella platsen vid tidpunkten för överfallet ansågs ha lågt bevisvärde då mobilen även 
användes av den tilltalades funktionsnedsatta fru. 

153 Södertörns tingsrätt dom 2009-01-19 i mål B 14168-08. 
154 Svea hovrätt dom 2009-05-08 i mål B 1388-09. 
155 Västmanlands tingsrätt dom 2014-06-30 i mål B 2502-14, Svea hovrätt dom 2014-06-30 i mål B 7409-14. 
156 Värmlands tingsrätt dom 2012-06-05 i mål B 621-12, Hovrätten för västra Sverige, 2013-02-08 i mål B 3362-

12. 
157 Göteborgs tingsrätt dom 2015-06-05 i mål B 2742-15. 
158 Hovrätten för västra Sverige 2015-08-04 i mål B 3386-15. 
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lättblödande sprickbildningar i underlivet tala för att samlaget inte varit frivilligt. Samlaget hade 

utförts på en offentlig toalett mot en målsäganden som var öppet homosexuell.159 Även i ett 

annat fall där den homosexuella kvinnliga målsäganden påstått sig ha blivit våldtagen på en 

offentlig toalett ansågs skador på hennes hals, haka och bröst ge stöd för hennes uppgift om 

påtvingat samlag.160  

 

I ett annat fall rörande icke- samkönad våldtäkt saknades skador på målsäganden, men däremot 

hade den tilltalade skador från att målsäganden hade bitit och rivit honom på kroppen, vilket 

tingsrätten menade talade för målsägandens version av händelseförloppet.161 Hovrätten menade 

emellertid att skadorna även var förenliga med den tilltalades berättelse om att målsäganden 

börjat bita och riva honom under ett frivilligt samlag och att han då försökt dra sig undan 

målsäganden utan framgång.162 

 

6.3.2 Analys - DNA-bevisning och skador på målsäganden eller den tilltalade  

Beträffande DNA-bevisning och skador på målsäganden och den tilltalade kan inledningsvis 

nämnas att HD i det i avsnitt 4.2 nämnda NJA 2017 s. 316 ansåg att små sår i målsägandens 

underliv inte gav något stöd för bedömningen om huruvida samlaget varit frivilligt eller inte. 

Med andra ord tycks HD i det refererade fallet mena att teknisk bevisning entydigt måste stödja 

målsägandens berättelse och inte lämna utrymme för ett alternativt händelseförlopp för att 

kunna tillmätas betydelse vid bedömningen av åtalet. Detta synsätt tycks emellertid inte ha 

anammats till fullo av tingsrätter och hovrätter, då det i flera fall förekommer att DNA-

bevisning och skador tillmäts avgörande bevisvärde trots att de rimligen torde kunna ha 

uppkommit även genom frivilligt samlag och i vissa fall även av helt andra orsaker. 

 

Återigen synes vidare domstolarna tendera att vara mer förlåtande mot brister i bevisningen 

beträffande de samkönade målen än beträffande de icke-samkönade målen. I ett samkönat mål 

blir det exempelvis fällande dom trots att den tilltalade inte förrän i tingsrätten berättat att den 

tilltalade använt kondom samtidigt som den påträffande kondomen inte ens undersökts för spår 

av DNA. Med andra ord anses underlåtenhet att kontrollera tillgänglig teknisk bevisning sakna 

betydelse. I ett annat mål ansågs sperma från den tilltalade i en soffa tala för målsägandens 

 
159 Göteborgs tingsrätt dom 2019-08-05 i mål B 9918-19. 
160 Göteborgs tingsrätt dom 2010-11-04 i mål B 13712-10. 
161 Solna tingsrätt dom 2018-12-07 i mål B 8505-18. 
162 Svea hovrätt 2019-02-05 i mål B 20-19. 
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berättelse om övergrepp, trots att det saknades teknisk bevisning som visade att förekomsten 

av den tilltalades sperma var kopplat till sexuell samvaro med målsäganden. I ett annat mål 

fanns sperma från målsäganden i målsägandens säng men ingen teknisk bevisning i övrigt, 

vilket överensstämde med den tilltalades men inte med målsägandens version av 

händelseförloppet. Detta förhållande kommenteras emellertid inte av tingsrätten. I flertalet 

samkönade mål medför vidare inte frånvaron av skador i målsägandens anus att åtalet ogillas, 

och det förekommer enbart i två mål att skador på målsäganden anses kunna förklaras av 

frivilligt samlag. Att sperma från den tilltalade påträffats på målsägandens tröja ansågs i ett 

samkönat fall tala starkt för målsägandens berättelse trots att den tilltalade menade att de haft 

en varaktig sexuell relation, medan samma invändning i ett icke-samkönat fall medförde att 

DNA-bevisning som kopplade den tilltalade till målsäganden helt tillbakavisades. De 

samkönade exemplen kan vidare jämföras med att såväl tingsrätten som hovrätten i ett icke-

samkönat fall tillbakavisar kontrakterad rättsläkares bedömning samt att hovrätten i ett fall 

anser att kraftig blödning samt sår i målsägandens underliv inte gav någon ledning för 

bedömningen av om ett samlag varit ofrivilligt. I totalt tio icke-samkönade mål anses skador på 

målsäganden eller på den tilltalade inte ge någon ledning kring huruvida samlaget varit frivilligt 

eller inte, och i ett av dessa mål menar hovrätten att det förhållandet att skadorna i målsägandens 

analöppning inte var värre talade för att samlaget inte skett hårt. I de icke-samkönade fallen där 

skador på målsäganden tillmätts avgörande betydelse rör det sig, med ett undantag från en 

tingsrättsdom som ändras av hovrätt, om överfallsvåldtäkter eller våldtäkter på offentliga 

toaletter.  

