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1 Inledning 
 

”Jag vet inte hur många gånger jag har gått hem själv genom Humlegården på natten fastän 

alla säger att man bara inte får göra det som tjej.”
1
 

 

Citatet ovan visar många tjejers syn på våldtäkt. Hur många gånger har inte jag själv funderat 

över vilken väg jag ska välja när jag går hem ensam sent på kvällen. Det är på något vis 

inpräntat i oss att vi inte ska gå själva genom skogen sent på kvällen för då är risken att man 

blir överfallen mycket större. Stämmer verkligheten verkligen överens med detta? Är det i den 

mörka skogen sent på kvällen som de allra flesta våldtäkter sker och ligger en del av skulden 

på mig om jag valt den där farliga vägen genom skogen istället för den som går genom 

bostadsområdet? Är det så att jag som tjej måste tänka på vilken väg jag går eller vilka kläder 

jag har på mig när jag går ut för annars får jag skylla mig själv om jag blir våldtagen? Hur 

ställer sig rätten till vilka kläder jag hade på mig när jag blev våldtagen? Eller spelar det 

någon roll i rätten om jag flörtat med killen tidigare under kvällen?  

Under min utbildning har jag stött på våldtäktsdomar som lägger fokus på offrets klädsel och 

beteende vid en våldtäkt. Detta har hos mig väckt funderingar på om detta verkligen är 

någonting som rätten bör lägga vikt vid. Att våldtäktsoffer ska värderas lika oavsett 

könstillhörighet känns för mig som en självklarhet, speciellt i dagens samhälle här i Sverige, 

men är det verkligen så i verkligheten? Tar man i rätten medvetet eller omedvetet hänsyn till 

om våldtäktsoffret är en kvinna som haft utmanande kläder på sig och följt med någon hem 

från krogen eller om det är en man som följt med någon hem?  

 
 Syfte och frågeställningar 1.1

Mitt syfte är att genom en diskursanalys av fyra tingsrätts- och hovrättsavgöranden, 

undersöka om våldtäktsoffrets könstillhörighet verkar påverka de föreställningar om offret 

som framkommer i de utvalda domarna. 

 

Den frågeställning som jag kommer att utgå från är först och främst om offrets kön påverkar 

hur han eller hon framställs i domarna. En annan frågeställning som inte går att bortse från är 

om gärningspersonens könstillhörighet påverkar hur offret framställs. Mitt syfte är inte att 

fastställa gällande rätt eller att ifrågasätta domslutet i rättsfallen utan endast att titta på om kön 

är en faktor i hur offret framställs. 

                                                 
1
 Wennstam, 2004, s. 49. 
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 Är det någon skillnad på hur ett kvinnligt våldtäktsoffer framställs jämfört med ett 

manligt våldtäktsoffer? 

 Lägger rätten vikt vid samma saker i alla domar oavsett offrets kön eller finns det en 

skillnad? 

 Påverkar gärningspersonens kön hur offret framställs? 

 

De punkter som jag har tittat på när jag har analyserat rättsfallen är  

 Parternas relation 

 Offrets civilstånd och sexuella läggning 

 Offrets sexliv 

 Offrets klädsel 

 Offrets handlade och uttryck av känslor efter den påstådda våldtäkten 

 Hur trovärdigheten hos offret värderas av rätten 

 Om det finns något som rätten ser på som förmildrande omständigheter eller något 

som anses vara av särskild vikt 

 Om det finns skiljaktiga meningar 

I de fall jag inte nämner någon av dessa punkter i min analys så innebär det att rätten inte tagit 

upp detta i domen. 

 

 Metod och källmaterial  1.2

Jag använder mig av en rättsvetenskaplig metod vilket innebär att jag använder mig att 

rättskälleläran och att det är argumentationen som är i fokus i mitt arbete.
2
 Jag använder även 

en diskursanalytisk metod som kombineras med ett genusperspektiv.  

 

Diskursanalysens grund handlar om att det är diskurserna som konstruerar begreppen, fakta 

och subjekten.
3
 Burman beskriver sin användning av begreppet diskurs som ett sätt att 

analysera straffrättsliga argumentationer som finns i rättsfall. Hon använder diskurser när hon 

beskriver hur något skildras på ett särskilt sätt. Hon ger som ett exempel på detta diskursen 

som visar en särskild bild av gärningspersonen.
4
 Uhnoo beskriver diskursanalysen i sitt arbete 

som att hon letar efter återkommande utsagor för att sedan analysera formuleringarna i dessa.
5
 

                                                 
2
 Se Sandgren, 2007, s. 39. 

3
 Andersson, 2004, s. 40. 

4
 Burman, 2007, s. 35. 

5
 Uhnoo, 2012, s. 77. 
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Jag kommer att analysera vilken eller vilka diskurser som finns i rättsfallen och som handlar 

om offret. När jag analyserar rättsfallen kommer jag att titta på de föreställningar som finns 

angående målsägandens kön och om detta påverkar framställningen av målsäganden i 

domarna. Detta innebär att jag kommer att ha ett genusrättsvetenskapligt synsätt när jag 

analyserar rättsfallen.  Det material jag har använt mig av är i första hand domar från tingsrätt 

(TR) och hovrätt (HovR). För att få en bakgrund till hur sexualbrottslagstiftingen och särskilt 

hur våldtäktsbrottet har utvecklats, har jag tagit upp hur lagstiftningen har sett ut genom 

historien fram till dagens våldtäktsparagraf genom att titta på de förarbeten som finns. Den 

juridiska doktrin som finns är mycket begränsad när det kommer till hur våldtäktsoffer 

framställs i rättstillämpningen. Det finns dock gott om doktrin som tar upp jämställdhet och 

kvinnors rätt. Dessa har jag använt mig av för att det ska bli möjligt att få en djupare 

förståelse för hur genus konstrueras och lyser igenom i rätten. Jag har även använt mig av den 

juridiska doktrinen för att visa hur samhället ser på våldtäktsoffer respektive 

gärningspersoner. Även om våldtäktslagstiftningen har ändrats på senare år så anser jag det 

försvarbart att den juridiska doktrinen inte alltid är publicerad efter de senaste lagändringarna 

2005 samt 2013. Detta eftersom att jag inte använt mig av doktrinen för att fastställa eller 

ifrågasätta gällande rätt. Den juridiska doktrinen har som sagt enbart använts för att hjälpa till 

att ge en djupare förståelse av hur sexualbrottslagstiftningen har utvecklats under åren samt 

hur genus ses som något som konstrueras och påverkar rätten. 

Mitt syfte är inte att fastställa gällande rätt men jag kommer trots detta att använda mig av de 

traditionella rättskällorna och lägga till ett genusperspektiv när jag analyserar rättsfallen. Jag 

kommer även med hjälp av denna metod att visa på sexualbrottslagstiftningens historia. 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ analys varför jag har plockat ut fyra rättsfall. Jag har valt att 

analysera hovrättsavgöranden och där har jag tittat på domen både i TR:en och i HovR:en, då 

HovR:ens domar ofta är ganska begränsade när det gäller information om vad som hänt. I 

TR:en är argumentationen betydligt fylligare än i HovR:en och därför skulle jag där kunna 

nöja mig med att titta på hur de argumenterar i TR:en. Jag anser dock att det kan vara 

intressant att även titta på HovR:ens domar och se om de använder sig av samma 

argumentationer och om offrets könstillhörighet även här påverkar hur offrets framställs. 

Jag har analyserat två rättsfall med ett kvinnligt offer och en manlig gärningsperson, ett med 

kvinnligt offer och en kvinnlig gärningsperson samt ett med ett manligt offer och en manlig 

gärningsperson. Jag har valt att ha med två rättsfall med ett kvinnligt offer och en manlig 
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gärningsperson av den anledningen att det är i dessa klassiska våldtäktsfall som jag under min 

utbildning sett att rätten lägger fokus på offrets klädsel och agerande. Jag anser därför att det 

kan vara av vikt att jämföra två sådana fall med varandra för att se om det är en diskurs som 

återkommer i flera av dessa fall eller om det endast är något som görs i undantagsfall.  

 

Man skulle kunna se på den sexuella läggningen i rättsfallen med samkönade våldtäkter som 

en komplicerande faktor. Jag har valt att ändå ta med dessa rättsfall då jag anser att de kan 

hjälpa till att ge en bild av om framställningen av offret enbart har med offrets kön att göra 

eller om även gärningspersonens könstillhörighet påverkar hur offret framställs. Antalet 

rättsfall med manligt offer och manlig förövare samt kvinnligt offer och kvinnlig förövare är 

betydligt mer begränsade än fallen med ett kvinnligt offer och en manlig förövare. Av den 

anledningen så är det dessa rättsfall som har fått styra under vilken tidsperiod som jag valt ut 

mina domar från. Alla mina rättsfall kommer från Hovrätten över Skåne och Blekinge och är 

daterade mellan 2008 och 2012, detta för att rätten ska haft samma brottsrekvisit att förhålla 

sig till i alla domarna och för att så långt som möjligt eliminera risken att diskurserna i 

domarna varit en tillfällighet i just den domen. Jag vill se om samma domstol lägger fokus på 

samma diskurser i fler än ett fall. 

 

Våldtäktsfall där både offer och gärningsperson tillhör samma kön är inte helt lätta att finna. 

Många av dessa fall tas aldrig upp i domstolarna. För att hitta dessa fall har jag använt mig av 

ett otraditionellt sätt att söka. Jag har genom media och andra uppsatser i rättsvetenskap hittat 

fallen som jag sedan har sökt upp i de juridiska databaserna där praxis finns. 

 

Det finns oerhört många rättsfall av de klassiska våldtäkterna. Jag har sorterat bort fall som 

inte håller sig inom min tidsram (efter 1 april 2005 och före 1 juli 2013). Jag sorterade även 

bort fall med våldtäkt mot barn (det vill säga personer under 15 år) och även grov våldtäkt för 

att fallen ska ligga på ungefär samma nivå. Jag sökte på våldtäkt Skåne i en juridisk databas 

och valde hovrättsdomar. Jag hade då mellan 2007 och 2012 11 stycken rättsfall. Efter att ha 

sållat bort våldtäkter mot barn, fall där psykisk ohälsa varit aktuellt och de fall som faller 

utanför min tidsram så var jag nere i två domar vilka är de som jag har tagit med i min 

uppsats. 
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 Teoretiska utgångspunkter 1.3

Ett genusrättsvetenskapligt perspektiv innebär att man tittar på sambandet mellan rätt och 

kön. För att göra detta använder man sig av begreppet genus. Med genus menas inte det 

biologiska könet utan de konstruktioner av kön som finns i samhället.
6
 Genusrättsvetenskapen 

utgår från att kön har betydelse för rätten. Man fokuserar även på de sociala föreställningarna 

om kön och hur dessa konstrueras och reproduceras i rätten.
7
 Genusrättsvetenskapens strävan 

är att rätten ska bli mer jämställd.
8

 Genusrättsvetenskapen kan handla om att samla 

rättsvetenskaplig forskning som handlar om kön, genus, samt kvinno- och mansforskning 

under ett och samma begrepp. Detta kan ses som en motsvarighet till begreppet 

genusforskning.
9

 Jag kommer således att använda mig av det genusrättsvetenskapliga 

synsättet när jag i min analys lägger ett genusperspektiv, om könets betydelse av 

framställningen av offret i rättsfallen.  

