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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering  
Vid en första anblick kan det för en lekman tyckas okänsligt att skilja mellan vissa 

våldtäkter som grova och andra av normalgraden eller mindre grova. Många ställer 

spontant frågan om inte alla våldtäkter borde betraktas som grova och reagerar på ordet 

”normalgrad” i sammanhanget. Jo, våldtäkt är ett allvarligt brott, men nej, alla 

våldtäkter kan inte rubriceras som grova. Det är skiljelinjen mellan grov våldtäkt och 

våldtäkt av normalgraden, det vill säga när en våldtäkt betraktas som grov, som detta 

examensarbete handlar om. 

 År 1984 infördes brottsbeteckningen grov våldtäkt med egen straffskala i 

brottsbalken.1 I 6 kap 1 § fjärde stycket brottsbalken (1962:700) stadgas att straffet för 

den som döms för grov våldtäkt är fyra till tio års fängelse medan straffet för våldtäkt 

av normalgraden är lägst två och högst sex år enligt första stycket. 

En våldtäkts rubricering som grov eller av normalgraden får inte bara betydelse för 

längden på den dömdes straff och innehållet i hens belastningsregister. Beteckningen 

påverkar även vilka utredningsåtgärder som står till polisens förfogande under 

förundersökningen. Vid utredningar om grov våldtäkt finns till exempel förutsättningar 

för att använda ytterligare tvångsmedel i jämförelse med utredningar av våldtäkt av 

normalgraden. Svårhetsgraden får även avgörande betydelse för hanteringen av 

våldtäktsbrott som begås utomlands. Eftersom straffminimum för grov våldtäkt är fyra 

års fängelse är svensk domstol behörig att döma i mål om dessa brott utan krav på 

dubbel straffbarhet enligt 2 kap 3 § sjunde punkten BrB. Dock gäller behörigheten inte 

för mål där våldtäkten inte når upp till den kvalificerade svårhetsgraden så länge 

målsäganden är över 18 år, 2 kap 2 § 4 stycket fjärde punkten BrB. Efter 

förundersökning och åtal får gradindelningen av våldtäkt stor inverkan på de tilltalades 

liv. De som döms för grov våldtäkt får i större utsträckning än de som döms för 

våldtäkt av normalgraden fängelse eller sluten ungdomsvård som påföljd.2 

Såväl polis och åklagares som domstolarnas bedömning av om en våldtäkt är grov eller 

ej får alltså konsekvenser i ett flertal avseenden, men hur ska en sådan bedömning gå 

till och hur görs den i praktiken? I 6 kap 1 § fjärde stycket BrB stadgas att förekomsten 

av våld eller hot av särskilt allvarlig art, att flera förgripit sig på offret eller på annat 

                                                 
1 Prop 1983/84:105 s 1, 17. 
2 Olseryd, Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan, s 17.  
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sätt deltagit i övergreppet eller att gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet 

visat särskild hänsynslöshet eller råhet, särskilt ska beaktas i bedömningen. Dessa tre 

rekvisit är de enda omständigheter som enligt lagtext kvalificerar en våldtäkt som grov. 

Av rekvisitens ordalydelse att döma är det tydligt att lagstiftaren lämnat ett relativt stort 

tolkningsutrymme till landets domstolar att avgöra vilka brott som ska rubriceras som 

grov våldtäkt. Fördelen med ett stort tolkningsutrymme är att rätten ges goda 

förutsättningar att ta hänsyn till omständigheter som varit av vikt i det enskilda fallet. 

Tyvärr är det också problematiskt då det riskerar att få negativa konsekvenser ur 

förutsebarhetssynpunkt och utifrån den i 1 kap 9 § regeringsformen (1974:152) 

skyddade likhetsprincipen om allas likhet inför lagen och att lika fall ska behandlas 

lika. 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka gällande rätt och med hjälp av en 

genomgång av underrättspraxis analysera om bedömningar av om våldtäkter är grova 

eller ej, stämmer överens med gällande rätt samt att bringa klarhet i vad som faktiskt 

avgör bedömningen i praktiken. 

Frågeställningar som analyseras är: 

 Vad gör en våldtäkt grov enligt gällande rätt?  

 Vilka omständigheter föranleder att polis, åklagare och tingsrätt bedömer 

våldtäkter som grova? 

 Hur överensstämmer polis, åklagares och tingsrätters bedömningar med 

gällande rätt? 

 Hur förhåller sig de exemplifierande rekvisiten i lagtexten till bedömningarna i 

praxis?  

 Var går den nedre gränsen för grov våldtäkt i praktiken? 

En förhoppning är att läsaren ska få hjälp att i sitt arbete skilja mellan grov våldtäkt och 

våldtäkt av normalgraden. På så vis kan denna sammanställning av praxis bidra till 

ökad förutsebarhet och rättssäkerhet. 

1.3 Metod och material 
För att undersöka vad som avgör om en våldtäkt är grov eller ej i teorin har en 

rättsdogmatisk metod tillämpats. Enligt denna utreds gällande rätt utifrån principerna 

för hur de allmänt accepterade rättskällorna ska användas. Svaret på hur bedömningen 
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av en våldtäkts svårhetsgrad ska gå till har därför i första hand sökts i de formella 

rättskällorna lagtext och prejudikat från Högsta domstolen. Som tidigare har 

konstaterats innefattar lagstiftningen om grov våldtäkt ett stort tolkningsutrymme och 

praxis från prejudicerande instans är mycket begränsad avseende den nuvarande 

lagstiftningen. Därför har lagförarbeten, främst i form av propositioner och 

betänkanden, samt doktrin undersökts för mer konkreta anvisningar om bedömningen. I 

likhet med många jurister före mig har jag tillmätt propositionerna om 

sexualbrottslagstiftningen formell auktoritet.3 Inte minst gör jag det på grund av att HD 

i den dom som finns på området hänvisar till flera förarbetsuttalanden. 

För att kunna analysera hur bedömningen går till i praktiken och var den nedre gränsen 

för grov våldtäkt går i rättstillämpningen utgörs uppsatsen till stor del av en 

praxisstudie. Urvalet av praxis har jag gjort genom att från alla Sveriges tingsrätter 

beställa domarna eller målnumren till samtliga mål som har avslutats med dom under 

åren 2013 till och med 2016 med grov våldtäkt som huvudbrott. Tidsperioden har valts 

eftersom lagstiftningen om grov våldtäkt inte har förändrats, mer än i syfte att 

modernisera språket, under de här åren. Dessutom är tidsperioden lämplig då den 

innefattar ett relativt stort antal domar, nämligen 46 stycken. Att antalet domar är stort 

förbättrar inte domarnas position i rättskällehierarkin, men gör att de slutsatser som kan 

dras av praxisgenomgången, om hur bedömningen av om våldtäkter är grova eller av 

normalgraden går till i praktiken, blir mer representativa för svensk rättstillämpning än 

om de bara baserats på några enstaka mål.  

I avsikt att besvara var den nedre gränsen för grov våldtäkt går i praktiken har även 

domar om våldtäkt av normalgraden som avslutats under samma tidsperiod, 

analyserats. När det kommer till dessa domar har urvalet sett lite annorlunda ut. På 

grund av examensarbetets begränsning i tid och uppsatslängd har endast mål från Solna 

tingsrätt undersökts. Att lotten föll på just Solna tingsrätt beror på att jag inom ramen 

för examensarbetet gjorde en tioveckors praktik där och i samband med den kunde följa 

huvudförhandlingarna i några av de analyserade målen. Praxisgenomgången omfattar 

29 mål om våldtäkt av normalgraden, men uppsatsen har avgränsats till att enbart 

diskutera de mål som jag har bedömt ligger nära gränsen till grov våldtäkt. Den 

bedömningen baseras på förekomsten av de i 6 kap 1 § fjärde stycket BrB 

exemplifierade rekvisiten, förekomsten av omständigheter som föranlett att våldtäkter 

                                                 
3 Jfr Kleineman, Juridisk metodlära, s 21, 28. 
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bedömts som grova i praxis eller enligt gällande rätt, det straffvärde tingsrätten kommit 

fram till att brottet har eller om det under förundersökningen har rubricerats som grov 

våldtäkt. 

Praktiken vid Solna tingsrätt och den insyn i tingsrättsverksamhet den gav mig är en av 

flera anledningar till att praxisstudien i första hand utgörs av tingsrättsdomar. Ur ett 

rättsdogmatiskt perspektiv skulle detta kunna vara en grund för kritik mot arbetet. 

Tingsrättsdomar är inte en accepterad rättskälla enligt rättskälleläran.4 Dock är studien 

av underrättspraxis en förutsättning för att kunna jämföra teori och praktik. Det finns 

inte tillräckligt många prejudikat på området för att enbart kunna undersöka deras 

förhållande till lagtexten. Ett alternativ skulle kunna vara att istället undersöka domar 

från landets hovrätter. En nackdel med hovrättspraxis är att antalet domar är mer 

begränsat. Alla mål om grov våldtäkt som leder till dom passerar tingsrätten, men inte 

alla tingsrättsdomar överklagas. En annan fördel med tingsrättsdomarna är att 

tingsrätten som första instans måste ta ställning till alla rätts- och sakfrågor varför valet 

av rubricering i svårhet ofta motiveras mer utförligt i dessa domar. I hovrättsdomar är 

det inte säkert att svårheten ens diskuteras då den kan vara oomstridd. Många gånger är 

skuldfrågan och bevisläget det som åklagaren och den tilltalade är oense om. 

Eftersom svårhetsgraden av en våldtäkt får konsekvenser redan på förundersöknings-

stadiet är polis och åklagares bedömning av graden av hög relevans. I syfte att utreda 

vilka omständigheter som föranleder att de här aktörerna rubricerar våldtäkter som 

grova har förundersökningsprotokollen till merparten av målen från Solna tingsrätt 

analyserats. Inte heller förundersökningsprotokoll är en accepterad rättskälla,5 men 

studier av dem är en förutsättning för att kunna ta reda på hur bedömningen görs i 

praktiken. De avsnitt i uppsatsen som behandlar hur bedömningen går till i praktiken, 

gör inte anspråk på att följa den rättsdogmatiska metoden. Detta grundar sig i att 

rättsdogmatismen är främmande för underrättspraxis som rättskälla. Hur en lagregel 

tolkas i praktiken säger inte någonting om gällande rätt.6 Däremot kan material som 

inte skapar gällande rätt, till exempel underrättspraxis och förundersökningsprotokoll 

undersökas för att analysera och kritisera gällande rätt enligt den rättsanalytiska 

metoden.7 Praxisstudien följer därmed rättsanalytisk metod. Genom uppsatsens 

                                                 
4 Jfr Kleineman, Juridisk metodlära, s 28 f.  
5 Jfr Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s 46. 
6 Jfr Kleineman, Juridisk metodlära, s 29, 38. 
7 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s 46. 
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disposition framgår när resonemang är av de lege lata- respektive de lege ferenda-

karaktär.  

1.4 Uppsatsens disposition 
Analysen inleds i kapitel 2 med en rättsdogmatisk utredning av hur svårhets-

bedömningar, rent generellt ska gå till. I kapitel 3 inleds praxisstudien som är 

disponerad efter de tre rekvisiten i 6 kap 1 § fjärde stycket BrB: att fler än en förgripit 

sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet, våld eller hot av särskilt allvarlig 

art och att gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet. Varje avsnitt inleds med hur rekvisitet ska tolkas och 

tillämpas enligt gällande rätt, de lege lata. Därefter följer en genomgång och diskussion 

om hur bedömningen av om våldtäkter är grova eller ej har gjorts i tingsrättspraxis från 

åren 2013 till och med 2016. Praxisstudien innehåller inslag av de lege ferenda-

argumentation. I kapitel 4 diskuteras domar och förundersökningsprotokoll från Solna 

tingsrätt. En del av dessa behandlar våldtäkt av normalgraden. Dessa domar och 

förundersökningsprotokoll diskuteras i syfte att besvara var den nedre gränsen för grov 

våldtäkt går i praktiken. Några avslutande kommentarer ges slutligen i kapitel 5. 

2 Hur svårhetsbedömningar ska gå till 
Till vilken brottstyp eller svårhetsgrad en gärning hör, bestäms genom en 

helhetsbedömning av samtliga omständigheter vid utförandet av brottet. En omständlig-

het har störst relevans för gradindelningen om den är hänförlig till brottets straffvärde. 

Vilka omständigheter som är det framgår av 29 kap 1-3 §§ BrB. Härav följer att 

gradindelningen av brott är nära anknuten till straffvärdebedömningen.8 Alla faktorer 

av betydelse för brottets straffvärde har dock inte betydelse för bedömningen av om det 

är grovt eller inte. En avgörande skillnad är om omständigheten är av objektiv eller 

subjektiv karaktär.9 De objektiva omständigheterna beaktas vid gradindelningen, 

medan de subjektiva främst har betydelse vid straffmätningen. Undantaget som 

bekräftar regeln är gärningsmannens avsikt och motiv som också kan påverka 

svårhetsgraden. 10 

Ytterligare exempel på gradindelningens nära och ibland sammantrasslade förhållande 

till straffmätningen är att gradrubriceringen av ett brott, vid sidan av brottsexterna 

                                                 
8 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 27-29. 
9 SOU 1986:14, s 423. 
10 Prop 1987/88:120, s 80. 
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faktorer i 29 kap BrB, även påverkas av brottsinterna faktorer som framkommer av de 

konkreta straffbuden. Det är inte helt ovanligt att brottsinterna omständigheter 

sammanfaller med vad som annars varit brottsexterna, varför det blir särskilt viktigt att 

rätten inte ”dubbelräknar” omständigheter så att de blir avgörande för både brottets 

rubricering och dess straffvärde i för stor utsträckning.11  

Ovanstående är fallet vid bedömningen av om en våldtäkt är grov. Rekvisiten som 

utgjort brottsinterna omständigheter för brottet har varierat över tid och den 

utvecklingen presenteras närmare i praxisgenomgången under varje enskilt rekvisit. 

Enligt 6 kap 1 § fjärde stycket BrB ska särskilt beaktas om våldet eller hotet varit av 

särskilt allvarlig art, om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars 

visat särskild hänsynslöshet eller råhet för att kvalificera en våldtäkt som grov.  

3 Grova våldtäkter i teori och praktik 
Analysen som följer är disponerad efter de tre brottsinterna faktorerna som kvalificerar 

våldtäkter som grova. Varje rekvisit har tilldelats ett eget avsnitt som alla inleds med 

hur den brottsinterna faktorn tolkas enligt gällande rätt. Sedan följer en genomgång och 

diskussion om hur rekvisitet har tillämpats i underrättspraxis och hur denna praxis 

förhåller sig till det gällande rättsläget. I domar om grov våldtäkt använder tingsrätterna 

samma upplägg i domskrivningen. Innan rätten övergår till påföljdsfrågan finns ett 

stycke, ofta med rubriken rubricering, där domstolen motiverar sin bedömning av 

brottets svårhetsgrad. I min kategorisering av praxisstudiens domar har jag placerat och 

valt att diskutera målen efter vilket eller vilka rekvisit som framgår av detta 

”rubriceringsstycke”. Då det inte är helt ovanligt att tingsrätterna hänvisar till mer än 

ett rekvisit finns ett avsnitt om både våld eller hot av särskilt allvarlig art och att 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskild hänsynslöshet eller 

råhet. Eftersom gradindelningen sker genom en helhetsbedömning finns det domar där 

rätten inte hänvisat till något bestämt rekvisit utan till konkreta omständigheter vid 

våldtäkten. Dessa mål har kategoriserats som Övriga fall och diskuteras under avsnitt 

3.5. Min kategorisering har gjorts med reservation för att tingsrätterna har gjort en 

helhetsbedömning och att det därför finns en risk att de inte har angett samtliga 

omständigheter som har påverkat bedömningen i rubriceringsstycket. I de mål där det 

                                                 
11 Borgeke, Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, s 45. 
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av domskälen framkommer att andra omständigheter också har påverkat bedömningen 

presenteras dessa. 

3.1 Om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet 

3.1.1 Gällande rätt 
Redan vid införandet av grov våldtäkt i BrB år 1984 angavs gruppvåldtäkt som ett 

exempel på när en våldtäkt uppenbart ska rubriceras som grov.12 Trots detta var det 

först i samband med sexualbrottslagstiftningen av år 2005 som ett rekvisit om fleras 

delaktighet i övergrepp infördes i lagtexten. Sedan dess har lokutionen om fler än en 

förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet i 6 kap 1 § fjärde stycket 

BrB inte ändrats. Rekvisitet stadgades i lag i syfte att förtydliga att bedömningen 

normalt sett ska påverkas av om flera personer deltagit i gärningen.13 

Före år 2005 bedömdes gruppvåldtäkter som grova genom tillämpning av rekvisitet att 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskild hänsynslöshet till 

exempel på den grunden att målsägandens läge varit särskilt utsatt. För att en 

gruppvåldtäkt skulle vara så kvalificerad krävdes att målsäganden uppfattade 

situationen som förenad med total hjälplöshet och som utomordentligt skrämmande. 

Vidare betonades det i propositionen från år 1991 att för gradindelningen av 

gruppvåldtäkter inte skulle uppställas krav på inslag av direkt förnedrande behandling 

eller förekomst av allvarlig misshandel. Att de delaktiga i våldtäkten varit fler än en 

ansågs och anses vara en ytterst allvarlig integritetskränkning och tillräcklig för att 

kvalificera gärningen.14 Ur legalitets- och rättssäkerhetssynpunkt är det bättre att 

rekvisitet stadgats i lagtexten. Rekvisitet att genom tillvägagångssättet visa särskild 

hänsynslöshet eller råhet lämnar utrymme för tolkning vilket är positivt eftersom det är 

svårt att lagstifta på ett detaljerat sätt som omfattar alla sätt att genomföra en grov 

våldtäkt på. Dock är det, enligt min mening, en brist i lagtexten när även sådana 

omständigheter som enkelt går att formulera på ett tydligt sätt faller under ett rekvisit 

med stort tolkningsutrymme. Antalet delaktiga vid en våldtäkt är ett kvantitativt 

rekvisit, i den bemärkelsen att bedömningen av om det är uppfyllt kan ske genom att 

räkna antalet deltagare. En annan sak som är värd att upprepa och betona är att 

                                                 
12 Prop 1983/84:105 s 53. 
13 Jfr prop 2004/05:45 s 8, 55 f, 139. 
14 Prop 1991/92:35 s 91.  
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gruppvåldtäkter alltså är särskilt straffvärda på grunden att målsäganden uppfattar dem 

som oerhört skrämmande och förenade med total hjälplöshet.  

Hur ska då bedömningen om en våldtäkt inneburit att fler än en förgripit sig på offret 

eller på annat sätt deltagit i övergreppet gå till? De enklaste fallen rent bedömnings-

mässigt är de så kallade gruppvåldtäkterna. Med detta avses att flera gärningsmän har 

utsatt offret för flera övergrepp under en begränsad tidsperiod. Av rekvisitets 

ordalydelse och tillhörande proposition framgår med all tydlighet att även andra typer 

av delaktighet än strikt gärningsmannaskap omfattas av bestämmelsen. Regeringens 

avsikt med införandet av rekvisitet var att tydliggöra att de våldtäkter där flera personer 

genomfört sexuella handlingar med offret eller på annat sätt tagit aktiv del i 

övergreppet är kvalificerade i svårhetsgrad. Därför omfattar rekvisitet även 

medverkansgärningar enligt 23 kap 4 § BrB.15  

För att som medverkande kunna dömas till ansvar för brott krävs enligt svensk rätt att 

personen har främjat gärningsmannens otillåtna gärning med råd eller dåd. Det ställs 

inte särskilt höga krav på medverkansgärningen. Till exempel är det tillräckligt för 

främjande att stärka gärningsmännen i deras uppsåt. Det som krävs är att den 

medverkandes gärning ska ha inflytande på händelseutvecklingen i brottsfrämjande 

riktning. Även ett tämligen betydelselöst främjande som att hålla i gärningsmannens 

rock under en misshandel konstituerar osjälvständigt brottsansvar genom den psykiska 

inverkan på gärningsmannen. Ett exempel på en medverkansgärning vid våldtäktsbrott 

är att hålla fast offret medan gärningsmannen i strikt mening genomför ett påtvingat 

samlag eller därmed jämförlig handling.16 I vissa situationer kan det vara svårt att 

avgöra om en person som deltagit i eller närvarat vid en otillåten gärning är att bedöma 

som strikt gärningsman, medverkande eller åskådare. Ett exempel på en sådan situation 

är när flera personer deltar vid utförandet av ett brott, men inte alla gör det i sådan 

utsträckning att de självständigt har agerat på ett sätt som lever upp till 

brottsdefinitionen. De här fallen kan lösas genom att alla tilltalade döms till ansvar som 

medgärningsmän. Viktigt att komma ihåg är att det som gärningsmännen tillsammans 

har gjort är otillåtet och att alla ska ha uppsåt till det. I likhet med främjande ställs det 

inte några höga krav på samförstånd mellan gärningsmännen. Så länge de är 

införstådda med den andras handlande implicit är kravet för ansvar uppfyllt. Att döma i 

                                                 
15 Prop 2004/05:45 s 55 f, 139, 210 f. 
16 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 437 f, 440. 
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medgärningsmannaskap gör det möjligt för rätten att lösa de fall där orsaksförloppen är 

okända och det går att visa att flera personer genom sina handlanden har åstadkommit 

en följd, men då det inte går att bevisa vems enskilda handling som har föranlett den.17 

En förutsättning för medgärningsmannaskap i våldtäkt är att brottet inte anses vara 

egenhändigt. 

Dock är rekvisitet i 6 kap 1 § fjärde stycket BrB mindre vidsträckt än brottsbalkens 

medverkansbestämmelser. En handling kan utgöra medverkan till våldtäkt, 6 kap 1 § 

första stycket BrB, utan att för den sakens skull vara en medverkanshandling som 

medför att flera personer har deltagit i övergreppet enligt fjärde stycket. Ett exempel på 

en medverkanshandling som inte omfattas av på annat sätt deltagit i övergreppet är att 

hålla vakt när en gärningsman i strikt bemärkelse genomför en våldtäkt.18 

Medverkansläran kan trots detta få stort genomslag vid brottets gradindelning. 

Omständigheter hos främjaren kan nämligen användas för att konstruera 

medverkansobjektet. Till exempel blir ett rån grovt om främjaren, men inte 

gärningsmannen, bär vapen. Båda måste likväl ha uppsåt till förekomsten av vapnet. 19 

Utöver våldtäkter som uppfyller tidigare beskrivna definition av gruppvåldtäkter ska i 

regel även våldtäktsbrott där inte fler än ett samlag eller med samlag jämförlig 

handling förekommit och fler än en person tagit aktiv del i övergreppet, bedömas som 

grova. Den snarlika situationen att målsäganden utsatts för inte fler än ett påtvingat 

samlag eller därmed jämförlig handling och därutöver andra övergrepp ska bedömas 

som grov våldtäkt för gärningsmannen som genomfört den med samlag jämförliga 

handlingen. Dock gäller täckningsprincipen, varför gärningsmannen måste ha uppsåt 

till att även andra förgriper sig på målsäganden. De i övrigt medverkande personernas 

brottstyp bestäms baserat på deras handlande och uppsåt.20 Alltså kan samma 

våldtäktssituation bedömas som olika brott och olika medverkansgrad för olika 

deltagande personer. 

För bedömningen av om en våldtäkt är grov eller av normalgraden spelar det inte någon 

roll om brottsoffret utsatts för flera övergrepp som har utförts av olika personer var för 

sig i en följd eller om de olika personerna förgripit sig på målsäganden samtidigt. Av 

propositionen till 2005 års sexualbrottslagstiftning framkommer tydligt att en våldtäkt 

                                                 
17 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 402. 
18 Prop 2004/05:45 s 56, 139, 210. 
19 Jfr Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 442 f och Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 406. 
20 Prop 2004/05:45 s 55 f, 139, 210 f. 
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är grov oavsett om de medverkande utför samtidiga sexuella handlingar eller om de 

turas om.21 Därför är det överraskande att ett av mycket få prejudikat rörande 

bedömningen av våldtäkters svårhetsgrad har behövt tillskapas om just detta. I NJA 

2016 s. 819 repeterar HD ovan presenterade lagstiftningsmotiv och betonar att en 

våldtäkt är att bedöma som grov när målsäganden utsätts för flera övergrepp och de 

medverkande i vissa delar tagit gemensam del i händelseförloppet, men i andra 

genomfört övergreppen var för sig i en följd. I målet befann sig dessutom de två 

gärningsmännen i händelsernas omedelbara närhet under hela händelseförloppet. I 

enlighet med motiven till 6 kap 1 § 4 stycket BrB ändrade HD hovrättens dom och 

dömde den tilltalade för grov våldtäkt.22 

3.1.2 Praxis där flera personer deltagit i våldtäkt  
Som framgått ovan finns det många sätt att konstruera en våldtäkt som grov utifrån 

rekvisitet att fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet 

som är förenliga med gällande rätt. Vid en första anblick kan rekvisitet verka enkelt att 

tolka och tillämpa. Det är väl bara att räkna hur många som deltog i övergreppet och är 

det fler än en så är våldtäkten grov? Det är ett kvantitativt rekvisit, men med tanke på 

såväl verklighetens som medverkanslärans komplexitet samt ovan nämnda 

begränsningar av vilka medverkanshandlingar som lever upp till rekvisitet för att en 

våldtäkt ska bedömas som grov, är det inte lika lätthanterligt som det först kan verka. 