 

Det kan i detta sammanhang anmärkas att det inte föreligger någon större skillnad avseende 

huruvida den tilltalade framfört en invändning om frivilligt samlag eller inte mellan de 

samkönade och icke-samkönade målen. Med andra ord är situationen i fallen snarlik i och med 

att målsäganden menar att det rörde sig om en våldtäkt medan den tilltalade menar att det 

handlar om ett frivilligt samlag, varför domstolarna i såväl de samkönade som icke-samkönade 

fallen har att beakta möjligheten att skadorna kan ha uppkommit genom frivilligt samlag. Att 

tvetydiga skador anses kunna tala för frivillighet i icke-samkönade fall men inte i samkönade 

fall tyder på att domstolarna tillmäter gärningsmannens invändning större betydelse i icke-

samkönade mål än i samkönade mål.  

 

Det kan således konstateras att domstolarna i det studerade materialet tenderar att i större 

utsträckning avvisa bevisning såsom betydelselös i icke-samkönade mål samtidigt som luckor 
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i större utsträckning godtas i samkönade fall. En intressant aspekt i sammanhanget är dessutom 

att domstolarna i flera samkönade fall rörande påtvingat analt samlag utan skador anser det 

styrkt att samlaget inte varit frivilligt samtidigt som de i många fall anser att kvinnliga 

målsägandens vaginala skador inte ger någon ledning kring samlagets ofrivillighet. Det synes 

rimligt att det torde vara svårare att våldta någon analt än vaginalt utan att skador uppkommer 

då vaginan torde vara mer slittålig för utvidgning än analöppningen mot bakgrund av vaginans 

barnafödande funktion. Med andra ord verkar det rimligt att det är lättare att skada någon vid 

frivilligt analt samlag än att skada någon vid frivilligt vaginalt samlag. Det förekommer 

emellertid inte överhuvudtaget något sakkunnigutlåtande kring detta förhållande, utan 

domstolen tycks i samtliga fall gå på tesen att avsaknaden av skador inte utesluter ofrivillighet 

utan att diskutera huruvida denna tes är lika tillämplig vid analt samlag som vaginalt samlag. 

Med andra ord gör domstolarna ingen ansats till att utreda en fysiologisk skillnad mellan olika 

sorters sexuell samvaro, vilket ligger i linje med Burmans slutsats om att straffrätten tenderar 

att dekontextualisera mäns våld mot kvinnor från en fråga om kvinnoförtryck till en fråga om 

oacceptabelt våld mot en könsneutral individ. Å ena sidan har vi nämligen en könsneutral 

våldtäktsparagraf samtidigt som vi å andra sidan har en rättstillämpning som, enligt Andersson, 

konstruerar offret vid sexualbrott som en kvinna. Även om paragrafen i sin ordalydelse är 

könsneutral utgör således det kvinnliga våldtäktsoffret norm. Att slutsatser som gäller för 

förekomsten eller avsaknaden av skador vid vaginala samlag utan vidare tillämpas på anala 

samlag tyder på att domstolarna å ena sidan använder det kvinnliga våldtäktsoffret som norm, 

samtidigt som de å andra sidan förutsätter att slutsatser som utformats med kvinnan som norm 

utgör könsneutrala slutsatser. Kort sagt medför synen på rätten som könsneutral att en norm 

som gäller för kvinnliga skador utan diskussion tillämpas på mer manliga skador.  

 

En annan förklaring till fenomenet skulle utifrån Anderssons teori kunna vara att skador på 

manliga målsäganden tillmäts större betydelse än skador på kvinnliga sådana med anledning av 

tidigare nämnda konflikt mellan å ena sidan föreställningen om mannens aktiva sexualitet och 

å andra sidan våldtäktsoffrets passiva, kvinnliga sexualitet. Föreställningen om mannens aktiva 

sexualitet kan nämligen medföra att en man som utsätts för något sexuellt obehagligt förväntas 

att aktivt säga ifrån eller göra motstånd, medan en passiv, kvinnlig sexualitet i större 

utsträckning förväntas ta emot och tåla visst obehag. 
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6.3.3 Blodprov för att mäta berusning 

I ett fall av samkönad våldtäkt menade tingsrätten att det förhållandet att målsäganden enbart 

haft 0,09 promille alkohol i utandningsluften drygt 3,5 timme efter händelsen talade emot att 

han skulle ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation.163 Hovrätten instämde i att målsäganden 

inte på grund av enbart berusning kunde anses ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation trots 

att han enligt vittnesuppgifter varit kraftigt berusad tidigare under natten. Hovrätten menade 

emellertid att det förhållandet att målsäganden efter en lång festkväll lämnat sin väns lägenhet 

iklädd enbart överdel, jacka och skor samt varit väldigt frusen när den tilltalade plockade upp 

honom medförde att han på grund av kvarstående berusning, nedkylning och utmattning hade 

befunnit sig i en särskilt utsatt situation.164 I ett annat samkönat fall hade målsäganden haft en 

promillehalt motsvarande 1,5 – 2,0 promille. Tingsrätten menade att detta visserligen talade för 

att målsäganden varit kraftigt berusad vid händelsen men ansåg inte att det var ställt utom 

rimligt tvivel att målsägandens berusningsgrad varit sådan att han också kunde anses ha 

befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. I målet fanns flera vittnesuppgifter om att målsäganden varit 

berusad men inte till den grad att han inte kunde ta hand om sig själv.165 

 

I ett icke-samkönat fall visade den tekniska bevisningen att målsäganden haft en 

alkoholkoncentration i blodet överstigande 2,0 promille när händelsen inträffade. Tingsrätten 

menade att detta förhållande tillsammans med målsägandens berättelse om hur hon upplevt sin 

berusning medförde att det var styrkt att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.166 

Även hovrätten menade att målsägandens promillehalt gav starkt stöd för att hon varit påtagligt 

berusad samt konstaterade att hennes agerande under kvällen enligt ett sakkunnigutlåtande 

framstod som förenligt med hennes berusningsgrad. Mot denna bakgrund ansåg hovrätten att 

målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation.167 I ett annat mål visade analysbeskedet 

att målsäganden sannolikt haft ca 2,1 promille alkohol i blodet vid tidpunkten för det påstådda 