 

1.3.1 Det typiska offret 

När man tänker på våldtäktsoffer så ser man vissa offer som oskyldigare än andra 

våldtäktsoffer. I lagens mening är en överfallsvåldtäkt och en våldtäkt av en kille som följt 

med en tjej hem från krogen lika mycket våldtäkt men verkligheten ser inte riktigt så ut i 

rättssalen och inte heller i samhällets ögon. Vi ser förövaren på olika sätt beroende på om 

våldtäkten sker av en berusad 25-årig tjej som är på väg hem från krogen eller om han våldtar 

en tvåbarnsmamma på väg hem från affären. Offret ska vara ett tydligt offer och 

gärningspersonen ska vara det där hemska monstret. Det är så våra stereotyper ser ut och 

Wennstam hävdar att vi har ett behov av dessa för att inte våldtäktsmannens skuld ska övergå 

till att också vara ett offer exempelvis på grund av sin hemska barndom.
 10

 Christie menar när 

han talar om det ideala offret en individ som efter att ha drabbats av ett brott har lättast att få 

full status som offer. Han menar att offret får samma status offentligt som till exempel en 

hjälte får.
11

 När det kommer till våldtäkt så säger Christie att det ideala offret är en ung oskuld 

som har varit och besökt sjuka släktingar och nu är på väg hem. På vägen blir hon slagen och 

hotad tills hon ger upp. Detta idealiska offer ställer Christie mot den prostituerade kvinnan 

som våldtagits eller mot den erfarna kvinnan som är på väg hem från en restaurang. Det 

idealiska offret är svagare än gärningspersonen, hon har heller ingen relation till honom och 

                                                 
6 Gunnarsson och Svensson, 2009, s. 11-12. 

7 Gunnarsson och Svensson, 2009, s. 29. 

8 Burman, 2007, s. 26 som hänvisar till Gunnarsson och Svensson 2007. 

9 Gunnarsson och Svensson, 2009, s. 12. 
10

 Wennstam, 2004, s. 188-189. 
11

 Christie, 2001, s. 47. 



8 

 

hon lägger tid och ork på att skydda sig själv från att bli ett offer.
12

 Christie säger att det inte 

är de idealiska offren som i verkligheten blir offer utan att det är motsatsen av de ideala offren 

som blir offer i verkligheten.
13

 Kordon och Wetterqvist tar upp ett rättsfall från Norge där 

gärningspersonen var en kvinna och offret en man. Kvinnas försvarsadvokat uttalade sig i en 

norsk tidning och sa att mannen som blev våldtagen skulle ha ”lutat sig tillbaka och njutit”.
14

 

 

1.3.2 Den typiske förövaren 

Det idealiska offret konstruerar också en idealisk gärningsperson och dessa två är beroende av 

varandra. Christie anför att ju mer ett offer kan anses vara ett idealiskt offer så blir 

gärningspersonen än mer en idealisk gärningsperson och tvärtom.
15

 Christie menar att 

samhällets bild av den idealiska gärningspersonen är att han inte liknar sitt offer. Moraliskt 

sett så är han mörk medan hans offer är moraliskt ljus. Gärningspersonen är farlig och 

kommer inte härifrån. Han kan knappt ses som människa.
16

 Den idealiske gärningspersonen 

ses som en varelse på håll. Ju mer främmande och ju mindre mänsklig han är desto bättre. 

Denna bild gör enligt Christie att vi andra kan leva som vanligt då dåliga handlingar som 

utförs av ett monster inte påverkar vår egen moral.
17

 Uhnoo skriver i sin artikel Våldtagbara 

och (o)slagbara hur de intervjuade tjejerna beskriver hur de lever med känslan av att hela 

tiden vara utsatt och hur de fruktar mannen som gömmer sig bakom busken i parken, äckliga 

gubbar, män som förföljer tjejer som är på väg hem och män som blottar sig för dem. Tjejerna 

i intervjun beskriver detta som en vanlig kväll och att det är så det är.
18

 Den bild av 

gärningspersonen som Borgström menar finns i samhället är att gärningspersonen är speciell, 

avvikande, psykiskt sjuk eller invandrare och att när gärningspersonen motsvarar denna bild 

så blir det lättare för offret att klassa händelsen som en våldtäkt. Offret slipper då även känna 

skuld över det som skett.
19

 Om gärningspersonen inte stämmer överens med denna bild så har 

offret svårare att se gärningspersonen som en brottsling och känner sig även medskyldig till 

det som inträffat.
20

 Christie säger att i verkligheten är de flesta gärningspersonerna inte dessa 

ideala gärningspersoner utan de är nästan helt och hållet som alla vi andra.
21

 Katarina 

Wennstam pratar i sin bok En riktig våldtäktsman om den bild som människor i allmänhet 

                                                 
12

 Christie, 2001, s. 48. 
13

 Christie, 2001, s. 57. 
14

 Kordon och Wetterqvist, 2006, s. 87. 
15

 Christie, 2001, s. 54. 
16

 Christie, 2001, s. 55. 
17

 Christie, 2001, s. 59. 
18

 Uhnoo, 2012, s. 82. 
19

 Borgström, 2004, s. 87-88. 
20

 Borgström, 2004, s. 88. 
21

 Christie, 2001, s. 59.  
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har. Hon beskriver denna bild som en man som står i skuggorna och flåsar, han som gömmer 

sig i mörkret eller kanske i en port och väntar på att hoppa på sitt offer. Han har psykiska 

problem, är galen, livsfarlig och kan dyka upp vart som helst. Hon pekar vidare på att denna 

våldtäktsman faktiskt finns men att det inte är han som en den typiske våldtäktsmannen. Hon 

menar att det är de våldtäktsmän som vi inte pratar om som är de vanligaste, de som är helt 

vanliga, kärleksfulla pojkvänner, pappor, äkta män, eller trevliga kompisar.
22

 Katarina 

Wennstam har i boken träffat och intervjuat ett antal killar som är dömda för våldtäkt. En kille 

som hon kallar för Staffan och som sitter på en institution för unga sexualförbrytare. Staffan 

berättar att när han fick veta vart han skulle placeras så trodde han att de andra killarna som 

också var dömda för våldtäkt skulle vara psykiskt störda, att de är de våldtäktsmän som 

kommit ut ur skogen med en stor kniv. Detta var hans bild av våldtäktsmän, trots att han själv 

var dömd för våldtäkt.
23

 Kvinnor ses som fysiskt svaga, ointresserade av sex och att de har en 

medfödd mjuk fallenhet. Detta gör att kvinnor inte anses vara i stånd att våldta. En man 

förväntas se en sexuellt aggressiv kvinna som ett tillfälle att ha sex istället för att se det som 

hotfullt eller som något som inte är frivilligt.
24

 

 

 Disposition 1.4

Denna uppsats är indelad i fyra kapitel. I första kapitlet redogör jag för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Här jag presenterar jag även mitt val av metod och källmaterial. Jag 

presenterar sedan mina teoretiska utgångspunkter där jag ger en bild av det typiska offret och 

den typiske förövaren. I kapitel två redogör jag för sexualbrottslagstiftningens utveckling, 

från 1965 fram till idag, med fokus på våldtäktsbrottet. I det tredje kapitlet ger jag först en 

sammanfattning av varje rättfall och gör sedan en analys av respektive rättsfall. I det fjärde 

och sista kapitlet gör jag en sammanfattande analys av samtliga rättsfall där jag drar 

paralleller mellan fallen. Jag drar här även slutsatser av mina analyser och lägger fram mina 

egna reflektioner. 

  

                                                 
22

 Wennstam, 2004, s. 117-118. 
23

 Wennstam, 2004, s. 135-136. 
24

 Kordon och Wetterqvist, 2006, s. 88. 
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2 Våldtäktsdiskursen och lagstiftning 
 Bakgrund 2.1

När många tänker på våldtäkt så tänker de på det som kallas för överfallsvåldtäkt, vilket 

betyder en våldtäkt som inte inträffar i hemmet och där gärningspersonen inte är känd av 

offret.
25

 I samhället finns det många myter om både manlig och kvinnlig sexualitet. Det finns 

även en diskussion kring hur en kvinna måste vara i en våldtäktsrättegång för att vara 

trovärdig. Det finns även en myt kring mannens sexualitet som visar att han är kåt, inte kan 

tänka själv och inte heller kan ta ansvar för sina egna handlingar. Mannen framställs som 

någon som tappar både sitt intellekt och sitt förnuft när han träffar en tjej och att det finns 

förmildrande omständigheter i och med att tjejen log och strålade med ögonen tidigare under 

kvällen. Denna bild är en bild som indirekt förmedlas av rättsväsendet i Sverige, av media och 

även av människorna i vårt samhälle. Det finns en myt om att alla män är potentiella 

våldtäktsmän.
26

 Media lyfter fram överfallsvåldtäkterna och ger bilden av att det är dessa som 

är de vanliga och mest ofta förekommande våldtäkterna. De ger också en stereotyp bild av 

gärningspersonen.
27

 I boken En riktig våldtäktsman skriver Katarina Wennstam om en av 

hennes föreläsningar där en kvinna berättat om en väninna som blivit utsatt av övergrepp av 

en killkompis. De hade pussats och klätt av varandra men när ingen av dem hade någon 

kondom så ångrade hon sig och vill inte gå vidare. Killen tjatade men hon fortsatte säga nej. 

Just när hon somnat så höll killen fast henne och genomförde ett samlag med henne. Kvinnan 

ville inte göra någon anmälan eftersom att hon kände skuld och ångest. Hon ville ju ha sex 

men inte då och inte så som det skedde. Hon hade legat naken men sagt nej. Det är väl ingen 

riktig våldtäkt?!
28

 Synen på våldtäkt bland ungdomar är att en tjej som varit berusad vid 

våldtäkten får skylla sig själv. Om killen varit berusad så ses det som en förmildrande 

omständighet, det vill säga att han på grund av sin berusning inte kunnat behärska sig.
29

 

 

”Jag kommer ihåg den här gången jag hamnade på en efterfest med tre suspekta typer och jag 

var den enda tjejen där. Det är väl ett under att jag inte blev våldtagen.”
30

 

 

”Tänk om det hade hänt något den där gången i raggarbilen. Ingen hade väl trott mig, eller 

tyckt synd om mig.”
31

 

                                                 
25

 Larsson, 2004, s. 132. 
26

 Wennstam, 2004, s. 18. 
27

 Borgström, 2004, s. 53. 
28

 Wennstam, 2004, s. 24-25. 
29

 Borgström, 2004, s. 12. 
30

 Wennstam, 2004, s. 49. 
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Dessa citat visar synen som många kvinnor har. Det är kvinnornas ansvar att se till så att de 

inte blir våldtagna. Om man som ensam kvinna går i en mörk park så kan en våldtäktsman 

hoppa fram och om man tar med en kille hem från krogen så måste man räkna med att ligga 

med honom. Detta är dock inte verkligheten. Man blir vanligtvis inte våldtagen.
32

 I 

Borgströms utredning framkommer att alkohol påverkar offrets känsla av skuld och känslan 

av att man själv utsatt sig för en risk. Samhället har också ett synsätt om att offret på grund av 

berusning får skylla sig själv eftersom att de själva har utsatt sig för en risk. Offren är rädda 

för vilket bemötande de kommer att få när de varit så berusade att de inte minns det som hänt 

utan bara vet att de har vaknat utan några kläder. På grund av detta låter många bli att göra en 

anmälan.
33

 

 

Kvinnor uppfostras till att inte följa med fula gubbar, inte bli alltför onykter, gå inte genom 

parken, följ inte med någon okänd man hem från utestället och ska du verkligen ha en så kort 

kjol på dig? Kvinnorna måste akta sig för att inte råka illa ut. Män påverkas inte på samma 

sätt. De behöver inte fundera över våldtäkt och det påverkar inte deras vardag.
34

 Kvinnor går 

runt och är rädda för att bli våldtagna och anpassar sitt liv utifrån detta medan män inte 

behöver vara rädda och de behöver egentligen inte bry som om våldtäkt överhuvudtaget. 

Media är en stor faktor i att producera bilden av att kvinnor behöver vara rädda för att gå ut 

ensamma. Detta gör de genom att till exempel intervjua kvinnor på en ort där en 

serievåldtäktsman härjar och där kvinnorna uttrycker sin rädsla för att gå ut.
 35

 I samhället 

pratas det ofta om vad kvinnor kan göra för att undvika för att hamna i situationer där det 

enligt samhället finns en risk att bli våldtagna. Det pratas däremot inte om hur vi i samhället 

och även gärningspersonerna kan göra för att förhindra att våldtäkter sker.
36

 Borgström menar 

att medias påverkan på normerna i samhället är stor. De våldtäkter som media rapporterar om 

handlar om överfallsvåldtäkter eller gruppvåldtäkter. Betydligt mer sällan rapporteras det om 

våldtäkter i nära relationer. Detta innebär att en stor andel av de våldtäkter som polisanmäls 

tillhör en typ av våldtäkter som det sällan rapporteras om på nyheterna eller diskuteras i de 

allmänna debatterna.
37

 En föreställning som många har är ett en våldtäkt måste innebära att 
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offret har fått grova fysiska skador.
38

 Detta anser jag kan kopplas till samhällets bild för vart 

gränsen för vad som kan anses vara en våldtäkt går. 