Därför har jag valt att ytterligare kategorisera de våldtäktsmål som tingsrätterna bedömt 

som grova utifrån att flera personer deltagit i brottet. För att uppnå en tydlig 

framställning där domarnas likheter klart framkommer har jag delat in målen efter 

vilken form de tilltalades deltagande i övergreppet haft. Ett resultat av praxis-

genomgången är följande fem kategorier: Definitionsenliga gruppvåldtäkter, 

Medhjälpare, Medgärningsmän, Mer eller mindre aktiva åskådare och Underlåtenhet 

att avslöja grov våldtäkt. 

3.1.2.1 Definitionsenliga gruppvåldtäkter 

Definitionsenliga gruppvåldtäkter utgår från tidigare nämnda definition23 av grupp-

våldtäkter: att flera gärningsmän utsatt målsäganden för flera övergrepp under en 

begränsad tidsperiod. För att avgränsa dessa fall från dem där någon eller några 

deltagare är medgärningsmän har jag till definitionen lagt till att gärningsmännen 

                                                 
21 Prop 2004/05:45 s 139.  
22 NJA 2016 s 819 (831 f). 
23 Jfr prop 2004/05:45 s 56. 
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utöver aktiv del i en sexuell handling måste ha utövat en tvångshandling eller utnyttjat 

offrets särskilt utsatta situation. Av de 18 domar där antalet deltagande har hävdats vara 

fler än en är det tre24 jag funnit tillhöra denna kategori.  

Norrköpings tingsrätts dom B 2090-14: Bråvallafestivalen 

Ett av dessa tre mål är ”Bråvallafestivalen”. I fallet dömde Norrköpings tingsrätt två 

män, T1 och T2, för grov våldtäkt och ytterligare två, T3 och T4,25 för försök till grov 

våldtäkt som ägt rum i en husvagn på Bråvallafestivalen. T3 begick försök till grov 

våldtäkt genom att han befann sig mellan MÄ:s ben, tog på hennes bröst samt 

onanerade i syfte att få erektion. Det sistnämnda gjorde även T4, vilket i kombination 

med att han hade sin hand mellan MÄ:s ben konstituerade försöksbrottet. MÄ befann 

sig under samtliga gärningar i en särskilt utsatt situation. Trots att rätten konstaterade 

att det mellan gärningsmännen fanns ett tyst samförstånd om att det var flera stycken 

som stod i tur att förgripa sig på MÄ, det vill säga förutsättningar att döma i 

medgärningsmannaskap, gjorde tingsrätten bedömningen att MÄ utsattes för två 

fullbordade grova våldtäkter och två försök till samma brott. Den enda grund som 

framkommer av domskälen till att domstolen rubricerade gärningarna som grova är att 

det var flera gärningsmän som utsatte MÄ för flera övergrepp i följd. Att målsäganden 

endast var 17 år vid tiden för våldtäkterna verkar inte ha påverkat gradindelningen.26 

Göta hovrätt instämde i tingsrättens slutsats att situationen var att bedöma som grov 

våldtäkt, 6 kap 1 § andra och fjärde stycket BrB, eftersom flera personer begått sexuella 

handlingar mot MÄ. Däremot bedömde de T3:s och T4:s förehavanden som medhjälp 

enligt 23 kap 4 § andra stycket BrB då de skedde i direkt anslutning till MÄ och på 

grund av att T3 och T4 ”bidragit till den stämning som uppmuntrat T1 och T2 i deras 

gärningar”. Rätten ansåg utvidgat medgärningsmannaskap vara uteslutet för T3:s och 

T4:s del eftersom det av ordalydelsen i 6 kap 1 § andra stycket BrB framgår att 

utnyttjandefallen av våldtäkt fortfarande är egenhändiga brott.27 

Ystad tingsrätts dom B 2429-15: Dikeskanten 

En annan definitionsenlig gruppvåldtäkt utgör saken i ”Dikeskanten”. I målet har fem 

tonårspojkar varit på väg hem till det gemensamma boendet för ensamkommande 

flyktingbarn, när två av pojkarna, T1 och T2, utsatte MÄ för våld och i vart fall försök 

                                                 
24 Utöver de diskuterade målen se även Södertörns tingsrätts dom B 14189-15 där tre gärningsmän 

utsatte målsäganden för samtidiga sexuella handlingar. 
25 T = tilltalad, MÄ = målsägande. 
26 Jfr Norrköpings tingsrätt dom B 2090-14 s 1, 3, 5, 7, 24, 26, 28 f.  
27 Göta hovrätt dom B 555-16 s 1, 4, 13-15. 
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till analt samlag i en dikeskant. Den tredje pojken, T3, var närvarande under våldtäkten 

och erbjöds av de andra tilltalade att förgripa sig på MÄ. T3 dömdes av tingsrätten som 

medgärningsman eftersom det var bevisat att han utövat våld mot och hållit fast MÄ 

under tiden han våldtogs av T1 och T2. Ystad tingsrätt rubricerade brottet som grovt 

med hänvisning till omständigheterna vid gärningen. Den enda omständighet som 

exemplifieras är MÄ:s låga ålder, vilken har uppgetts vara 15 år. Av domskälen 

framgår dock att det för gradindelningen inte har haft någon betydelse om den sexuella 

handlingen bestod av analt samlag eller försök till sådant.28 Fördelen med denna dom är 

betoningen av att gradindelningen är en helhetsbedömning, men det hade inte skadat 

om rätten förtydligat vilka omständigheter som var kvalificerande.29  

Vilka omständigheter som kvalificerat våldtäkten är tydligare i hovrättens dom. I 

svårhetsbedömningen hänvisade Hovrätten över Skåne och Blekinge till de av 

åklagaren anförda skälen att två personer förgrep sig på MÄ, att tre personer deltog i 

övergreppet som dessutom ska ha skett inför en fjärde person. Det är mindre tydligt 

varför hovrätten kommit fram till att T1, T2 och T3 ska dömas för att tillsammans och i 

samförstånd, alltså i medgärningsmannaskap, ha begått våldtäkten. Det är också lätt att 

ställa sig kritisk till att MÄ:s låga ålder överhuvudtaget inte nämns som en 

omständighet som kvalificerat brottet. I synnerhet gäller detta som målsägandens ålder 

låg så nära brottet grov våldtäkt mot barn i 6 kap 4 § tredje stycket BrB.30 

3.1.2.2 Medgärningsmän  

Den vanligast förekommande kategorin av våldtäkter som av tingsrätterna bedömts 

som grova på grund av att flera personer deltagit i övergreppet beskrivs med termen att 

de åtalade utfört gärningarna tillsammans och i samförstånd. De döms som gärnings-

män i medgärningsmannaskap. 

3.1.2.2.1 Medgärningsmannaskap och egenhändighet 

En medgärningsman agerar i samråd, samverkan eller i samförstånd med de andra som 

deltar i gärningarna, det vill säga att hen åtminstone är implicit införstådd med vad de 

andra gör. Ett exempel på när medgärningsmannaskap för våldtäkt inte är uppnått är 

när en person hittar en människa som har blivit svårt misshandlad av någon annan och 

personen genomför ett samlag med den misshandlade. Allmänt kan detta beskrivas som 

                                                 
28 Ystad tingsrätt dom B 2429-15 s 8-10 
29 På grund av att MÄ inte har hörts under huvudförhandlingen framgår väldigt få omständigheter för en 

läsare som inte var på plats under förhandlingen och som inte tagit del av förhören från 

förundersökningen. 
30 Jfr Hovrätten över Skåne och Blekinge dom B 217-16 s 8 f. 
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att det inte är medgärningsmannaskap när A begår halva brottet och B återstoden.31 

Detta är förståeligt eftersom situationen med de två för varandra främmande 

gärningsmännen som av en slump begår brott mot samma målsägande knappast kan 

tänkas ha agerat i samråd, samverkan eller samförstånd. Det är ett i litteraturen vanligt 

förekommande exempel på hur medgärningsmannaskap begränsas och följs ofta av 

konstaterandet att våldtäkt åtminstone tidigare har betraktats som ett egenhändigt brott. 

Idén att gärningsmannaskap vid våldtäkt konstitueras genom kravet att samma person 

måste begå såväl tvångshandlingen som den sexuella handlingen har successivt avtagit 

i betydelse och avfärdas idag i underrättspraxis.32 Däremot anses utnyttjandefallen av 

våldtäkt fortfarande vara egenhändiga brott mot bakgrund av ordalydelsen att den som 

med en person genomför samlag eller en sexuell handling i 6 kap 1 § andra stycket 

BrB.33 Detta stämmer väl överens med den åtskillnad 2008 års Sexualbrottsutredning 

gjorde mellan tvångs- och utnyttjandefallen av våldtäkt. Enligt utredningen finns det 

goda skäl att göra avsteg från den traditionella synen på sexualbrott som egenhändiga 

brott när brottet begåtts genom tvångshandling, men inte när gärningsmannen utnyttjat 

målsägandens särskilt utsatta situation.34 Exemplet på våldtäkt som egenhändigt brott, 

att det inte skulle vara våldtäkt överhuvudtaget när två olika personer var för sig begår 

”halva” våldtäktsbrottet, kan kritiseras och är enligt min åsikt svårförenligt med dagens 

kriminalisering av våldtäkt. Exemplet borde sakna praktisk betydelse redan av den 

anledningen att A kan dömas för misshandel enligt 3 kap 5 § BrB och B för våldtäkt 

enligt 6 kap 1 § andra stycket BrB. Det är svårt att föreställa sig en situation där en 

svårt misshandlad person, som senare påträffas av B och blir utsatt för ett sexuellt 

övergrepp, inte befinner sig i en särskilt utsatt situation på grund av kroppsskada eller 

allvarlig rädsla. Det är en annan sak att B inte kan dömas för grov våldtäkt för att flera 

personer deltagit i övergreppet. En lösning i det avseendet är att B genom sitt 

tillvägagångssätt, att påträffa och genomföra sexualhandlingar mot en svårt 

misshandlad person, visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

3.1.2.2.2 Det ordinära medgärningsmannaskapet 

Som ordinärt medgärningsmannaskap har jag kategoriserat det mål där de tilltalade 

agerat som medgärningsmän genom att delta i brottet utan att deras respektive 

                                                 
31 Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 433 och Jareborg, Allmän kriminalrätt, s 402. 
32 T ex Solna tingsrätt dom B 7206-14 s 13, Göta hovrätt dom B 555-16 s 14, Falu tingsrätt dom B 177-

16 s 13 och Norrköpings tingsrätt dom B 2090-14 s 25. 
33 Jareborg, Friberg, Asp, Ulväng, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 118.  
34 SOU 2010:71 s 194 f. 
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handlingar ensamma uppfyller straffbudet. Det finns en implicit överenskommelse dem 

emellan om att utföra gärningarna och de har inte agerat oberoende av varandra.35 

Stockholms tingsrätts domar B 11469-15 och B 2588-16: Klippan  

Att flera gärningsmän gemensamt och i samförstånd våldtog målsäganden är 

anledningen till att de av Stockholms tingsrätt avgjorda målen ”Klippan” bedömdes 

som grova våldtäkter.36 MÄ utsattes för upprepade samlag av fyra män vid en klippa. 

Våldtäkten inleddes med att T1 hotade och misshandlade MÄ med ett flertal slag mot 

huvudet samt genom att ta stryptag om MÄ:s hals. Detta skedde i närvaro av T2. 

Misshandeln övergick i ett första skede av sexuella handlingar där MÄ hölls fast 

samtidigt som T1 och T2 klädde av henne samt turades om att utsätta henne för samlag. 

Under tiden T2 våldförde sig på MÄ anslöt ytterligare fyra män till platsen. När T2 var 

färdig med MÄ och hon försökte klä på sig inleddes det andra skedet av våldtäkten. 

Under detta utsattes MÄ av T1, T2, T3 och T4 för flera vaginala och ett analt samlag. I 

detta andra skede befann sig MÄ i en särskilt utsatt situation på grund av allvarlig 

rädsla. Angående gärningsmannaskapet har tingsrätten konstaterat att T1 i det första 

skedet av våldtäkten var gärningsman i strikt mening, medan T2 agerade i egenskap av 

medgärningsman. I det andra skedet handlade T1, T2, T3 och T4 i samförstånd.37 

3.1.2.2.3 Strikt gärningsmannaskap som har blivit medgärningsmannaskap  

Domarna som presenteras under denna rubrik har gemensamt att tingsrätterna har 

kommit fram till att de tilltalade har begått grov våldtäkt i medgärningsmannaskap trots 

att det av domskälen framkommer omständigheter som talar för att de tilltalade 

egentligen har agerat i strikt gärningsmannaskap. Med strikt gärningsmannaskap avser 

jag Svenssons definition: att den enskilde gärningsmannen själv har uppfyllt rekvisiten 

i straffbestämmelsen.38 Jag anser därför att målen egentligen hör hemma under 

kategorin definitionsenliga gruppvåldtäkter tillsammans med de andra mål där 

målsäganden utsatts för flera övergrepp av flera gärningsmän under en begränsad 

tidsperiod och där varje gärningsman antingen utfört en tvångshandling eller utnyttjat 

målsägandes särskilt utsatta situation. 

 

 

                                                 
35 Svensson, Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott, s 35-38. 
36 Målen avser samma händelse, men avgjordes under olika huvudförhandlingar eftersom en av de 

tilltalade fortfarande var okänd för polisen när den första förhandlingen hölls. 
37 Stockholms tingsrätts domar B 11469-15 s 7, 13-16 och B 2588-16 s 6 f, 12-15. 
38 Svensson, Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott, s 34. 
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Varbergs tingsrätts dom B 1115-15: Bilen vid sjön 

I NJA 2016 s 819 har HD tagit ställning till om våldtäkten i det överklagade målet 

”Bilen vid sjön” är grov. Svaret på frågan är ett ja med tanke på att fler än en person 

förgrep sig på målsäganden. Även omständigheterna i övrigt föranledde 

rubriceringen.39 Att HD inte har utvecklat vilka omständigheter den syftar på är synd 

med tanke på att det inte finns något annat prejudikat avseende gränsen mellan grov 

våldtäkt och våldtäkt av normalgraden utifrån gällande lagstiftning. Av tingsrättsdomen 

framgår att MÄ befunnit sig i de tilltalades bil när gärningsmännen otillbörligt börjat 

utnyttja MÄ:s särskilt utsatta situation genom att penetrera hennes underliv och mun 

med fingrar. I ett senare skede har T1 slickat på MÄ:s kön, under samma skede förde 

T2 in fingrar i hennes underliv. T2 gick sedan ut ur bilen medan T1 utsatte MÄ för ett 

samlag. Efter detta hjälptes männen åt att lyfta MÄ till baksätet i syfte att T2 där skulle 

fortsätta våldtäkten, vilket han gjorde genom försök till samlag. Enligt tingsrätten 

visade T1 särskild hänsynslöshet och råhet genom gärningen och genom att gärnings-

männen hindrade MÄ att lämna bilen. Eftersom T1 och T2 agerade tillsammans och i 

samförstånd under övergreppen är båda medgärningsmän till grov våldtäkt. Trots att 

våldtäkten föregåtts av att T1 var behjälplig i att skapa bättre förutsättningar för T2 att 

våldta MÄ och att båda förgrep sig på offret40 gjorde hovrätten den, enligt mig, 

felaktiga bedömningen att den enda åtalade gärningsmannen, T1, inte begått grövre 

brott än våldtäkt av normalgraden.  

Det ska påminnas om att det aktuella rekvisitet för att bedöma en våldtäkt som grov i 6 

kap 1 § fjärde stycket BrB är att fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt 

deltagit i övergreppet och att rekvisitet inte förutsätter att samtliga deltagare deltagit i 

hela våldtäkten.41 I konflikt med legalitetsprincipen konstaterade hovrätten att båda 

männen deltog i det inledande skedet och i att flytta MÄ till baksätet i syfte att T2 där 

skulle förgripa sig på henne sexuellt. Att männen agerat tillsammans ansåg hovrätten 

vara försvårande, men inte tillräckligt för att kvalificera våldtäkten som grov. Den 

omständighet som hovrätten anförde som grund till denna bedömning är att MÄ 

uppfattade det som att det bara befann sig en gärningsman åt gången i bilen under de 

allvarligaste delarna av övergreppen. Istället för att tillämpa den i 6 kap 1 § fjärde 

stycket BrB lagstadgade ordalydelsen om att flera ska ha förgripit sig på offret eller på 

                                                 
39 NJA 2016 s 819 (832). 
40 Varbergs tingsrätt dom B 1115-15 s 9 f, 18 f.  
41 Prop 2004/05:45 s 139. 
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annat sätt deltagit i övergreppet tog hovrätten sig friheten att grunda svårhets-

bedömningen på att ”gärningsmännen inte har agerat så mycket tillsammans eller hjälpt 

varandra på sådant sätt att gärningen är att rubricera som grov”.42  

Misstaget av Hovrätten för Västra Sverige ligger i att den har bortsett från att det skede 

som enligt hovrätten inte utgör de ”allvarligaste delarna av övergreppet” det vill säga 

att båda gärningsmännen deltagit i att utsätta MÄ för oralsex och vaginal penetration 

med fingrar, uppfyller rekvisiten om våldtäkt i 6 kap 1 § andra stycket BrB. I och med 

detta har flera personer förgripit sig på offret. Det har de även gjort när de var för sig, 

men i en följd utsatte MÄ för vaginalt samlag respektive försök till sådant där 

gärningsmannens och målsägandens könsdelar berörde varandra. Utöver detta kan det 

faktum att männen tillsammans lyfte MÄ till baksätet i avsikt att T2 där skulle våldta 

henne anses stå i paritet med att hålla fast offret medan en annan gärningsman 

genomför sexuella handlingar. Detta är en medverkansgärning som är tillräcklig för att 

6 kap 1 § fjärde stycket BrB ska vara uppfyllt. 

Göteborgs tingsrätts dom B 3536-16: Efterfesten 

I målet ”Efterfesten” följde de två 16-åriga målsägandena med de två tilltalade på 

efterfest. På festen utsatte de två männen flickorna för vaginalt, analt och oralt samlag 

samt vaginal penetration med fingrar. MÄ1 utsattes därutöver för anal penetration med 

fingrar, medan MÄ2 fick tåla att T1 genomförde oralsex på henne. Övergreppen 

videodokumenterades. Utöver att fler än en person förgrep sig på målsägandena 

rubricerades gärningarna som grova därför att de tilltalade bjöd flickorna på alkohol 

och narkotika och på så vis var delaktiga i att försätta dem i ett hjälplöst tillstånd.43 

Eftersom det är styrkt att båda tilltalade både bidrog till och otillbörligt utnyttjade båda 

målsägandenas hjälplösa tillstånd och båda tilltalade utförde sexuella handlingar mot 

båda målsägandena, är det svårt att förstå varför inte båda tilltalade också kan dömas 

som gärningsmän i strikt mening. 

Göteborgs tingsrätts dom B 14608-14: Slag i ansiktet 

Våldtäkten ”Slag i ansiktet” har bedömts som grov för att två gärningsmän tvingade 

MÄ till upprepade samlag och under gärningarna visade särskild hänsynslöshet och 

råhet genom att de flera gånger slog MÄ i ansiktet och på överkroppen så att hon 

                                                 
42 Jfr NJA 2016 s 819 (827).  
43 Göteborgs tingsrätt dom B 3536-16 s 14-18, 35 f. Ett snarlikt mål är Stockholms tingsrätts dom B 

13257-13. 
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saknade möjlighet att försvara sig. Tingsrätten ansåg att T1 och T2 agerade tillsammans 

och i samförstånd.44 

Enligt Wennberg har en tendens iakttagits i svensk rättskipning sedan millennieskiftet, 

nämligen att innebörden av medgärningsmannaskap har utvidgats genom tillämpningen 

av begreppet tillsammans och i samförstånd.45 Uttrycket förekommer flitigt i den här 

praxisgenomgången.46 Medgärningsmannaskap aktualiseras i situationer där flera 

gärningsmän gemensamt uppfyller brottsrekvisiten. Om den enskildes handling 

uppfyller brottsrekvisiten oberoende av den andres gärning bör de däremot dömas för 

att självständigt ha begått var sitt brott.47 Då samtliga medgärningsmän i de tre 

refererade domarna har utfört både sexuella handlingar och uppfyllt våldtäkts-

bestämmelsens rekvisit om tvång eller utnyttjande anser jag att de tilltalade istället 

borde ha dömts som strikta gärningsmän och att såväl åklagare som tingsrätt hade 

kunnat avstå från skrivelsen ”tillsammans och i samförstånd”. Eftersom rätten inte är 

bunden av brottets rättsliga beteckning eller tillämpligt lagrum i yrkandet, 30 kap 3 § 

rättegångsbalken (1942:740), och dessutom ska försöka avhjälpa otydligheter och 

ofullständigheter i de uttalanden som görs, 46 kap 4 § andra stycket RB, föreligger det 

inte några formella hinder för att göra avsteg från åklagarens gärningsbeskrivning så 

länge de tilltalade inte döms för fler än stämningsansökans gärningsmoment.48 Målen 

utgör exempel på trenden att i allt större utsträckning använda konstruktionen 

medgärningsmannaskap. Fördelen med dessa exempel är att de inte är missgynnande 

för de tilltalade. Värre är den potentiella utvecklingen där medgärningsmannaskapet 

omfattar situationer där tilltalade döms som medgärningsmän på grund av att de befann 

sig på fel tillfälle vid fel tidpunkt och där det inte kan bevisas att de deltagit i det 

egentliga brottet.  

3.1.2.2.4 Medgärningsmannaskap eller inte något gärningsmannaskap alls? 

I målet B 177-16 från Falu tingsrätt var situationen annorlunda. Här dömdes tre män för 

grov våldtäkt i medgärningsmannaskap efter att en kvinna våldtogs under överfalls-

liknande omständigheter i en gränd. Brottet bedömdes som grovt eftersom flera 

                                                 
44 Göteborgs tingsrätt dom B 14608-14 s 5, 18 f. 
45 Wennberg, Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap, s 615. 
46 Utöver de här refererade målen även i fyra mål där åklagaren yrkat på ansvar för grov våldtäkt i 

medgärningsmannaskap, men där åtalen ogillats av tingsrätterna. Gällivare tingsrätt dom B 392-15, 

Stockholms tingsrätts domar B 19022-12 och B 3929-16, Södertörns tingsrätt dom B 9355-16. 
47 Wennberg, Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap, s 616. 
48 Jfr Ekelöf, Rättegång Andra häftet, s 131 och Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång Femte häftet, s 200-

202. 
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personer varit delaktiga i utförandet. Av målsägandeförhöret framgår att det inte var 

mer än en av de tilltalade, T1, som utförde sexuella handlingar mot henne, men att en 

annan, T2, höll fast henne under tiden. Den tredje medgärningsmannen, T3, deltog 

varken i de sexuella handlingarna eller i fasthållandet, men kommunicerade med T1 

och T2 samt var med och omringade MÄ utan att göra några ansträngningar för att 

avbryta våldtäkten. Med hänvisning till att det inte krävs att alla gärningsmän utför 

sexuella handlingar för att medgärningsmannaskap ska föreligga hävdade tingsrätten att 

de tre tilltalade hade en gemensam brottsplan och agerade i samförstånd.49  

Domen överklagades till Svea hovrätt som gjorde en helt annan bedömning av 

bevisningen i målet och frikände alla tre. Det var inte styrkt vem av de tre tilltalade som 

var T1 respektive T2. Vad gäller T3, som inte deltog i övergreppet ansåg hovrätten att 

det saknades bevis för att han främjat gärningen genom att kommunicera med T1 och 

T2, stötta dem med sin närvaro eller i övrigt gett stöd i angreppet.50 Hovrättens 

domskäl ger exempel på ett handlande som alltså inte är tillräckligt för att skapa ansvar 

som medgärningsman. 