övergreppet. Målsägandens flickvän samt en kamrat till den tilltalade vittnade om att 

målsäganden varit kraftigt berusad vid tidpunkten för övergreppet och ingripande polis menade 

att målsäganden fortfarande varit märkbart berusad flera timmar efter händelsen. Tingsrätten 

menade därmed att det var styrkt att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation.168 

 
163 Stockholms tingsrätt dom 2017-12-22 i mål 14387-17. 
164 Svea hovrätt dom 2018-12-11 i mål B 812-18. 
165 Helsingborgs tingsrätt dom 2015-06-02 i mål B 2617-14. 
166 Göteborgs tingsrätt dom 2013-03-27 i mål B 851-13. 
167 Hovrätten för västra Sverige dom 2013-10-16 i mål B 2135-13. 
168 Stockholms tingsrätt dom 2017-07-21 i mål B 7441-17. 
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Hovrätten menade emellertid att den tilltalades uppgift om att den homosexuella målsäganden 

varit aktiv och velat ha samlag inte var framstod som mindre trovärdig än målsägandens 

uppgifter samt att det därmed inte var utrett att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation.  Detta då hovrätten menade att det var oklart när i tid som det påstådda övergreppet 

hade skett. Målsägandens flickvän hade nämligen uppgett att hon vid 8.30 per telefon hade hört 

målsäganden säga något i stil med att ”han är tillbaka” samt säga ifrån till tilltalade medan den 

tilltalades kraftigt berusade kamrat hade uppgett att de gått och lagt sig ”vid sju”.169  

 

En alkoholkoncentration på 1,19 promille ca 3-4 timmar efter den påstådda våldtäkten i 

kombination med sömn eller i vart fall halvsovande eller omtöcknat tillstånd ansågs i ett fall 

inte medföra att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation mot bakgrund av att den 

tilltalade hade uppgett att den homosexuella målsäganden var aktiv och ville ha samlag.170 1,8 

promille i utandningsluften 4-5 timmar efter den påstådda våldtäkten, vilket enligt 

rättsmedicinalverkets rättskemiska avdelning motsvarade ca 2,5 promille alkohol i blodet vid 

tidpunkten för övergreppet, ansågs i ett fall inte medföra att det gick att fastställa att 

målsäganden vid tidpunkten för det sexuella umgänget befunnit sig i en särskilt utsatt situation 

då den tilltalade uppgett att målsäganden var aktiv och ville ha samlag. Tingsrätten menade att 

målsägandens förmåga att eliminera alkohol från blodet inte var känd samt att hon inte verkat 

speciellt alkoholpåverkad vid läkarundersökningen.171 Även det förhållandet att målsäganden 

kort efter händelsen kunnat klä på sig själv och utan hjälp lämna lägenheten ansågs av både 

tingsrätten och hovrätten tala emot att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation.172 

  
6.3.4 Analys – blodprov för att mäta berusning 

En intressant aspekt beträffande målsägandens promillehalt i blodet är att domstolarna i de 

studerade målen inte tillmäter blodprov för att mäta berusning någon avgörande betydelse för 

bedömningen av om målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Det avgörande 

verkar istället vara hur berusad målsäganden framstått enligt vittnen som träffat målsäganden 

innan eller efter det påstådda övergreppet. Med andra ord verkar domstolarna låta vittnesmål 

om målsägandens beteende, som ofta kommer från den tilltalade själv, väga tyngre än teknisk 

bevisning. I flera av de studerade fallen har målsäganden exempelvis haft över 2.0 promille i 

 
169 Svea hovrätt dom 2018-11-29 i mål B 7654-17. 
170 Lunds tingsrätt dom 2013-09-11 i mål B 2919-13, fastställs av Hovrätten över västra Sverige och Blekinge 

dom 2014-03-31 i mål B 2586-13. 
171 Solna tingsrätt dom 2015-10-12 i mål B 3567-15, Svea hovrätt dom 2016-01-25 i mål B 9833-15. 
172 Solna tingsrätt dom 2015-10-12 i mål B 3567-15. 
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blodet utan att domstolarna anser att det utrett att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation mot bakgrund av vittnesmål om att målsäganden inte framstått som särskilt berusad 

eller uppgifter om att målsäganden varit pådrivande vid samlaget. I ett fall motiveras detta 

ställningstagande med att metoden för beräkning av berusningsgrad vid en tidigare tidpunkt är 

förenat med vissa osäkerhetsmoment, men det saknas sakkunnigutlåtande kring vilken grad av 

osäkerhet det rör sig om – trots att sådan rimligen torde kunna förebringas. I alla fall utom ett 

saknas det även sakkunnigutlåtanden kring huruvida den tilltalades uppgifter om en aktiv 

målsäganden överhuvudtaget är realistiska mot bakgrund av målsägandens berusningsgrad. 

Även om det givetvis kan variera hur en person reagerar vid en viss berusningsgrad synes det 

ändå lämpligt att domstolarna informerar sig om vilka scenarion som är rimliga vid en viss 

promillehalt, särskilt när uppgifterna om målsägandens aktivitet kommer från den tilltalade 

själv. I det studerade materialet tycks emellertid domstolarna istället betrakta den tilltalades 

uppgifter om en aktiv målsäganden som ett bevisfaktum för att målsäganden inte befunnit sig i 

en särskilt utsatt situation utan att informera sig om dessa uppgifter är realistiska mot bakgrund 

av den tekniska bevisningen. Kort sagt beaktas inte sådan bevisning som borde vara ganska lätt 

att förebringa, vilket medför att osäkerhetsmomentet beträffande den tekniska bevisningen blir 

större än den hade behövt vara. Detta medför indirekt att domstolens utrymme för skönsmässig 

bedömning ökar, vilket i sin tur ökar risken för en inkonsekvent rättstillämpning och subjektiva 

moment i bevisprövningen.  

