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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste två åren har flera våldtäktsdomar uppmärksammats i media. Fallen 

är många, och ett av de mest omtalade är det så kallade Tensta-fallet då en ung flicka 

tvingades till samlag med sex jämnåriga pojkar. När hovrättens beslut om friande 

dom blev känt för allmänheten blev reaktionerna starka. Både yrkes- och privatper-

soner deltog i debatten för att kritisera samt uttrycka ilska och besvikelse över det 

som, ur mångas perspektiv, uppfattades ha varit en otvivelaktig våldtäkt. På samma 

sätt har det sett ut i flera andra fall och kritiken riktas mot att våldtäktsåtalade perso-

ner frias i alltför hög utsträckning. En nyligen gjord studie visar att 6324 våldtäkter 

anmäldes under 2012, där åtal väcktes i endast 1393 fall och strax över 500 av dessa 

resulterade i frikännande.
1
 När det gäller andra typer av brott är det i snitt 5 procent 

som frias, vilket med andra ord innebär att åtalade i våldtäktsfall frias 7,2 gånger of-

tare.
2
 I Metro den 12 maj 2014 går det i artikeln "Allt fler våldtäktsåtalade frias" att 

läsa följande: "Mer än vart tredje våldtäktsåtal slutar med ett frikännande. I takt med 

att våldtäktsbegreppet har vidgats, har också allt fler åtalats för våldtäkt. Men samti-

digt har chansen att få den åtalade fälld minskat".
3
 Juristen Frida Olsson, som inter-

vjuas i samma artikel, menar att detta kan bero på att domstolarna tolkar lagen snä-

vare än vad lagstiftaren avsåg. Det finns anledning att tro att medias bevakning av de 

uppmärksammade våldtäktsdomarna kan ha skapat en större medvetenhet kring det 

faktum att relativt få åtalas och ännu färre åtalade fälls när det gäller den här typen av 

brottsrubricering. Detta kan i sin tur tänkas vara en av anledningarna till de heta de-

batter som har förts, samt att flera konkreta förslag på vad som skulle kunna lösa 

problematiken har lagts fram. Bland annat har en omformulering gjorts i sexualbrott-

lagsstiftningen där så kallat "hjälplöst tillstånd" har ändrats till "särskilt utsatt situat-

ion", i syfte att täcka in fler förutsättningar och omständigheter.
4
 Detta har dock visat 

                                                 
1
 Malmö TT, "Allt fler våldtäktsåtalade frias", Metro 12/5 2014, http://www.metro.se/nyheter/allt-fler-

valdtaktsatalade-frikanns/Hdznel!slig5I3NOWVQlqchBPVy7g/ (2014-05-12). 
2
 Ebba Wigerström, "36 procent av åtalet för våldtäkt leder till friande dom - för tio år sedan var siff-

ran 21 procent", Dagens juridik 7/2 2014, http://www.dagensjuridik.se/2014/02/36-procent-av-atalen-

valdtakt-leder-till-friande-dom (2014-03-15). 
3
 http://www.metro.se/nyheter/allt-fler-valdtaktsatalade-

frikanns/Hdznel!slig5I3NOWVQlqchBPVy7g/ (2014-05-12). 
4
 Regeringskansliet, "Frågor och svar om skärpt sexualbrottslagstiftning", 

http://www.regeringen.se/sb/d/17178 (2014-03-15). 

http://www.metro.se/nyheter/allt-fler-valdtaktsatalade-frikanns/Hdznel!slig5I3NOWVQlqchBPVy7g/
http://www.metro.se/nyheter/allt-fler-valdtaktsatalade-frikanns/Hdznel!slig5I3NOWVQlqchBPVy7g/
http://www.dagensjuridik.se/2014/02/36-procent-av-atalen-valdtakt-leder-till-friande-dom
http://www.dagensjuridik.se/2014/02/36-procent-av-atalen-valdtakt-leder-till-friande-dom
http://www.metro.se/nyheter/allt-fler-valdtaktsatalade-frikanns/Hdznel!slig5I3NOWVQlqchBPVy7g/
http://www.metro.se/nyheter/allt-fler-valdtaktsatalade-frikanns/Hdznel!slig5I3NOWVQlqchBPVy7g/
http://www.regeringen.se/sb/d/17178
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sig ge ett annat resultat än vad som förväntats.
5
 Detta är ett bra exempel på hur orden 

konstruerar verkligheten och därför är denna analys intressant att göra på texter som 

har så stor inverkan på den enskilda individens livssituation. Förutom detta diskute-

ras i skrivande stund ett förslag om att införa en lag om samtycke, vilken framför allt 

skulle innebära ett tydligare lagstiftat ställningstagande mot sexuella övergrepp. 

Detta har tagits emot väl av stora delar av svenska folket, och flera av riksdagens 

partier inom både alliansen och oppositionen ställer sig också bakom det.
6
 Dock har 

förslaget också fått utstå mycket kritik, och då framför allt från manliga advokater.
7
 

 Trots den massiva kritik som gång på gång kommer till uttryck då våldtäktsåta-

lade frias sker ingen förändring som i praktiken förändrar statistiken. Det verkar som 

att det finns en oenighet kring vad som bör göras för att fler åtal ska leda till fällande 

domar, vilket kan ha att göra med att det inte finns en enighet vari problematiken lig-

ger samt vem som egentligen bör klandras. Kritik riktas nämligen mot såväl rättsy-

stemet och rättsinstansers beslut som de samhälleliga strukturerna. Oavsett var skul-

den ligger är det dock tydligt att det finns en diskrepans mellan rättsystemet, själva 

tillämpningen av det samt allmänhetens uppfattning om rätt och fel. 