3.1.2.3 Mer eller mindre aktiva åskådare  

I ett flertal av de fall där åklagare och tingsrätt har bedömt våldtäkten som grov därför 

att fler än en har förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet 

förekommer personer som har befunnit sig på brottsplatsen när våldtäkten ägt rum och 

agerat aktivt i olika stor utsträckning. Jag har valt att kalla dessa personer för mer eller 

mindre aktiva åskådare och finner dem intressanta då de i praxis hanterats på olika sätt.  

I tre av målen har dessa åskådare överhuvudtaget inte åtalats för brott. Av domskälen 

till våldtäkten på ”Bråvallafestivalen” framkommer att flera personer, som under 

huvudförhandlingen var vittnen, gick in och ut ur husvagnen där flickan blev våldtagen. 

Ett av dessa vittnen filmade till och med händelsen. I målet ”Dikeskanten” var en 

bidragande orsak till att åklagaren bedömde brottet som grovt att det skedde inför en 

person.51 I målet B 4248-12 från Falu tingsrätt dömdes T1 och T2 för att de 

tillsammans och i samförstånd turades om att hålla fast respektive genomföra sexuella 

handlingar mot MÄ. Straffvärdet påverkades i skärpande riktning av det för MÄ 

förnedrande inslaget att även andra män än de tilltalade uppehöll sig i lägenheten och 

                                                 
49 Falu tingsrätt dom B 177-16 s 13 f. 
50 Svea hovrätt dom B 2815-16 s 1, 3, 5, 7-9. 
51 Norrköpings tingsrätt dom B 2090-14 s 18 f och Ystad tingsrätt dom B 2429-15 s 9, 11. 
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tog del av hennes utsatta situation. En av dessa män var V som vittnade i målet. Enligt 

hans utsaga såg han genom en öppen dörr till rummet där våldtäkten ägde rum, MÄ 

ligga avklädd på golvet i samband med att en av medgärningsmännen tagit av sig 

byxorna och var i färd med att gå in till henne. V har då, enligt egen uppgift, sagt att 

männen måste klä på och skjutsa MÄ hem. V erbjöds då att ”också få” om han ville 

varpå han lämnade lägenheten. Enligt MÄ kom V in i rummet när en av gärnings-

männen hade utsatt henne för en sexuell handling under några minuter och som svar på 

erbjudandet om att vara med sade han att "det här kommer att sluta illa, hon är vid 

medvetande".52 

I det av Östersund ogillade åtalet i B 80-14 yrkade åklagaren att två mer eller mindre 

aktiva åskådare skulle dömas för medhjälp till grov våldtäkt enligt 23 kap 4 § BrB för 

att de var närvarande på den toalett där det misstänkta brottet utspelade sig. Båda 

åskådarna anklagades för att främjat gärningen genom psykiskt understöd till den 

tilltalade och en av dem för att ha hållit för dörren samt filmat händelsen.53 Målet är det 

enda av praxisgenomgångens 47 domar om grov våldtäkt som har kategoriserats som 

medhjälp till grov våldtäkt. 

En anledning till att våldtäkter där fler än en person har deltagit i övergreppen 

rubriceras som grova är att de är utomordentligt skrämmande och förenade med total 

hjälplöshet för målsäganden.54 Denna upplevelse delas av målsäganden som utsätts för 

våldtäkter där det finns mer eller mindre aktiva åskådare som inte ingriper. Närvaron av 

sådana åskådare är en återkommande förklaring till att offren upplevt en sådan 

hopplöshet att de inte har gjort motstånd mot gärningsmännen och till att de inte har 

vågat försöka ta sig från brottsplatsen innan och under gärningen.55 Det kan ifrågasättas 

om inte detta borde vara tillräckligt för att ha ett inflytande på händelseutvecklingen i 

brottsfrämjande riktning och alltså utgöra medhjälp. Åtminstone borde det anses vara 

minst lika straffvärt som att hålla rocken åt gärningsmannens under en misshandel. 

Tidigare har framgått att medverkansgärningen att hålla vakt inte kvalificerar en 

våldtäkt som grov.56 Frågan är när en åskådares agerande innefattar för mycket för att 

kunna bedömas som att hen ”bara” håller vakt och att en kvalificering av brottet 

                                                 
52 Falu tingsrätt dom B 4248-12 s 15, 23 f.  
53 Östersund tingsrätt dom B 80-14 s 14. 
54 Prop 2004/05:45 s 56. 
55 T ex Stockholms tingsrätt dom B 3929-16. 
56 Prop 2004/05:45 s 139, 210. 
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därmed är möjlig. Håller personen bara vakt om hen står på insidan av dörren till 

rummet där våldtäkten pågår? Ändras bedömningen av att ”åskådaren” släcker lampan 

så att det blir svårare för målsäganden att göra motstånd eller ta sig därifrån? Spelar det 

någon roll om personen också håller för eller låser dörren? Enligt åklagarens 

gärningsbeskrivning till Stockholms tingsrätts dom B 3929-16 våldtogs målsäganden 

av flera gärningsmän i en hytt på en finlandsfärja. Utanför hytten stod en man som 

agerade dörrvakt och släppte in potentiella gärningsmän respektive stängde ute 

målsägandens kamrat som var orolig och ville hjälpa henne.57 Höll han bara vakt? Hade 

våldtäkten inte varit grov om han hade vetat att målsäganden befann sig ensam i hytten 

och han släppte in en kamrat som sedan våldtog MÄ, men stängde hennes kamrater ute 

på grunderna att han varken var medgärningsman eller deltog i övergreppet? 

Av praxisgenomgången framgår att en lösning på problemet med att de här aktörernas 

handlingar och eller underlåtenhet är mer straffvärd än vad den bedöms vara idag och 

det är att, som åklagarna ibland yrkar på, bedöma dem som medgärningsmän. För att 

kunna döma en person som medgärningsman måste hens individuella handling eller 

underlåtenhet åtminstone ha främjat den otillåtna gärningen och dessutom spela en 

avgörande roll för att brottet ska komma till. Det är inte alla mer eller mindre aktiva 

åskådares ageranden som når upp till denna nedre gräns. En situation där 

ansvarsområdet för medgärningsmannaskap utvidgas mer och mer är inte 

eftersträvansvärd av en rad anledningar. Till exempel innebär det att rättssäkerheten 

urholkas då personer som egentligen stått utanför gärningsmännens brottsplan och 

befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle riskerar att dömas för grova brott de bevittnat. 

Det strider mot rätten att röra sig fritt. En annan anledning är att det suddar ut gränsen 

mellan medgärningsmannaskap och medhjälp.58 Lösningen på problemet med mer eller 

mindre aktiva åskådare stavas alltså inte medgärningsmannaskap, men kanske… 

3.1.2.3.1 … underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt eller våldtäkt av normalgraden 

I B 2573-15 ansåg Falu tingsrätt det utrett att flera personer begått en våldtäkt mot MÄ. 

Våldtäkten bedömdes som grov för dess särskilt råa och hänsynslösa genomförande. 

Trots detta dömdes inte fler än en av männen som befann sig i lägenheten för grov 

våldtäkt. Anledningen till det är att det inte har gått att klarlägga vilka andra av de totalt 

åtta männen som var i lägenheten som deltog i brottet. Minst tre av dem förgrep sig 

                                                 
57 Stockholms tingsrätts dom B 3929-16 s 17, 20. 
58 Jfr Wennberg, Tillsammans och i samförstånd–ett nytt begrepp för gärningsmannaskap, s 618 f, 630 f. 
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sexuellt på målsäganden. Det som skiljer den här domen från övriga i kategorin mer 

eller mindre aktiva åskådare är att åklagaren yrkade att fem av männen i lägenheten 

skulle dömas för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt enligt 6 kap 1 § första och 

fjärde stycket jämte 6 kap 15 § tredje stycket och 23 kap 6 § första stycket BrB. 

Härutöver gjorde åklagaren ett andrahandsyrkande om att en av de medgärningsmän 

hen i första hand ansåg skulle dömas för grov våldtäkt, skulle dömas för 

underlåtelsebrottet i enlighet med nämnda paragrafer. Fem av de tilltalade dömdes för 

underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt bland annat eftersom tingsrätten ansåg det 

bevisat att de hade hört MÄ skrika, tittat in i köket där MÄ blev våldtagen, sett vad som 

hände och i en av de tilltalades fall motsatt sig att MÄ skulle lämna rummet.59 

Domen från Falun visar att det finns förutsättningar för att döma mindre, eller snarare 

inte alls, aktiva åskådare till ansvar så länge de underlåter att avslöja brott som ännu 

inte avslutats när det kunnat ske utan fara för åskådaren, 23 kap 6 § första stycket BrB. 

Enligt min mening är de förutsättningarna uppfyllda i merparten av de diskuterade 

fallen som rör mer eller mindre aktiva åskådare. Därför är det en överraskande upptäckt 

att B 2573-15 är det enda mål i praxisgenomgången där åklagaren yrkat att en tilltalad 

ska dömas för brottet. Underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt eller våldtäkt av 

normalgraden nämns överhuvudtaget inte som en lösning i någon annan av domarna 

om grov våldtäkt vars mål har avslutats med dom under åren 2013 till och med 2016. 

En konsekvens av detta är att flera personer har lämnat sina utsagor under ed som 

vittnen när de egentligen borde ha varit tilltalade. Detta har antagligen inte påverkat 

processerna i några avgörande hänseenden eftersom bevisvärdet av utsagorna borde 

vara tämligen lågt på grund av att de flesta aktörerna varit vänner med de tilltalade och 

i flera fall själva har varit misstänkta för delaktighet i brottet.  

En annan konsekvens är kostnader för staten då dessa åskådare under delar av 

förundersökningen ofta är misstänkta som gärningsmän och därför frihetsberövas. När 

bevisningen sedan är för svag för att åtala eller döma dem som gärningsmän till 

våldtäkt försätts de på fri fot och kan begära ersättning för frihetsberövandet enligt 2 § 

lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Hade 

de däremot åtalats och dömts för underlåtenhet att avslöja våldtäkt hade ersättning inte 

kunnat utgå i flera av fallen. 

                                                 
59 Falu tingsrätt B 2573-15 s 18 f, 36-38. 
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3.1.3 Slutsatser  
Praxisstudien har visat att rekvisitet att fler än en förgripit sig på offret eller på annat 

sätt deltagit i övergreppet förekommer i en stor andel av domarna, att det går att tolka 

på flera sätt och att ett flertal konstellationer förekommer bland Sveriges tingsrätter. I 

några fall har förekomsten av flera deltagare anförts med hänvisning till rekvisitet om 

särskild hänsynslöshet eller råhet där flera deltagare ingick innan det fördes in i 

lagtexten som ett eget rekvisit år 2005.60 Vanligast är att tilltalade döms för grov 

våldtäkt i medgärningsmannaskap. En förutsättning för detta är att varje tilltalads 

delaktighet ska utgöra minst en sådan kvalificerad medverkansgärning som framgått av 

propositionen från år 200561 och att våldtäkt inte uppfattas som ett egenhändigt brott. 

Praxisstudien visar att tingsrätterna gör avsteg från den traditionella synen på våldtäkt i 

6 kap 1 § första stycket BrB som ett egenhändigt brott. I flera mål62 instämmer 

domstolarna i 2008 års Sexualbrottsutrednings bedömning, att våldtäkt endast är ett 

egenhändigt brott i utnyttjandefallen i 6 kap 1 § andra stycket BrB. 63 En annan slutsats 

utifrån praxisstudien och min kategorisering är en bekräftelse av den tendens Wennberg 

iakttagit i rättskipningen. Nämligen en utvidgning av innebörden av medgärnings-

mannaskap genom tillämpningen av begreppet tillsammans och i samförstånd.64 

Analysen visar att tingsrätterna dömer tilltalade som medgärningsmän trots att det är 

styrkt att flera gärningsmän utfört sexuella handlingar mot målsäganden under en 

begränsad tid, vilket är den propositionsenliga definitionen av en gruppvåldtäkt,65 och 

därutöver utfört en tvångshandling eller utnyttjat målsägandens särskilt utsatta 

situation. I fyra fall66 har tingsrätterna dömt i medgärningsmannaskap trots att det, 

enligt min uppfattning, funnits förutsättningar att döma de tilltalade som gärningsmän i 

strikt mening.  

Praxisstudien visar också att Sveriges åklagare och tingsrätter i mycket liten 

utsträckning rubricerar gärningar som underlåtenhet att avslöja våldtäkt eller grov 

våldtäkt enligt 6 kap 1 § första och fjärde stycket jämte 6 kap 15 § tredje stycket och 23 

kap 6 § första stycket BrB när personer har närvarat vid grova våldtäkter. Detta bör 

                                                 
60 Prop 1991/92:35 s 14 och prop 2004/05:45 s 8, 55 f, 139. 
61 Prop 2004/05:45 s 56, 139, 210.  
62 T ex Solna tingsrätt dom B 7206-14 s 13 och Göta hovrätt dom B 555-16 s 14. 
63 Jfr SOU 2010:71 s 194 f. 
64 Wennberg, Tillsammans och i samförstånd – ett nytt begrepp för gärningsmannaskap, s 615. 
65 Prop 2004/05:45 s 211. 
66 Stockholms tingsrätt dom B 13257-13, Göteborgs tingsrätt domar B 14608-14 och B 3536-16 samt 

Varbergs tingsrätt dom B 1115-15. 
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medföra allvarliga konsekvenser för allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Flera av 

dessa ”mer, mindre eller inte alls aktiva åskådare” bidrar till att offren inte vågar göra 

motstånd, försöka försvara sig eller lämna övergreppssituationen. Därutöver vittnar 

åskådarna ofta i målen trots att de varit misstänkta för att ha deltagit i övergreppen 

genom medverkan eller som gärningsmän. Eftersom de här åskådarna har varit anhållna 

och häktade i flera mål får de statlig ersättning för sitt frihetsberövande när de inte fälls 

för något brott. I de mål där det inte går att bevisa att de deltagit i våldtäkten finns det 

ofta goda förutsättningar för fällande dom avseende underlåtenhet att avslöja grov 

våldtäkt, vilket naturligtvis borde ha prövats i de här målen.  

3.2 Våld eller hot av särskilt allvarlig art  

3.2.1 Gällande rätt  
Om våldet eller hotet i ett våldtäktsbrott har varit av särskilt allvarlig art ska detta 

beaktas särskilt när våldtäkten rubriceras i svårhetsgrad. Rekvisitet framgår av 

ordalydelsen i 6 kap 1 § fjärde stycket BrB och har funnits med i olika former sedan 

brottstypens införande år 1984. På den tiden skulle gradindelningen baseras på en 

bedömning av arten och graden av det våld gärningsmannen utövat samt arten och 

graden av den sexuella kränkningen som offret utsatts för. Detta betonades i rekvisitet 

för grov våldtäkt genom formuleringen om våldet var livsfarligt eller den som begått 

gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom. Typexemplen som angavs i 

propositionen var att hotet eller våldet utövats med livsfarligt vapen, skjutvapen, kniv 

eller annat farligt tillhygge.67 

Svår kroppsskada har inte varit ett uttryckligt rekvisit för grov våldtäkt under tiden det 

existerat i BrB, men var en indikation på att misshandelsbrott kunde vara grova. För att 

förtydliga att kraven på motsvarigheten för våldtäkt, allvarlig skada, inte skulle bli lika 

höga i praxis betonades de olika ordvalen i rekvisiten i propositionen från år 1991.68 

Livsfarligt våld ersattes år 2005 med det gällande rekvisitet våld eller hot av särskilt 

allvarlig art i syfte att göra tillämpningsområdet för grov våldtäkt större. Avsikten var 

att sänka ribban för hur mycket hot och våld som krävdes för att kvalificera en våldtäkt 

som grov. Kravet på våld sänktes till farligt våld som till exempel knivhugg mot vitala 

delar av kroppen, stryptag och sparkar mot huvudet. Våldet kan även beskrivas som 

allvarlig misshandel som inte behöver nå upp till nivån för grov misshandel. Trots att 

                                                 
67 Prop 1983/84:105 s 4, 23, 51 f. 
68 Prop 1991/92:35 s 22. 
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skrivelsen tillfogar allvarlig skada eller sjukdom försvann ur lagstiftningen är de 

fortfarande två omständigheter som föranleder att brottet bör rubriceras som grovt.69 

Förfarandet att smitta målsäganden med en könssjukdom kan kvalificera en våldtäkt. 

Täckningsprincipen gäller även för försvårande omständigheter.70 Därför krävs att 

gärningsmannen åtminstone har haft likgiltighetsuppsåt till förhållandet att våldtäkts-

offret smittas. Trots att den tidigare ordalydelsen var att offret skulle tillfogas sjukdom 

har det ansetts tillräckligt att det funnits en risk för att målsäganden ska smittas.71 

År 1989 rubricerade Hovrätten för Västra Sverige en våldtäkt som grov därför att 

gärningsmannen underlät att använda skyddsmedel när han våldtog målsäganden och 

därmed riskerade att smitta henne med HIV.72 Jag utgår därför ifrån att gärnings-

mannen måste känna till att hen har sjukdomen för att våldtäkten ska kunna bedömas 

som grov.  Ett hot ska anses vara av särskilt allvarlig art när det är ägnat att framkalla 

allvarlig fruktan för liv eller säkerhet hos offret. Typexemplen på sådana hot utförs med 

vapen som kan medföra allvarlig kroppsskada. Hit inkluderas skjutvapen, även 

oladdade sådana eller attrapper, kniv och den lite mindre självklara skruvmejseln. En 

annan avsikt bakom den nya formuleringen av rekvisitet är att gradindelningen inte 

längre ska ha samma fokus på arten och graden av våld och hot.73 

3.2.2 Våld eller hot av särskilt allvarlig art i praxis 

Falu tingsrätts dom B 1787-15: Nattgästen 

I praxisgenomgången är ”Nattgästen” det enda mål där tingsrätten inte hänvisar till 

något annat rekvisit utöver våld eller hot av särskilt allvarlig art. Målsäganden sov över 

hos den tilltalades mamma när sonen våldtog henne. Våldet bestod av flera slag och 

sparkar mot ansiktet, ett knivhugg i pannan som senare behövde sys, en skärskada från 

kniv eller knivliknande föremål på bröstet och att gärningsmannen drog omkring måls-

äganden i håret. Målsäganden uppskattade att händelseförloppet tagit flera timmar.74 

                                                 
69 Prop 2004/05:45 s 42, 54-57, 139. 
70 Jfr Berggren, Bäcklund, Johansson, Leijonhufvud, Munck, Trost, Träskman, Victor, Wennberg, 

Wersäll, Brottsbalken m.m. / 6 kap. Om sexualbrott. 
71 Leijonhufvud, HIV-smitta – Straff- och skadeståndsansvar, s 36. 
72 RH 1989:116 s 304. 
73 Prop 2004/05:45 s 42, 54-56, 139. 
74 Falu tingsrätt dom B 1787-15 s 3, 13 f. 
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3.3 Gärningsmannen har med hänsyn till tillvägagångssättet eller 

annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet  

3.3.1 Gällande rätt 
Att gärningsmannen har visat särskild hänsynslöshet eller råhet är den i 6 kap 1 § fjärde 

stycket BrB uttryckta grunden för svårhetsgrad som lämnar störst utrymme för tolkning 

till rättstillämpningen. Även detta rekvisit har i olika former, som haft varierande 

innebörd, funnits med sedan brottstypens införande i BrB.  

År 1984 var dock rekvisitet kortare och löd ”om våldet var livsfarligt eller om den som 

begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller annars visat särskild råhet”. En typ av 

särskild råhet som funnits med sedan start omfattar de fall då gärningsmannen våldtagit 

en person som är ”hjälplös” i meningen att hen har normavvikande funktionsvariation75 

och eller är ett barn.76 Bakgrunden till att 1977 års Sexualbrottskommitté föreslog 

särskild råhet som rekvisit för bedömningen om våldtäkter är grova är att en 

undersökning visat att det inte var helt ovanligt att våldtäkter innehöll starka sadistiska 

inslag som långa frihetsberövanden med ett flertal sexuella övergrepp samt förnedrande 

behandling. Exempel på sådan förnedrande behandling är att misshandla eller uttala 

hotelser mot offret och att föra upp föremål i målsägandens slida eller att urinera på 

offret efter en gruppvåldtäkt.77 I propositionen sammanfattades Sexualbrotts-

kommitténs betänkande angående särskild råhet till sadistiska inslag, starkt eller grovt 

förnedrande handlingar, att övergreppet varit förenat med långvarigt frihetsberövande 

och gruppvåldtäkter. Vidare konstaterades vid införandet av rekvisitet att även särskilt 

allvarlig misshandel och hot eller våld med farliga tillhyggen skulle höra hit.78 

År 1992 genomgick bestämmelsen om grov våldtäkt stora förändringar. Till exempel 

infördes särskild hänsynslöshet till rekvisitet om särskild råhet för bättre 

överensstämmelse med motsvarande rekvisit för grov misshandel i 3 kap 6 § första 

stycket BrB. Ny var också skrivningen att gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars ska ha visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Särskild 

hänsynslöshet tillkom till rekvisitet för att förtydliga att även misshandelsgärningar 

som bedöms som grova på grund av att gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet 

kvalificerar våldtäkter i svårhet. Därför skulle domstolarna kunna anknyta till 

                                                 
75 Personer med normavvikande funktionsvariation används som synonym till de i propositionerna 

använda begreppen invalida och handikappade. 
76 Prop 1983/84:105 s 3 f, 52. 
77 SOU 1982:61 s 76. 
78 Prop 1983/84:105 s 52, 81.  
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bakgrunden till grov misshandel vid bedömningen av om vissa våldtäkter är grova eller 

ej. Hänvisningen till tillvägagångssättet infördes för att minska det fokus som legat på 

arten och graden av våld i gradindelningen. Upprepade eller långdragna övergrepp, 

sadistiska inslag och grovt förnedrande handlingar, gruppvåldtäkter och utnyttjande av 

personer i ett särskilt utsatt läge, till exempel barn och personer med normavvikande 

funktionsvariation, bedöms av lagstiftaren som så brutala att det inte ska finnas krav 

om att våldtäkten måste medföra allvarlig skada. En våldtäkt kan rubriceras som grov 

oberoende av hot eller våld.79 

3.3.1.1 Faktorer hos målsäganden 

Allas likhet inför lagen, likhetsprincipen, är grundlagsskyddad och ska enligt 1 kap 9 § 

RF beaktas av Sveriges domstolar. När det kommer till rubriceringen av våldtäkter som 

grova ska inte omständigheter som föregått brottet, målsägandens agerande under 

gärningen eller förhållandet mellan offer och förövare ha någon betydelse.80 Betydelse 

har däremot vissa faktorer hos målsäganden. År 1991 infördes ”med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller offrets låga ålder” som en omständighet i lagtexten om grov 

våldtäkt. Syftet var att skydda barn och ungdomar från sexuella utnyttjanden. Utöver att 

betona allvaret i att barn utsätts för grova sexualbrott var en anledning till rekvisitet 

bättre överensstämmelse med straffvärdebedömningen. Enligt 29 kap 2 § tredje 

punkten BrB är det en försvårande omständighet att utnyttja någon annans skyddslösa 

ställning eller svårigheter att värja sig. I motiven framkommer att det borde vara 

försvårande även i svårhetsgrad. Lagrådet riktade kritik mot förslaget eftersom det 

ansåg att domstolarna kanske skulle komma att lägga för stor vikt vid om målsäganden 

var ett barn istället för att göra en helhetsbedömning av omständigheterna vid brottet.81 

Att rekvisitet trots denna kritik infördes beror till stor del på att förslaget stämde väl 

överens med och skapade en större enhetlighet med övriga sexualbrott mot barn och 

allmänhetens syn på dem. Sexuella handlingar mot barn under 15 år var kriminaliserade 

oavsett tvång redan då. Med detta som utgångspunkt framstår med våld framtvingade 

sexuella handlingar mot barn antagligen som synnerligen grova för majoriteten av den 

svenska befolkningen. Detta är fallet oavsett om våldet varit så grovt att det i sig kan 

rubricera övergreppen som grov våldtäkt. Denna särskilda hänsyn till barn är av största 

vikt eftersom barn i stor utsträckning skiljer sig från vuxna. En förövare som förgriper 

                                                 
79 Prop 1991/92:35 s 13 f. 
80 Prop 1983/84:105 s 1, 16, 20 f. 
81 Prop 1991/92:35 s 6, 9 f, 12. 
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sig på barn ”behöver” sällan använda våld av särskilt allvarlig art då barn ofta saknar 

förmåga att försvara sig.82 En annan orsak till att allvarligt våld är ovanligt i de här 

fallen är att sexuellt våld mot barn ofta utövas av en närstående till barnet som har viss 

auktoritet över barnet. En annan är att inte alla barn vet att sexuella handlingar med 

barn är fel, varför de sexuella övergreppen kan komma till stånd utan tvångs-

handlingar.83 Fall där gärningsmannen försett barnet med alkohol eller narkotika och på 

så vis bidragit till dess hjälplösa tillstånd är också en allvarlig omständighet. Eftersom 

det är svårt att bestämma en ålder på målsäganden för att våldtäkt ska vara grov eller av 

normalgraden bedöms brottet som allvarligare ju yngre målsäganden är.84 

Rekvisitet om målsägandens låga ålder blev inte särskilt gammalt i 6 kap 1 § BrB. I 

lagtexten ströks rekvisitet år 2005, men det innebar inte att praxis skulle ändras om 

våldtäkter mot barn i åldrarna 15-17 år. Förklaringen till borttagandet är att särskilda 

brott mot barn infördes och att behållandet av ung ålder som grund för grov våldtäkt 

skulle göra lagstiftningen svårförståelig. Våldtäkter där målsäganden vid gärningen är i 

den åldern kan bedömas som grova med hänsyn till barnets personliga omständigheter. 