 

Frånvaron av sakkunnigutlåtanden kring målsägandens promillehalt i blodet är särskilt 

anmärkningsvärd mot bakgrund av våldtäktsbrottets formulering. Våldtäktsbrottet beträffande 

särskilt utsatt situation har nämligen en skarp gräns mellan det straffbara och det straffria 

området - en person som befinner sig i en särskilt utsatt situation kan inte samtycka till sexuellt 

umgänge. Frågan i sådana mål blir således att avgöra när en person är för full för att kunna 

samtycka till samlag. Krävs det medvetslösenhet, eller räcker det att personen kräks och inte 

kan gå rakt? Kan en person som dagen efter inte minns händelsen anses ha varit fri att samtycka 

till samlag – även om han eller hon var pådrivande? Dessa frågor är givetvis svåra att svara på, 

men ett sakkunnigutlåtande om hur en person med en viss promillehalt i kroppen rimligen kan 

agera synes ofta kunna bringa lite mer klarhet i frågan om målsäganden befunnit sig i en särskilt 

utsatt situation. Att sakkunnigutlåtanden trots detta enbart förekommer i ett av de studerade 

målen samtidigt som domstolarna inte i något mål lägger målsägandens promillehalt ensam till 

grund för att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation tyder därför på att det finns 

en ovilja att tillmäta målsägandens promillehalt allt för stor betydelse. En sådan rättstillämpning 
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innebär nämligen, i sin avskalade form, att potentiella gärningsmän åläggs ett stort ansvar att 

inte ha sexuellt umgänge med någon som är för berusad – oavsett om personen är pådrivande 

eller inte. Med andra skulle potentiella gärningsman åläggas ett ansvar att säga nej när någon 

visar att han eller hon vill ha sexuellt umgänge.  

 

Det bör emellertid anmärkas att lagtexten i såväl dess nuvarande som dess äldre lydelse 

beträffande särskilt utsatt situation talar om att gärningsmannen ”genomför” ett samlag med 

den utsatte. Det är härvid befogat att fråga sig om en person som har samlag med en person 

som själv initierar och är pådrivande till samlaget kan anses ”genomföra” samlaget med den 

sistnämnde personen, då det i en sådan situation handlar om två aktiva parter som genomför ett 

samlag med varandra. I det studerade materialet verkar domstolarnas utgångspunkt vara att en 

person som är aktiv under ett samlag inte kan anses ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation. 

Domstolarna tycks istället förutsätta att rekvisitet särskilt utsatt situation förutsätter passivitet 

hos offret. Detta kan visserligen framstå som rimligt, då våldtäktsbestämmelsen avseende 

”särskilt utsatt situation” tar sikte på fall där målsäganden haft begränsade möjligheter att freda 

sin personliga integritet.173 Det kan i detta avseende ifrågasättas om en person som aktivt kan 

ta ställning till samlag kan anses ha sådana begränsade möjligheter att freda sin personliga 

integritet som avses i lagbestämmelsen. Anmärkas kan emellertid att vi avseende denna syn på 

särskilt utsatt situation och målsägandens aktivitet har ett tydligt exempel på Anderssons teori 

om att våldtäktsbrottet bygger på föreställningen om en aktiv sexualitet som gärningsman och 

en passiv sexualitet som offer. Utifrån det studerade materialet är det emellertid svårt att se om 

det finns någon könsrelaterad skillnad kring denna syn.  

 

7 Uppsåtsbedömningen 
7.1 Praxis om uppsåtsbedömningen 

På den samkönade sidan finns enbart två fall som faller på bristande uppsåt. I det ena fallet hade 

den tilltalade vid flera tillfällen övertalat målsäganden att ha sexuellt umgänge med honom. 

Den aktuella åtalspunkten rörde ett fall där den tilltalade haft analsex med målsäganden och då 

hållit fast hans bakdel. Målsäganden hade vid samma tillfälle även utfört oralsex på den 

tilltalade medan denne höll fast målsägandens huvud. Både tingsrätten och hovrätten menade 

att omständigheterna inte var sådana att den tilltalade måste ha förstått att han tilltvingade sig 

 
173 Prop. 2004/05:45 s. 46 f. 
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samlag med målsäganden.174 I det andra samkönade målet menade hovrätten att det inte gick 

att bortse från den tilltalades uppgift om att han utgått från att målsäganden varit vaken när han 

utförde de sexuella handlingarna. Den tilltalade hade berättat om att han smekt målsäganden 

över bröstet, tagit av målsägandens kalsonger, smekt dennes penis och därefter stoppat in sin 

penis i målsägandens anal. I en skiljaktig mening uttalades emellertid att varken den tilltalade 

eller målsäganden visat något intresse för sex med varandra eller med andra killar samt att 

målsäganden inte på något sätt visat att han accepterat den tilltalades närmanden. Det uttalades 

även att den tilltalade vid förhör hade uppgett att målsäganden vaknat först när han förde in sin 

penis i dennes anal, varför de skiljaktiga menade att den tilltalade haft uppsåt till att 

målsäganden sov vid de sexuella handlingarna.175 

 