 

Borgström skriver i sin utredning att uppfattningen i samhället är att det är 

överfallvåldtäkterna som är de riktiga våldtäkterna medan våldtäkter som sker inom en 

relation eller i en tillfällig bekantskap inte är våldtäkter på samma sätt som 

överfallsvåldtäkterna.
39

 Enligt Borgström visar statistiken att de allra flesta övergrepp sker i 

antingen offrets eller gärningspersonens bostad och att det fysiska våldet som utövas är 

ringa.
40

 

 

I följande avsnitt görs en redogörelse för de ändringar som har skett i 

sexualbrottslagstiftningen från 1965 fram till idag. 

 

 Lagstiftningen före 1998 2.2

Före brottsbalkens införande (1965) gjordes i strafflagen (SL) skillnad mellan könen. 

Straffbara handlingar kunde endast begås av en manlig gärningsperson mot ett kvinnligt offer. 

Detta ändrades när brottsbalken infördes. När brottsbalken infördes gjordes dock en skillnad 

mellan könen i 6 kap 1§. En våldtäkt kunde endast begås av en manlig gärningsperson mot ett 

kvinnligt offer.
41

 Om en kvinna skulle begå det vi idag kallar våldtäkt mot en man skulle hon 

istället för våldtäkt dömas för frihetskränkande otukt.
42

1965 infördes en kriminalisering av 

våldtäkt inom äktenskapet. Den kvinnosyn som fanns då lyste dock igenom i lagstiftningen 

vilket visade sig genom att en man som våldtog sin hustru dömdes för våldförande medan han 

om han hade våldtagit en annan kvinna skulle dömts för våldtäkt. Våldtäkt inom äktenskapet 

gav ett mildare straff än en våldtäkt utanför äktenskapet.
43

 Före lagändringen 1978 skildes 

heterosexuella och homosexuella förbindelser åt i lagen.
44

  

 

I februari 1984 lämnade regeringen över ett förslag om lagändring av brottsbalken (BrB) till 

riksdagen. Denna proposition innehöll omfattande ändringar i 6 kap BrB. Förslaget innebar att 

våldtäktsbegreppet skulle utvidgas så att det även skulle omfatta sexuella handlingar som kan 

ses som jämförliga med samlag. Propositionen innehöll även ett förslag att 

                                                 
38

 Borgström, 2004, s. 46. 
39

 Borgström, 2004, s. 48. 
40
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 SOU 1982:61 s. 36. 
43

 Prop. 2004/05:45, s. 20. 
44
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våldtäktsbestämmelsen skulle göras neutral när det kommer till kön.
45

Neutraliteten i 

bestämmelsen innebar att gärningspersonen kunde vara både man och kvinna och att 

övergreppet kunde vara både heterosexuellt och honomsexuellt till sin beskaffenhet.
46

 Viljan 

var också att man skulle införa en separat straffskala för grova våldtäktsfall. Det lägsta straffet 

för våldtäkt av normalgraden skulle även fortsättningsvis ligga på två år men man ansåg att ett 

kortare fängelsestraff skulle kunna dömas ut om brottet kunde anses som mindre grovt. 

Förslaget var att man även skulle upphäva bestämmelsen om våldförande. Man sa också att 

offrets handlande före våldtäkten eller relation till gärningspersonen inte skulle ha någon 

betydelse för hur brottet skulle rubriceras.
47

 Detta förslag föreslogs träda i kraft den 1 juli 

1984.
48

  

 

Vid författandet av propositionen så krävdes det för att en gärningsperson skulle bli fälld för 

våldtäkt att det handlade om ett heterosexuellt samlag. Gärningen skulle alltså ha utförts av en 

man mot en kvinna.
49

 Enligt lagparagrafen fanns ett krav på samlag.
50

 Det krävdes dock inte 

att samlaget var fullbordat utan det räckte med att offrets och gärningspersonens kön varit i 

kontakt med varandra.
51

 

 

I propositionen föreslogs att rubriken på kapitlet skulle ändras till Om sexuella övergrepp.
52

  

Rubriken som kapitlet hade innan denna ändring var Sedlighetsbrott. Denna ansågs dock som 

språkligt föråldrad varför man la fram ett förslag på en ändring.
53

 Med sedlighetsbrott 

menades handlingar som hade med sexuallivet att göra.
54

 

 

Förslaget innefattade även att bestämmelsen om våldförande skulle tas bort.
55

 Bestämmelsen 

om våldförande innebar att gärningen uppfyller de rekvisit som fanns för våldtäkt men som på 

grund av kvinnans relation till mannen var att anses som mindre grovt. Det kunde även handla 

om att kvinnan inte vid tillfälle har kallat på hjälp eller att hon gett anledning till eller tillåtit 

närmanden. Denna bestämmelse kom till mot bakgrunden att det när brottsbalken infördes 
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46

 Prop. 1983/84:105, s. 17. 
47

 Prop. 1983/84:105, s. 1. 
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blev straffbart med våldtäkt inom äktenskapet.
56

 Sexuella övergrepp bedömdes i allmänhet 

som våldförande i de fall offer och gärningsperson hade eller tidigare hade haft ett fast 

sexuellt förhållande med varandra. Omständigheter som att kvinnan följt med mannen som 

hon inte kände hem till honom eller att hon liftat med någon har också det lett till att 

domstolen sett det som den mildare graden, det vill säga våldförande istället för våldtäkt. Man 

har även haft en syn där brottet ansetts mildare i de fall gärningen har föregåtts av att parterna 

till viss del varit intima med varandra.
57

  

 

I propositionen lyftes tanken att dela in de sexuella övergreppen i tre svårighetsgrader; 

sexuellt tvång, våldtäkt och grov våldtäkt.
58

 Sexuellt tvång innefattade situationer där någon 

genom olaga tvång förmått någon annan till sexuellt umgänge.
59

 Tvånget kunde bestå i ett hot 

om en brottslig gärning eller hot om att göra ett avslöjande av något slag.
60

 

 

Förslaget var att våldtäktsbegreppet skulle utvidgas till att omfatta övergrepp som kunde 

anses jämförliga med samlag och inte bara samlag.
61

 

 

I propositionen lades det fram ett förslag på en ny lydelse av paragrafen om våldtäkt se citat 

nedan. 

”den som tvingar annan till samlag genom våld eller genom hot som innebär eller för den 

hotade framstår som trängande fara, döms för våldtäkt till fängelse lägst två och högst sex 

år.”
62

 

 

”… lika med våld anses att försätta den andra i vanmakt eller annat sådant tillstånd.”
63

 

 

”…för våldtäkt döms också när någon genom våld eller hot som nu sagts mot annan begår 

annat sexuellt övergrepp, vilket med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i 

övrigt är jämförligt med påtvingat samlag.”
64

 

 

I propositionen nämndes hur en sexualbrottsutredning som genomförts 1971
65

 la fram ett 

förslag om hur man i sin bedömning av om brottet kunde anses som mindre grovt skulle ta i 
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beaktande offrets handlande före våldtäkten. Detta väckte dock mycket kritik då det ansågs att 

en del av skulden för våldtäkten lades på kvinnan och att lagen som skulle skydda offret inte 

kunde tillåtas vara beroende av hennes handlande före våldtäkten.
66

 I propositionen sades 

dock att det inte går undvika att rätten kommer in på händelser och saker som förelegat 

övergreppet just av den anledningen att parternas uppgifter i våldtäktsmål ofta är motsägande.
 

67
 Dessa uppgifter tillsammans med parternas personliga relation är något som alltid tas i 

beaktande för helhetsbilden i domstolen. Dock menar man på i propositionen att det är svårt 

att säga i vilken utsträckning dessa uppgifter ska tas i beaktande.
68

 Förhållanden som inte är 

relevanta får inte dras in i rättegången. Till dessa icke relevanta uppgifter hör bland annat 

kvinnans levnadssätt. Inte heller ska uppgifter så som att kvinnan följt med mannen hem eller 

att hon gått med på närmanden gör att kvinnan ska anses medskyldig till det som inträffat.
69

 

Vidare sades att värderingen av våldtäkten inte skulle utgå från offrets handlande före 

våldtäkten eller parternas relation då detta inte har någon rättslig relevans.
70

 I propositionen 

sägs att lagstiftningen inte får göra att uppmärksamheten riktas på offrets beteende istället för 

på övergreppet.
71

 

 

 Lagändringen 1998 2.3

Regeringen föreslog i denna proposition att språket i 3-6 kap BrB ska i de centrala 

bestämmelserna skulle göras könsneutrala. Skälen bakom detta förslag säger regeringen är att 

det i flertalet av bestämmelserna i brottsbalken står han, hans eller honom trots att de är 

avsedda att beskriva personer av båda könen. Det fanns dock redan bestämmelser som är mer 

könsneutrala och där det istället står hans eller hennes.
72

 Regeringen hade också som förslag 

att våldtäktsbrottet skulle utvidgas på så vis att även sexuellt umgänge som på grund av 

kränkningens art och omständigheterna kring den kunde jämställas med samlag, skulle kunna 

anses som våldtäkt. Detta innebar att en del av det som innan hamnat under sexuellt tvång i 

fortsättningen skulle att bedömas som våldtäkt.
73

 Här förekom en diskussion om hur stor 

denna utvidgning skulle vara. Regeringen ansåg dock att om utvidgningen skulle omfatta 

även handlingar där parterna haft kläderna på sig, men där det förekommit samlagsliknande 

rörelser så riskerade man att allvaret i våldtäktsbrottet skulle minska. Man ansåg därför att 
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man endast skulle utvidga bestämmelsen så att de mest allvarliga sexuella kränkningarna 

omfattades. Regeringen ansåg att de mest allvarliga sexuella kränkningarna skulle kunna ses 

som våldtäkt även om själva handlingen inte haft en samlagsliknande karaktär. Bedömningen 

skulle göras objektivt. Handlingar som skulle kunna klassas som våldtäkt var handlingar där 

ett föremål förts in i kvinnans underliv.
74

 Fokus i bedömningen skulle ligga på kränkningens 

art istället för på den sexuella handlingen som sådan.
75

 Ändringarna föreslogs träda i kraft 1 

juli 1998.
76

 

 

I denna proposition sade regeringen att den senaste totala översynen av reglerna om 

sexualbrott gjordes 1983 och att det på grund av domar under senare tid väckts frågor om 

gränsdragningar i kapitlet om sexualbrott. På denna grunden ansåg regeringen att det borde 

tillsättas en sexualbrottsutredning som bland annat skulle ha som uppdrag att undersöka 

domstolarnas straffmätning samt bedömning av straffvärdet i sexualbrott.
77

 

 

 Lagändringen 2005  2.4

I propositionen 2004/05:45 lades det fram ett förslag på en reform för 

sexualbrottslagstiftningen. Syftet med reformen var att skyddet för sexuella kränkningar, den 

sexuella integriteten samt rätten till självbestämmande skulle öka. Tanken var att utöka 

våldtäktsbestämmelsen så att fler gärningar skulle klassas som våldtäkt. Kravet på att det 

skulle ha förekommit någon typ av tvång minskas och de grövsta fallen av det som enligt 

gällande rätt föll in under sexuellt utnyttjande föreslogs flytta in under 

våldtäktsbestämmelsen.
78

 Ändringarna förordades börja gälla 1 april 2005.
79

 Den senaste 

ändringen skedde 1 juli 1998.
80

 

 

I propositionen diskuterades bemötandet i rätten när det gäller sexualbrott. Ett grundläggande 

krav var att domstolen skulle vara objektiv och opartisk när de prövar målet. Ett sätt att uppnå 

detta handlar om att inte tillåta rätten att komma in på frågor som saknar relevans för åtalet 

exempelvis offrets sätt att leva.
81

 I 46 kap 4§ rättegångsbalken (RB) står att rätten ska se till så 

att inget onödigt dras in i målet. I propositionen sades vidare att rätten skulle tillbakavisa 
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frågor som uppenbarligen inte hörde till åtalet, är förvirrande eller som kan ses som 

obefogade. Dessa uppgifter som saknar relevans för åtalet skulle heller inte tas med i domen. 