Att våldta barn mellan 15 och 18 år faller i de målen under rekvisitet att gärnings-

mannen har visat särskild hänsynslöshet eller råhet.85 Enligt FN:s konvention om 

barnets rättigheter art 1 är alla människor under 18 år barn och enligt art 19 punkten ett 

ska staten vidta varje lämplig åtgärd för att skydda barn mot sexuella övergrepp. 

En annan omständighet som innebär att en våldtäkt bedöms som grov och som är 

kopplad till målsäganden är om denne befinner sig i ett särskilt utsatt läge eller en 

särskilt utsatt ställning på grund av normavvikande funktionsvariation. I förarbeten till 

de reformer som har genomförts avseende våldtäktsbrottet är detta ett återkommande 

exempel på vad som utgör särskild hänsynslöshet eller råhet.86 

3.3.2 Särskild hänsynslöshet eller råhet i praxis 
Efter genomgången av gällande rätt och hur rekvisitet har tagit form och utvecklats står 

det klart att särskild hänsynslöshet och råhet kan innefatta diverse omständigheter och 

att domstolarna har goda möjligheter att bedöma en våldtäkt som grov med hänvisning 

till rekvisitet.  

                                                 
82 Prop 1991/92:35 s 9-12. 
83 Diesen, Diesen Övergrepp mot kvinnor och barn – den rättsliga hanteringen, s 145.   
84 Prop 1991/92:35 s 12 f. 
85 Prop 2004/05:45 s 57, 139. 
86 T ex prop 1983/84:105 s 52 och prop 1991/92:35 s 11 f, 14. 
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Malmö tingsrätts dom B 11601-14: Människorov 

Eftersom ”Människorov” så självklart är att bedöma som en grov våldtäkt där 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet visat särskild hänsynslöshet eller 

råhet får det inleda avsnittet. Gärningsmannen dömdes för människorov, grov våldtäkt 

och misshandel som utspelade sig under minst två timmar, mot samma målsägande. T 

bemäktigade sig MÄ i trappuppgången i ett bostadshus och förde henne till sin lägenhet 

med hjälp av knivhot och att han fängslat henne med silvertejp. I lägenheten fäste T 

MÄ vid hans säng med handbojor, klädde av MÄ och tvingade henne till oralt samlag. I 

direkt anslutning till sängen hade T en kniv varför MÄ varken kunde värja eller 

försvara sig. Under tiden MÄ var inspärrad i lägenheten utsatte T henne för ett flertal 

olika sexuella handlingar och hot. Under ett av hoten höll han en kniv mot henne och 

övriga hot var av innebörden att hon inte skulle komma levande ur lägenheten. 

Sammantaget visade T genom dessa förhållanden särskild hänsynslöshet och råhet.87 

Det är svårt att inte dela tingsrättens bedömning om att våldtäkten är grov och att T 

visat särskild hänsynslöshet eller råhet. En fråga som uppstår är dock varför tingsrätten 

inte också hänvisar till rekvisitet om hot av särskilt allvarlig art när T hotat MÄ med 

kniv.  

Luleå tingsrätts dom B 1065-13: Rigakryssningen  

Att analysera varför våldtäkten på ”Rigakryssningen” bedömts som grov är näst intill 

omöjligt på grund av de knapphändiga domskälen. Det kan ifrågasättas om de lever upp 

till kraven på att domskälen ska innehålla uppgift om vad som är bevisat i målet enligt 

30 kap 5 § första stycket femte punkten RB. 

Tingsrättens bedömning består av fem meningar och kan sammanfattas i att T ska 

dömas till ansvar för grov våldtäkt i enlighet med gärningsbeskrivningen. Enligt denna 

tvingade han MÄ till flera sexuella handlingar av olika slag, bland annat förde han upp 

ett föremål i MÄ:s underliv under en kryssning. Tvånget har bestått av att han slagit 

MÄ i ansiktet, huvudet och på kroppen och försökt hälla spritdryck i hennes mun för att 

försätta henne i vanmakt. Utöver detta har han utnyttjat hennes hjälplösa tillstånd och 

frihetsberövat henne genom att gömma hennes skor och kläder.88 Inte någonstans i 

domen framgår det vad målsäganden har berättat om våldtäkten, det enda läsaren får 

reda på är hur förhållandet har sett ut mellan T och MÄ innan och efter händelsen och 

                                                 
87 Malmö tingsrätt dom B 11601-14 s 9-13, 19 f. 
88 Luleå tingsrätt dom B 1065-13 s 7 f. 
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att det finns dokumenterade skador på MÄ:s kropp. Det framkommer inte hur hon 

berättat att våldet eller utnyttjandet gått till, inte ett ord om de sexuella handlingarna 

eller omständigheterna som gör att våldtäkten bedömts som grov. Av domen framgår 

ingenting om vilket föremål T penetrerade MÄ:s underliv med eller hur rätten fann det 

visat att T hällde spritdryck i munnen på MÄ för att försätta henne i vanmakt. 

Hänvisningen till dokumentationen om MÄ:s skador är inte heller till särskilt stor 

upplysning eftersom det inte framgår vad de visar.  

Anledningen till kritik mot den här domskrivningen handlar inte enbart om svårigheten 

att analysera den i akademiska sammanhang. Lika svårt är det för allmänheten att 

kontrollera de bakomliggande skälen till domslutet, vilket riskerar förtroendet för 

rättskipningen. Även om fåordiga och innehållslösa domskäl kan få negativa 

konsekvenser för akademiker och allmänheten så blir följderna naturligtvis värst för 

den tilltalade.89 Fördelen för den tilltalade är att han har varit på plats under 

förhandlingen och hört målsägandeutsagan samt haft tillgång till förundersökningen 

och där kunnat ta del av dokumentationen av skadorna etcetera. Inte desto mindre är det 

relevant att det tydligt framgår hur tingsrätten har värderat varje bevis och hur den har 

förhållit sig till de olika omständigheter som påverkat bedömningen av svårhetsgrad så 

att den tilltalade kan förbereda en eventuell överklagan. 

Ystad tingsrätts dom B 3427-12: 90 minuter 

Den fjärde domen, ”90 minuter”, handlar om ett flertal sexuella övergrepp som den 

tilltalade gjort sig skyldig till under en natt mot sin flickvän. Åklagaren bedömde 

våldtäkten som grov och motiverade detta med att T visat särskild hänsynslöshet och 

råhet genom att hota MÄ med kniv och utsätta henne för upprepade sexuella handlingar 

under ett utdraget händelseförlopp. Tingsrätten stämde in i bedömningen såtillvida att 

det var försvårande med upprepade sexuella övergrepp, slag, sparkar, grepp om halsen, 

knivhot, videodokumentation och förnedrande inslag av penetration av MÄ:s underliv 

med ett träföremål. Mot detta ställde tingsrätten förekomsten av två omständigheter i 

mildrande riktning: MÄ:s skador var förhållandevis lindriga och att det inte var styrkt 

att förloppet varade längre än 90 minuter. Ystad tingsrätt bedömde brottet som våldtäkt 

av normalgraden, men med ett straffvärde över minimum.90 

                                                 
89 Ekelöf, Edelstam, Pauli, Rättegång Femte häftet, s 272. 
90 Ystad tingsrätt dom B 3427-12 s 20 f. 
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Mot bakgrund av genomgången av gällande rätt i 3.2.1 framstår detta som märkligt. 

Gradindelningen ska baseras på en helhetsbedömning av samtliga omständigheter vid 

brottet, men lagstiftaren har också gjort tydligt att utvecklingen ska gå från fokus på 

arten och graden av våld. Därför kan det ifrågasättas om domstolen inte har tillmätt 

MÄ:s förhållandevis lindriga skador för stor betydelse i mildrande riktning. Detsamma 

gäller övergreppets längd i tid. Att bli misshandlad, utsatt för upprepade sexuella 

övergrepp och förnedrad under 90 minuter är en lång tid. Huruvida det är att betrakta 

som ett utdraget händelseförlopp i juridisk mening kan diskuteras utifrån exempel på 

hur långvariga händelseförloppen varit i andra mål. I ”Julafton”, var det relativt 

utdragna tidsmässiga förloppet en bidragande orsak till att våldtäkten bedömdes som 

grov. I målet befann sig den tilltalade på brottsplatsen i drygt 80 minuter. Att 

våldtäkterna i ”Människorov” och ”Grannlägenheten” inte pågick längre än cirka 120 

minuter respektive 40 minuter utgjorde inte några hinder för att rubricera de brotten 

som grova. I några mål har händelseförloppet beskrivits som relativt eller ganska 

utdraget vilket har höjt straffvärdena. I de målen har våldtäkterna pågått i cirka 40 

respektive 30-60 minuter.91 Med tanke på att strypvåld utgör ett av motivens exempel 

på särskilt allvarligt våld och hot med kniv är ett typexempel på hot av särskilt allvarlig 

art92 ifrågasätter jag den avgörande betydelse som den ”korta” tiden och de relativt 

”lindriga” skadorna fick av tingsrätten. 

3.3.2.1 Faktorer hos målsäganden  

3.3.2.1.1 Ålder 

Att målsäganden är mellan 15 och 18 år och alltså ett barn i juridisk mening kan utgöra 

grund för särskild hänsynslöshet eller råhet. I praxisgenomgången har målsägandens 

ålder haft varierande betydelse i olika mål. 

Stockholms tingsrätts dom B 16050-14: 15-årig flicka 

”15-årig flicka” är en av få domar där tingsrätten motiverar sitt beslut att bedöma en 

våldtäkt som grov med hänvisning till målsägandens låga ålder. MÄ var 15 år vid 

gärningen vars särskilda hänsynslöshet bestod i MÄ:s låga ålder, det utövade våldet och 

att förloppet inte var helt kort. Tingsrätten fann det bevisat att T slagit MÄ i ansiktet 

med åtta till tio slag. Våldet har följts av att T utsatt MÄ för analt samlag och sedan 

                                                 
91 Jfr Skaraborgs tingsrätt dom B 4483-13 s 10-13, Solna tingsrätt dom B 5575-13 s 11, Malmö tingsrätts 

dom B 11601-14 s 6, 20, Solna tingsrätt dom B 5515-13 s 7, 22, Södertörns tingsrätt dom B 9352-15 s 

11, 18. 
92 Prop 2004/05:45 s 55. 
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oralt. I samband med det senare har han gett MÄ en örfil, tagit ett grepp om hennes hals 

och tryckt hennes huvud mot sitt kön. När tingsrätten rubricerade våldtäkten som grov 

nämnde den ingenting om att MÄ:s låga ålder spelat in på grund av hennes personliga 

förhållanden. Däremot framgår det av återgivningen av förhöret med T att han kände 

till att hon var självmordsbenägen, tog droger samt hade märken som indikerade 

självskadebeteende.93 

”Dikeskanten”94 är ett mål där svårhetsrubriceringen motiverats av ”omständigheterna 

vid brottet”. En omständighet tingsrätten nämnde i domskälen är att MÄ var ung vid 

gärningarna, 15 år gammal. Eftersom bedömningen inte underbyggts utförligare är det 

svårt att veta om det fanns några personliga förhållanden hos MÄ som bidrog till 

rubriceringen eller om hans ålder var avgörande. Ett annat mål som det är svårt att dra 

några säkra slutsatser om är Borås tingsrätts dom i B 2898-13. På grund av sekretess 

framgår inte mer än att en man dömdes för grov våldtäkt mot en målsägande som inte 

kan ha varit mycket äldre än cirka 16 år vid brottet. Gärningsmannen visade särskild 

hänsynslöshet och råhet eftersom våldtäkten var en fortsättning på sexuella övergrepp 

som hade pågått i flera år mot flickan, även innan hon fyllt 15 år.95 

I ”Efterfesten”, som diskuterats under avsnitt 3.1.2.2.3 lyckades åklagaren inte bevisa 

att männen kände till att målsägandena bara var 16 år, varför våldtäkterna inte 

bedömdes som grova på den grunden.96 

Trots att rekvisitet att gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet omfattar 

situationer där barn mellan 15 och 18 år har blivit våldtagna visar denna 

praxisundersökning att det är ovanligt att våldtäkter rubriceras som grova på den 

grunden. I alla fall framkommer det inte av domskälen att målsägandens ålder har 

påverkat gradindelningen.97 Att få våldtäkter kvalificeras på grund av målsägandens 

låga ålder är svårt att förena med att lagstiftaren angett att våldtäkter där målsäganden 

är ett barn ska rubriceras som grova eftersom gärningsmännen sällan ”behöver” 

använda våld eller hot av särskilt allvarlig art.98 Det är också svårförenligt mot 

bakgrund av den utveckling som sker i Sverige där det blir svårare och svårare för 

                                                 
93 Stockholms tingsrätt dom B 16050-14 s 31, 48-50.  
94 Ystad tingsrätt dom B 2429-15. 
95 Borås tingsrätt dom B 2898-13 s 4. 
96 Göteborgs tingsrätt dom B 3536-16 s 36. 
97 Se t ex Stockholms tingsrätt dom B 13257-13, Solna tingsrätt dom B 3223-13,  Norrköpings tingsrätt 

dom B 2090-14 och Södertörns tingsrätt dom B 9352-15 där målsägandena var 17 år gamla vid brotten. 
98 Prop 1991/92:35 s 6, 12. 
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tonårsflickor att skydda sig mot indirekt tvång att vara sexuellt tillgängliga. Att Sverige 

i praktiken inte godkänner barnkonventionens definition av barn som varande under 18 

år i sexualbrottslagstiftningen och ställer samma krav på att skydda den sexuella 

integriteten på en 15-åring som på en vuxen, är också illa med tanke på hur stor 

utsattheten för sexuella övergrepp är för personer mellan 15 och 17 år. Av kvinnliga 

gymnasieelever anger 44,8 % att de har utsatts för sexuella övergrepp. Av de 

övergreppen har 13,5 % utgjorts av penetration. Det är också denna grupp som ökar 

kraftigt jämfört med andra ålderskategorier när det kommer till andelen polisanmälda 

våldtäkter.99 Att argumentera för den i praxis rådande ordningen utifrån att personer 

över 15 år kan samtycka till sex saknar relevans i sammanhanget. Eftersom sex och 

våldtäkt är två vitt skilda fenomen är jämförelsen haltande. 

Stockholms tingsrätts dom B 19298-13: Överfall i trapphus 

I ”Överfall i trapphus” bedömde tingsrätten en överfallsvåldtäkt som grov då den 

innefattade brutala inslag av våldsutövning under ett utdraget förlopp mot en helt 

oförberedd ung kvinna i hennes hemmiljö. Det brutala våldet bestod av ett hårt slag i 

bakhuvudet så att T när MÄ föll omkull kunde tränga in genom hennes port, upprepade 

slag mot huvudet, att T dunkade hennes huvud mot ett element, en stentrappa och en 

vägg samt slag mot hennes armar och händer. Efter att ha fört MÄ till husets 

källarutrymme våldtog T henne vaginalt och oralt samt förde in fingrar i hennes 

underliv. Det fysiska och sexuella våldet åsamkade MÄ skador i form av benbrott och 

sår som senare behövde sys. Det mest intressanta med denna bedömning är inte att 

våldtäkten rubricerades som grov, utan att en av anledningarna till kvalificeringen är 

målsägandens ålder. Vid gärningstillfället skulle MÄ snart fylla 22 år.100 Ingenting i 

domen tyder på att MÄ:s ålder som ensam omständighet hade kvalificerat brottet som 

grovt, men tingsrätten har ändå valt att hänvisa till den som en försvårande 

omständighet. Med hänsyn till att målsägandens låga ålder infördes som ett rekvisit för 

grov våldtäkt för att förstärka barns skydd mot sexuella övergrepp och att 

praxisgenomgången visar att våldtäkter mot barn som är mellan 15 och 18 år sällan 

bedöms som grova utifrån målsägandens ålder, kan tingsrättens bedömning och 

domskrivning kritiseras. Det är inte heller förenligt med principen om allas likhet inför 

lagen i 1 kap 9 § RF att bedöma en våldtäkt mot en kvinna i 20-årsåldern som mer 

straffvärd än en våldtäkt mot en kvinna i till exempel 30-årsåldern.  

                                                 
99 Diesen, Disen, Övergrepp mot kvinnor och barn – den rättsliga hanteringen, s 120, 125 ff. 
100 Stockholms tingsrätt dom B 19298-13 s 6-9. 
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Skaraborgs tingsrätts dom B 4483-13: Julafton 

Ett annat exempel på när en vuxen målsägandens ålder har fått betydelse för 

gradindelningen är i ”Julafton”. Åklagaren yrkade att den våldtäkten skulle bedömas 

som grov med hänvisning till att T visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att lura 

sig in, och vid ett senare tillfälle tvinga sig in, till en försvarslös 92-årig kvinna på 

julaftonskvällen för att med hot och våld begå våldtäkt mot henne. Vid första tillfället 

tog T ett hårt tag om MÄ, drog ner henne på golvet, höll ett tag om hennes hals och 

över hennes mun samt hotade att döda henne om hon inte följde hans anvisningar, i 

samband med att han klädde av henne på underkroppen. Han avlägsnade sig sedan från 

lägenheten för att komma tillbaka och genomföra en fullbordad grov våldtäkt cirka en 

timme senare. Det fullbordade brottet bestod i att T knuffade omkull och föste MÄ till 

hennes säng där han försökte genomföra ett vaginalt samlag, förde in sin penis ett litet 

stycke i hennes anus samt uppmanade MÄ att onanera åt honom, hade sin penis i direkt 

anslutning till MÄ:s mun och försökte bända upp hennes käkar med sina händer. I 

likhet med åklagaren bedömde tingsrätten våldtäkten som grov bland annat på grund av 

omständigheter hos målsäganden. Rätten motiverade sin bedömning med att MÄ på 

grund av sin ålder haft mycket begränsade möjligheter att försvara sig och att hon har 

haft anledning att tro att övergreppet var över när T lämnade lägenheten första gången, 

för att sedan komma tillbaka och fullborda våldtäkten. Därutöver har brottet ägt rum i 

MÄ:s hem och haft ett relativt utdraget förlopp.101  

I likhet med ”Överfall i trapphus” är det här målet problematiskt utifrån 

likhetsprincipen. Till att börja med kan domen uppfattas som ålderistisk när tingsrätten 

hänvisar målsägandens försvarslöshet till hennes ålder istället för till de omständigheter 

som gjorde henne försvarslös, till exempel rörelsebegräsning eller nedsatta sinnes-

förmågor (som kan vara, men inte nödvändigtvis är, åldersrelaterade). 

Målet omfattar även en våldtäkt av normalgraden mot MÄ2 som utfördes av samma 

gärningsman. T våldtog MÄ2 under två till tre timmar i två etapper. Under den första 

knuffade han omkull MÄ2 och genomförde ett vaginalt samlag utomhus. Vid två 

tillfällen under den första etappen slog han MÄ2 i ansiktet med knuten näve och hotade 

att döda henne. Av slagen åsamkades MÄ2 en näsfraktur. Efter detta följde T efter 

MÄ2 och tvingade sig in i hennes bostad där han våldtog MÄ2 vaginalt och oralt. 

Straffvärdet i tingsrättens domslut påverkades i skärpande riktning av att det var ett 

                                                 
101 Skaraborgs tingsrätt dom B 4483-13 s 11, 13. 
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långt händelseförlopp, att T förgrep sig på MÄ2 utomhus och sedan ytterligare en gång 

efter att ha trängt sig in i hennes bostad samt att våldtäkten skedde i två etapper.102 

Våldtäkten mot MÄ2 uppvisar flera likheter med våldtäkten mot MÄ, men trots att 

MÄ2 åsamkades allvarligare fysiska skador och de på henne påtvingade samlagen var 

flera och av större varaktighet än det som MÄ utsattes för, bedömde tingsrätten 

våldtäkten mot MÄ2 vara av normalgraden. Eftersom gradindelningen ska göras utifrån 

en helhetsbedömning är det svårt att göra jämförelser mellan olika våldtäkter, men en 

försiktig slutsats som kan dras av detta mål är att målsägandens försvarslöshet kan få 

stor betydelse vid bedömningen av våldtäkters svårhetsgrad. 

3.3.2.1.2 Målsäganden med normavvikande funktionsvariation  

I praxisgenomgången förekommer det inte någon dom där gärningsmannen eller 

gärningsmännen bedömts ha visat särskild hänsynslöshet eller råhet med hänvisning till 

att målsäganden på grund av sin normavvikande funktionsvariation varit i ett utsatt 

läge. Däremot finns det ett mål där målsägandens funktionsvariation varit uppe till 

diskussion som en omständighet som bidragit till hennes särskilt utsatta situation, 

”Utanför restaurang”, och några mål som jag anser visar prov på särskild hänsynslöshet 

eller råhet eftersom gärningsmannen utnyttjat eller riktat våld mot målsägandens 

funktionsvariation. 

Södertörns tingsrätts dom B 9355-16: Utanför restaurang  

I gärningsbeskrivningen till tingsrättens friande dom i ”Utanför restaurang” yrkade 

åklagaren att de tre tilltalade skulle dömas för grov våldtäkt och att brottet var grovt 

eftersom flera personer förgripit sig på målsäganden och då de visat särskild 

hänsynslöshet och råhet. Enligt åklagaren befann sig MÄ i en särskilt utsatt situation på 

grund av utvecklingsstörning och berusning när männen tvingade henne till anala och 

orala samlag på en allmän plats där andra personer passerade. Av domen framgår att 

MÄ har en medelsvår utvecklingsstörning med en ungefärlig intelligensnivå 

motsvarande en 6-7,5-årings. Tingsrätten ogillade åtalet bland annat eftersom 

målsägandeutsagan inte ansågs trovärdig och tillförlitlig utifrån de kriterier HD anvisat 

till för bevisvärdering av utsagor i NJA 2010 s. 671. Rätten ansåg att utsagan inte var 

klar eller detaljrik och att den innehöll tveksamheter, motsägelser och att den hade 

ändrats. Tingsrätten konstaterade dock att den inte kunnat dra någon säker slutsats om 

bristerna i MÄ:s berättelse var en konsekvens av hennes funktionsnedsättning eller 

                                                 
102 Skaraborgs tingsrätt dom B 4483-13 s 7, 9. 
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något annat.103 Utifrån denna dom vill jag belysa problematiken med att förekomsten 

av normavvikande funktionsvariation hos målsäganden inte bara är en omständighet 

som kan kvalificera en våldtäkt som grov, utan i praktiken också synes vara en 

omständighet som gör våldtäktsoffret mindre trovärdigt.  

Den kriteriebaserade tillförlitlighetsbedömning som HD förespråkar i NJA 2010 s. 671 

är utformad för att tillämpas på vuxna personer med normenlig funktionalitet avseende 

kognitiv utveckling, men även applicerad på sin målgrupp renderar merparten av 

kriterierna inget eller ett svagt vetenskapligt stöd som sanningsindikatorer i 

psykologisk forskning.104 Därutöver stämmer flera av kriterierna dåligt överens med 

hur barn berättar om sexuella övergrepp, vilket är en konsekvens av deras kognitiva 

utveckling. Förmågan att berätta detaljrikt är till exempel högst individuell och 

beroende av personlighet, utveckling och verbalitet.105 Kvinnor med 

funktionsnedsättning är lika eller till och med mer utsatta för sexuellt våld än andra 

kvinnor106 och våldtäkter mot personer med normavvikande funktionsvariation tas upp 

som typexempel på vad som kan utgöra grov våldtäkt i förarbeten.107 Trots detta 

förekommer det alltså inte ett enda mål i praxisgenomgången där normavvikande 

funktionsvariation hos målsäganden bedömts innebära att gärningsmannen visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet. 