Bland de icke-samkönade domarna finns det sex domar som faller på bristande uppsåt, varav 

fem rör våld eller hot om våld och en rör hjälplös/särskilt utsatt situation. I ett mål hade 

målsäganden innan samlaget berättat för den tilltalade att hon gillade hårdare tag. Målsäganden 

hade uppgett att hon inte trodde att den tilltalade innan samlaget hade förstått att hon inte ville 

ha samlag på det sätt som skedde, men att den tilltalade måste ha förstått att hon inte ville när 

hon protesterade under samlaget. Tingsrätten konstaterade att målsäganden inte sagt ifrån när 

den tilltalade började piska henne på rumpan, först med handen och sedan med sin penis, vilket 

hon enligt rätten borde ha gjort om hon inte ville ha samlag. Rätten uttalade att målsägandens 

tystnad måste ha vilselett den tilltalade att tro att hon fortfarande ville ha sex samt menade att 

fasthållning kan rymmas inom definitionen ”hårdare tag”. Tingsrätten ansåg det emellertid 

utrett att målsäganden någon gång under samlaget gjort sin röst hörd, då målsägandens dotter 

hade vaknat av att målsäganden sagt ifrån flera gånger, varför dottern hämtat en kniv i köket då 

hon uppfattat att modern var i fara. När målsägandens dotter kom in i rummet var den tilltalade 

fortfarande inne i målsäganden, men akten var passiv. Tingsrätten menade att det med hänsyn 

till det korta händelseförloppet inte var klarlagt att den tilltalade förstått att målsäganden inte 

ville förrän målsäganden ropade på dottern.176 Även hovrätten menade att den tilltalade först 

efteråt måste ha insett att det anala samlaget inte var frivilligt.177  

 

 
174 Uppsala tingsrätt dom 2017-05-05 i mål B 96-17, Svea hovrätt dom 2017-07-04 i mål B 4875-17. Den 

tilltalade dömdes emellertid för våldtäkt vid ett annat tillfälle med liknande omständigheter. Från det tillfället 
fanns det dock en ljudinspelning som visade att målsäganden sagt ifrån under samlaget. 

175 Hovrätten för västra Sverige dom 2010-08-04 i mål B 2884-10. 
176 Södertörns tingsrätt dom 2009-01-19 i mål B 14168-08. 
177 Svea hovrätt dom 2009-05-08 i mål B 1388-09. 
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I ett annat mål uttalade hovrätten, efter att tingsrätten ogillat åtalet på grund av bristande 

bevisning, att hovrätten inte ifrågasatte målsägandens uppgift om att hon på olika sätt visat att 

hon inte ville ställa upp på vissa av de sexuella handlingarna men att hon efter visst tjatande 

gått med på dem. Hovrätten menade emellertid att det fanns en osäkerhet kring om de tilltalade 

insett att de sexuella handlingarna skett mot målsägandens vilja. I målet hade målsäganden 

inledningsvis haft frivilligt samlag med en av den tilltalade varpå den andra tilltalade hade 

anslutit sig.178 I ett mål menade hovrätten att det förhållandet att målsäganden och den tilltalade 

haft frivilligt och våldsamt sexuellt umgänge en vecka tidigare hade betydelse för 

uppsåtsbedömningen. Vid det åtalade tillfället hade målsäganden inledningsvist kysst den 

tilltalade samt självmant tagit av sig sina byxor. Hovrätten menade att det inte framstod som 

helt klart att den tilltalade förstått att han handlade mot målsägandens vilja. Det konstaterades 

även att målsäganden i ett polisförhör hade uppgett att hon inte trodde att den tilltalade förstod 

att hon inte ville, även om hon senare förklarat att hon med det uttalandet avsett att den tilltalade 

inte brydde sig om hennes inställning på grund av sin kvinnosyn.179 I ett mål uttalade hovrätten 

att rätten inte betvivlade att målsäganden ansåg att hon blivit utsatt för en våldtäkt men att det 

fanns frågetecken kring hur den tilltalade uppfattat situationen. Hovrätten pekade här på att 

målsäganden och den tilltalade haft sex på motsvarande sätt någon vecka180 tidigare och att 

målsäganden då deltagit frivilligt. Mot denna bakgrund menade hovrätten att målsäganden 

visserligen uppfattat situationen som att hon blev våldtagen, men att det inte gick att utesluta 

att den tilltalades tolkning av samma situation var att samlaget var frivilligt. Målsäganden och 

den tilltalade hade tidigare varit gifta och den påstådda våldtäkten skedde i samband med att de 

städade upp i sitt tidigare gemensamma hem.181 

 

I målet rörande särskilt utsatt situation hade de två tilltalade utfört sexuella handlingar på 

målsäganden som var kraftigt berusad. Tingsrätten menade att den ena tilltalade måste ha 

förstått att målsäganden befann sig i ett hjälplöst tillstånd när han utförde ett vaginalt samlag 

med henne men att den andra tilltalade inte hade förstått detta redan när han i ett tidigare skedde 

fört upp sina fingrar i målsägandens underliv.182 Hovrätten menade emellertid att den tilltalade 

 
178 Hovrätten för västra Sverige dom 2013-02-08 i mål B 3362-12. 
179 Hovrätten för västra Sverige dom 2015-08-04 i mål B 3386-15. 
180 Notera att tingsrätten till skillnad från hovrätten använda uttrycket ”ett par veckor” istället för ”någon vecka”. 
181 Svea hovrätt dom 2015-03-20 i mål B 7409-14. 
182 Göteborgs tingsrätt dom 2013-03-27 i mål B 851-13. 
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själv hade uppgett att han ifrågasatt om målsäganden var vaken samt att han måste ha uppfattat 

att hon var kraftigt berusad då han hade befunnit sig i hennes sällskap hela kvällen.183 

 

7.2 Analys - uppsåtsbedömningen 

Ovan har enbart de mål som ogillas på grund av bristande uppsåt refererats. En tydlig trend i 

det studerade materialet som helhet är emellertid att uppsåtsbedömningen får större utrymme i 

domskälen i icke-samkönade fall än i samkönade fall. Detta gäller även beträffande flera av de 

fall där domstolen anser att uppsåtsrekvisitet är uppfyllt. I de flesta samkönade domar 

konstaterar domstolen helt kort att gärningsmannen måste ha förstått att han tilltvingade sig 

samlaget eller att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt situation, och i flera fall nämns 

inte ens uppsåtsfrågan. Här kan exempelvis målet där målsäganden bodde på ett LSS-boende 

nämnas. I målet hade målsäganden och den tilltalade vid upprepade tillfällen haft frivilligt sex 

som innefattat att den tilltalade kissat på målsäganden och kallat sig själv för ”master” och 

målsäganden för dennes slav. Tingsrätten nämner emellertid inte uppsåtsfrågan trots att den 

tilltalade uppgett att det vid det åtalade tillfället enbart rört sig om liknande sexuella aktiviteter 

som de ägnat sig åt tidigare.184 I icke-samkönade fall är det däremot vanligt att uppsåtsfrågan 

får en egen rubrik med flera sidors motivering, vilket i princip inte förekommer på den 

samkönade sidan. Det bör emellertid nämnas att det förekommer att uppsåtsfrågan inte 

diskuteras även i icke-samkönade mål. I de icke-samkönade mål där uppsåtsfrågan inte nämns 

rör det sig emellertid i huvudsak om fall med okända gärningsmän. 