Trots detta förekom det att dessa saker togs upp i frågorna till offret. I propositionen sades att 

skälet till att frågorna ändå tillåts kunde ha med vanemässighet att göra eller för att en 

föråldrad inställning tillåtits få genomslag i rätten.
82

 

 

I propositionen föreslog regeringen att begreppet sexuellt umgänge skulle bytas ut mot 

uttycket sexuell handling i brottsbalken. Uttrycket sexuell handling skulle ha en bredare 

betydelse än sexuellt umgänge.
83

 Regeringen ansåg att detta uttryck var det uttryck som bäst 

beskrev handlingarna samtidigt som det gav rätten möjlighet att bedöma om ett specifikt 

handlande skulle kunna ses som en sexuell handling. Regeringen sade att i bedömningen om 

en gärning kunde ses som en sexuell handling skulle avgörandet styras av om den haft en klar 

sexuell karaktär samt om den varit ägnad att kränka den sexuella integriteten hos offret. 

Handlingen skulle ha syftat till att tillfredsställa eller väcka den sexuella driften hos 

gärningspersonen, offret eller hos båda. Frågan om handlingen orsakat en omedelbar 

tillfredsställelse eller inte skulle dock inte heller fortsättningsvis ha någon betydelse vid 

rättens bedömning.
84

 

 

Förslaget om att utvidga våldtäktsbrottet innebar att det skulle vara tillräckligt att 

gärningspersonen tvingat fram den sexuella gärningen med misshandel, våld eller hot om en 

brottslig gärning.
85

 

 

Regeringen ansåg att uttrycket mindre allvarligt skulle ersättas med uttrycket mindre grovt.
86

 

Regeringen ville vidare att kravet på hot och våld ska i fråga om bedömningen om en våldtäkt 

kunde anses som grov skulle sättas ned. Detta skulle göras genom att det i lagtexten skulle stå 

”…om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art”.
87

 Antalet personer som förgripit sig på 

offret ansåg regeringen skulle ha betydelse för om våldtäkten skulle kunna anses som grov.
88
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Regeringen ansåg att straffet för våldtäkt skulle kunna komma ifråga även för handlingar som 

kunde jämföras med samlag på grund av handlingens beskaffenhet eller omständigheterna 

kring den.
89

 

 

Enligt gällande rätt vid propositionens tillkomst så fanns det ett krav på tvång. Vad som 

menades med tvång var våld eller hot om våld som för offret sågs som trängande fara vilket 

var att jämställa med råntvång. Våldet kunde bestått i misshandel eller hindrande av offrets 

rörelsefrihet. Det krävdes dock inte att offret hade gjort ett fysiskt motstånd. Våldet kunde 

även bestå i att försätta offret i vanmakt eller något annat liknande tillstånd. Med vanmakt 

menades att offret haft en oförmåga att agera på grund av exempelvis berusning eller 

medvetslöshet. För att gärningspersonen skulle dömas för våldtäkt krävdes att offret mot sin 

vilja försatts i vanmakt. Våldtäkt skulle alltså inte bli aktuellt om offret frivilligt hade druckit 

sig berusad. I dessa fall handlade det istället om sexuellt utnyttjande.
90

 Regeringen sade i 

propositionen att de fall där en person befunnit sig i ett så pass hjälplöst tillstånd att 

gärningspersonen inte behövt använda något våld för att kunna utföra en sexuell handling 

med offret och som sagts ovan enligt gällande rätt faller in under sexuellt utnyttjande i 

fortsättningen skulle omfattas av våldtäktsparagrafen oavsett hur detta tillstånd har 

uppkommit eller om tillståndet varit tillfälligt eller permanent.
91

 

 

Regeringen sade att uttrycket vanmakt inte skulle vara en faktor i avgörandet av 

brottsrubriceringen. Dock skulle våldsrekvisitet innefatta att någon försatts i vanmakt eller 

annat liknande tillstånd.
92

 Vanmakt faller in under uttrycket hjälplöst tillstånd.
93

 

 

I denna proposition fördes diskussioner om en eventuell samtyckesreglering. Diskussionerna 

rörde om brist på samtycke skulle vara avgörande för om gärningen skulle kunna klassas som 

våldtäkt. Detta istället för våld eller hot som var ett krav enligt gällande rätt. Lagrådet menade 

att fokus i så fall skulle hamna på hur offret uttryckt att hon eller han inte varit intresserad av 

ett sexuellt umgänge. Regeringen instämde i lagrådets argument att fokus skulle hamna på 

offret och att detta var det viktigaste skälet till att inte ha med ett bristande samtycke i den 
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rättsliga regleringen.
94

 Ett annat förslag i propositionen som lyftes fram av lagrådet var att de 

fall som rörde frågan att offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och som i gällande rätt 

bedömdes som sexuellt utnyttjande skulle kunna bedömas som våldtäkt istället.
95

 

   

 Lagändringen 2013 2.5

Propositionen lade fram ett lagförslag om att våldtäktsbestämmelsen skulle utvidgas. 

Ändringarna föreslogs gälla från och med 1 juli 2013.
96

 Förslaget innebar att lagtexten i 6 kap 

1§ BrB skulle ändras. Istället för ”kränkningens art och omständigheterna i övrigt” föreslogs 

att lydelsen skulle bli ”kränkningens allvar”. Förlaget innebar också att man skulle lägga till 

”allvarlig rädsla” när det handlade om personen befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Hjälplöst 

tillstånd förslogs bytas ut mot en särskilt utsatt situation.
97

  

 

I propositionen fördes ett resonemang om att införa en samtyckesklausul. Regeringen kom 

dock till den slutsatsen att någon sådan klausul inte borde införas. De skäl som regeringen gav 

för att inte införa en samtyckesklausul handlade om att de ansåg att så som regleringen såg ut 

vid propositionens tillkomst så fanns en utgångspunkt om att det inte finns något samtycke 

och att det var detta som var kärnan i prövningen i rätten.
98

 Regeringen menade att en 

samtyckesklausul skulle innebära att ännu större fokus hamnade på offret och dennes 

agerande.
99

 En åsikt som lades fram i diskussionerna om en eventuell samtyckesklausul var 

att det skulle uppkomma en svårighet att avgränsa vad som räknas som ett samtycke och hur 

detta kunde ta sig i uttryck.
100

 Regeringen ställde sig tveksam till en samtyckesklausul då de 

menade att det då blev upp till rätten att avgöra vart gränserna för att handlingen skulle anses 

som kriminell går.
101

 

 

Regeringen föreslog att våldtäktsbrottet skulle utvidgas. Denna utvidgning skulle göras 

genom att det lades till en omständighet allvarlig rädsla i de rekvisit som redan fanns i 

våldtäktsparagrafen. Vidare föreslogs att begreppet hjälplöst tillstånd skulle bytas ut med 

begreppet särskilt utsatt situation.
102

 Anledningen till förslaget om att ändra begreppet 
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hjälplöst tillstånd var att det verkade som att det i praxis ställdes för höga krav när det kom 

till att bedöma om någon befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. I underrätterna fanns det en 

försiktighet när det kom till att yttre omständigheter sågs som avgörande för om ett hjälplöst 

tillstånd föreligger. Istället verkade omständigheter som härrörde till offrets person, så som 

grad av berusning vara en avgörande faktor i bedömnigen.
103

 Regeringen anförde vidare att 

det verkade som att begreppet fått en mer begränsad tillämpning efter lagändringen 2005 än 

vad som varit avsett och att det därför fanns ett behov av att utvidga tillämpningsområdet för 

begreppet.
104

 När det kom till hur begreppet särskilt utsatt situation skulle tolkas sa 

regeringen att offret skulle ha mycket begränsade möjligheter att skydda sin sexuella integritet 

och att undvika ett sexuellt övergrepp. Denna bedömning skulle utgå från situationen i dess 

helhet vilket innebar att omständigheterna kunde ha att göra med offrets person eller med 

yttre omständigheter. Det krävdes dock inte att offret helt saknat förmåga att värja sig. Det 

kunde handla om ett flertal situationer som tillsammans gjorde att offret kunde anses ha 

befunnit sig i en särskilt utsatt situation.
105

 Regeringen sa också att bestämmelsen om sexuellt 

tvång (6 kap 2§ BrB) skulle utvidgas till att omfatta de fall där gärningspersonen utsatt någon 

för en sexuell handling som inte fallit in under 1§ genom att dra nytta av att personen befunnit 

sig i en särskilt utsatt situation.
106

 Regeringen ville även än mer tydliggöra att det var 

kränkningens art som skulle vara avgörande för om en sexuell handling kunde anses vara 

jämförlig med samlag. Detta skulle göras genom att man ändrade lagtexten så att det stod att 

det ”med hänsyn till kränkningens allvar” skulle vara jämförligt med samlag.
107

 

 

Hur ser då sexualbrottslagstiftningen ut idag? I 6 kap 1§ BrB sägs att den som med 

misshandel, våld eller hot om en brottslig gärning tvingar någon att ha samlag eller utstå en 

annan sexuell handling som med kränkningens allvar kan jämställas med samlag ska dömas 

för våldtäkt.  

I 1§ 2 stycket sägs att samma sak ska gälla för den som tvingar någon att ha samlag eller utstå 

en annan sexuell handling genom att dra nytta av att det tänkta offret befinner sig i en särskilt 

utsatt situation. Denna situation kan ha uppkommit genom sömn, allvarlig rädsla, 

medvetslöshet, sjukdom fysisk eller psykisk, kroppslig skada eller genom berusning av 

alkohol eller droger. 
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Tredje stycket säger att i de fall som omständigheterna kring brottet i första och andra stycket 

kan anses som mindre grovt så ska straffet begränsas till fängelse i högst fyra år. Enligt prop. 

2004/05:45 sades att i fall där lägsta straffet för våldtäkt var för ingripande, skulle man istället 

kunna döma för mindre grov våldtäkt. De exempel som gavs i propositionen på när en 

våldtäkt kunde ses som mindre grov var när offret sovit när gärningspersonen genomfört ett 

samlag. Samlaget skulle dock bestått i att könsdelarna kommit i kontakt och att ingen 

penetration har skett.
108

 

Fjärde och sista stycket i första paragrafen säger att om brottet i de två första styckena är att 

anse som grovt så ska gärningspersonen dömas för grov våldtäkt. Vid bedömningen av om 

våldtäkten kan anses som grov så ska man speciellt ta hänsyn till om våldet eller hotet har 

varit särskilt grovt, om det finns fler än en gärningsperson eller om gärningspersonen har varit 

särskilt hänsynslös i sitt tillvägagångssätt eller om han eller hon visat en särskild råhet när 

gärningen begicks. 

 

I 6 kap 2§ BrB regleras sexuellt tvång. I första stycket sägs att det som inte täcks av första 

paragrafens första stycke ska prövas under denna paragraf på så sätt att den som genom ett 

olaga tvång tvingar en person att utföra eller ta emot en sexuell handling döms istället för 

våldtäkt för sexuellt tvång. 

I andra paragrafens andra stycke sägs att samma sak som sägs i första stycket gäller för den 

gärningsperson som utför en sexuell handling som inte faller in under första stycket men som 

har de förutsättningar som där nämns. 

I tredje stycket sägs att om gärningarna i första eller andra stycket kan anses som grova så ska 

gärningspersonen dömas till grovt sexuellt tvång. När bedömningen om brottet kan anses som 

grovt ska det tas i beaktande om det finns fler än en gärningsperson som förgripit sig på offret 

eller som har deltagit på annat sätt eller om gärningspersonen visat en särskild råhet eller 

hänsynslöshet. 