En av orsakerna till detta, som ”Utanför restaurang” visar, är HD:s metod för 

utsageanalys som visar prov på rättsväsendets okunskap om hur personer med 

normavvikande kognitiv utveckling berättar om sexuella övergrepp. Tingsrättsdomen 

visar även exempel på rättsväsendets oförmåga att anpassa sig efter människors olika 

situationer när rätten konstaterade att bristerna i MÄ:s utsaga kunde vara en 

konsekvens av hennes funktionsnedsättning, utan att göra några ansträngningar för att 

utesluta att så var fallet. Tingsrätten hade till exempel kunnat anlita sakkunniga för att 

ta reda på om ändringar, motsägelser och avsaknad av detaljrikedom och klarhet är 

vanliga när personer med medelsvår utvecklingsstörning berättar om sexuella 

övergrepp i förhör, istället för att förlita sig på en metod som saknar vetenskapligt stöd 

för att tillämpas på personer med utvecklingsstörning. Alla är inte lika inför lagen om 

                                                 
103 Södertörns tingsrätt dom B 9355-16 s 36, 38 f, 44. 
104 Nordh, Praktisk process VIII. Bevisrätt C, Bevisvärdering, s 213.   
105 Jfr Diesen, Bevis 10. Bevisprövning i brottmål, s 275.   
106 NCK, Rapport, Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, s 22. 
107 T ex prop 1983/84:105 s 52 och prop 1991/92:35 s 11 f, 14. 
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en persons trovärdighet kan vara beroende av om hen har en utvecklingsstörning eller 

ej. Att det enligt 29 kap 2 § tredje punkten BrB anses mer straffvärt att utnyttja någons 

skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig och att gärningsmannen anses ha 

visat särskild råhet om hen våldtar en person med normavvikande funktionsvariation,108 

hjälper inte dessa målsäganden så länge rättsprocessen innebär hinder för att hen ska 

bedömas som trovärdig med en tillförlitlig utsaga. Att själva våldtäkten hade kunnat 

bedömas som grov är en klen tröst till någon vars funktionsvariation utgör ett hinder för 

att hens utsaga ska bedömas som tillförlitlig, vilket i sin tur kan utgöra ett hinder för en 

fällande dom och därmed personens rättstrygghet. Förhoppningsvis kommer denna 

tillämpning att förändras i framtiden i och med HD:s uttalanden, från den 13 april 2017 

och således i uppsatsarbetets slutskede, om att metoden för utsageanalys kan vara 

svåranvänd på personer med bristande förmåga att uttrycka sig muntligen.109 

Funktionshindersrelaterat våld 

Av förarbeten till 6 kap 1 § fjärde stycket BrB framgår att våldtäkter mot personer med 

normavvikande funktionsvariation kan rubriceras som grova därför att gärningsmannen 

visar särskild råhet eftersom dessa personer anses vara hjälplösa eller ha en särskilt 

skyddslös ställning vid brottstillfället.110 Som praxisgenomgången visat har den 

omständigheten inte kvalificerat någon våldtäkt som grov under åren 2013 till och med 

2016. Däremot har det förekommit flera exempel på funktionshindersrelaterat våld,111 

alltså våld riktat mot personens funktionsnedsättning. Detta våld har inte tagits upp 

specifikt i någon av domarna som en motivering till att våldtäkten har bedömts som 

grov, men enligt min uppfattning utgör fenomenet exempel på något som skulle kunna 

falla in under att gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet enligt 6 kap 1 

§ fjärde stycket BrB. 

I Lycksele tingsrätts dom i mål B 710-14 bedömde åklagaren våldtäkten som grov 

bland annat på grund av att gärningsmännen visade särskild hänsynslöshet och råhet. 

Exempelvis visade de detta genom att de tvingade MÄ att företa oralt samlag med T1 

samtidigt som någon av dem förde upp en pistol i MÄ:s underliv med kännedom om att 

hon är en rörelsehindrad person som hade särskilt svårt att värja sig. Av domskälen 

framgår att gärningsmännen visade särskild hänsynslöshet och råhet, men domstolen 

                                                 
108 Prop 1983/84:105 s 52. 
109 Högsta domstolens avgöranden B 4648-16 s 6 och B 4663-16 s 5. 
110 Prop 1983/84:105 s 52 och prop 1991/92:35 s 11 f, 14. 
111 NCK, Rapport, Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, s 25.  
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har inte nämnt MÄ:s rörelsehinder som ett specifikt exempel på det. Utöver att MÄ på 

grund av sin normavvikande funktionsvariation var hjälplös och befann sig i en särskilt 

skyddslös ställning vid gärningstillfället, utövade någon av gärningsmännen våld mot 

hennes funktionsnedsättning genom att knuffa eller fösa henne ur hennes rullstol, ner 

på golvet, för att sedan placera rullstolen på ett bord. Detta framgår av åklagarens 

gärningsbeskrivning och förhöret med MÄ under huvudförhandlingen.112 

Även i den tidigare diskuterade domen ”Människorov” har gärningsmannen riktat våld 

mot MÄ:s funktionsnedsättning. I det fallet bestod det funktionshindersrelaterade 

våldet av så kallat passivt våld, att gärningsmannen hindrade MÄ från att ta sin medicin 

trots att hon berättat om sin sjukdom och behovet av läkemedlet. Som en konsekvens 

av detta fick MÄ kraftiga smärtor i benen.113 I B 4303-13 från Malmö tingsrätt, som 

kommer att diskuteras mer i avsnitt 4.2.3.1, bestod tvångshandlingen bland annat av att 

gärningsmannen med en spark träffade MÄ:s mage varmed hennes insulinpump 

lossnade. Eftersom den tilltalade tidigare hade klätt av MÄ och dessutom levt 

tillsammans med henne kan han omöjligen ha undgått kännedom om insulinpumpen 

och dess placering på MÄ:s kropp. Att insulinpumpen lossnade ledde till smärta för 

MÄ samt ett litet, blödande sår.114 

När det handlar om grova våldtäkter kan våld som att knuffa ner någon på golvet, att 

förhindra någon från att ta sin medicin eller en spark i magen med smärta och små sår 

som följd låta som mindre graverande i en funktionalitetsnormenlig persons öron. För 

en person som lever med en normavvikande funktionsvariation kan olika former av 

funktionshindersrelaterat våld vara livsfarligt, förenat med dödsångest och djupt 

förnedrande. Oavsett målsägandens förhållande till förövaren kan det i dessa fall av 

våld finnas en betydande maktobalans. Våldtäktsoffer med normavvikande funktions-

variation lider ofta av en dubbel utsatthet, utöver att bli utsatt för ett sexualbrott kan de 

vara beroende av tekniska hjälpmedel eller olika personers hjälp. Eftersom dessa 

hjälpmedel kan fylla en livsavgörande funktion innebär behovet av dem att dessa 

målsäganden blir särskilt sårbara.115  

Denna sårbarhet påverkar offrets upplevelse av brottet de utsätts för. Med vetskap om 

att du riskerar att drabbas av svåra smärtor, allvarlig skada eller till och med döden om 

                                                 
112 Lycksele tingsrätt dom B 710-14 s 17 f, 39. 
113 Malmö tingsrätt dom B 11601-14 s 9 f. 
114 Malmö tingsrätt dom B 4303-13 s 9. 
115 Jfr NCK, Rapport, Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, s 33, 56. 
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du inte får i dig din medicin i tid, eller att du inte kommer att kunna tillkalla hjälp och 

vård för dina skador om du blir lämnad på ett golv utan tillgång till din rullstol eller det 

hjälpmedel du är beroende av, kan dessa ”mindre graverande omständigheter” vara 

oerhört skrämmande och förenade med en känsla av total hjälplöshet. Som den 

uppmärksamme läsaren kommer ihåg utgör dessa känslor hos målsäganden en av 

grunderna till att gruppvåldtäkter kvalificeras som grova. Hos målsäganden med 

normavvikande funktionsvariation förstärks den upplevelsen av att dessa målsäganden 

kan vara särskilt beroende av hur gärningsmännen agerar efter våldtäkten. Om 

målsäganden inte får tillbaka sin rullstol, sin medicin eller liknande av gärningsmannen 

kanske hen riskerar allvarlig skada. Det beroendeförhållandet gör att offer med 

normavvikande funktionsvariation kan ha svårare att värja sig från de brottsliga 

gärningarna och bör göra att vissa former av funktionshindersrelaterat våld uppfyller 

rekvisitet om särskild hänsynslöshet eller råhet i 6 kap 1 § fjärde stycket BrB. Givetvis 

gäller kravet på uppsåt i dessa fall, men i till exempel situationen med rullstolen 

föranleder inte detta krav problem. 

3.3.3 Slutsatser  
En övergripande slutsats är att tingsrätterna i stor utsträckning hänvisar till rekvisitet 

särskild hänsynslöshet eller råhet i sina domskäl. Trots att tolkningsutrymmet är brett 

visar praxisgenomgången att domstolarna oftast anför omständigheter som 

framkommer som exempel på särskild hänsynslöshet eller råhet i förarbeten, till 

exempel långvariga frihetsberövanden, upprepade sexuella handlingar, ett utdraget 

händelseförlopp, penetration med främmande föremål eller målsägandens låga ålder.116 

Det förekommer även att tingsrätterna anför i förarbeten nämnda omständigheter som 

egentligen kanske konstituerar hot av särskilt allvarlig art,117 vanligast är knivhot.118 

En omständighet som förekommer i praxis, men i alla fall inte mer än indirekt i 

förarbeten, är att målsäganden inte har kunnat värja eller försvara sig.119 Enligt min 

mening borde särskild hänsynslöshet och råhet av detta slag vara aktuellt även i de 

grövre målen med mer eller mindre aktiva åskådare. Flera av dessa mål bedöms idag 

som våldtäkt av normalgraden för att deltagarna inte anses ha deltagit i övergreppen i 

tillräckligt hög utsträckning. Exempel är när personen har stått och hållit vakt i rummet 

                                                 
116 Jfr SOU 1982:61 s 76 och prop 1991/92:35 s 13 f. 
117 Prop 2004/05:45 s 55.  
118 T ex Malmö tingsrätt dom B 11601-14 och Ystad tingsrätt dom B 3427-12. 
119 T ex Malmö tingsrätt dom B 11601-14 och Stockholms tingsrätt dom B 11922-16. 
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där våldtäkten pågår, stått i vägen så att målsäganden inte kunnat lämna rummet och 

släckt lyset eller hållit MÄ:s kamrater utanför rummet. En annan omständighet som inte 

nämns i förarbeten, men i praxis120 är att våldtäkten föregåtts av att den tilltalade brutit 

sig in i målsägandens bostad. 

Vad gäller faktorer hos målsäganden visar praxisstudien att det är ovanligt att 

tingsrätterna anför sådana omständigheter som kvalificerande. Trots att det av 

förarbeten121 till 6 kap 1 § fjärde stycket BrB framkommer en rad skäl till att barns 

sexuella integritet är än mer skyddsvärd än vuxnas, har målsägandens låga ålder 

bidragit till att en våldtäkt kvalificerats som grov i endast ett mål. I målet förekom 

ytterligare försvårande omständigheter.122 I praxisgenomgången förekommer ett flertal 

mål där det faktum att målsäganden varit under 18 år inte har övervägts i 

svårhetsbedömningen.123  

Avseende målsäganden med normavvikande funktionsvariation är det ännu ovanligare 

att funktionsnedsättningen anförs som kvalificerande omständighet. Detta är fallet trots 

att utsattheten för sexuellt våld är minst lika stor hos kvinnor med funktionsnedsättning 

som hos andra kvinnor124 och att våldtäkter mot offer med normavvikande 

funktionsvariation utgör exempel på vad som är en grov våldtäkt i samtliga 

propositioner på området.125 Med utgångspunkt i ”Utanför restaurang”126 tyder detta på 

stora brister i rättsväsendets bemötande av och kunskaper om sexualbrottsoffer med 

normbrytande funktionsvariation. Ett resultat av analysen av praxis är att det i flera fall 

förekommer funktionshinderrelaterat våld.127 Eftersom denna specifika våldsform 

hanteras rättsligt borde lagstiftaren och rättstillämpningen börja kalla det för vad det är 

och konstatera att det är ett exempel på särskild hänsynslöshet och råhet. Att ange 

funktionshindersrelaterat våld eller utnyttjande av normavvikande funktionsvariationer 

som grund för rekvisitet vore mer förenligt med likhetsprincipen än de nuvarande 

motiven om att våldtäkter kvalificeras på grund av att offret befinner sig i en hjälplös 

situation på grund av sin ”invaliditet” eller sitt ”handikapp”. 

                                                 
120 T ex Solna tingsrätt dom B 7275-13, Göteborgs tingsrätt dom B 9355-14. 
121 Jfr prop 1991/92:35 s 10, 12 och prop 2004/05:45 s 57. 
122 Stockholms tingsrätt dom B 16050-14 s 51. 
123 T ex Stockholms tingsrätt dom B 13257-13, Solna tingsrätt dom B 3223-13,  Norrköpings tingsrätt 

dom B 2090-14 och Södertörns tingsrätt dom B 9352-15 där målsägandena var 17 år gamla vid brotten. 
124 NCK, Rapport, Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, s 22. 
125 T ex prop 1983/84:105 s 52 och prop 1991/92:35 s 11 f, 14. 
126 Södertörns tingsrätt dom B 9355-16. 
127 T ex Malmö tingsrätts domar B 4303-13 och B 11601-14 samt Lycksele tingsrätt dom B 710-14. 
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3.4 Kombinationen av våld eller hot av särskilt allvarlig art och 

särskild hänsynslöshet eller råhet i praxis 
Att ta reda på vilka handlingar som i praktiken bedöms som våld och hot av särskilt 

allvarlig art eller att gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet försvåras 

av att tingsrätterna ofta hänvisar till de två rekvisiten tillsammans, utan att konkret ange 

vilken handling som uppfyllt vilket rekvisit och ibland anger de inte någon 

omständighet som motiverar bedömningen. Denna domskrivning är inte felaktig 

eftersom gradindelningen ska baseras på en helhetsbedömning. Däremot är den 

problematisk därför att det är svårt att förutse vad rekvisiten utgörs av i praktiken. Det 

kan resultera i att lika fall inte behandlas lika och att det blir svårare för parterna att 

överklaga på ett lämpligt sätt när det inte tydligt framgår varför våldtäkten rubricerats 

som grov. 

Våld eller hot med kniv förekommer i samtliga mål där tingsrätterna anfört kategorins 

två rekvisit.128 Vad som har bedömts utgöra särskild hänsynslöshet och råhet har 

varierat i större utsträckning, men förarbetsomnämnda omständigheter som penetration 

med föremål eller tillhyggen och upprepade sexuella handlingar har anförts.129 

Därutöver finns även exempel på att T torkat av MÄ:s kropp och underliv med en 

vätska för att förstöra bevis och att förövaren tejpat ihop offrets händer och tejpat över 

hennes mun med silvertejp.130 

3.5 Övriga fall 
En slutsats som kan dras av de domar i praxisgenomgången som har diskuterats så här 

långt är att tingsrätterna i stor utsträckning tillämpar och i sina domskäl hänvisar till de 

av lagstiftaren exemplifierade rekvisiten i 6 kap 1 § fjärde stycket BrB. Grad-

indelningen av en våldtäkt ska baseras på en helhetsbedömning av samtliga omständlig-

heter vid brottet. I detta avsnitt kommer de mål som bedömts som grova utan 

hänvisning till något av de i våldtäktsbestämmelsen uppräknade exemplen att 

diskuteras tillsammans med de mål där rätten hänvisat till något av de nämnda 

rekvisiten, men därutöver lagt till ytterligare omständigheter. Fördelen med dessa 

domar är att de tydliggör vilka handlingar rätten ansett vara kvalificerande utan att 

                                                 
128 Stockholms tingsrätts dom B 9681-11, Hudiksvalls tingsrätts dom B 1071-13, Norrtälje tingsrätts dom 

B 244-13 och Göteborgs tingsrätts dom B 11224-15. 
129 Jfr SOU 1982:61 s 76 och prop 1991/92:35 s 13 f. 
130 Stockholms tingsrätt dom B 9681-11, Hudiksvalls tingsrätt dom B 1071-13, Norrtälje tingsrätt dom B 

244-13 och Göteborgs tingsrätt dom B 11224-15. 
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utgöra exempel på de olika rekvisiten, vilket ger tydligare ramar till hur de kan och har 

tolkats. 

Malmö tingsrätts dom B 368-14: Maskinrummet 

Malmö tingsrätt bedömde våldtäkten i ”Maskinrummet” som grov eftersom den 

tilltalade hade bundit fast målsäganden och under en lång tid haft henne upphängd i ett 

maskinrum. Under en kortare tid än upphängningen utförde T anala och vaginala 

samlag mot MÄ. Utöver dessa omständigheter som föranledde att Malmö tingsrätt 

kvalificerade våldtäkten som grov framkommer i domskälen ytterligare omständigheter 

som borde vara av vikt vid en sådan bedömning. T har till exempel satt tejp över MÄ:s 

mun och näsa så att hon inte har kunnat prata och under tiden MÄ har varit 

frihetsberövad och bunden har T stuckit henne med kanyler. Eftersom T använde sina 

egna sprutor blev MÄ rädd att T skulle smitta henne med Hepatit C. Vid datumet för 

huvudförhandlingen hade MÄ fortfarande inte fått provresultatet om så var fallet. Av 

domskälen framkommer inte något som indikerar att T har testats för Hepatit C.131 

Detta måste vara en brist i utredningen då att tillfoga målsäganden allvarlig sjukdom 

eller att smitta offret med sexuellt överförbar sjukdom kan utgöra en försvårande 

omständighet vid våldtäkt.132 Vidare kan ifrågasättas att åklagaren och tingsrätten inte 

tagit ställning till det timslånga frihetsberövandet som ett frihetsbrott, till exempel 

olaga frihetsberövande enligt 4 kap 2 § BrB. 

Borås tingsrätts dom B 3732-13: Våldtäkter med viss systematik 

Borås tingsrätt har i ”Våldtäkter med viss systematik” dömt den tilltalade för grov 

kvinnofridskränkning, övergrepp i rättssak och grov våldtäkt. Det styrkta åtalet avser 

våldtäkt vid sex tillfällen som tingsrätten bedömde som en grov våldtäkt eftersom det 

rörde sig om flera brott som begåtts med viss systematik, T visade särskild 

hänsynslöshet och råhet och vid vissa tillfällen använde redskap. Vid tre olika tillfällen 

har T fört in redskap i målsägandens underliv. Vid det första en parfymflaska, vid det 

andra en Coca cola-flaska och i samband med det hällde T ut läskedryck som orsakade 

infektioner i MÄ:s underliv. Vid det tredje tillfället åsamkade T MÄ blödningar i 

underlivet genom att med våld föra in en metallpinne tillhörande en hushållspappers-

hållare i underlivet.133 

                                                 
131 Malmö tingsrätt dom B 368-14 s 1, 3, 6 f, 11, 15. 
132 Jfr prop 2004/05:45 s 56 f. 
133 Borås tingsrätt dom B 3732-13 s 3 f, 23. 
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En semantisk tolkning av rättens domskäl leder till slutsatsen att Borås tingsrätt inte 

ansåg att uppförandet av föremål utgör särskild hänsynslöshet eller råhet eftersom den 

inte angav det som en exemplifiering av rekvisitet. Tillvägagångssättet att penetrera 

offrets kroppsöppningar med redskap har bedömts som att gärningsmannen visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet i andra mål.134 

Av målsägandeutsagan, som lagts till grund för tingsrättens bedömning, framgår även 

andra omständigheter som kan ha spelat in i gradindelningen. I samband med flera 

våldtäkter uttryckte till exempel T utstuderat sexistiska budskap som normaliserar 

sexuellt våld. Därutöver har han tagit stryptag på MÄ, tvingat henne till upprepade 

samlag vid samma brottstillfälle, tryckt in sin pung i hennes mun, ejakulerat henne i 

ansiktet och örat, hotat att döda MÄ och dumpa hennes kropp i sjön samt njutit av 

hennes smärta, rädsla och förnedring. Detta har tagit sig uttryck genom att han 

uttryckligen sagt det, att han slagit, sparkat och dragit henne i håret under samlagen, 

dunkat hennes huvud mot en vägg eller fönsterbräda och utsatt henne för analt samlag 

eftersom han ville att hon skulle ha ont, gråta och be honom att sluta.135 Av domen 

framgår inte om MÄ fått några skador av att hennes huvud dunkats mot en vägg eller 

fönsterbräda, men domstolen hade kunnat bedöma det våldet som av särskilt allvarlig 

art. Detsamma gäller för målet ”Överfall i trapphus”136 där den tilltalade dunkade 

målsägandens huvud mot bland annat en stentrappa. Även att ta stryptag på offret 

räknas som sådant allvarligt våld som kan kvalificera en våldtäkt som grov enligt 

tidigare redovisade förarbeten.137 Samtliga domar som återstår under denna kategori har 

det gemensamt att de handlar om överfallsvåldtäkter och att förekomsten av överfall 

har bidragit till att de bedömts som grova. 

Falu tingsrätts dom B 3407-15: Skogsdungen  

I ”Skogsdungen” våldtogs målsäganden efter att hon överfallits bakifrån på vägen hem.  

Den tilltalade tog ett grepp om hennes armar och slet ner henne på marken, drog henne 

i benen, höll i hennes armar, höll för hennes mun samt penetrerade hennes underliv 

med flera fingrar. Tingsrätten rubricerade brottet som grov våldtäkt eftersom det in-

leddes genom att den ensamma och oskyddade MÄ överfölls nattetid i ett förhållande-

vis centralt beläget område där hon haft anledning att känna sig någorlunda trygg. 

                                                 
134 T ex Stockholms tingsrätt dom B 9681-11, Hudiksvalls tingsrätt dom B 1071-13, Luleå tingsrätt dom 

B 1065-13, Lycksele tingsrätt dom B 710-14 och Solna tingsrätt dom B 7206-14. 
135 Borås tingsrätt dom B 3732-13 s 3 f, 8-10.  
136 Stockholms tingsrätt dom B 19298-13. 
137 Prop 2004/05:45 s 55. 
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Domstolen ansåg det utövade våldet vara relativt kraftigt och att ytterligare sexuella 

handlingar inte ägde rum på grund av tillfälliga omständigheter. En annan bidragande 

orsak var den skärpta synen på allvarliga brott som 2010 års ändring av 29 kap 1 § 

andra stycket BrB inneburit.138 Motiveringen är intressant eftersom en e contrario-

tolkning av den väcker en rad frågor. Hade våldtäkten inte varit grov om MÄ inte hade 

varit oskyddad eller ensam? Spelar det någon roll att brottet ägde rum nattetid? Hade 

våldtäkten inte varit kvalificerad om den ägt rum på en icke-centralt belägen plats eller 

i ett område där MÄ inte hade haft anledning att känna sig någorlunda trygg? Hur 

definieras ett område där kvinnor som går hem om natten kan känna sig någorlunda 

trygga? Skrivelsen är olycklig då den lämnar öppet för innebörden att den rättsliga 

bedömningen av ett brott påverkas av om offret befunnit sig på en ”trygg” plats eller ej. 

Den riskerar även att bidra till föreställningen om att det finns ideala våldtäktsoffer och 

att skyddsvärdet hos den sexuella integriteten är beroende av hur offret är eller vad hen 

har gjort innan övergreppet. 

Att Falu tingsrätt bedömde det ”relativt kraftiga våldet” som en kvalificerande 

omständighet är intressant i jämförelse med två av de andra målen. Södertörns tingsrätt 

har i domskälen till domen B 9352-15 formulerat sig väldigt tydligt när den konstaterat 

att det utövade våldet i det målet ensamt inte var av tillräckligt allvarlig karaktär för att 

kvalificera våldtäkten som grov. Det våld som inte var tillräckligt bestod i att 

gärningsmannen med sin arm, bakifrån, tog ett tag om MÄ:s hals så att hon fick svårt 

att andas medan han drog henne till ett skogsparti, att han lade sig på henne med hela 

sin tyngd, särade på hennes ben, täckte för hennes näsa och mun när hon ropade på 

hjälp samt boxade henne med flera slag på kinden och käken. MÄ uppskattade 

händelseförloppets tid till cirka 40 minuter. Att våldtäkten till slut rubricerades som 

grov berodde på att MÄ övermannats, utsatts för struptag och flera slag mot ansikte och 

bål och att händelseförloppet var relativt utdraget. Utöver detta hotade T MÄ med en 

kniv och höll denna mot hennes hals samt högg i marken bredvid hennes ansikte med 

den.139 Trots att såväl knivhot som struptag nämns som typexempel på våld och hot av 

särskilt allvarlig art i förarbeten hänvisade inte tingsrätten till detta rekvisit i dess 

domskäl. Att synen på våldets grad och art skiljer sig mellan tingsrätterna kan uppfattas 

som positivt eftersom svårhetsbedömningen ska utgå ifrån kränkningen av den sexuella 

                                                 
138 Falu tingsrätt dom B 3407-15 s 3, 10. 
139 Södertörns tingsrätt dom B 9352-15 s 10 f, 18. 
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integriteten och inte bara utifrån graden av våld,140 men då våld och hot av särskilt 

allvarlig art är ett rekvisit i 6 kap 1 § fjärde stycket BrB är det problematiskt att 

svårhetsbedömningarna av våld skiljer sig så mellan domstolarna. En mer enhetlig 

rättstillämpning vore bättre för förutsebarheten.  