 

Att uppsåtsbedömningen inte skrivs ner i många samkönade fall behöver visserligen inte 

nödvändigtvis innebära att bedömningen inte gjorts. Att vissa överväganden får mycket 

utrymme i domskälen kan emellertid anses tala för att domstolen anser att just dessa 

överväganden kräver särskild motivering. Att domstolarna ägnar mer intresse åt 

uppsåtsbedömningen när målsäganden är en kvinna än när målsäganden är en man tyder således 

på att domstolarna anser sig behöver motivera bedömningen noggrannare när målsäganden är 

en kvinna. Denna skillnad syns även beträffande sådana samkönade respektive icke-samkönade 

fall där målsäganden och den tilltalade tidigare haft en sexuell relation eller vid det åtalade 

tillfället inledningsvis haft en gemensam avsikt att ha sexuellt umgänge med varandra. Bland 

de refererade fallen som faller på bristande uppsåt förekommer det vidare i tre fall att tingsrätten 

 
183 Hovrätten för västra Sverige dom 2013-10-16 i mål B 2135-13. 
184 Malmö tingsrätt dom 2015-06-05 i mål B 2484-15. 
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ogillar åtalet på grund av bristande bevisning om att samlaget inte var frivilligt, medan 

hovrätten mer diplomatiskt uttalar att rätten inte betvivlar att målsäganden inte ville ställa upp 

på de åtalade handlingarna men det däremot framstod som osäker att den tilltalade förstått att 

han handlade mot målsägandens vilja.  

 

Så varför får uppsåtsfrågan mer utrymme i de icke-samkönade domarna i jämförelse med de 

samkönade domarna? I enlighet med mina tidigare analysavsnitt tror jag att detta förhållande 

beror på två omständigheter, vilka båda diskuterats tidigare. För det första har vi det 

förhållandet att en manlig målsäganden betraktas som mer trovärdig än en kvinnlig 

målsäganden på grund av att utsatthet för sexualbrott inte överensstämmer med 

maskulinitetsnormen. Mot denna bakgrund är det även därmed naturligt att en manlig 

målsäganden även betraktas som mer trovärdig beträffande den omständigheten att han sagt 

ifrån tillräckligt tydligt. För det andra har vi det förhållandet som Pohjonen nämner beträffande 

att kvinnans sexualitet, till skillnad från mannen, framställs som svårförklarlig och irrationellt. 

Att kvinnans sexualitet framställs som svårförklarlig medför i sig att det anses naturligt att män 

inte alltid förstår kvinnans sexuella signaler. När målsäganden däremot är en man, som 

förutsätts ha en mer rationell sexualitet, förutsätter domstolen att målsäganden kunnat förmedla 

sin bristande vilja att delta i det sexuella umgänget på ett sätt som den tilltalade måste ha förstått. 

Med andra ord förutsätter domstolarna att en målsäganden med en rationell, aktiv sexualitet, 

till skillnad från en målsäganden med en irrationell, passiv sexualitet, lyckats förmedla sin 

bristande vilja på ett förståeligt sätt. Detta skulle även kunna uttryckas som att man till man, 

två manliga sexualiteter, förutsätts ha lättare att kommunicera med varandra än man till kvinna, 

det vill säga en manlig och en kvinnlig sexualitet.  

 

Slutligen bör några ord nämnas om den skiljaktiga meningen i den samkönade domen från 

hovrätten för västra Sverige år 2010. I målet motiverar de skiljaktiga sin slutsats om att den 

tilltalade måste ha förstått att målsäganden inte var vaken med det förhållandet att målsäganden 

inte hade visat något intresse för att ha sex med honom eller med andra killar tidigare. Kort sagt 

lägger de skiljaktiga uttryckligen heteronormen till grund för att den tilltalade måste ha förstått 

att målsäganden fortfarande sov när han utförde de sexuella handlingarna. Detta uttalande visar 

således att det finns en föreställning om att män, till skillnad från kvinnor, inte är sexuellt 

tillgängliga för andra män såvida de inte visat motsatsen existerar och även har letar sig in i 

våra rättssalar.  
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8 Avslutande ord 
8.1 Studiens förhållande till nationell statistik 

Resultatet av studien visar inledningsvis att andelen fällande domar är högre bland de 

samkönade målen i jämförelse med de icke-samkönade målen. Bland de samkönade domarna 

är det totalt 21 av 26 domar, vilket motsvarar ca 81 %, som leder till en fällande dom medan 

motsvarande siffra bland de icke-samkönade domarna är 21 av 40 domar, ca 53 %. Bland 

domarna som rör våld eller hot om våld är andelen fällande samkönade domar 16 av 18, ca 89 

%, medan motsvarande siffra för de icke-samkönade domarna är 12 av 24, 50 %. Beträffande 

hjälplös / särskilt utsatt situation blir det fällande dom i 5 av 8 samkönade fall, vilket motsvarar 

ca 63 %, medan motsvarande siffra för de icke-samkönade målen är 9 av 16, ca 57 %. I det 

studerade materialet är det således tydligt att det blir fler fällande domar i de samkönade målen 

än i de icke-samkönade målen. Denna skillnad tycks emellertid i huvudsak härröra till fall av 

våldtäkt till följd av våld eller hot om våld, då andelen fällande domar är ganska snarlik 

beträffande de fall som rör särskilt utsatt situation.  