 

Uppenbarligen så finns det goda intentioner med våldtäktslagstiftningen och dess utformning 

då våldtäktsbestämmelsen har genomgått ett flertal ändringar. Benämningen har ändrats från 

sedlighetsbrott till sexualbrott. Den har ändrats till att bli mer könsneutral vilket innebär att 

det inte längre måste vara ett heterosexuellt samlag för att det ska kunna klassas som våldtäkt 

samtidigt som offer respektive gärningsperson kan vara både man och kvinna. De fall som 
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tidigare setts som förmildrande var de fall där offret och gärningspersonen levde i ett 

förhållande eller då offret följt med gärningspersonen hem. Även de fall då parterna varit 

intima med varandra ansågs som förmildrande. Dessa fall bedömdes tidigare inte som 

våldtäkt utan som våldförande. Numera bedöms även dessa fall som våldtäkt om rekvisiten 

för våldtäkt uppfyllts. Våldtäktsbegreppet har utvidgats till att inte bara omfatta samlag utan 

även handlingar som kan jämföras med samlag och fokus har flyttats från samlaget till själva 

kränkningen. Man har även fört en diskussion om att införa en samtyckesklausul. Slutsatsen 

blev att någon sådan inte skulle införas eftersom att man är rädd att ännu större fokus skulle 

hamna på offret och offrets agerande. Man har även velat göra det tydligt att det är 

kränkningens art som ska vara avgörande för om det kan anses handla om en sexuell handling 

som är jämförbar med ett samlag. 
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3 Framställningen av våldtäktsoffer 
Trots att intentionerna varit goda bakom de ändringar som har gjorts i våldtäktslagstiftningen 

ställer jag mig frågan om vi verkligen har nått hela vägen fram. Redan i prop. 1983/84:105 sa 

man att de förhållanden som inte är relevanta inte får dras in i rättegången. Man gav där 

konkreta exempel att en sådan sak som inte ska dras in i rättegången är kvinnas levnadssätt. 

Man sa också att det faktum att kvinnan följt med mannen hem eller att hon har tyckt att vissa 

närmanden har varit okej inte ska göra att hon ska anses ha en del av skulden för det som 

senare inträffat. Trots detta är det något som jag stött på i de våldtäktsdomar som jag läst 

under min utbildning. Jag har nu visat på hur lagstiftingen sett ut tidigare och hur den ser ut 

idag. Fråga är nu hur lagen tillämpas. För att visa på tillämpningen av våldtäktslagstiftningen 

har jag valt att exemplifiera med fyra rättsfall. Jag att börjar med en sammanfattning av 

respektive fall för att sedan göra en mer djupgående analys av fallet. Jag avslutar sedan i 

kapitel fyra med att dra slutsatser och lyfta fram de mönster jag hittat i de fyra fallen. Offrets 

identitet är sekretessbelagd i alla utom ett fall. I ett av fallen med ett kvinnligt offer och en 

manlig förövare nämns offret vid namn.
109

 På grund av att jag inte anser att offrets identitet 

har någon vikt här kommer jag att referera till offren som målsäganden i min presentation av 

rättsfallen medan gärningspersonerna nämns vid förnamn. Förnamnen är påhittade. Detta för 

att det ska vara tydligt vem som är gärningsperson och vem som är offer, även för de som inte 

är vana att läsa domar. Gärningsperson och målsägande kan således vara någon av både 

manligt och kvinnligt kön. 

 

I fallet med ett kvinnligt offer och en kvinnlig förövare förekommer det en mängd 

anmälningar mellan parterna. Jag kommer att bortse från dessa anmälningar då samtliga av 

dessa har lagts ner samt att det i de flesta fallen finns andra inblandade parter än parterna i 

detta våldtäktsmål. Ingen av anmälningarna parterna emellan har heller handlat om någon 

form av sexualiserat våld. Domstolen har tittat på de tidigare anmälningarna med syftet att 

utreda om dessa kan göra att parterna i det aktuella målet medvetet lämnat felaktiga 

uppgifter.
110

 

 

                                                 
109

 RH 2008:6. 
110

 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nummer B 3028-11. 



24 

 

 Kvinnligt offer – manlig förövare111 3.1

Målsäganden och den åtalade Göran har känt varandra i sex år. De har även under en kortare 

tid i början på deras vänskap varit ett par men är numera vänner. De har vid några tidigare 

tillfällen haft sex med varandra. Målsäganden är nu förlovad med en annan man som hon 

också bor tillsammans med. Målsäganden har tillsammans med Göran och en gemensam vän 

till dem båda besökt en restaurang där de druckit alkohol. När de kom till Göran lägenhet var 

de ovänner då Göran blivit irriterad på målsäganden på grund av att hon velat följa med den 

gemensamma vännen hem. 

 

En stund senare gick målsäganden och la sig på en madrass i vardagsrummet. Hon hade då 

trosor, ett par mjuka byxor och ett långt linne med axelband på sig. Målsäganden som uppger 

att hon sover tungt, speciellt efter att hon druckit alkohol säger att hon vaknade av att Göran 

hade sin penis inuti henne. Målsäganden låg då på rygg helt naken. Målsäganden blev rädd 

och arg och skrek åt Göran att han skulle sluta varpå han klev av henne. Målsäganden frågar 

Göran efter sina kläder och sin mobiltelefon. Hon fick sina kläder och lämnade hastigt 

lägenheten utan skor på fötterna. Målsäganden lämnade kvar sina övriga tillhörigheter i 

lägenheten. Några minuter senare ringer målsägande 112. När ambulansen kom fram satt 

målsäganden på gatan och grät hon hade då träningsbyxor och t-shirt på sig. 

 

Göran har efter det att målsäganden lämnade lägenheten skickat tolv sms till henne med 

innehåll så som att han ville att målsäganden skulle komma och döda honom, att han inte 

kunde leva med det som skett, att målsäganden skulle ringa polisen och att han ville att 

målsäganden skulle komma tillbaka till lägenheten och prata med honom. Åtalet handlar om 

Göran utnyttjat att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd när han genomfört ett 

samlag med henne. 

 

TR:en finner det ställt utom rimligt tvivel att Göran begått de gärningar han åtalats för och att 

han därför ska dömas för våldtäkt. Vidare för TR:en en diskussion om brottet kan anses som 

mindre grovt. De hänvisar till proposition 2004/05:45 som handlar om i vilka fall en våldtäkt 

kan anses som mindre grov. Med stöd av denna proposition säger TR:en att det visserligen har 

förekommit ett vaginalt samlag men att det inte har funnits några förnedrande eller 

förödmjukande inslag i detta. De säger vidare också att Göran avbröt samlaget när 
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målsäganden vaknade och bad honom sluta. Mot den bakgrunden anser TR:en att våldtäkten 

ska anses som mindre grov. HovR:en menar att den ändring av sexualbrottslagstiftingen som 

skedde år 2005 gör att en våldtäkt som innefattar ett vaginalt samlag ska anses vara en så grov 

kränkning att den endast i särskilda fall bör anses som mindre grovt. Mot bakgrund av detta 

anser HovR:en att Göran inte ska dömas för en mindre grov våldtäkt utan att han ska dömas 

till våldtäkt med ett straff om minst två års fängelse. I HovR:en var en nämndeman skiljaktig 

och anförde att målsäganden haft fog för att vilja hämnas på Göran för att han inte ville att 

hon skulle följa med den gemensamme vännen hem. Han anför vidare att Görans sms till 

målsäganden kan ha skickats av Göran för att han var rädd för att målsäganden skulle hämnas 

på honom för att han sårat henne. På grund av detta anser han inte att målsägandens uppgifter 

kan anses mer trovärdiga än Göran uppgifter och att åtalet mot Göran ska ogillas. 

 

3.1.1 Analys 

I det här fallet lägger rätten störst vikt vid offrets trovärdighet. De lägger även stor vikt vid 

förmildrande omständigheter. 

Parternas relation Parterna har känt varandra i ca 6 år. De har tidigare haft ett förhållande 

med varandra och de har vid några av de tidigare tillfällen då de träffats haft samlag med 

varandra. 

Offrets civilstånd och sexuella läggning Målsägandens civilstatus tas upp som en bakgrund 

till fallet då de nämner att hon är förlovad samt sammanboende med en man. Målsägandens 

civilstatus tas även upp som ett skäl till att hon inte svarat sanningsenligt på frågan om hon 

haft sex med andra män än sin sambo på senare tid. 

Offrets klädsel Målsägandens klädsel när hon la sig för att sova beskrivs detaljerat. Det 

framgår att målsäganden hade ett par mjuka byxor och att hon hade ett långt linne med 

axelband. När hon vaknade var hon helt avklädd. Rätten talar även om vad målsäganden hade 

på sig vid tidpunkten för ambulansens ankomst. De säger att hon då hade t-shirt, 

träningsbyxor och att hon mest troligt var barfota  

Offrets handlade och uttryck av känslor efter den påstådda våldtäkten Målsäganden 

säger att hon blev rädd och arg när hon vaknade och att hon skrek åt Göran att sluta. Hon 

lämnade lägenheten utan skor och ringde SOS. Rätten lägger vikt vid att målsäganden efter 

den påstådda våldtäkten lämnat kvar tillhörigheter i lägenheten och att hon uppger att hon 

hade svårt för att låsa upp ytterdörren. Målsägandens samtal med SOS värderas då rätten 

säger att målsägande varit mycket ledsen och uppskakad. Ambulansföraren Max säger att 

målsäganden satt på gatan och grät när han kom till platsen. 
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Trovärdigheten hos offret Rätten anser att de detaljer som målsäganden lämnat, som inte har 

någon direkt betydelse för händelsen ger stöd för att hennes berättelse är självupplevd. De 

exempel på sådana detaljer som TR:en ger är att målsäganden haft svårt att låsa upp 

ytterdörren och att hon säger att det kändes som att det tog lång tid innan ambulansen 

anlände. TR:en anser att målsägandens berättelse är lugn och sammanhängande och att 

intrycket av henne är trovärdigt. TR:en anser att målsägandens berättelse stöds av hennes 

agerande efter det att hon tagit sig ut från lägenheten. De anser inte att det finns något som 

tyder på att målsäganden påverkats att berätta om något som hon inte har upplevt. 

Gärningspersonen har i detta fall skickat ett stort antal sms till målsäganden. Detta är något 

som rätten anser visar att han mådde mycket dåligt över det som hänt och att detta stärker 

trovärdigheten hos målsäganden. De sms som Göran skickat till målsäganden anser TR:en ger 

ett starkt stöd för att hennes berättelse är riktig. 

Offrets sexliv Målsäganden får frågan om hon under senare tid haft sexuellt umgänge med 

någon annan än sin sambo. Målsäganden väljer att inte svara på den frågan vilket gör att 

TR:en gör en värdering av hennes skäl till att inte svara på denna fråga är rimlig eller inte. De 

säger att det inte är konstigt om målsäganden på den frågan lämnat felaktiga uppgifter mot 

bakgrunden att hon idag är förlovad. De anser att det är rimligt att målsäganden under 

förundersökningen ansett att dessa frågor inte var relevanta och att hon på grund av detta valt 

att inte säga sanningen när hon besvarade dessa. De konstaterar dock att hon vid de väsentliga 

delarna hållit fast vid det hon sagt tidigare. 

Förmildrande omständigheter eller något som anses vara av särskild vikt TR:en 

resonerar kring om det finns någonting som kan ses som förmildrande omständigheter och 

som gör att handlingen ska kunna ses som mindre grov. De menar att det inte har förekommit 

några förnedrande eller förödmjukande inslag i våldtäkten trots det samlag som de slagit fast 

har ägt rum. TR:en säger vidare att gärningspersonen avbrutit samlaget när målsäganden 

vaknat och sagt ifrån. HovR:en däremot anser inte att våldtäkten i det här fallet kan anses som 

mindre grovt i och med att det har förekommit ett samlag. Ett samlag ska på grund av att det 

är en allvarlig kränkning endast i sällsynta fall bedömas som en mindre grov våldtäkt säger 

HovR:en. De håller trots detta med TR:en om att det som talar för att våldtäkten kan anses 

som mindre grov är att Göran avbrutit handlingen när målsäganden sagt åt honom att sluta 

och att det utöver samlaget inte har funnits några förödmjukande eller förnedrande inslag. 

Skiljaktiga meningar I HovR:en finns en skiljaktig mening som värderade de sms som 

gärningspersonen skickat till målsäganden på ett annat sätt än TR:ens övriga parter. Han 

menade på att gärningspersonen skickat sms:en av rädsla för att målsäganden skulle hämnas 
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på honom för att han sårat henne. Han anser också att det finns anledning för målsäganden att 

vilja hämnas på Göran för att han inte låtit henne följa med deras gemensamma vän hem. 

Slutsatsen för den skiljaktiga meningen blir här att målsägandens berättelse inte kan anses 

som mer trovärdig än gärningspersonens och att åtalet på den grunden ska ogillas. 

 

 Kvinnligt offer – manlig förövare112 3.2

Målsäganden och gärningspersonen Fredrik var under den aktuella kvällen på en bar i Lund. 