Arten och graden av våld hade avgörande betydelse vid svårhetsbedömningen av de två 

överfallsvåldtäkterna i Varbergs tingsrätts mål B 2020-13. I målet yrkade åklagaren att 

den tilltalade skulle dömas för två fall av grov våldtäkt mot två olika kvinnor. Den ena 

våldtäkten bedömde åklagaren som grov eftersom fler än en deltog i övergreppet som 

ägde rum på en stenbro nattetid. Åklagaren ansåg vidare att den misshandel som 

målsäganden utsattes för var av särskilt allvarlig art. Våldet bestod i att T slog MÄ med 

kraftfullt våld mot huvudet så att hon föll ned på ett stenbelagt underlag. Därigenom 

visade T även särskild hänsynslöshet och råhet enligt åklagaren. Tingsrätten fann det 

dock inte bevisat att fler än T deltagit i brottet. Trots att MÄ utsattes för en brutal 

överfallsvåldtäkt inkluderande våld mot hennes huvud bedömde tingsrätten inte 

våldtäkten som grov.141 Av domen kan slutsatsen dras att brutala överfall ensamma inte 

behöver utgöra en omständighet som kvalificerar våldtäkter och att rekvisitet om flera 

gärningsmän har stor rättslig betydelse.  

Målets andra våldtäkt ägde rum på en parkering dagen innan MÄ våldtogs. På 

parkeringen hotade T att döda målsägande 2 om hon inte var tyst, tryckte en kniv mot 

hennes hals och tog stryptag på henne så att smärta, blånad och medvetandeförlust 

uppstod. Den här våldtäkten bedömde både åklagaren och tingsrätten som grov på 

grund av att våldet och hotet var av särskilt allvarlig art och eftersom T genom detta 

våld och hot visade särskild hänsynslöshet och råhet.142 Det är problematiskt när 

domstolen använder samma handling som exempel på två olika rekvisit. En våldtäkt 

borde inte rubriceras som grov för att samma handling, att ta stryptag eller hota med 

kniv, är både våld och hot av särskilt allvarlig art och att gärningsmannen visat särskild 

hänsynslöshet och råhet. Domen indikerar att det finns en otydlighet i innebörden av de 

två rekvisiten och hur de ska tolkas. Det finns knappast någon anledning för lagstiftaren 

att ange två olika rekvisit om domstolarna sedan tillämpar dem som ett utan att ange 

vad som gör att båda är uppfyllda. 

                                                 
140 Jfr prop 2004/05:45 s 55. 
141 Varbergs tingsrätt dom B 2020-13 s 12, 16. 
142 A dom. 



 

 

45 

Stockholms tingsrätts dom B 154-15: Överfall på Sveavägen 

”Överfall på Sveavägen” bedömde tingsrätten som försök till grov våldtäkt och grovt 

rån. I domens stycke om hur gärningarna ska rubriceras framgår att vikt bland annat 

lagts vid att övergreppet var en ytterst allvarlig integritetskränkning, att målsäganden 

överfölls bakifrån på en allmän plats och blev utsatt för upprepat brutalt våld på 

överfallsplatsen och den plats dit den tilltalade flyttade det medvetslösa offret.143 

3.5.1 Slutsatser 
Merparten av målen144 som har kategoriserats som Övriga fall handlar om överfalls-

våldtäkter varför tillvägagångssättet att överfalla offret kan uppfattas som en 

kvalificerande omständighet. I ett av fallen har dock ett brutalt överfall med våld riktat 

mot MÄ:s huvud bedömts som våldtäkt av normalgraden.145 Därför kan inte någon 

allmängiltig slutsats dras om att överfallsvåldtäkter ska bedömas som grova. Detta 

stämmer väl överens med förarbeten om att förhållandet mellan offer och förövare inte 

ska ha någon betydelse vid brottsrubriceringen.146  

De kvalificerande omständigheter som framkommit i målen under Övriga fall utan att 

omnämnas i de accepterade rättskällorna är att målsäganden hängts upp under lång tid, 

att flera våldtäkter skett med viss systematik, att brottsplatsen är en plats där offret haft 

anledning att känna sig trygg och att offret har flyttats till en annan plats när hon varit 

medvetslös.147 Omständigheter som knivhot, struptag, strypgärningar och livshotande 

skador utgör våld eller hot av särskilt allvarlig art.148 Penetration med redskap, ett 

utdraget händelseförlopp och upprepade samlag räknas som särskild hänsynslöshet eller 

råhet.149 Därför hade tingsrätterna kunnat hänvisa samtliga dessa omständigheter till de 

i lagtexten exemplifierande rekvisiten. En allmän slutsats av hela praxisstudien är att 

den helhetsbedömning som rätten ska göra, som lämnar öppet för tingsrätterna att ta 

hänsyn till samtliga omständigheter vid brottstillfället, får mindre genomslagskraft på 

grund av att vissa handlingar typiskt sett är att betrakta som försvårande och att det 

finns ett motstånd mot att i praxis utvidga området för sådana handlingar eller 

omständigheter. Vilka omständigheter som har föranlett polis, åklagare och Solna 

                                                 
143 Stockholms tingsrätt dom B 154-15 s 22. 
144 Vänersborgs tingsrätt dom B 3960-12, Varbergs tingsrätt dom B 2020-13, Falu tingsrätt dom B 3407-

15, Stockholms tingsrätt dom B 154-15 och Södertörns tingsrätt dom B 9352-15. 
145 Varbergs tingsrätt dom B 2020-13. 
146 Prop 1983/84:105 s 1, 16, 20 f. 
147 Falu tingsrätt dom B 3407-15 och Stockholms tingsrätt dom B 154-15. 
148 Prop 1983/84:105 s 4, 23, 51 f och prop 2004/05:45 s 55. 
149 Jfr SOU 1982:61 s 76 och prop 1991/92:35 s 13 f. 
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tingsrätt att rubricera våldtäkter som grova respektive av normalgraden kommer att 

diskuteras i det följande kapitlet. 

4 Solna tingsrätt: förundersökningar och domar 
Att undersöka svårhetsbedömningen av våldtäktsbrott är inte enbart relevant för att ta 

reda på vad som i praktiken utgör en grov respektive en våldtäkt av normalgraden och 

hur gällande rätt tolkas i rättstillämpningen. Rubriceringen får även konsekvenser för 

hur dessa mål hanteras under utredningsstadiet. Flera av de utredningsåtgärder och 

tvångsmedel som står till åklagares och polis förfogande under förundersökningen av 

brott förutsätter att det brott som utreds har ett minimistraff av viss dignitet eller att det 

konkreta brottets straffvärde sannolikt kommer att överstiga ett bestämt antal års 

fängelse. För våldtäkt av normalgraden föreskrivs i 6 kap 1 § första stycket BrB 

fängelse mellan två och sex år medan grov våldtäkt, fjärde stycket, kan föranleda 

fängelse mellan fyra och tio år. Att straffskalorna överlappar varandra förtar inte 

betydelsen av bedömningen av svårhetsgrad eftersom såväl en genomläsning av 

domarna i denna praxisgenomgång och kriminalstatistiken som redovisas i senaste 

Sexualbrottskommitténs betänkande150 visar att fängelsepåföljders längd ofta bestäms 

till eller i närheten av straffminimum, och att det är mycket ovanligt att den övre delen 

av straffskalan överhuvudtaget tillämpas. 

Exempel på utredningsåtgärder som påverkas av om en våldtäkt rubriceras som grov 

eller ej är skyldigheten för personer som befinner sig i anslutning till brottsplatsen att 

följa med och i vissa fall att bli tagna till förhör enligt 23 kap 8 § andra stycket RB. 

Bedömningen påverkar också om förutsättningarna för hemlig rumsavlyssning enligt 

27 kap 20 d § andra stycket första och femte punkten RB är uppfyllda och möjligheten 

till husrannsakan i transportmedel på viss plats där en misstänkt kan komma att passera 

för att söka efter den misstänkte, om denne ska gripas, anhållas eller häktas, 28 kap 2 a 

§ RB. Eftersom rubriceringen i svårhetsgrad påverkar hur förundersökningen kan 

fortlöpa och vilka tvångsmedel enskilda medborgare utsätts för är det intressant att se 

vilka omständigheter polis och åklagare har kännedom om när de kvalificerar en 

våldtäkt som grov eller rubricerar den som av normalgraden. 

                                                 
150 SOU 2016:60 s 242 f. 
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4.1 Grova våldtäkter 
I syfte att besvara hur polis och åklagare bedömer våldtäkters svårhetsgrad under 

utredningen av brottet har jag analyserat förundersökningsprotokoll. Analysen av 

protokollen har utgått från den brottsbeskrivning och brottskod som polisen anger i 

dokumentationen av varje utredningsåtgärd och om dessa har ändrats under 

förundersökningens gång. I de fall rubriceringen har ändrats har jag undersökt vilka 

omständigheter polisen fått kännedom om innan ändringen gjordes för att se vad som 

kan ligga bakom omrubriceringen. Ett problem med att undersöka förundersöknings-

protokoll är att de inte innehåller alla uppgifter polisen känt till och att deras upplägg 

inte är anpassat för att tydligt återge när och varför en rubricering kommit till eller 

ändrats. Eftersom protokoll ska föras över allt som förekommit av betydelse för 

utredningen, 23 kap 21 § första stycket RB, och ge en trogen bild av det som 

förekommit, 22 § förundersökningskungörelsen (1947:948), kan protokollen användas 

på ett tillfredställande sätt för att uppnå uppsatsens syfte. Genomgången av praxis och 

förundersökningsprotokoll följer uppsatsens övriga disposition utifrån vilket rekvisit 

tingsrätten hänvisat svårhetsbedömningen till. 

B 1889-13: Gruppvåldtäkt i Tensta 

Från upptagandet av brottsanmälan hos polisen fram till Svea hovrätt rubricerades 

”Gruppvåldtäkt i Tensta” som grov på grund av att flera gärningsmän deltog. Andra 

omständigheter som framkommit under förundersökningen som kan ha bidragit till 

polis och åklagares bedömning är att MÄ var i 15,16-årsåldern, att MÄ var inlåst under 

övergreppen som bestod av upprepade orala och vaginala samlag och att MÄ under 

våldtäkterna var rädd att hon skulle dö. Vidare framkom att de sex tilltalade pojkarna 

hade planerat allt innan.151 Eftersom övergreppen pågick under en relativt lång tid och 

det var flera som förgrep sig på MÄ bedömde Solna tingsrätt våldtäkten som grov.152 

Solna tingsrätt B 5575-13: Grannlägenheten  

Våldtäkten i ”Grannlägenheten” utgör också exempel på en definitionsenlig grupp-

våldtäkt, men skiljer sig från ”Gruppvåldtäkt i Tensta” eftersom den rubricerades som 

grov i ett mycket sent skede av förundersökningen. Redan vid anmälningstillfället 

framgick för polisen att målsäganden blivit utsatt för ett flertal vaginala och orala samt 

ett försök till analt samlag av två gärningsmän som turades om att hålla fast respektive 

genomföra sexuella handlingar mot MÄ. Trots detta behandlades ärendet under den 

                                                 
151 Solna tingsrätt B1889-13, Förundersökningsprotokoll, ab 94. 
152 Jfr Solna tingsrätt dom B1889-13 s 39-41. 
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mest intensiva delen av utredningen som en våldtäkt av normalgraden. Polisen hade 

även kännedom om att våldtäkten föregåtts av att MÄ somnat utanför porten till hennes 

trapphus och vaknat i en främmande lägenhet av att två män slet av hennes trosor. MÄ 

uppskattade för polisen att våldtäkten pågick i 30 minuter. När hon försökte skrika höll 

någon av de tilltalade för hennes mun så att hon inte kunde andas.153  

Trots att dessa omständigheter var kända för polisen rubricerades brottet som våldtäkt 

av normalgraden. En följd av detta är förundersökningens juridiskt mycket 

motsägelsefulla bilagor om beslut och underrättelse om skälig misstanke enligt 23 kap 

18 § RB. Enligt dessa gärningsbeskrivningar var de tilltalade var för sig skäligen 

misstänkta för våldtäkt genom att i en lägenhet tillsammans med ytterligare en 

gärningsman hålla fast MÄ och tilltvinga sig samlag.154 Motsägelsen ligger i 

rubriceringen som våldtäkt av normalgraden när det av 6 kap 1 § fjärde stycket BrB och 

doktrin tydligt framkommer att situationer där flera personer förgriper sig på offret eller 

när en av dem håller i målsäganden medan den andra utför sexuella handlingar ska 

betraktas som grov våldtäkt.155  

När de misstänkta väl underrättades om skälig misstanke för grov våldtäkt hade inte 

utredningen föranlett kännedom om några nya omständigheter utöver ett stärkt 

bevisläge för åklagarsidan och att MÄ i rättsintyget uppskattade sin tid i lägenheten 

som 40 minuter istället för 30. Trots att praxisgenomgången har visat att ett tiotal 

minuter kan vara avgörande för om ett händelseförlopp är utdraget i rättslig mening tror 

jag inte att dessa tio minuter är anledningen till den nya svårhetsgraden. Den nya 

svårheten motiverades av att flera gärningsmän förgripit sig på MÄ, övergreppens 

omfattning och att de tilltalade visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att MÄ 

fördes till en för henne okänd plats.156 Tingsrätten gick på åklagarens linje med 

undantag för att det inte ansågs styrkt att de tilltalade bemäktigat sig MÄ och bedömde 

våldtäkten som grov. Svårheten motiverades därutöver av att brottet skedde i en för 

                                                 
153 Jfr Solna tingsrätt B5575-13, Tilläggsprotokoll till 0201-K201941-13, ab 92, Tilläggsprotokoll till 

0201-K201941-13, ab 89, Förundersökningsprotokoll till AM-104277-13, ab 93, 

Förundersökningsprotokoll till AM-104277-13, ab 113. 
154 A a. 
155 Jfr Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 437 f, 440. 
156 Jfr Solna tingsrätt B5575-13, Tilläggsprotokoll till 0201-K201941-13, ab 92, Tilläggsprotokoll till 

0201-K201941-13, ab 89, Förundersökningsprotokoll till AM-104277-13, ab 93, 

Förundersökningsprotokoll till AM-104277-13, ab 113. 
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MÄ okänd lägenhet. Eftersom de tilltalade inte kan ha varit omedvetna om MÄ:s 

berusning och utsatthet har de visat särskild hänsynslöshet.157 

B 7206-14: Kolonistuga och källare 

Våldtäkterna i ”Kolonistuga och källare” har bedömts som grova av såväl polis och 

åklagare som av tingsrätten. Eftersom målsäganden av rädsla för gärningsmännen inte 

berättade om alla övergrepp eller gärningsmän, allt våld och andra försvårande 

omständigheter under förundersökningens initiala skede går det att dra slutsatser om att 

vissa omständigheter ensamma varit tillräckliga för att utredarna skulle bedöma 

våldtäkten som grov. Av anmälan framgår nämligen inte mer än att MÄ av två okända 

gärningsmän blivit våldtagen och lämnad i ett källarutrymme med helt nedblodade 

kläder på underkroppen. Av rättsintyget framgår att MÄ förlorat avsevärda mängder 

blod på grund av att en slidmellanvägg avslitits. Skadan förutsatte att MÄ utsatts för 

mycket kraftigt våld och kan osannolikt ha uppkommit genom penetration med penis. 

Successivt klarnade bilden för polis och åklagare som förstod att våldtäkten i källaren 

hade föregåtts av ytterligare en grov våldtäkt i en kolonistuga. I stugan våldtog minst 

två personer MÄ oralt och vaginalt medan minst fem andra tittade på. En av männen 

hotade MÄ med pistol. Han tryckte pistolen mot MÄ:s ansikte, stoppade in den i 

hennes mun och penetrerade hennes underliv med den. Efter detta har de sexuella 

handlingarna fortsatt. Under förespeglingen av att MÄ skulle få skjuts hem efter detta 

har hon tillsammans med tre av männen körts till och tvingats in i den källare där hon 

sedan våldtogs ytterligare gånger av två gärningsmän, trots att hon blödde ymnigt ur 

underlivet.158 

I tingsrätten har händelseförloppet delats upp i två åtalspunkter med tre tilltalade, den 

första avser gärningarna i kolonistugan och den andra de i källaren. Fallet visar vikten 

av medgärningsmannaskap. Eftersom det var många inblandade vid brotten är det svårt 

att veta vem som gjorde exakt vad. En av de tilltalade, T1, dömdes för grov våldtäkt då 

han i kolonistugan utsatte MÄ för ett vaginalt samlag när hon blev fasthållen och 

ytterligare ett efter att hon hotats med pistolen. Det är oklart vem som förövade 

pistolhoten. T1 medverkade även till övriga gärningsmäns sexuella handlingar efter 

pistolhoten genom att hålla fast MÄ, underbygga hennes rädsla genom sitt hotfulla 

                                                 
157 Solna tingsrätt dom B 5575-13 s 21 f. 
158 Jfr Solna tingsrätt B 7206-14, Förundersökningsprotokoll, ab 226, Tilläggsprotokoll till 0201-

K197972-14, ab 223, Tilläggsprotokoll 2 0201-K197972-14, ab 225, Tilläggsprotokoll 3 0201-K197972-

14, ab 224. 
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uppträdande, med sin fysiska närvaro förstärka övriga gärningsmän i sitt uppsåt, 

förstärka deras numerära överläge och försvåra för MÄ att fly eller försvara sig. Med 

undantag för att det inte är bevisat att han uppträtt hotfullt har T2 medverkat med 

övriga gärningsmän på samma sätt som T1 i stugan. Tillsammans och i samförstånd 

med T1 tvingade han MÄ till sexuella handlingar. Det är dock oklart vilken sexuell 

aktivitet T2 utövat med eller mot MÄ, men hans sperma har funnits på hennes kläder. 

Den tredje tilltalade, T3, åtalades för medhjälp till grov våldtäkt under åtalspunkt 1 

utifrån samma medverkansgärning som T1, med undantag för att han inte hållit fast 

MÄ. Hans handlande bestod i att han satt och tittade på när MÄ våldtogs. T3 frikändes 

dock med det märkliga konstaterandet att det normalt inte är straffbart att bara passivt 

närvara och bevittna ett brott som begås. Tingsrätten menade att T3 inte bidragit till att 

brottet kunde ske genom att hålla vakt eller heja på. Inte heller ansågs han ha främjat 

gärningen genom sin underlåtenhet att agera.159 Däremot borde han i andra hand ha 

åtalats och eventuellt dömts för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt enligt 23 kap 6 § 

första stycket och 6 kap 15 § andra stycket BrB som i B 2573-15 från Falu tingsrätt, 

tillägger jag. 

Däremot dömdes T3 för grov våldtäkt enligt åtalspunkt 2. Han tvingade MÄ att lämna 

bilen för att följa med honom och den gärningsman som hade använt vapnet till 

källaren, med avsikt att där fortsätta våldtäkten. I källaren tvingade han, i 

medgärningsmannaskap med den okände, MÄ till oralt samlag samtidigt som den andre 

utsatte henne för vaginalt samlag genom att otillbörligt utnyttja hennes särskilt utsatta 

situation, det våld hon utsatts för i syfte att hon skulle lämna bilen och ett hotfullt 

uppträdande. Han medverkade även till den andre gärningsmannens sexuella handling 

på samma sätt som T1 medverkade till grov våldtäkt enligt åtalspunkt 1. Detta har alltså 

skett med vetskap om att MÄ fått en pistol införd i underlivet tidigare i stugan. Under 

hela förloppet i källaren blödde MÄ kraftigt ur underlivet, än mer under våldtäkten.160 

Av domen framgår att båda våldtäkterna uppenbart är att rubricera som grova eftersom 

flera har medverkat och det rör sig om ett utdraget förlopp. Därutöver har de 

medverkande i våldtäkten i källaren visat särskild hänsynslöshet när de har fortsatt 

övergreppen trots att MÄ var skadad.161 En skillnad mellan svårhetsbedömningen i 

tingsrätten och under förundersökningen är att domstolen aldrig motiverar svårheten 

                                                 
159 Solna tingsrätt dom B 7206-14 s 24 f, 28-30. 
160 A dom s 31-34. 
161 A dom s 34.  
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med rekvisitet våld eller hot av särskilt allvarlig art. I slutet av förundersökningen 

anförs däremot att hot har skett med pistol och att MÄ orsakats allvarlig skada.162 

B 3223-13: Två krossade fönster 

Förundersökningen till ”Två krossade fönster" är intressant därför att rubriceringen av 

våldtäktsbrottet har förändrats över tid. Det kan jämföras med att misshandeln som 

ägde rum i samband med våldtäkten har betraktats som grov från anmälan till att 

domen vunnit laga kraft. Förundersökning gällande försök till våldtäkt och grov 

misshandel inleddes när polis beordrats till målsägandens bostad efter att en man 

krossat hennes köksfönster för att försöka tvinga till sig samlag. I samband med detta 

kom MÄ:s styvfar, målsägande 2, hem och försökte avbryta våldtäktsförsöket varpå 

gärningsmannen misshandlade honom medvetslös. När MÄ2 låg medvetslös och blodig 

på golvet sade T åt MÄ att ta av sig trosorna och hämta en kondom samtidigt som han 

fortsatte slå MÄ2. MÄ försökte trä en kondom över T:s penis när T hörde att polis kom 

varpå han krossade sovrumsfönstret och lämnade platsen. MÄ var vid händelsen 17 år. 

Dessa omständigheter kände polisen till redan i utredningens initiala skede. Fem dagar 

senare framgår det tydligt i förhör med MÄ att hon gjorde som T sade för att han inte 

skulle skada MÄ2 eller henne mer. 163 

Först i samband med att T hördes framkom för polisen att MÄ hade blivit utsatt för en 

fullbordad våldtäkt bestående av att T tvingat MÄ till oralt samlag. Därför rubricerades 

brotten om till våldtäkt och grov misshandel. I slutskedet av förundersökningen, nästan 

en månad efter att förundersökningen inletts, skedde den sista ändringen av 

våldtäktsbrottets rubricering och det kvalificerades till grov våldtäkt. Den slutliga 

svårhetsgraden motiverades med att våldtäkten skett i samband med att T brutit sig in 

hos MÄ och misshandlat hennes styvfar grovt.164 Utöver att våldtäkten var ett 

fullbordat brott har samtliga omständigheter varit kända för polisen även initialt när 

våldtäkten bedömdes vara av normalgraden. Att utredarna inte kände till den sexuella 

handlingen bör inte påverka svårhetsgraden eftersom de bedömde både det fullbordade 

och försöksbrottet som normalgradigt. En fråga som väcks av jämförelsen med 

rubriceringen av misshandeln som MÄ2 utsattes för, är om polisen har bättre kännedom 

om vilka omständigheter som kvalificerar en misshandel som grov än om motsvarande 

omständigheter vid sexualbrott. En annan är om de känner till att tvångshandlingen inte 

                                                 
162 Jfr Solna tingsrätt B 7206-14, Förundersökningsprotokoll, ab 226.  
163 Jfr Solna tingsrätt B 3223-13, Förundersökningsprotokoll, ab 32, Protokollbilaga, ab 33. 
164 Jfr a a. 
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behöver riktas mot våldtäktsoffrets kropp utan att hot om brottslig gärning eller hot mot 

någon annan än våldtäktsoffret är tillräckligt.165 

Av tingsrättens dom framgår att våldtäkten helt klart är att bedöma som grov, men att 

våldet mot MÄ, den sexuella handlingen och MÄ:s låga ålder inte är tillräckliga för att 

konstituera grov våldtäkt. Däremot måste tvångshandlingar inte riktas mot 

våldtäktsoffret och i samband med våldtäkten utsattes MÄ2 för en grov misshandel 

som föranledde att både MÄ och T trodde att han svävade i livsfara. T har enligt 

domstolen agerat mycket grymt och rått när han i den nödsituationen krävt sexuella 

handlingar för att MÄ skulle få möjlighet att hjälpa sin styvpappa. Dessutom var T:s 

avsikt ett betydligt mer långvarigt sexuellt umgänge med MÄ. Omständigheten att T 

trodde att den korta tid det tog för ambulans att komma till platsen skulle vara 

tillräcklig för att MÄ2 skulle hinna avlida, medan han hade tänkt förgripa sig på MÄ 

ännu längre, bidrog också till tingsrättens bedömning.166   

4.2 Den nedre gränsen för grov våldtäkt 
Att undersöka förundersökningarna och domarna till de mål där våldtäkten har bedömts 

vara av normalgraden är en förutsättning för att kunna besvara både vad som avgör att 

en våldtäkt bedöms som grov i praktiken och om rättsväsendets bedömningar stämmer 

överens med gällande rätt. Bedömningarna i de här källorna anger den nedre gränsen 

för grov våldtäkt enligt praxis. Utan kännedom om vilka mål och omständigheter som 

inte når upp till den kvalificerande svårhetsgraden, dess nedre gräns, går det inte att 

uttala sig om vad som utgör en grov våldtäkt. 