 

Jag har i mitt metodavsnitt beskrivit hur urvalet av domar gått till, varvid jag konstaterat att jag 

inte kan garantera att de studerade domarna är representativa för våldtäktsmål generellt. Det är 

emellertid fortfarande intressant att diskutera hur resultatet av studien förhåller sig till nationell 

statistik för att se om studien tyder på att det kan finnas en könsrelaterad skillnad i fällandegrad. 

 

Brå har i en studie av rättsväsendets arbete med våldtäktsärenden från 2019 konstaterat att av 

208 våldtäktsfall år 2017 rörande våldtäkt mot kvinna var det 135 som ledde till att minst en 

tilltalad fälldes för brottet. Detta ger en fällandegrad på 65 %. Fällandegraden bland de domar 

som omfattas av min studie är således lägre än denna siffra beträffande icke-samkönade domar 

och högre beträffande samkönade domar. Dessa skillnader kan givetvis bero på flera 

omständigheter, såsom att mitt slumpmässiga urval beträffande de icke-samkönade domarna 

orsakat en snedvridning av resultatet, att den nationella statistiken kan ha varierat från 2009 och 

framåt eller att resultatet har påverkats av mina avgränsningar. Med andra ord är det långt ifrån 

säkert att mitt resultat speglar verkligheten. Det bör emellertid anmärkas att jag tagit med alla 

samkönade domar jag hittat med undantag från de fall som faller inom mina avgränsningar, 

vilket är totalt ca fem fall med snarlik fällandegrad som i de studerade målen. Den höga andelen 

fällande domar i samkönade mål rörande våld eller hot om våld talar därför för att 

fällandefrekvensen kan vara högre i sådana mål än i icke-samkönade mål. Även om det utifrån 

det studerade materialet inte går att dra några generella slutsatser i detta avseende indikerar 
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således studien på att det kan finnas en könsrelaterad skillnad i huruvida väckta åtal rörande 

framförallt våldtäkt på grund av våld eller hot om våld leder till fällande dom eller inte. Det 

vore därför önskvärt med fler och mer omfattande studier i samma ämne.  

 

8.2 Sammanfattande synpunkter 

Beträffande bevisprövningen visar studien att domstolarna i det studerade materialet tenderar 

att vara mer förlåtande mot manliga målsäganden än mot kvinnliga sådana på så vis att de i 

större utsträckning godtar brister i en manlig målsägandens berättelse. Denna skillnad syns även 

beträffande domstolarnas bedömning av teknisk bevisning i form av DNA-bevisning och 

skador på målsäganden och den tilltalade. När målsäganden är en kvinna förekommer det vidare 

i större utsträckning att delar av domstolarnas resonemang synes subjektiva på så vis att det på 

intet sätt är givet att en förnuftig person skulle instämma i resonemanget. Det kan härvid 

exempelvis röra sig om att domstolen menar att det svårförklarligt att målsäganden innan 

övergreppet lagt sig ner på golvet på grund av ryggsmärtor eller att domstolen ifrågasätter hur 

den tilltalade kunde få av målsäganden hennes byxor. I de icke-samkönade målen förekommer 

det vidare att målsägandens beteende efter händelsen inte tillmäts något bevisvärde på grund 

av att målsägandens psykiatriska diagnoser eller hennes tidigare utsatthet för sexuella 

övergrepp, vilket inte förekommer bland de samkönade målen. Det framgår även att det i de 

icke-samkönade fallen är mer vanligt att åtal ogillas på grund av bristande uppsåt. 

 

Det bör anmärkas att skillnaderna mellan de samkönade och de icke-samkönade fallen är störst 

beträffande de fall som rör våld eller hot om våld. Beträffande de fall som rör särskilt utsatt 

situation är materialet beträffande de samkönade våldtäkterna för magert för att det ska kunna 

gå att se något mönster i det studerade materialet, men resultatet pekar likväl mot att eventuella 

skillnader i dessa fall är mindre. Detta syns även beträffande domstolarnas bedömning av 

blodprov för att mäta berusning. 

 

De skillnader som ses mellan de samkönade och icke-samkönade fallen har i uppsatsen 

analyserats utifrån genusteori. Grunddragen i denna analys kan emellertid beskrivas som att 

våldtäktsbrottet bygger på en föreställning om en aktiv, manlig sexualitet som gärningsman och 

en passiv, kvinnlig sexualitet som offer. Denna föreställning sätts emellertid ur spel när offret 

istället är en man. Domstolarna verkar här ha svårt att placera en man i offrets passiva roll på 

så vis att domstolarna förutsätter att manliga målsäganden besitter en aktiv, manlig sexualitet 

och därmed även förmågan att på ett tydligt sätt göra sin vilja förstådd. Beträffande kvinnliga 
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målsäganden beaktas vidare i större utsträckning risken för att kvinnan betett sig irrationellt 

utifrån den givna situationen, exempelvis genom att hennes beteende efter händelsen ifrågasätts 

på grund av hennes psykiatriska diagnoser eller tidigare utsatthet för sexuella övergrepp, vilket 

inte sker beträffande manliga målsäganden. Detta förhållande skulle kunna förklaras med att 

kvinnors sexualitet traditionellt betraktats som irrationell medan mannens sexualitet betraktats 

som rationell. Dessa förhållanden medför i sin tur att fokus i våldtäktsmål riskerar att hamna på 

målsäganden och målsägandens person istället för på den eventuellt brottsliga gärningen.  