Enligt ett vittne så visade Fredrik intresse för målsäganden under kvällen men gjorde inga 

närmanden mot henne efter att han fått veta att hon inte var intresserad. Målsäganden själv har 

dock inte uppfattat det som att Fredrik stötte på henne. Senare under natten begav sig 

målsäganden, Fredrik samt några andra till en lokal som Fredrik hade tillgång till. Alla utom 

målsäganden och Fredrik lämnade så småningom lokalen och målsäganden la sig på en soffa 

och somnade. Fredrik säger att han la sig bredvid henne på soffan och somnade. Målsäganden 

säger att när hon vaknade så låg Fredrik mellan hennes ben. Han försökte pressa in sin penis i 

henne och hade kommit in i öppningen. Målsäganden sa åt honom att sluta och puttade bort 

honom. Hon satte även handen framför sitt underliv. Målsäganden säger att hon haft kläderna 

på sig när hon gick och la sig. När hon vaknade låg kläderna vid ena änden av soffan. 

Målsäganden uppger att hon hade mens och blödde ganska mycket. Hon hade en tampong 

som var borta när hon vaknade. Målsäganden vet inte hur den försvunnit. 

 

Målsäganden startade sin dator för att spela in Fredrik. Hon ville få klart för sig vad det var 

som hade hänt. Fredrik säger på inspelningen att målsäganden varit med på det som skett. 

 

Enligt Fredrik så har det förekommit smekningar dem emellan och att dessa ska ha varit 

ömsesidiga. Han säger att målsäganden själv knäppt upp byxorna och att han sedan hjälpt 

henne att dra av dem. Han vet inte när strumpbyxorna eller trosorna togs av. Han vet heller 

inte när tampongen togs ut. Fredrik säger att han vaknade av att målsäganden sa åt honom att 

gå bort. Han gjorde detta när han blev tillsagd. Enligt ett prov som togs på målsäganden 

visade att hon hade 1,02 promille alkohol i blodet. 

 

TR:en anser att det finns starka skäl som pekar på att målsäganden blivit utsatt för sexuella 

övergrepp på det sätt som hon berättar. De anser dock att det finns tveksamheter runt hennes 
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uppgifter. Slutsatsen är därför att det inte kan anses som klarlagt vad som har inträffat och att 

det inte finns tillräckligt underlag för en fällande dom. TR:en ogillar därför åtalet. 

Domen överklagades till HovR:en som fastställde TR:ens dom. 

 

3.2.1 Analys 

I det här fallet lägger rätten störst vikt vid offrets trovärdighet och på offrets handlande efter 

den påstådda våldtäkten. 

Parternas relation I fallet konstateras kort att Fredrik inte kände någon i sällskapet som 

umgicks under kvällen men att målsäganden kände några av dessa personer. Enligt ett vittne 

så ska Fredrik ha varit intresserad av målsäganden men att han slutat med sina närmanden när 

han märkt att målsäganden inte var intresserad. Målsäganden själv säger att hon inte märkt att 

Fredrik gjort några närmanden på henne under kvällen. 

Offrets klädsel Målsäganden ska ha varit klädd i strumpbyxor, jeans och trosor. 

Målsägandens klädsel tas upp i det sammanhanget att hon hade kläderna på sig när hon la sig 

för att sova, att hennes kläder låg på soffan när hon vaknade och att varken hon eller Fredrik 

har något minne av när eller hur kläderna togs av bortsett från att Fredrik sagt att han hjälpt 

målsäganden av med byxorna. Målsäganden säger att när hon vaknade så låg Fredrik mellan 

hennes ben och försökte pressa in sin penis i henne. Hon hade då inga kläder på sig på 

underkroppen. 

Offrets handlade och uttryck av känslor efter den påstådda våldtäkten Fredrik gick ut ur 

rummet varpå målsäganden startade sin dator för att spela in Fredrik i ett försök att få klarhet i 

vad som skett. Hon fick inga tydliga svar vad som skett men Fredrik argumenterade för att 

målsäganden varit med på det som skett. Det ska även framgå av inspelningen att Fredrik haft 

fingrarna i målsägandens underliv men HovR:en anser inte att det kan ses som ett 

medgivande. Inspelningen visar enligt rätten på att målsäganden inte haft någon tydlig bild av 

vad som skett och att hon inte vet om det har förekommit någon penetration. HovR:en anser 

att inspelningen inte ger någon tydlig bild av vad som hänt. Målsäganden var rädd, förvirrad 

och gripen av panik. Enligt vittnet Christoffer som målsäganden tog kontakt med efteråt så 

var målsäganden mest upprörd över att hon inte riktigt förstod vad som skett men att det 

måste ha skett något under tiden hon sov. 

Trovärdigheten hos offret TR:en anser att målsägandens berättelse varit utförlig och 

detaljerad och att den till största delen ses som sammanhängande och konsekvent. Hon har 

med tydlighet talat om att hon varit osäker på vad som skett. Målsäganden säger också att hon 

tycker att det är jobbigt att inte veta om hon själv varit med på det som skett men att hon inte 
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kommer ihåg detta. TR:en har inget intryck av att målsäganden överdriver de detaljer som 

hon har ett tydligt minne av. Hennes resonemang kring att Fredrik haft sin penis ca 1 cm in i 

hennes underliv har snarare förminskats trots att hon känner sig oerhört kränkt över det som 

skett. TR:en säger dock att det finns saker som gör att detta kan ifrågasättas. Det som gör att 

TR:en ifrågasätter uppgiften om att Fredrik haft sin penis inuti hennes underliv är att det 

motsägs av att det i provet som togs från målsägandens hand, på det ställe där Fredriks penis 

enligt hennes uppgift ska ha kommit i kontakt med den, inte hittats några spår av blod vilket 

borde ha varit fallet eftersom att målsäganden uppgett att hon hade mens och att hon blödde 

rätt mycket. TR:en säger att utifrån vad som framkommit i målet så finns det starka skäl som 

visar att målsäganden blivit utsatt för de sexuella övergrepp som hon säger. Dock finns det 

teknisk bevisning som motsäger detta. TR:en anser därför att det inte är tillräckligt klart vad 

som skett för att det ska kunna läggas till grund för en fällande dom. Åtalet ska därför ogillas. 

HovR:en säger att målsäganden utförligt berättat om vad som skett och att hon inte gett något 

intryck av att överdriva händelsen. HovR:en anser att målsägandens berättelse varierar och att 

det således blir svårt att avgöra vad hon tror sig komma ihåg och vad hon faktiskt kommer 

ihåg. Detta eftersom att hon först i det andra polisförhöret sagt att Fredrik haft sin penis inuti 

henne. HovR:en anser att både målsägandens reaktion och handlande efter den påstådda 

våldtäkten styrker att hon varit med om något som hon upplevt som obehagligt. Dock så 

måste det man vara försiktig när man bedömer hennes uppgifter eftersom att hennes minne av 

händelsen är så otydligt. Detta tillsammans med att övrig bevisning inte kan bringa klarhet i 

vad som skett så anser HovR:en inte att det är ställt utom rimligt tvivel att Fredrik gjort sig 

skyldig till våldtäkt. 

 

  Kvinnligt offer – kvinnlig förövare113 3.3

En kvinna blir våldtagen i en tvättstuga av en annan kvinna, Anita som hon är bekant med 

sedan tidigare. Natten till den aktuella dagen så skickar Anita ett mejl till målsäganden. I detta 

mejl framkommer att Anita har känslor för henne. När målsäganden läser detta blir hon både 

förvånad och chockad. 

 

Anita har bestämt med målsäganden att hon ska komma och lämna en matta till målsäganden 

och hon vet att målsäganden har tvättid klockan 15. Målsäganden och Anita går mellan 

tvättstugan och målsägandens lägenhet. När de för andra gången kommer ner i tvättstugan blir 
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Anita både aggressiv och ledsen. Anita springer iväg från tvättstugan och målsäganden går 

tillbaka upp i sin lägenhet. Anita skickar sms till målsäganden där hon pratar om obesvarade 

känslor, olika oförrätter och att hon anser att målsäganden har ett liv och att hon själv inte har 

det. Målsäganden vill inte gå in i en diskussion med Anita när Anita är i det detta 

sinnestillstånd. 

 

När målsäganden cirka 40 minuter senare åter går ner i tvättstugan kommer Anita inrusande. 

Målsäganden sitter på huk vid tvättmaskinen för att ta ut tvätten när Anita slår henne i 

huvudet så att hon faller i golvet. Målsäganden ligger på golvet medan Anita utdelar flera slag 

mot henne. Anita tar tag i målsägandens hår och dunkar upprepade gånger hennes huvud i 

golvet. Målsäganden böjer huvudet för att skydda det. I samband med att målsägandens 

huvud dunkas i golvet så går de hårklämmor som hon har i håret sönder. Målsäganden 

försöker krypa in under vasken för att få skydd men då tar Anita tag i hennes ben och drar 

fram henne. Anita fortsätter slå målsäganden. Anita skriker saker om målsägandens pojkvän 

och börjar sedan slita i målsägandens trosor. Anita trycker ner målsäganden så att hon kan få 

av henne trosorna. Trosorna var hela före denna händelse. 

 

Våldtäkten består av att den tilltalade fört in ett eller flera fingrar i slidan på målsäganden. 

Den tilltalade har också uttalat att hon ska skära sönder målsägandens underliv med en trasig 

hårklämma. Anita har även tagit ett grepp runt målsägandens underliv och skakat samt spottat 

henne i munnen. Målsäganden hölls fast under händelseförloppet. Efter våldtäkten har 

målsäganden och Anita tillsammans kommit ut från tvättstugan varpå målsäganden sprungit 

iväg. Hon träffar Carina som hon ber ringa polisen. Anita har även sagt till målsäganden att 

om hon anmäler henne så kommer hon att döda målsäganden. 

 

TR:en anser att mejlet som Anita skickat till målsäganden styrker de uppgifter som 

målsäganden ger, att Anita varit ledsen och upprörd över att målsäganden inte besvarat 

hennes känslor. Även innehållet i de sms som skickats av både målsäganden och Anita styrker 

målsägandens uppgifter om att det är Anita som varit arg och förödmjukande mot 

målsäganden och inte tvärtom, som Anita berättar. TR:en anser att målsägandens berättelse 

om händelseförloppet varit mycket detaljrik, lång och sammanhängande. Målsäganden har 

även varit berörd när hon berättat vad som hänt. TR:en säger vidare att de skador som 

målsäganden fått stöder det hon har berättat om händelsen och att brottsplatsundersökningen 

också ger stöd åt hennes berättelse. TR:en säger också att Carinas uppgifter stämmer bra 
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överens med målsägandens uppgifter. TR:en finner att målsäganden varit trovärdig och att det 

inte finns något som tyder på att hon medvetet skulle ha lämnat felaktiga uppgifter. Detta 

tillsammans med att iakttagelserna i övrigt, resultatet från brottsplatsundersökningen samt att 

den rättsmedicinska undersökningen stöder målsägandens berättelse gör att det kan anses 

utom rimligt tvivel att Anita våldtagit målsäganden. Det anses också bevisat att Anita begått 

övergrepp i rättssak när hon sagt att hon ska döda målsäganden om hon anmäler henne. Anita 

döms för våldtäkt samt för övergrepp i rättssak. 

Fallet överklagades till HovR:en som fastställde TR:ens dom. 

 

3.3.1 Analys 

I det här fallet lägger rätten mest fokus på offrets trovärdighet och på hennes handlande och 

uttryck av känslor efter den påstådda våldtäkten. 

Parternas relation Anita och målsäganden har känt varandra i flera år. De har även bott 

tillsammans i två omgångar. Det förekommer en mängd anmälningar mellan Anita, 

målsäganden samt två andra parter men ingen av dessa anmälningar har handlat om sexuella 

övergrepp. Alla dessa anmälningar har blivit nedlagda.  

Offrets civilstånd och sexuella läggning Målsäganden har en relation med Gunnar. I fallet 

nämns målsägandens sexuella läggning. Det sägs att Anita påstår att målsäganden var 

romantiskt intresserad av henne men målsäganden säger att hon inte varit det. 