4.2.1 Om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet 

B 7733-10: M/S Cinderella  

”M/S Cinderella” är ett mål där det finns anledning att ifrågasätta om såväl polis och 

åklagares som tingsrättens och hovrättens bedömning av våldtäktens svårhetsgrad 

stämmer överens med lagstiftarens intentioner med rekvisitet om flera gärningsmän i 6 

kap 1 § fjärde stycket BrB. Samtliga aktörer har nämligen bedömt brottet, eller i så fall 

brotten, som av normalgraden trots att det är två gärningsmän som dömts för våldtäkt 

och ytterligare en för olaga frihetsberövande och misshandel.167 Självklart är det 

                                                 
165 Prop 2004/05:45 s 44, 134. 
166 Solna tingsrätt dom i B 3223-13 s 15 f. 
167 Jfr Svea hovrätt dom B 2510-13 och Solna tingsrätt B 7733-10, Förundersökningsprotokoll 0201-

K257575-10, Protokollbilaga, ab 19, Brottsrapport inklusive misstankar och beslut, ab 20. 
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positivt ur rättssäkerhetssynpunkt att hela rättsväsendet bedömer samma omständlig-

heter likadant, men det finns anledning att ställa sig kritisk till att en våldtäkt där 

samma målsägande blivit utsatt för sexuella handlingar av två olika personer vid ett 

tillfälle bedöms vara av normalgraden.  

Särskild kritik kan riktas mot rubriceringen under förundersökningen eftersom det 

under denna framkommit omständigheter som att MÄ tvingades in i en av de 

tilltalades, T1, hytt där två män försökte att våldta henne och att ytterligare en man, T3, 

tillsammans med T1 försökte hindra henne från att lämna hytten efter de sexuella 

övergreppen. Dessutom utsattes MÄ för våld bland annat i form av strypgrepp och att 

en av de tilltalade, T2, låg över henne med all sin kroppstyngd vilket antagligen 

orsakade MÄ en allvarlig skada och att MÄ uppskattade tiden i hytten till cirka fyra 

timmar. Trots att både T1 och T2 förgrep sig på MÄ genom att föra in flera fingrar i 

hennes underliv, trycka sitt könsorgan mot hennes och försökte genomföra ett samlag 

samt lade en av hennes händer på sitt könsorgan (T2) respektive förde in fingrar i 

hennes analöppning (T1) under den begränsade tid M befann sig i deras hytt, bedömde 

båda rättsliga instanserna våldtäkten som av normalgraden. Detta kan förklaras av att 

övergreppen inte skedde samtidigt.168 

När under händelseförloppet T2 kom in i hytten har varit en omstridd faktor under hela 

rättegången, men under delar av T1:s övergrepp mot MÄ befann han sig inne på 

hyttens toalett. Efter att T1 våldtagit MÄ och hon försökte lämna hytten stoppades hon 

av T2 som påbörjade den andra våldtäkten. MÄ:s berättelse ligger till grund för domen 

och enligt henne avslutades övergreppen av att T1 lyfte bort T2. T1 ska alltså ha 

befunnit sig i hytten under större delen av eller hela den andra våldtäkten.169 Som 

tidigare nämnts behöver förgripandena eller deltagandet i en våldtäkt med flera 

gärningsmän inte ske samtidigt enligt vare sig förarbeten eller prejudikat. Det är 

tillräckligt att olika personer var för sig i en följd har förgripit sig på målsäganden för 

att en våldtäkt ska kvalificeras som grov.170 Däremot kan bevissvårigheter och 

uppsåtsbedömningar ha lett till att åtalet endast gällt våldtäkt av normalgraden. Ett 

hinder för att rubricera våldtäkterna som grova är att det antagligen varit svårt att visa 

att T1 hade uppsåt till att T2 efter honom våldtog MÄ. Däremot finns det, såvitt jag kan 

                                                 
168 Jfr Solna tingsrätt dom B 7733-10, Förundersökningsprotokoll 0201-K257575-10, Protokollbilaga, ab 

19, Brottsrapport inklusive misstankar och beslut, ab 20. 
169 Solna tingsrätt dom B 7733-10 s 4 f, 9. 
170 Prop 2004/05:45 s 139 och NJA 2016 s 819 (831-832). 
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läsa mig till, inte några hinder mot att döma T2 för grov våldtäkt. Eftersom han befann 

sig i hytten när T1 våldtog MÄ och själv gjorde samma sak när T1 var klar måste han 

åtminstone ha haft likgiltighetsuppsåt till att fler än en förgrep sig på MÄ. 

B 4817-15: M/S Amorella  

Våldtäkten på ”M/S Amorella” påminner om våldtäkten på ”M/S Cinderella” då båda 

ägde rum i en hytt på respektive färja, att flera män befann sig i hytten under 

övergreppen och båda av tingsrätten bedömdes vara av normalgraden trots att flera 

gärningsmän misstänktes under förundersökningen. Åklagaren har dock bara väckt åtal 

mot en av de misstänkta. Detta är förståeligt utifrån att bevisläget inte tillät några starka 

profetior om fällande dom för de andra två misstänkta. Däremot kan kritik riktas mot 

åklagarens beslut att yrka på våldtäkt av normalgraden istället för grov och rättens 

instämmande i denna bedömning. Enligt domen är det bevisat att målsäganden har letts 

och lurats av en kamrat till den tilltalade in i T:s och hans sällskaps hytt under 

förespegling att hon skulle få hjälp till sin egen hytt. MÄ var mycket kraftigt berusad. I 

hytten befann sig MÄ, T och tre av T:s kamrater. MÄ gavs inte någon möjlighet att 

lämna hytten där någon släckte belysningen. Under själva övergreppen, varav vaginalt 

samlag blev bevisat, blev hon fasthållen och nedtryckt i en madrass av vad hon 

upplevde som mer än en person.171 

Även om det i förundersökningsprotokollen finns ännu fler uppgifter för att underbygga 

att våldtäkten borde kvalificeras som grov kan domstolen inte klandras för att vad den 

inte känner till inte påverkar bedömningen. Allt enligt omedelbarhetsprincipen i 30 kap 

2 § RB. Enligt min mening borde dock de omständigheter som presenterats vara 

tillräckliga för att bedöma våldtäkten som grov. Inledningsvis kan konstateras att det 

antagligen är bevisläget som hindrat åklagaren från att hävda att fler än en deltagit i 

övergreppen. Bortsett från om flera deltagit borde T kunnat anklagas för att ha visat 

särskild hänsynslöshet. MÄ lurades i ett mycket berusat tillstånd in i hytten när hon 

trodde att hon skulle få hjälp av en vänlig medmänniska. Hon var frihetsberövad i en 

mörk kryssningshytt tillsammans med fyra främmande män, varför hennes situation 

måste ha varit oerhört skrämmande och förenad med total hjälplöshet. Oavsett om T:s 

vänner deltog i övergreppen eller ej våldtog T MÄ inför tre män. MÄ fruktade för sitt 

liv och situationen måste rent objektivt betraktas som mycket förnedrande. Vidare har 

det framkommit att MÄ blev fasthållen av fler än den som förgrep sig på henne, att det 

                                                 
171 Solna tingsrätt dom B 4817-15 s 11-13, 16. 
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var en i T:s sällskap som lurade in henne i hytten och att ingen av de tre ”vittnena” till 

våldtäkten gjorde något för att stoppa den. Jag anser att tingsrätten i sin dom borde ha 

diskuterat om inte T tillsammans och i samförstånd med flera gärningsmän deltog i 

brottet med start från att MÄ lurades in i hytten. Att hålla fast någon medan en annan 

utför sexuella handlingar mot offret är enligt doktrin tillräckligt för att flera personer 

ska ha deltagit i brottet enligt 6 kap 1 § fjärde stycket BrB.172  

De andras ageranden kanske inte går att bevisa i tillräcklig grad för att åtala dem utan 

kännedom om vem som gjort exakt vad, men bevis finns för att flera personer deltog i 

vad som verkar vara en gemensam brottsplan. De tre männen borde åtminstone ha 

åtalats och dömts för underlåtenhet att avslöja våldtäkt enligt 23 kap 6 § första stycket 

och 6 kap 15 § andra stycket BrB. Eftersom två personer varit misstänkta för 

delaktighet i våldtäkten och häktats därför kan det allmänna förtroendet för 

rättsväsendet vackla när personer som befunnit sig så tätt inpå, och kanske deltagit i, en 

våldtäkt av det här slaget utan att göra något för att förhindra den, får ersättning från 

staten för sina frihetsberövanden.  

Jag är därför beredd att stämma in i gradindelningen som gjordes under större delen av 

förundersökningen. Då utreddes nämligen brottet som grov våldtäkt av fem 

medgärningsmän, men omrubricerades av okänd anledning till våldtäkt av normal-

graden i slutskedet.173 

B 331-13: Kanaanbadet  

I ”Kanaanbadet” dömdes de tilltalade männen T1 och T2 för att tillsammans och i 

samförstånd ha begått grov misshandel, människorov, olaga tvång, olaga hot, våldtäkt 

och övergrepp i rättssak. Med våld tvingade de målsäganden att följa med dem i en bil 

där MÄ misshandlades och hotades. Efter att ha kört till Kanaanbadet fortsatte 

våldsutövningen. T1 och T2 tvingade genom hot och våld MÄ att klä av sig nästan 

naken och barfota, trots att det var snö ute. Sedan höll T1 fast och tryckte ner MÄ 

medan T2 tryckte skaftet till en spade mot MÄ:s ändtarmsöppning. Samtidigt fälldes 

uttalanden med innebörden att MÄ:s familj skulle skadas eller dödas om MÄ vände sig 

till polisen. Den sexuella handlingen pågick i cirka en kvart. Efter våldtäkten lämnade 

T1 brottsplatsen. Under hans frånvaro fortsatte T2 våldsutövandet bland annat genom 

                                                 
172 Jfr Asp, Ulväng, Jareborg, Kriminalrättens grunder, s 437 f, 440. 
173 Jfr Solna tingsrätt B 4817-15, Förundersökningsprotokoll för 5000-K128356-15 AM-14651-15, ab 26,  

Tilläggsprotokoll till 5000-K128356-15, ab 52. 
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att dra åt ett skärp runt MÄ:s hals. Efter mer än en timme av hot och våld lämnade 

gärningsmännen MÄ och han kunde kontakta räddningstjänsten.174 

Anmälan om brott gjordes emellertid redan när de tilltalade bemäktigade sig MÄ. I 

samband med att MÄ då misshandlades ringde ett vittne, syster till T2 och T1:s tidigare 

hustru, polisen eftersom MÄ kidnappats. Från undersökningens inledande kände 

polisen till att det fanns ett motiv om hedersrelaterat våld då vittnets exmake och bror 

upprörts över vittnets förhållande med MÄ. Att brotten skulle utgöra hedersrelaterat 

våld och förtryck fastställs inte i domen. Initialt utreddes våldtäkten som av normal-

graden och trots att både T1 och T2 var misstänkta för de övriga brotten var det bara en 

av dem som misstänktes för våldtäkten. När våldtäkten rubricerades om till grov var det 

fortfarande bara en person som var misstänkt för brottet. Svårheten motiverades alltså 

inte av att flera personer deltagit i övergreppet.175 Att bedöma en våldtäkt som grov när 

offret penetrerats med tillhyggen stämmer väl överens med exempel på särskild 

hänsynslöshet och råhet i motiven176 och med flera fall av grova våldtäkter i denna 

praxisgenomgång. Allt eftersom utredningen fortlöpte motiverades bedömningen 

därutöver av att två personer begått våldtäkten tillsammans. Genom att flera personers 

delaktighet i våldtäktsbrott tas upp som ett exempel på grov våldtäkt i 6 kap 1 § 4 

stycket BrB ter sig utredarnas bedömning rimligare än tingsrättens. I likhet med för-

undersökningen i ”Två krossade fönster” har våldtäktsbrottets rubricering varierat från 

icke-existerande, försök till våldtäkt, grov våldtäkt och våldtäkt av normalgraden 

medan svårhetsgraden hos fallens misshandelsbrott genomgående bedömts som 

grova.177 

En jämförelse mellan behandlingen av de grova misshandelsbrotten och våldtäkts-

brottet är intressant även utifrån domen. Tingsrätten delar nämligen åklagarens 

bedömning av samtliga misshandelsbrott som grova därför att MÄ varit i numerärt 

underläge, händelseförloppet varit utdraget, MÄ under delar av förloppet varit avklädd 

och delvis legat på snöklädd mark och angrepp skett med tillhyggen som spade och 

bälte. Här kan påminnas om att våld av särskilt allvarlig art som konstituerar grov 

våldtäkt inte behöver nå upp till kraven för grov misshandel i 3 kap 6 § första stycket 

BrB, utan att allvarlig misshandel är tillräcklig. Att gärningsmannen visat särskild 

                                                 
174 Solna tingsrätt dom B 331-13 s 14, 36-40. 
175 Solna tingsrätt dom B 331-13, Förundersökningsprotokoll 0201-K11446-13, 0201-K11385-13. 
176 Jfr SOU 1982:61 s 76 och prop 1991/92:35 s 13 f. 
177 Solna tingsrätt dom B 331-13, Förundersökningsprotokoll 0201-K11446-13, 0201-K11385-13. 
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hänsynslöshet eller råhet infördes i 6 kap 1 § fjärde stycket BrB för att rekvisitet skulle 

överensstämma bättre med motsvarigheten för grov misshandel.178 I det här fallet har 

MÄ utsatts för grov misshandel. Omständigheterna som kvalificerat misshandeln som 

grov har med undantag för användandet av skärpet förekommit även vid våldtäkten. 

Tilläggas kan att åklagaren i sitt andrahandsyrkande angående våldtäktsbrottet menat 

att de tilltalade visat särskild hänsynslöshet genom sitt tillvägagångssätt och numerära 

överläge, om domstolen skulle bedöma gärningen som grovt sexuellt tvång.179 Av 

domen framstår lokutionen särskild hänsynslöshet som tvetydig med olika innebörd 

beroende på vilket brott som begåtts. Det är även svårt att förstå varför våldtäkten inte 

är grov när två personer deltog i övergreppet, MÄ penetrerades med ett tillhygge och än 

fler omständigheter tyder på att T1 och T2 visat särskild hänsynslöshet. 

4.2.2 Våld eller hot av särskilt allvarlig art  

B 3895-13: Knivhot i köket 

Trots att det av förarbeten till rekvisitet våld eller hot av särskilt allvarlig art tydligt 

framgår att våld eller hot med vapen som kan medföra allvarlig kroppsskada 

kvalificerar en våldtäkt som grov180 är ”Kanaanbadet” inte den enda våldtäkt som har 

bedömts vara av normalgraden trots sådant våld eller hot. Under såväl förunder-

sökningen som i domen i ”Knivhot i köket” stod det klart att MÄ tvingats till oralt 

samlag genom att den tilltalade hållit en kökskniv mot MÄ:s hals. Samlaget pågick i 

några minuter vilket kan vara förklaringen till att våldtäkten aldrig övervägdes vara 

grov.181 Hotet påverkade inte straffvärdet i skärpande riktning eftersom inte något våld 

av misshandelskaraktär utövats.182 Målet visar att det i praktiken inte är tillräckligt med 

förekomsten av i förarbeten exemplifierade omständigheter utan att det är helhets-

bedömningen av omständigheterna vid brottet som avgör svårhetsgraden. Dock finns 

det anledning till viss skepsis till att aktörerna inte tagit hänsyn till en av lagstiftarens 

avsikter med utvidgningen av tillämpningsområdet, nämligen att arten och graden av 

våld ska få mindre fokus i bedömningen till förmån för graden av kränkning av den 

sexuella integriteten.183 

 

 

                                                 
178 Prop 1991/92:35 s 13 f och prop 2004/05:45 s 55. 
179 Jfr Solna tingsrätt dom B 331-13 s 7 f, 39. 
180 Prop 2004/05:45 s 55. 
181 Jfr Solna tingsrätt B 3895-13, Förundersökningsprotokoll 0201-K139563-13, ab 36. 
182 Solna tingsrätt dom B 3895-13 s 9 f. 
183 Jfr prop 2004/05:45 s 55. 
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B 58-15: Lekplatsen 

Målet om våldtäkten på ”Lekplatsen” tydliggör hur den nedre gränsen för hur hot av 

särskilt allvarlig art tolkas i praxis. År 2005 utvidgades tillämpningsområdet för grov 

våldtäkt genom en omformulering av rekvisitet i 6 kap 1 § fjärde stycket BrB. Enligt 

förarbeten är ett hot av särskilt allvarlig art ägnat att framkalla allvarlig fruktan för liv 

eller säkerhet och ett typfall av sådant hot är att gärningsmannen använder ett vapen 

som kan medföra allvarlig kroppsskada.184 Vad händer då om gärningsmannen aldrig 

visar vapnet han hotar med? Eller om han bara påstår sig ha ett skjutvapen?  

Förundersökningen till ”Lekplatsen” inleddes efter att målsäganden förföljts från 

tunnelbanan av en främmande pojke som talat om att han hade en pistol och att hon 

skulle följa med för att inte bli dödad. Av rädsla följde MÄ med till ett skjul på en 

lekplats där T utsatte henne för ett vaginalt samlag, tvingade henne till oralt samlag för 

att sedan fortsätta det vaginala samlaget. Förloppet pågick i 20-30 minuter. MÄ trodde 

hela tiden att T hade ett skjutvapen varför hon inte vågade göra motstånd mot 

gärningarna. Under hela förundersökningen och i tingsrätten bedömdes våldtäkten som 

av normalgraden.185 Rubriceringen kan tyckas märklig i det initiala skedet av 

utredningen med tanke på att inte utredningsåtgärderna i det skedet visat att 

gärningsmannen faktiskt saknade en pistol, då det rör sig om ett flertal samlag och 

tillvägagångssättet att överfalla offer många gånger bedöms som särskild hänsynslöshet 

och råhet. Dessutom är det svårt att se att hotet att säga att man har en pistol och att 

man kommer att döda den man pratar med om den inte gör som man säger, inte är 

ägnat att framkalla allvarlig fruktan för liv eller säkerhet. Detta gäller särskilt med 

tanke på att gärningsmannen en bit in på händelseförloppet visat att han är kapabel till 

att våldta. 

Genomgången av praxis om våldtäkter av normalgraden visar inte bara att 

omständigheter som i rättskällorna beskrivs som hot av särskilt allvarlig art inte 

kvalificerar brottet, utan detsamma gäller för sådant våld. Till exempel har slag mot 

målsägandens huvud och en spark i hennes ansikte inte kvalificerat våldtäkten i Solna 

tingsrätts dom i B 3126-14.186 Detsamma gäller för omständigheterna att händelse-

förloppet varit relativt utdraget (cirka 70-80 minuter), att våldtäkten skett i MÄ:s hem 

                                                 
184 Prop 2004/05:45 s 54 f. 
185 Solna tingsrätt dom B 58-15 s 16, Förundersökningsprotokoll 5000-K8009-15, ab 9, 

Förundersökningsprotokoll 5000-K1267-15, ab 10. 
186 Jfr Solna tingsrätt dom B 3126-14 s 14. 
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och att samlaget varit oskyddat trots att den tilltalade hade Hepatit C i mål B 1424-

13.187 Dock tog tingsrätten aldrig ställning till om T hade uppsåt till risken att han 

kunde smitta MÄ med sjukdomen. 

B 1259-13: Strypvåld 

I ”Strypvåld” dömdes den tilltalade för grov kvinnofridskränkning och våldtäkt vid två 

tillfällen mot sin flickvän, MÄ. Trots att det i både dom och förundersökningsprotokoll 

framkommer misstankar om att ett mycket stort antal våldtäkter skett under tiden för 

MÄ:s och T:s förhållande och att dessa präglats av allvarlig våldsutövning och 

förnedrande handlingar övervägdes inte att våldtäkterna skulle vara grova. I tingsrättens 

fall kan detta förklaras av att det höga beviskravet för fällande dom i brottmål lett till 

att flera av åtalspunkterna avseende våldtäkt ogillats och att domstolen därför inte 

diskuterat de brottens svårhetsgrad. 188  

Under förundersökningen har det funnits större utrymme för att beteckna våldtäkterna 

som grova på grunder som att T i samband med att han förgripit sig på MÄ utövat våld 

av särskilt allvarlig art genom att utdela ett flertal knytnävsslag mot hennes huvud och 

kropp, pressa en kudde och liknande mot hennes ansikte så att hon inte har fått någon 

luft, ta stryptag på och strypa MÄ till andningssvårigheter och medvetslöshet, vrida om 

MÄ:s bröst samt bita henne i underlivet, brösten och kinden. Därutöver finns det 

tolkningsutrymme för att som särskild hänsynslöshet eller råhet se handlingar som att T 

frihetsberövat MÄ i flera timmar, att han böjt sina fingrar i 90 grader när han penetrerat 

MÄ:s underliv för att riva henne och förnedrat MÄ genom att spotta, slicka och smeta 

ut sperma i hennes ansikte och tvinga MÄ att svälja hans utlösning.189 

Att ta stryptag på målsäganden i samband med en våldtäkt angavs som exempel på våld 

av särskilt allvarlig art när tillämpningsområdet för grov våldtäkt utvidgades i 6 kap 1 § 

fjärde stycket BrB år 2005. Innan dess handlade rekvisitet om livsfarligt våld.190 En 

slutsats av denna praxisgenomgång är att strypningsåtgärder, att pressa föremål mot 

eller hålla för målsägandens mun och näsa, stryptag i olika former och att pressa 

kroppsdelar eller föremål mot strupen så att våldtäktsoffret får svårt att andas är vanligt 

                                                 
187 Jfr Solna tingsrätt dom i B 1424-13 s 15, 34. 
188 Solna tingsrätt dom B 1259-13 s 6. 
189 Jfr Solna tingsrätt B 1259-13, Förundersökningsprotokoll.  
190 Prop 2004/05:45 s 42, 55. 
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förekommande omständigheter i domar om grova våldtäkter och våldtäkter av 

normalgraden.191  

Dock är det sällan så att strypvåldet uttryckligen varit en bidragande faktor till att 

våldtäkten kvalificerats som grov. Det kan vara en konsekvens av att strypvåld är 

vanligt förekommande vid våldtäktsmål där åtal väcks. Om varje våldtäkt där offret 

blivit utsatt för någon form av strypningsgärningar skulle övervägas som grov skulle få 

våldtäkter utgöra lättbedömda fall av normalgraden. Traditionellt sett har handlanden 

som typiskt sett är ägnade att orsaka någons död, som skett med hjälpmedel i form av 

livsfarliga föremål som skjutvapen och gift, med större styrka än strypning, talat för att 

uppsåt att döda förelegat och kanske att våldet varit livsfarligt. Dock kan så vara fallet 

även vid strypning, om den haft viss varaktighet och kraft. Enligt Burman får denna 

skillnad i syn på våldshandlingarna konsekvenser ur ett genusperspektiv. Det är 

nämligen så att strypning är ett av de vanligaste sätten som män dödar kvinnor på. Som 

dödsorsakande våld mot kvinnor är det mycket vanligare än det dödliga våld med 

tillhyggen som traditionellt anses innebära uppsåt att döda.192 Vidare kan förhållandena 

att strypning är en vanligare metod vid dödligt våld mot kvinnor än vid motsvarande 

våld mot män och att det är så vanligt förekommande vid våldtäktsbrott innebära att 

strypvåld normaliserats, varpå den dödsångest och rädsla som ofta uppstår hos dessa 

brottsoffer underskattas vid svårhetsbedömningen av våldtäkter. 