 

Att domstolarna tenderar att betrakta manliga målsäganden som mer trovärdiga skulle även 

kunna förklaras med den maskulinitetsnorm som råder i samhället som, draget till sin spets, 

innebär att feminina egenskaper hos män förknippas med homosexualitet, som i sin tur betraktas 

som något skamligt. Det finns därför en rädsla hos heterosexuella män att göra eller utsättas för 

något som kan kopplas till homosexuella dragningar – även om det handlar om ett övergrepp 

som sker mot deras vilja. Även homosexuella män betraktas dock som mer trovärdiga än 

kvinnor i det studerade materialet, vilket skulle kunna förklaras med att det även för en 

homosexuell man betraktas som en svaghet att bli övermannad av en annan man. Att dessa 

tankar existerar i vissa rättssalar framkommer i vissa fall uttryckligen i domskälen, exempelvis 

genom att domstolen i ett fall uttrycker att det får anses försvårande att våldtäkten begåtts mot 

en man som inte var homosexuell.   

 

Denna skillnad i domstolarnas syn på målsägandens trovärdighet medför, såsom tidigare 

nämnts, en risk för att kvinnor i större utsträckning upplever sig svikna av rättsväsendet 

samtidigt som det på gärningsmannasidan finns en risk för diskriminering av homosexuella 

gärningsmän. Med andra ord medför detta att det kan finnas skäl domstolarnas objektivitet, 

vilken enligt Bladini är en central del av legitimeringen av dömandet i brottmål. 185  Om 

allmänheten upplever att domstolarna brister i objektivitet finns det således en risk för att 

allmänheten börjar ifrågasätta rättsväsendets legitimitet. 

 

Studien visar vidare att rättstillämpningen, liksom lagstiftningen i sig, bygger på en heteronorm, 

vilket innebär att heterosexuella aktiviteter ses som den normativa formen av sexuell aktivitet. 

Detta förhållande syns i vissa fall genom uttryckliga uttalanden, såsom i den skiljaktiga 

meningen som berörs i avsnitt 7.2. Det syns emellertid även genom det förhållandet att 

 
185 Bladini, 2013 s. 350. 
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homosexuella kvinnor, till skillnad från heterosexuella män, i vissa domar får sin sexuella 

läggning ifrågasatt när de utsatts för en våldtäkt av en man. I dessa fall tycks utgångspunkten 

vara att de homosexuella kvinnorna snarare är bisexuella eller i vart fall har ett i visst intresse 

för sexuell samvaro med män. Särskilt intressant är emellertid att homosexuella män, till 

skillnad från homosexuella kvinnor, inte ifrågasätts i det studerade materialet. Detta kan hänga 

ihop med den tidigare nämnda maskulinitetsnormen som bland annat tar uttryck i att 

homosexualitet bland män betraktas som något skamligt och icke-eftersträvansvärt. Det kan 

emellertid även förklaras med att den tilltalade i samtliga studerade domar är en man, varför en 

homosexuell manlig målsäganden inte kan åberopa sin sexuella läggning som grund för att 

samlaget inte varit frivilligt. 

 

Diesen har, såsom refererats i min allmänna bakgrund, ifrågasatt om en objektifierad 

bevisvärdering är möjlig, då rätten uttrycker makt och objektivitet därför är ett utlopp av makten 

att definiera rätten. Domskäl och bevisvärdesuttryck kan därför användas för att ”objektivisera” 

en i grunden subjektiv prövning där inte minst bedömarens egna värderingar kan få betydelse. 

Min studie visar i grund och botten att det är möjligt att bedöma samma eller snarlika 

omständigheter helt olika från fall till fall, vilket visar att domstolarna har ett visst utrymme för 

skönsmässig bedömning. Detta kan visserligen vara positivt i vissa avseenden då det skapar en 

i vissa fall nödvändig flexibilitet i rättstillämpningen. Det är dock även rimligt, för att inte säga 

givet, att domstolarna när detta utrymme uppstår riskerar att påverkas av domarnas personliga 

värderingar, normer och åsikter. Även om dessa givetvis kan variera mycket från domare till 

domar är det likväl troligt att domarna är påverkade av det samhälle de lever i och att deras 

bedömning därmed kommer göras utifrån de föreställningar om kön och sexualitet som 

dominerar i det svenska samhället. Det studerade materialet tyder nämligen på att det finns en 

könsrelaterad skillnad mellan samkönade respektive icke-samkönade fall även om det på 

grunder som diskuterats tidigare kan ifrågasättas huruvida detta gäller för våldtäkter generellt.  

 

Att denna studie indikerar på att det kan finnas en skillnad på domstolarnas syn på våldtäkt 

beroende av målsägandens kön tyder på att rättstillämpningen i vissa avseenden riskerar att 

brista i den grundlagsstadgade uppgiften att iaktta saklighet och opartiskhet samt att beakta allas 

likhet inför lagen. Ty det är varken sakligt, opartiskt eller likabehandling att låta en mans ord 

väga tyngre än en kvinnas samtidigt som det varken är sakligt, opartiskt eller likabehandling att 

ge homosexuella våldtäktsmän en strängare bedömning än heterosexuella våldtäktsmän. Dessa 

tecken på brister i uppgiften att iaktta saklighet, opartiskhet och likabehandling osynliggörs 
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emellertid av det faktum att mäns våld mot kvinnor, i vilket sexualbrott inkluderas, tenderar att 

dekontextualiseras från ett jämställdhetsproblem till en fråga om oacceptabelt handlande mot 

en könsneutral individ. I det studerade materialet finns det nämligen i vissa fall all anledning 

att ifrågasätta huruvida om det avgörande i målet är vad som i målet är bevisat eller om denna 

bedömning i grund och botten avgjorts utifrån domarnas syn på kön och sexualitet. Studiens 

resultat visar således, om inte annat, att det finns ett behov av fortsatta studier i ämnet samtidigt 

som det är önskvärt att rättsväsendets aktörer utvecklar en medvetenhet kring vilka värderingar 

som påverkar just deras syn på sexualbrott och annan brottslighet som i huvudsak riktas mot 

kvinnor. En viktig utmaning för rättsväsendets aktörer synes således vara att slopa 

föreställningen om att juridik är som matematik där vem som helst kan addera ett med ett och 

få två och istället utveckla en ödmjukhet för de subjektiva faktorer som påverkar vår syn på 

rätten och dess tillämpning. 
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