Offrets klädsel Målsägandens kläder nämns i samband med målsägandens berättelse av 

händelseförloppet samt att det nämns att klänningen gått sönder. Målsäganden säger att Anita 

slitit i hennes trosor. Hennes kläder beskrivs även i samband med vittnet Carinas vittnesmål. 

Där framgår det att målsäganden varit klädd i en mjuk klänning. Det framgår även att 

målsäganden vid detta tillfälle inte hade några trosor på sig och att hon var barfota.  

Offrets handlade och uttryck av känslor efter den påstådda våldtäkten I det här fallet 

läggs det stor tyngdpunkt på offrets handlande och uttryck av känslor efter våldtäkten. Vittnet 

Carina beskriver målsäganden som panikslagen och uppjagad. Hon säger också att 

målsäganden var chockad, ledsen, sårad och hade svårt att andas. Marcus som var den polis 

som mötte målsäganden när de kom till platsen säger att målsägandens beteende stämmer 

överens med hur personer som upplevt ett stort trauma brukar. Han säger att målsäganden var 

väldigt upprörd och att hon befann sig i chock. Han säger att få personer som han tidigare 

mött i sitt yrke har varit lika upprörda och förtvivlade som målsäganden var vid tillfället. Han 

beskriver målsägandens tillstånd med ordet kaos. Även målsägandens partner Gunnar berättar 

att målsägande varit chockad, ledsen och mådde väldigt dåligt efter händelsen. Han säger att 
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målsäganden haft svårt att sova, känner sig orolig och att hon haft kontakt med en psykolog 

och fått lugnande utskrivet. Han säger att hon grät. Socialsekreteraren som målsäganden 

sedan innan hade kontakt med säger även hon att målsäganden var ledsen och mådde väldigt 

dåligt efter händelsen. Även Lisa som träffade målsäganden någon dag efter händelsen 

beskriver att målsägaden mådde väldigt dåligt då de träffades. Målsägandens känslor efter 

händelsen beskrivs som att hon hade svårt att sova, att hon fick sömntabletter, att hennes 

depression försämrades, hennes sjukskrivning förlängdes, hon drog sig för att gå ut, hon grät 

och hade skuldkänslor för att händelsen drabbade Anitas familj. Hon gick även i krissamtal. 

Trovärdigheten hos offret TR:en säger att de anmälningar mot varandra som förekommit 

kan göra att det finns en anledning för både målsäganden och Anita att lämna felaktiga 

uppgifter. TR:en säger att målsäganden lämnat detaljerade uppgifter om det som skett. 

Hennes berättelse är lång och sammanhängande. Hon har även varit berörd när hon lämnat sin 

berättelse. TR:en säger att målsägandens sätt att berätta gör att det framstår som att hon 

berättar om någonting som hon själv har upplevt. I de fall som målsäganden blivit tillsagd att 

hon lämnat andra uppgifter tidigare så förklarar hon det med att händelsen då har varit färsk 

och att hon idag lätt blandar ihop delar av händelseförloppet. TR:en anser att det mejl som 

skickats av Anita till målsäganden stöder målsägandens berättelse om vad samtalet innan 

våldtäkten handlat om. TR:en säger att de skador som dokumenterats på målsäganden är väl 

förenliga med hennes version av vad som hänt. Rättsläkaren säger att det inte går att vare sig 

bekräfta eller utestänga möjligheten att målsäganden blivit penetrerad i slidan och i analen. 

TR:ens slutsats är att målsäganden är trovärdig i sin berättelse och att det inte finns någon 

anledning att tro att hon har lämnat oriktiga uppgifter. Målsägandens berättelse stöds även av 

den dokumentation som finns efter händelsen samt vad vittnet Carina samt polisen Marcus 

berättat. Polisen Marcus anser att målsäganden kändes trovärdig och tillförlitlig och att han 

inte har uppfattat henne som avvikande mot andra som varit utsatta. Inte heller Carina har 

tvivlat på målsägandens berättelse. Även HovR:en anser att målsäganden är trovärdig i sin 

berättelse och att det verkar som att hon berättar om någon som hon själv har upplevt. 

HovR:en säger att målsägandens berättelse om vad som hänt stöds av hennes beteende direkt 

efter händelsen och av att de detaljer angående våldet som hon berättar om får stöd av hennes 

skador. 
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 Manligt offer – manlig förövare114 3.4

Två män, målsäganden och hans kompis Sven var ute på puben. När puben stängde träffade 

de Ulrik. Målsäganden talade med Ulrik och tyckte att han var trevlig. De följde sedan med 

Ulrik hem till honom för efterfest. Ulrik erbjöd målsäganden och Sven att sova över hemma 

hos honom men de tackade nej till detta. Ulrik berättade redan från början att han var 

homosexuell. Hemma hos Ulrik satt de och pratade och drack öl. Ulrik gav målsäganden ett 

flertal komplimanger varpå målsäganden tackade och talade om att han inte var homosexuell. 

När Sven gick på toaletten så ska Ulrik ha tagit målsäganden på magen. Detta visade 

målsäganden att han ogillade genom ett ansiktsuttryck. Målsäganden somnade i fåtöljen 

iklädd en t-shirt, jeans, strumpor och kalsonger. Sven försökte väcka honom när det var dags 

att gå hem. Han gav målsäganden örfilar, skakade honom, drog honom i tröjan samt 

sparakade honom på smalbenet, dock utan att lyckas väcka målsäganden. Sven försökte 

återigen att väcka målsäganden utan resultat. Ulrik talade om att det var okej att målsäganden 

stannande kvar och Sven bestämde sig för att gå eftersom att han inte kunde väcka 

målsäganden. 

 

Målsäganden vaknade av att Ulrik penetrerade honom med sin penis då hade han endast t-

shirten på sig. Målsäganden uppger att han inte vet hur kläderna har kommit av eller hur han 

hamnat i Ulriks säng Detta upplevde målsäganden som smärtsamt vilket han genom sitt 

ansiktsuttryck visade. Ulrik utförde därefter oralsex på målsäganden för att sedan återigen 

penetrera honom med sin penis. Målsäganden tror inte att Ulrik fick utlösning men att han 

kände sig upphetsad. Efteråt låg målsäganden chockad kvar i sängen en stund. Han förstod 

inte riktigt vad det var som hade hänt. Sen blev målsäganden arg. Han bad Ulrik om att få 

ringa till Sven. Målsäganden fick dock inte tag på Sven. Han talade då om för Ulrik att han 

tänkte ringa polisen. Målsäganden hade inte koll på vart han befann sig så polisen sa att han 

skulle titta vilket namn det stod på ytterdörren. Målsäganden försökte öppna ytterdörren men 

lyckades inte eftersom att den var låst med två lås. Ulrik öppnade dörren och målsäganden 

gick och satte sig på andra sidan gatan. Ulrik kom ner med målsägandens skor och gick sedan 

upp i lägenheten igen.  

 

Enligt TR:ens bedömning så har målsäganden gett ett trovärdigt intryck. De finner att det är 

klarlagt att målsäganden på grund av berusning och sömn inte kunnat kontrollera sina 
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handlingar när Sven lämnade lägenheten och att det inte är sannolikt att detta ska ha ändrats 

på några minuter. TR:en anser därmed att det inte finns något tvivel om att målsäganden 

under våldtäkten befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och att det på grund av detta inte är 

väsentligt om målsäganden samtyckt eller inte. TR:en anser att det inte har framkommit något 

som skulle ha gett Ulrik intrycket av att målsäganden var intresserad av sexuellt umgänge 

med honom. De inviter som Ulrik har gjort har inte besvarats av målsäganden och 

målsäganden har dessutom flertalet gånger talat om att han inte är homosexuell. TR:en dömde 

Ulrik för våldtäkt. 

 

Domen överklagades till HovR:en. HovR:en gjorde liksom TR:en bedömningen att 

målsägandens uppgifter varit trovärdiga och att utredningen fastställer att Ulrik utfört sexuella 

handlingar med målsäganden och att dessa kan jämställas med samlag. HovR:en anser att det 

finns saker som talar mot att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Målsäganden 

har några minuter efter det att Sven lämnat lägenheten förflyttat sig till sovrummet. 

Osäkerheten är stor till hur denna förflyttning har skett vilket gör att HovR:en utgår från att 

målsäganden själv gått till sovrummet. HovR:en menar att målsägandens handlande efter 

våldtäkten varit rationellt och då det skett direkt efter händelsen talar detta mot att 

målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. HovR:en ändrar TR:ens dom och ogillar 

åtalet.  

 

I HovR:en finns två skiljaktiga meningar. De lägger gemensamt fram sin skiljaktiga mening. 

De punkter vari de har en annan mening än övriga handlar om målsäganden varit i ett 

hjälplöst tillstånd under de sexuella handlingarna. De anser att det är klarlagt att målsäganden 

varit påtagligt berusad av alkohol och att Sven har gjort ett seriöst försök att väcka 

målsäganden. Utifrån detta är det klarlagt att målsäganden sov djup vid tidpunkten när Sven 

lämnade Ulriks lägenhet. Att målsäganden bara minuter senare förflyttat sig från fåtöljen till 

sovrummet talar inte mot att målsäganden vaknat först under de sexuella handlingarna. Det 

måste antas att det är Ulrik som initierat förflyttningen till sovrummet och att Ulrik hjälpt 

målsäganden att förflytta sig. Bedömningen blir att målsäganden med beviskraven som finns i 

brottmål styrkt att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd när Ulrik genomförde de 

sexuella handlingarna. Ulrik ska dömas till våldtäkt, TR:ens domslut ska alltså fastställas. 
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3.4.1 Analys 

I detta rättsfall lägger rätten största vikten vid offrets handlande och uttryck av känslor efter 

den påstådda våldtäkten. Rätten lägger även stor vikt vid offrets trovärdighet. 

Parternas relation Målsäganden och Ulrik kände inte varandra före den aktuella kvällen.  

Offrets civilstånd och sexuella läggning Ulrik talade tidigt under kvällen om för 

målsäganden att han var homosexuell och målsäganden talade om för Ulrik att han var 

heterosexuell. TR:en säger att det inte finns något som kan ha fått Ulrik att misstänka att 

målsäganden var intresserad av ett sexuellt umgänge. Målsäganden anses ha gjort klart för 

Ulrik att han inte delade hans sexuella läggning. 

Offrets klädsel Målsäganden säger att han innan han somnade i fåtöljen hade tagit av sig 

tröjan. När han somnade så hade han t-shirt, jeans, strumpor och kalsonger på sig men när han 

vaknade hade han endast t-shirten på sig. Det framgår även i TR:en att målsäganden lämnade 

lägenheten utan skor på fötterna. 

Offrets handlade och uttryck av känslor efter den påstådda våldtäkten När målsäganden 

vaknade så förstod han inte vad som skett. Han låg kvar en stund i sängen. Först var han 

chockad och sedan blev han väldigt arg. Målsäganden ringde till Sven men fick inget svar och 

då ringde han polisen. När målsäganden ringde polisen så visste han inte vart han befann sig 

varför han blev tillsagd att kolla vad det stod för namn på ytterdörren. Målsäganden klarade 

dock inte av att öppna dörren då denna var låst med två lås. Ulrik låste upp dörren och 

målsäganden gick ut och satte sig på andra sidan gatan. Målsäganden hade då inga skor på 

fötterna. HovR:en anser att målsägandens handlande direkt efter händelsen talar mot att han 

vid den påstådda våldtäkten befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. När polisen Andreas kom till 

platsen satt målsäganden på trottoaren. Enligt honom var målsäganden chockad, ledsen, 

skakad och mådde dåligt. Han säger vidare att målsäganden luktade alkohol och att han var 

berusad. Målsäganden grät och han säger att det var tydligt att det hänt något som 

målsäganden ansåg var skambelagt. Målsäganden var obekväm när han berättade vad som 

hänt. När Sven pratade med målsäganden satt målsäganden i polisbilen. Sven säger att 

målsäganden grät och att han mådde mycket dåligt dagarna efter den påstådda våldtäkten. 