B 6999-14: Norrmalms polisstation 

Ett stort antal stryptag som föranlett att det svartnat för ögonen och varit svårt för 

målsäganden att andas har även förekommit i ”Norrmalms polisstation”. Åklagaren och 

rätten har rubricerat våldtäkten som normalgradig trots att händelseförloppet varit 

utdraget och inneburit förnedrande och smärtsamma inslag som till exempel piskrapp 

med en dubbelvikt sladd. Av rättsintyg och sakkunnigutlåtande framgår att läkaren på 

Centrum för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset sällan sett så mycket skador på en 

våldtagen patient som hon gjorde på MÄ.193 

                                                 
191 T ex Stockholms tingsrätt dom B 9681-11, Ystad tingsrätt dom B 3427-12, Vänersborg tingsrätt dom 

B 3960-12, Varbergs tingsrätt dom B 2020-13, Borås tingsrätt dom B 3732-13, Göteborgs tingsrätt dom 

B 9355-14, Malmö tingsrätt dom B 368-14, Malmö tingsrätt dom B 11601-14, Stockholms tingsrätt dom 

B 16050-14, Stockholms tingsrätt dom B 11469-15, Varbergs tingsrätt dom B 1115-15, Södertörns 

tingsrätt dom B 9352-15, Södertörns tingsrätt dom B 14189-15 och Stockholms tingsrätt dom B 2588-16. 
192 Jfr Burman, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor - Om straffrättens förmåga att producera 

jämställdhet, s 360. 
193 Solna tingsrätt dom B 6999-14 s 4-8, 19 f, 23. 
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Utöver inslag av våld som skulle kunna tolkas som av allvarlig art förekommer även 

omständigheter som indikerar att den tilltalade visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

Våldtäkten ägde rum under MÄ:s andra dag i Sverige. MÄ mötte T på Norrmalms 

polisstation dit hon gått för att söka asyl. Under förespegling av att T skulle föra henne 

till en annan polisstation där MÄ skulle få snabbare och bättre hjälp ledde T MÄ till sin 

bostad. I bostaden utsattes MÄ för ovannämnda våld, hon blev även dragen i håret, 

trampad på och fick örfilar och knytnävsslag i ansiktet så att en tand blev lös. I 

samband med våldsutövningen genomförde T ett samlag mot MÄ. Han fick utlösning i 

MÄ:s underliv och ville torka av henne efteråt och krävde att hon skulle duscha, 

antagligen för att förstöra eventuella bevis. I lägenheten fanns under hela förloppet flera 

av T:s minderåriga barn. Dörren till lägenheten var låst och T hindrade MÄ från att 

försöka lämna den. Under förundersökningen utreddes händelseförloppet inledningsvis 

som människorov och våldtäkt av normalgraden, men aldrig som grov våldtäkt. Inte 

ens när T inte längre var misstänkt för människorov och konkurrensen mellan de två 

brotten försvunnit nämndes grov våldtäkt. Eftersom det då inte fanns någon risk för 

dubbelbestraffning för samma handling borde omständigheter som tidigare kanske 

bidrog till att konstituera människorovet istället kunna kvalificera våldtäkten som grov. 

Detta gäller till exempel att händelseförloppet pågått under många timmar, att MÄ varit 

mer eller mindre frihetsberövad under tiden och att T utnyttjat hennes utsatta 

situation.194 

4.2.3 Särskild hänsynslöshet eller råhet 

B 6336-13: Målsägandens bostad 

Förundersökningen till ”Målsägandens bostad” inleddes efter att polis kallats till 

målsägandens hem där de avbröt våldtäkten. De fann MÄ naken och fastbunden till 

armar och ben i sängen. Hon hade ett örngott trätt och knutet över huvudet. Poliserna 

var tvungna att skära loss MÄ som berättade att hon hade bundits och utsatts för 

sexuella handlingar. Den tilltalade hade penetrerat hennes underliv med sina fingrar, 

försökt att genomföra ett samlag och slickat henne på brösten. Under förunder-

sökningen misstänktes T för våldtäkt alternativt försök till våldtäkt alternativt sexuellt 

tvång. I åklagarens stämningsansökan rubricerades brottet som försök till våldtäkt 

                                                 
194 Jfr Solna tingsrätt B 6999-14, Förundersökningsprotokoll AM-124369-14 polisens diarienummer 

0201-K296316-14, ab 64. 



 

 

62 

alternativt sexuellt tvång. T frikändes varför domstolen inte tog ställning till brottets 

svårhetsgrad.195 

Förundersökningens och åklagarens rubricering kan kritiseras på ett flertal punkter. Till 

att börja med är det märkligt att utredarna övervägt försöksbrott när offrets och 

förövarens könsdelar berört varandra och T har penetrerat MÄ:s underliv med sina 

fingrar. Att dessa sexuella handlingar dessutom övervägs som sexuellt tvång, under 

våldtäktsbrottets nedre gräns, stämmer inte alls överens med förarbeten till 6 kap 1 § 

första stycket BrB.196 Enligt min mening borde utredarna istället ha övervägt och 

diskuterat brottet som grov våldtäkt genom att T visat särskild hänsynslöshet och råhet 

genom att totalt förhindra MÄ:s rörelsefrihet och den förnedring och hjälplöshet han 

utsatt henne för genom att täcka över och binda fast örngottet över hennes huvud. 

4.2.3.1 Andra hänsynslösa handlingar och tillvägagångssätt 

Mål B 8469-16 påminner om ”Två krossade fönster” eftersom våldtäktsoffren i båda 

målen blivit våldtagna efter att en anhörig till dem utsatts för grov misshandel. I B 

8469-16 våldtogs målsäganden genom att den tilltalade, T1, drog henne i håret och 

knuffade in henne i ett sovrum där han tog stryptag på henne och förde in fingrar i 

hennes underliv, tvingade henne att företa och tåla oralsex och vid upprepade tillfällen 

försökte utsätta henne för vaginala samlag. Våldtäkten skedde i anslutning till att T1 

tillsammans med sin kamrat T2 grovt misshandlat MÄ:s kamrat MÄ2 till 

medvetslöshet. Det var när T1 slutade att slå MÄ2 som han tvingade MÄ till 

sovrummet. MÄ var övertygad om att MÄ2 var död.197 En stor skillnad mellan målen 

är att MÄ i B 8469-16 inte tvingades till sex i utbyte mot att T1 inte skulle fortsätta att 

slå MÄ2. Däremot borde den grova misshandeln mot MÄ2 sammantaget med T1:s hot 

att slå MÄ om hon skrek på hjälp, utgöra hot av särskilt allvarlig art då det måste varit 

ägna att framkalla allvarlig fruktan för MÄ:s liv eller säkerhet. I kombination med att 

T1 tagit stryptag på MÄ, vilket i förarbeten är ett exempel på farligt våld,198 och att MÄ 

trodde att hennes kamrat dödats av T1, finns enligt min åsikt, anledning att i alla fall 

diskutera varför brottet inte nått upp till kraven för grov våldtäkt. 

En annan situation som indikerar särskild hänsynslöshet är den som målsäganden i B 

4355-13 levde under. Hennes dåvarande make dömdes för våldtäkt vid 14 tillfällen 

                                                 
195 Solna tingsrätt dom B 6336-13 s 3 f, 8-10, Förundersökningsprotokoll, ab 13.  
196 Prop 2004/05:45 s 135.  
197 Solna tingsrätt dom B 8469-16 s 14-16. 
198 Prop 2004/05:45 s 54 f. 
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under en sjumånadersperiod. Att några brott ägt rum i närvaro av parets dotter så att 

MÄ haft begränsade möjligheter att värja sig och förnedrande inslag som att T försökt 

bända upp MÄ:s mun för att få utlösning i den och när detta inte har fungerat istället 

har ejakulerat i hennes ansikte, har påverkat brottens straffvärde.199 Målet kan jämföras 

med domen ”Våldtäkter med viss systematik” där våldtäkt vid sex tillfällen bedömdes 

som grov våldtäkt på grund av att det rörde sig om flera brott som begåtts med viss 

systematik.200 Även om våldtäkterna i B 4355-13 inte har innehållit lika starka inslag 

av särskild hänsynslöshet och råhet borde det stora antalet brott och systematiken i dem 

i alla fall diskuteras som grov våldtäkt om lika fall ska behandlas lika. 

En omständighet som förekommer i flera av fallen i praxisgenomgången och som för 

mig ter sig särskilt hänsynslös är att våldtäkterna bevittnats av eller skett när 

målsägandenas underåriga barn varit hemma och i nära anslutning till brottet. Eftersom 

de flesta föräldrar inte vill att deras barn ska fara illa innebär närheten till barnen en 

särskild hjälplöshet för offret då hens möjligheter att skrika, tillkalla hjälp eller lämna 

platsen begränsas då de sällan vill lämna barnen med gärningsmannen. När barnen 

bevittnar hela eller delar av våldtäkten innebär det inte bara att barnet far illa, utan 

också lidande och plågor hos föräldern och vittnar om en särskild råhet hos 

gärningsmannen.  

Exempel på detta finns i Malmö tingsrätts dom i mål B 4303-13 där våldtäkten 

bedömdes som grov på grund av att den tilltalade tvingat målsäganden att tåla oralt 

samlag och genomfört ett samlag mot hennes vilja under pistolhot. Under samlaget var 

MÄ:s minderåriga dotter på väg in i rummet. Att T var medveten om att dottern vaknat 

och märkt vad som pågick var en av omständigheterna som föranledde att Malmö 

tingsrätt bedömde våldtäkten som grov.201 Så stor inverkan på bedömningen har 

barnens närvaro inte haft i de fall202 där det inte har undersökts huruvida barnen märkt 

av våldtäkten eller ej, men där gärningsmannen vetat att de varit hemma eller till och 

med i samma rum under övergreppen. En försiktig slutsats utifrån dessa domar är att 

det för grov våldtäkt inte är tillräckligt att underåriga barn befinner sig på brottsplatsen, 

trots att de påverkar offrens möjligheter att ta sig ur situationen och ökar deras lidande, 

men att de kan vara en bidragande kvalificerande faktor i de fall där barnet märkt vad 

                                                 
199 Solna tingsrätt dom B 4355-13 s 1-7. 
200 Borås tingsrätt dom B 3732-13 s 23. 
201 Malmö tingsrätt dom B 4303-13 s 9 f, 23. 
202 T ex Solna tingsrätt dom B 3536-13, Solna tingsrätt dom B 3126-14, Solna tingsrätt dom B 9063-15. 
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som pågår. Därför skulle en robust utredning i dessa mål förutsätta någon form av 

utredning av hur mycket barnet faktiskt kan ha märkt av situationen. Vid påföljds-

bestämningen kan dock viss hänsyn tas till närvaron av barnen enligt 29 kap 3 § första 

stycket åttonde punkten BrB. 

4.2.3.2 Faktorer hos målsäganden  

Genomgången av praxis för grova våldtäkter har visat att det är ovanligt att en våldtäkt 

bedöms som grov på grund av att målsäganden har varit under 18 år. Samma slutsats 

kan dras utifrån de domar och förundersökningsprotokoll om våldtäkter av 

normalgraden som behandlar sådana målsäganden.203 Mål B 287-13 är av särskilt 

intresse eftersom övergreppet initialt utreddes som våldtäkt mot barn på grund av att 

målsäganden vid brottstillfället var under 15 år. MÄ följde med en ung man till hans 

bostad där han höll fast hennes armar, tryckte ner henne i en säng och förde in ett finger 

i hennes underliv samt utsatte henne för ett samlag. I slutet av förundersökningen lades 

en alternativ rubricering till i ärendet, våldtäkt. Vad som har föranlett ändringen är 

oklart, men i förhör med MÄ har det kommit till polisens kännedom att MÄ sagt till 

gärningsmannen att hon var 17 år. Detta skedde dock månader innan rubricerings-

tillägget, men är den enda rimliga förklaringen utifrån förundersökningsprotokollet.204 

Domskälen i målet är knapphändiga och resonemang kring rubricering eller olika 

svårhetsgrader saknas. Tingsrätten konstaterade bara att åtalet för våldtäkt var styrkt.205 

En avgörande faktor för rubriceringen var antagligen att T inte hade uppsåt till att MÄ:s 

ålder var låg. Dock finns det anledning att i alla fall adressera den frågan i domskälen. 

Detsamma gäller för om våldtäkten egentligen kanske var grov. Att offret är under 18 

år är en omständighet som enligt förarbeten206 till 6 kap 1 § fjärde stycket BrB kan 

föranleda kvalificering av våldtäktsbrott eftersom barns sexuella integritet är extra 

skyddsvärd. MÄ var inte ens 15 år vid brottet. Då krävs i regel inte någon 

tvångshandling för att konstituera våldtäkt. MÄ var ett barn som utsattes för tvång i 

samband med våldtäkten. Det har funnits anledning att rubricera våldtäkten som grov 

under rättegången. 

Sådan anledning har funnits även i förundersökningen till B 3744-13. I domen i målet 

slog tingsrätten fast att det är uppenbart för den som hör och ser målsäganden prata att 

                                                 
203 T ex Solna tingsrätt dom B 5979-16 och Förundersökningsprotokoll 5000-K986646-16. 
204 Jfr Solna tingsrätt B 287-13, Förundersökningsprotokoll 0201-K183019-12, ab 6. 
205 Solna tingsrätt dom B 287-13 s 7.  
206 Prop 2004/05:45 s 57, 139. 
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hon har en lindrig utvecklings- och beteendestörning. Utvecklingsstörningen bedömdes 

av domstolen som en psykisk störning som kan konstituera ett hjälplöst tillstånd enligt 

dåvarande 6 kap 1 § andra stycket BrB. Den tilltalade bidrog till att försätta MÄ i ett 

hjälplöst tillstånd genom att föra den ensamma MÄ till en skogsdunge. Situationen har 

framstått som svårbemästrad och hotfull för MÄ och utgjorde tillsammans med hennes 

normavvikande funktionsvariation ett hjälplöst tillstånd. I skogsdungen utsatte T MÄ 

för ett analt samlag. Vidare konstaterade Solna tingsrätt att våldtäkten skulle rubriceras 

som av normalgraden utan att argumentera för eller emot någon annan svårhetsgrad.207 

Enligt förarbeten till 6 kap 1 § fjärde stycket BrB utgör våldtäkter mot personer med 

funktionsnedsättningar ett typexempel på grov våldtäkt.208  

En bra sak med domskälen är att de utgår ifrån målsägandens uppfattning av 

situationen (och den tilltalades uppsåt och kännedom om denna) istället för en objektiv 

föreställning om hur en person med normenlig funktionsvariation hade upplevt den. 

Det är synd att inte T:s utnyttjande av MÄ:s utvecklingsstörning tolkades som en 

försvårande omständighet vad gäller brottets grad. En fördel med att använda 

funktionsnedsättningen för att bidra till konstruktionen av ett hjälplöst tillstånd är att 

åklagaren inte behöver motbevisa eventuella påståenden om huruvida MÄ samtyckt till 

gärningen eller ej. Dock behöver inte tolkningen av funktionsnedsättningen som 

försvårande omständighet utesluta att den också utgör en del av ett hjälplöst tillstånd 

och vice versa. 

4.3 Slutsatser 
När det kommer till polis och åklagares svårhetsbedömningar under förunder-

sökningarna till de mål där våldtäkterna sedan kvalificerats som grova i tingsrätten, är 

resultatet av praxisgenomgången motsägelsefullt. I de mål som har rubricerats som 

grova under hela förundersökningen har den främsta kvalificerande omständigheten 

varit att brottet begåtts av flera gärningsmän.209 Flera gärningsmän har dock före-

kommit även i ett av målen som bedömts vara våldtäkt av normalgraden under 

utredningen.210 Samma motsägelsefulla företeelse har observerats även bland förunder-

sökningarna till de våldtäkter som av Solna tingsrätt har bedömts vara av 

normalgraden. I de av dessa mål som under förundersökningen har rubricerats som 

                                                 
207 Solna tingsrätt dom B 3744-13 s 9-11, 13.  
208 T ex prop 1983/84:105 s 52 och prop 1991/92:35 s 11 f, 14. 
209 Solna tingsrätt B 1889-13, Solna tingsrätt 1259-13 och Solna tingsrätt B 7206-14. 
210 Solna tingsrätt B 5575-13. 
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grova har bedömningen föranletts av förekomsten av omständigheterna flera gärnings-

män, flera gärningsmän och penetration med ett föremål eller att målsäganden varit 

under 15 år gammal vid brottet.211 Merparten av våldtäkterna i de domar jag har 

kategoriserat som nära eller på gränsen mellan grov våldtäkt och våldtäkt av 

normalgraden har dock bedömts som normalgradiga under hela förundersökningen. 

Detta gjordes trots att omständigheter som kvalificerar våldtäkter i förarbeten och 

praxis kommit till polisens kännedom. Några exempel på sådana omständigheter är mer 

än en gärningsman, strypvåld, knivhot, allvarlig våldsutövning, överfall, upprepade 

samlag, ett stort antal våldtäkter, ett utdraget händelseförlopp, förnedrande inslag, att 

målsäganden bundits samt att gärningsmannen utnyttjat målsägandens normavvikande 

funktionsvariation.212 

5 Avslutande kommentarer 
Svårhetsbedömningen av våldtäkter ska utgå från en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter vid brottet och ett problem med en analys av domar är att det inte går 

att besvara hur stor hänsyn tingsrätterna har tagit till olika omständigheter eller i vilken 

utsträckning denna hänsyn tagits inom ramen för konstruerandet av målsägandens 

särskilt utsatta situation eller straffvärdebedömningen. Därför är det i få mål rättvisande 

att dra slutsatser av karaktären att bedömningarna i praxis skulle vara felaktiga eller i 

strid med gällande lagstiftning. Däremot har analysen av gällande rätt, praxis och 

förundersökningsprotokoll visat att de rättsliga aktörerna i stor utsträckning utgår från 

de i lagtexten exemplifierade skälen till att kvalificera brottet. Samtliga aktörer är 

restriktiva med att rubricera våldtäkter som grova och att motivera bedömningen med 

försvårande omständigheter som inte nämns i förarbeten. Trots denna trogenhet i 

förhållande till rekvisit angivna av lagstiftaren är en slutsats av arbetet att polis, 

åklagares och tingsrätters gradindelningar av våldtäktsbrott uppvisar inkonsekvenser. 

Särskilt stora olikheter i bedömningen har uppmärksammats genom undersökningen av 

förundersökningsprotokoll och den nedre gränsen för grov våldtäkt.  

Gränsen mellan grov våldtäkt och våldtäkt av normalgraden är inte särskilt distinkt i de 

accepterade rättskällorna och ännu mindre i rättstillämpningen. Omständigheter som i 

förarbeten tas upp som typexempel på en grov våldtäkt eller som är helt avgörande för 

                                                 
211 Solna tingsrätt B 331-13, Solna tingsrätt B 4817-15 och Solna tingsrätt B 287-13. 
212 Solna tingsrätt B 7733-10, Solna tingsrätt 3895-13, Solna tingsrätt B 3744-13, Solna tingsrätt B 1259-

13, Solna tingsrätt B 6999-14 och Solna tingsrätt B 58-15. 
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kvalificeringen i flera domar, nämns knappt i domskälen till mål av normalgraden där 

de också förekommer. Detta gäller även för faktorer med litet tolkningsutrymme som 

till exempel förekomsten av flera gärningsmän eller knivhot. I några av fallen kan detta 

vara en konsekvens av processekonomiska skäl, rätten kan ha fullgoda skäl för sin 

bedömning, men har i domskrivningen brustit i att dokumentera dessa. 

Att svårhetsbedömningarna under förundersökning och i praxis uppvisar så stora 

skillnader får praktiska konsekvenser i form av varierande tillgång till utrednings-

åtgärder, svensk jurisdiktion, utdömd påföljd och den dömdes möjligheter att formulera 

en bra överklagan, men också för grundläggande rättsstatliga värden. När 

likhetsprincipen knappt kan efterlevas och lika fall inte behandlas lika påverkas 

förutsebarheten på området. Majoriteten av målen som har behandlats inom ramen för 

denna analys må vara förenliga med gällande rätt, men arbetet visar också att 

förutsebarheten gällande svårhetsbedömningen av våldtäkter på gränsen till grov 

våldtäkt inte är särskilt stor.  
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Gällivare tingsrätt B 392-15 Hovrätten för Övre Norrland B 163-16 

Attunda tingsrätt B 6497-14  

Södertörns tingsrätt B 14189-15 Svea hovrätt B 3686-16  

Stockholms tingsrätt B 19022-12 Svea hovrätt B 4973-13 

Flera deltagare i övergreppet och särskild hänsynslöshet eller råhet  

Falu tingsrätt B 2573-15  Svea hovrätt B 11137-15 

Lycksele tingsrätt B 710-14 Hovrätten för över Norrland B 715-15 

Varbergs tingsrätt B 1115-15 Hovrätten för Västra Sverige B 1051-16 

Södertörns tingsrätt B 9355-16 Svea hovrätt B11180-16 

Stockholms tingsrätt B 13257-13 Svea hovrätt B 545-14  

Göteborgs tingsrätt B 14608-14 Hovrätten för Västra Sverige B 1763-15 

Göteborgs tingsrätt B 3536-16 

Om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet  

Malmö tingsrätt B 11601-14 

Luleå tingsrätt B 1065-13  Hovrätten för Övre Norrland B 224-14 
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Ystad tingsrätt B 3427-12 

Skaraborgs tingsrätt B 434-16 Göta hovrätt B 1344-14 

Stockholms tingsrätt B 11922-15 Svea hovrätt B 2175-16 

Göteborgs tingsrätt B 9355-14  

Egenskaper hos målsäganden 

Borås tingsrätt B 2898-13  Hovrätten för Västra Sverige B 5213-13 

Skaraborgs tingsrätt B 4483-13 Göta hovrätt B 1215-14 

Stockholms tingsrätt B 16050-14 Svea hovrätt B 6051-16 

Stockholms tingsrätt B 19298-13 Svea hovrätt B 5671-14 

Våld eller hot av särskilt allvarlig art och särskild hänsynslöshet eller råhet 

Stockholms tingsrätt B 9681-11 Svea hovrätt B 6754-13 

Hudiksvalls tingsrätt B 1071-13 

Norrtälje tingsrätt B 244-13 

Göteborgs tingsrätt B 11224-15 Hovrätten för Västra Sverige B 2399-15 

Varbergs tingsrätt B 2020-13 Hovrätten för Västra Sverige B 1555-14 

Stockholms tingsrätt B 6632-14 Svea hovrätt B 7358-14 

Vänersborgs tingsrätt B 3960-12 

Våld eller hot av särskilt allvarlig art  

Falu tingsrätt B 1787-15  Svea hovrätt B 7676-15 

Övriga fall  

Malmö tingsrätt B 368-14  Hovrätten över Skåne och Blekinge B 1716-14 

Borås tingsrätt B 3732-13  Hovrätten för Västra Sverige B 1965-14 

Falu tingsrätt B 3407-14  Svea hovrätt B 11458-14 

Södertörns tingsrätt B 9352-15 Svea hovrätt B 9687-15 

Stockholms tingsrätt B 154-16 Svea hovrätt B 3154-16 

Malmö tingsrätt B 4303-13 Hovrätten över Skåne och Blekinge B 1706-14 

Solna tingsrätt  

Grova våldtäkter  

B 7206-14     Svea hovrätt B 322-15 

B 5575-13    Svea hovrätt B 9777-13 

B 3223-13    Svea hovrätt B 7275-13 

B 1889-13    Svea hovrätt B 6426-13 
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B 1259-13 

Våldtäkter av normalgraden 

B 7274-16    Svea hovrätt B 28-17 

B 6789-16    Svea hovrätt B 11388-16 

B 5979-16 

B 9063-15     Svea hovrätt B 7050-16 

B 7467-15    Svea hovrätt B 10223-16 

B 5442-15    Svea hovrätt B 6304-16 

B 4817-15    Svea hovrätt B 7508-15 

B 4586-15    Svea hovrätt B 3992-16 

B 3567-15    Svea hovrätt B 9833-15 

B 58-15     Svea hovrätt B 5343-15 

B 10107-14    Svea hovrätt B 1874-15 

B 6999-14     Svea hovrätt B 798-15 

B 6246-14  

B 994-14 (B 3254-14)    Svea hovrätt B 7063-14 

B 351-14    Svea hovrätt B 3257-14 

B 49-14 

B 8175-13    Svea hovrätt B 11265-13 

B 7546-13    Svea hovrätt B 10578-13 

B 7082-13    Svea hovrätt B 9957-13 

B 5515-13    Svea hovrätt B 8245-13 

B 5414-13    Svea hovrätt 84-14 

B 4355-13 

B 3907-13 

B 3744-13 

B 3536-13   Svea hovrätt B 6555-13 

B 1424-13 (B8467-12)   Svea hovrätt B 5202-13 

B 10394-12    Svea hovrätt B3502-14 

B 1741-12  

B 10038-11    Svea hovrätt B 2271-13  