Målsäganden säger att han hade ont och att det sved i rumpan några dagar efter den påstådda 

våldtäkten. Han uppger också att han hade svårt att gå på toaletten. Han mådde oerhört dåligt 

efter den påstådda våldtäkten. Målsäganden har efter händelsen blivit sjukskriven på grund av 

depression och går varje dag till en kurator. Han har även flyttat hem till sin pappa då han 

upplever att det är jobbigt att vara ensam. 
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Trovärdigheten hos offret TR:en anser att målsäganden på ett återhållsamt och detaljrikt sätt 

beskrivit händelsen. De anser att målsägandens uppgifter är trovärdiga och att målsäganden 

ansträngt sig för att återge detaljerna korrekt trots att händelsen varit mycket traumatisk. Det 

finns ingen anledning att tro att målsäganden inte talar sanning och hans berättelse får stöd av 

vittnena och av utredningen i sig. TR:en lägger målsägandens uppgifter till grund för sin 

bedömning. Ulrik har medgett att de haft oralsex och att han stoppat in sina fingrar i 

målsägandens anus. Eftersom att TR:en anser att målsägandens uppgifter är trovärdiga så 

anser det att det även är utrett att Ulrik genomfört ett analt samlag med honom. Enligt TR:en 

så finns det inga tvivel att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd när Ulrik utfört 

handlingarna. Även HovR:en anser att målsäganden varit trovärdig. HovR:en säger dock att 

trots att proverna visat att målsäganden var tydligt berusad under den påstådda våldtäkten så 

innebär inte detta att han kan anses ha befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Resultaten av 

promillehalten gör att HovR:en säger att man kan ifrågasätta målsägandens, Ulriks samt 

Svens uppgifter om hur mycket de druckit. HovR:en anser inte att förhören med målsäganden 

varit uttömmande. HovR:en säger att det är visat att målsäganden inte varit med på det som 

skett. De hänvisar här till målsägandens handlade efter den påstådda våldtäkten. HovR:en 

säger att det är oklart hur förflyttningen från fåtöljen till sovrummet skett vilket gör att de 

utgår från att denna gått till så som Ulrik sagt, det vill säga att målsäganden med eventuellt 

stöd av Ulrik själv förflyttade sig till sovrummet. HovR:en anser att eftersom målsäganden 

strax efter händelsen ringt Sven och till polisen samt att han lämnat lägenheten talar mot att 

han befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd vid den påstådda våldtäkten. 

Skiljaktiga meningar De som varit skiljaktiga i HovR:en anser inte att förflyttningen från 

fåtöljen till sovrummet säger emot målsägandens berättelse att han vaknade först under den 

påstådda våldtäkten. De finns inga skäl att inte förutsätta att det var Ulrik som initierade 

förflyttningen och att han hjälpte målsäganden under denna.  

Offrets handlade och uttryck av känslor efter den påstådda våldtäkten i de skiljaktiga 

meningarna Målsägandens ageraden efter att han vaknat motsäger inte att han sov när den 

påstådda våldtäkten utfördes. Det måste anses klarlagt att målsäganden på grund av sömn och 

berusning befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd när de sexuella handlingarna ägde rum och att 

Ulrik ska dömas för våldtäkt. 
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4 Avslutande diskussion 
I alla fyra rättsfallen tas parternas relation upp som en bakgrund. I ett av rättsfallen med ett 

kvinnligt offer och en manlig gärningsperson
115

 tas offrets civilstatus upp. Det nämns att 

målsäganden är förlovad och sambo med en man. I rättsfallet med ett kvinnligt offer och en 

kvinnlig gärningsperson
116

 nämns målsägandens civilstånd då hon lever i en relation med en 

man. Även hennes sexuella läggning nämns då gärningspersonen påstår att målsäganden har 

känslor för henne vilket målsäganden nekar till. I rättsfallet med ett manligt offer och en 

manlig gärningsperson
117

 så nämns det upprepade gånger i domen att målsäganden inte är 

homosexuell. Det nämns även i detta fall att rätten anser att målsäganden gjort klart för 

gärningspersonen att han inte var intresserad av någon sexuell kontakt.  

 

I alla rättsfallen nämns offrets kläder på ett eller annat sätt. Detta är dock mycket mer utförligt 

i ett av rättsfallen med ett kvinnligt offer och en manlig gärningsperson.
118

 I detta fall beskrivs 

offrets kläder mer ingående än i övriga fall. Här sägs att hon hade ett par mjuka byxor, ett 

långt linne med axelband på sig när hon somnade. I både detta fallet och i fallet med ett 

manligt offer och en manlig gärningsperson
119

 nämns att offret lämnat platsen där den 

påstådda våldtäkten skett utan skor på fötterna. Min tolkning är att det läggs mer vikt vid detta 

i fallet med ett kvinnligt offer och en manlig gärningsman då rätten ser det faktum att kvinnan 

lämnat kvar saker i lägenheten som ett styrkande av att hennes berättelse är trovärdig vilket de 

inte gör i fallet med ett manligt offer och en manlig gärningsperson.
120

 I båda dessa fallen så 

har offren haft svårt att låsa upp ytterdörren. I fallet med det kvinnliga offret så tolkar rätten 

detta som ett tecken på att hon berättar om något som hon själv har upplevt medan det i fallet 

med det manliga offret inte läggs någon värdering alls i detta.  

 

I alla rättsfallen läggs vikt vid hur offret har agerat och vilka känslor de har uttryckt efter den 

påstådda våldtäkten. I de två samkönade fallen
121

 så har rätten dock lagt större vikt vid detta 

än i de två klassiska rättsfallen. Man kan ställa sig frågan varför man i de samkönade 

våldtäktsfallen lägger större vikt vid denna fråga än i de övriga fallen. Detta kan bero på att 
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dessa våldtäkter inte hör till de klassiska våldtäkterna och att offrens agerande och uttryck av 

känslor då blir ett sätt att antingen styrka eller misskreditera offrets berättelse. 

 

Trovärdigheten hos offret är något som det resoneras mycket kring i alla domarna. I en av 

domarna med ett kvinnligt offer och en manlig gärningsperson
122

 resonerar HovR:en att 

målsägandens berättelse varierar och att det på grund av detta är svårt att veta vad hon 

verkligen kommer ihåg och vad som hon tror att hon kommer ihåg. Detta gör att HovR:en 

säger att man måste iaktta en försiktighet när man bedömer hennes berättelse. I det här fallet 

har målsäganden gjort en inspelning efter den påstådda våldtäkten där hon försöker få 

gärningspersonen att fylla i de luckor som hon har av händelsen. På denna inspelning 

framkommer det enligt rätten att gärningspersonen sagt att han penetrerat målsäganden med 

fingrarna. HovR:en anser dock inte att detta kan ses som en medgivande. HovR:en anser inte 

att inspelningen ger någon klar och tydligt bild av vad som hänt utan endast att målsäganden 

inte riktigt vet vad som har skett. Rätten bortser alltså från det uttalande som 

gärningspersonen ska ha gjort men anser att inspelningen ger fog för att ifrågasätta 

målsägandens uppgifter. Trovärdigheten i alla rättsfallen värderas i stort sett likadant. Rätten 

anser i varje fall att målsäganden varit trovärdig, lämnat detaljer om händelsen och att 

berättelserna varit sammanhängande. 

 

Endast i ett av fallen med ett kvinnligt offer och en manlig gärningsperson
123

 tas 

målsägandens sexliv upp. Målsäganden får frågan om hon på senare tid haft sex med någon 

annan än sin pojkvän och sambo. Rätten resonerar kring varför målsäganden inte lämnat 

sanningsenliga svar på denna fråga. De säger att detta kan bero på att hon nu är förlovad och 

att det kan bero på att hon inte ansåg att frågan var relevant. I rättegångsbalken 46 kap 4§ 2st 

står det uttryckligen att inget onödigt ska dras in i målet. Vad har målsägandens sexuella 

kontaker för relevans för om hon blivit våldtagen av just den här gärningspersonen? Här anser 

jag att det är väldigt tydligt att detta är något som inte har relevans för målet. I detta fall 

resonerar TR:en även kring om det finns förmildrande omständigheter. De anser att det kan 

anses som förmildrande att gärningspersonen omedelbart slutat när han blivit tillsagd. TR:en 

anser heller inte att det finns några förnedrade eller förödmjukande inslag i det som hänt. 

HovR:en däremot anser att det inte finns några förmildrande omständigheter. Min fråga är hur 

man kan anse att en våldtäkt inte är förnedrande eller förödmjukande för den som blivit 

                                                 
122

 Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nummer B 394-13. 
123

 RH 2008:6. 



39 

 

utsatt? En anledning till att dessa saker tas upp i vissa fall kan vara att de fall då målsäganden 

och gärningspersonen levt i ett förhållande, målsäganden följt med gärningspersonen hem 

eller att målsäganden varit med på vissa sexuella närmanden tidigare dömdes lindrigare än 

vad våldtäkter med en okänd gärningsperson gjorde. Till viss del kanske det är detta synsätt 

som fortfarande lever kvar i rätten trots att lagstiftningen har ändrats. 

 

Ett kvinnligt offer ifrågasätts ibland på grund av sitt handlande, sina kläder och även hennes 

sexliv. Detta har jag inte upplevt i de samkönade domar som jag har analyserat. I fallet med 

det manliga offret och en manlig gärningsperson
124

 fanns en bild i rätten att offret frivilligt 

följt med gärningspersonen hem och att han kanske därför fick skylla sig själv för det som 

inträffat. I det fallet ansåg även rätten att det inte gick att avgöra hur förflyttingen till 

sovrummet gått till. Slutsatsen för rätten var då att denna gått till så som gärningspersonen 

påstått trots att målsägandens kompis Sven vittnat om att målsäganden inte gått att väcka kort 

före den påstådda våldtäkten. Här tycker jag mig se att offrets trovärdighet blir beroende av 

gärningspersonens könstillhörighet. Om man nu inte kunde dra några säkra slutsatser av hur 

förflyttningen gått till så borde man heller inte kunna säga att gärningspersonens version är 

mer trovärdig än offrets. Man borde helt enkelt enbart konstatera att det inte med säkerhet går 

att säga hur denna förflyttning gått till. 

 

Det finns en viss skillnad i hur offrets trovärdighet värderas beroende på hans eller hennes 

könstillhörighet. Det är mest framträdande i en del av de klassiska rättsfallen, med ett 

kvinnligt offer och en manlig gärningsperson, att fokus läggs på offret istället för på 

gärningen. Det är i dessa fall som jag både under min utbildning och i min analys ovan sett att 

offrets klädsel beskrivs detaljerat (vad spelar det för roll om klänningen är mjuk eller inte 

eller om linnet haft axelband eller varit axelbandslöst?). En persons kläder säger ingenting om 

hur villig eller ovillig personen är att ha sex med någon. Jag har rätt att klä mig hur jag vill 

utan att riskera att skulden för en våldtäkt läggs på mig istället för på den person som mot min 

vilja har sex med mig. Vi måste se till så att de som sitter i våra tingsrätter, hovrätter och 

högsta domstolar får mer kunskap om våldtäkter och hur offret kan reagera. Vi måste slå hål 

på myterna för att komma tillrätta med att rätten lägger fokus på fel ställe, d.v.s. på offret och 

offrets beteende, klädsel etc. istället för på gärningspersonens handling. 
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Våldtäktsmål är komplicerade på så sätt att det i många fall inte finns några vittnen som har 

sett det som hänt. Offrets ord ställs ofta mot gärningspersonens ord. Även om fokus inte läggs 

på offrets klädsel, sexliv eller beteende under kvällen i alla domar så kan jag konstatera att det 

i alla fall förekommer i en del fall. Ligger fokus på offrets kläder, sexliv och handlande både 

före och efter den påstådda våldtäkten i ett enda fall så är det i ett fall för mycket. När man så 

uttryckligt har sagt att detta inte ska få förekomma i rätten och att om det ändå gör det så ska 

det inte tas med i domen, så anser jag att man måste stärka åtgärderna för att motverka detta. 

Fokus ska ligga på gärningen inte på offret eller på förövaren som person. När fokus hamnar 

på offret och offrets beteende så riskerar vi att trovärdigheten hos offret sjunker med en 

eventuellt friande dom som följd, där det skulle ha blivit en fällande dom om fokus istället 

legat på själva gärningen. Offret ska, oberoende av sin könstillhörighet, aldrig tvingas att ta på 

sig en del av skulden för det som inträffat. Detta anser jag att det finns en risk för när just 

offrets kläder, sexliv och handlingar före och efter den påstådda våldtäkten är det som 

granskas hårdast i rätten. 
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