 Mycket forskning har lagts på att undersöka rättsväsendets hantering av brott 

inom ramen för sexuella övergrepp. Genom att titta på denna typ av forskning blir 

det uppenbart att det rör sig om ett komplext område och det är inte svårt att se att 

alla vetenskapliga studier som görs inom detta område är direkt nödvändiga. En stor 

del av den forskning som bedrivs har ett juridiskt perspektiv med rättsvetenskap som 

utgångspunkt. Även om domslut kan betraktas som mer eller mindre motiverade rik-

tas kritiken sällan mot den språkliga utformningen utan snarare mot vad som kan an-

tas vara sannolikt och trovärdigt eller inte. Jag vinnlägger mig dock här om att an-

lägga ett retoriskt perspektiv på juridiska texter, med utgångspunkten att retoriken är 

ett medel som används för att med hjälp av språket framhålla "[…] ett särkilt sätt att 

se på världen och verkligheten".
8
 Svea Hovrätt har gett ut skriften Språket i domar 

och beslut i syfte att tydliggöra vad vi både medvetet och omedvetet uttrycker i sättet 

vi formulerar oss på. Bland annat finns tydliga riktlinjer kring vikten av klarspråk i 

                                                 
5
 Mikaela Åkerman och Josefin Pehrson, "Få fällda efter lagskärpning", Svenska Dagbladet 24/1 2014, 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fa-fallda-efter-lagskarpning_8924972.svd (2014-04-17). 
6
 Stockholm TT, "Allt starkare stöd för samtyckeslag", Svenska Dagbladet 24/1 2014, 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/allt-starkare-stod-for-samtyckeslag_8925622.svd (2014-03-15). 
7
 Stockholm TT, "Manlig advokater mest mot samtycke", Svenska Dagbladet 16/1 2014, 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/manliga-advokater-mest-mot-samtycke_8901248.svd (2014-03-15). 
8
 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 39. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fa-fallda-efter-lagskarpning_8924972.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/allt-starkare-stod-for-samtyckeslag_8925622.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/manliga-advokater-mest-mot-samtycke_8901248.svd
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syfte att minska risken för subjektiva tolkningsmöjligheter och missförstånd.
9
 Texter 

är dialogiska och både sändare och mottagare för dialoger inte bara med varandra 

utan också i förhållande till sin omvärld (dåtid och nutid) samt till sociala kontexter 

och kultur.
10

 I juridiska texter förhåller sig aktörerna oundvikligen till detta, även om 

det görs mer eller mindre omedvetet och implicit. Utifrån ett humanvetenskapligt 

perspektiv kan vi omöjligen bortse ifrån det faktum att: "[a]tt använda språket är ett 

sätt att aktivt handla i världen, att hjälpa till att förändra den eller att befästa den".
11

 

Det blir utifrån dessa premisser intressant att ifrågasätta huruvida de direktiv som 

finns gällande juridiska texter följs, samt om de verkligen ger bästa möjliga förut-

sättningar för allmänheten att till fullo förstå domstolars redogörelser för (potentiellt) 

begångna brott. 

 Att göra textnära analyser på sådant juridiskt material, som kritiserats både av 

yrkes- och privatpersoner, kan därför tänkas ge någon typ av förståelse kring diskre-

pansen mellan hur material formuleras och allmänhetens förståelse av detsamma. 

Allt språk har karaktäriserande egenskaper, och genom att tolka språket är det alltså 

möjligt att hitta ledtrådar kring hur verkligheten realiseras i texten.
12

 Denna under-

sökning kan, trots det ringa materialet, ge en antydan om varför domar och tillämp-

ningen av rättsystemet ifrågasätts av allmänheten. Undersökningen kan även visa på 

om det i domarna går att urskilja uttryck för subjektiva attityder och perspektiv, vil-

ket skulle kunna initiera en större diskussion  kring varur problematiken härrör. 

 Uppsatsens titel Den tredje våldtäkten refererar till begreppet "den andra våld-

täkten" som myntades i och med det uppmärksammade Bjästafallet. Begreppet 

kommer utav det misstroende och skuldbeläggande som den 14-åriga flickan tvinga-

des utstå efter att att hon blivit våldtagen på en skoltoalett i Bjästa 2010.
13

 Med min 

rubrik menar jag att målsäganden i de fall jag analyserar får utstå ett motsvarande 

fördömande i sitt möte med rättsväsendet. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

                                                 
9
 Domstolsverket, "Språket i domar och beslut", 

http://www.dvhandbok.domstol.se/tvistemal/avsnitt%2010.htm (2014-03-15). 
10

 Mikhail Bachtin, "The problem of speech genres", Speech genres and other late essays, Austin: 

University of Texas Press 1986, s. 60-102. 
11

 Ann-Catrine Edlund, Eva Erson och Karin Milles, Språk och kön, Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag 2007, s. 19. 
12

 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Lund: Studentlitteratur 2013, s. 71. 
13

 Sveriges Television, Uppdrag granskning, "Så gjorde vi ’Den andra våldtäkten’", Sveriges Televis-

ion, 3/3 2010, http://www.svt.se/ug/sa-gjorde-vi-reportaget-den-andra-valdtakten (2014-05-23). 

http://www.dvhandbok.domstol.se/tvistemal/avsnitt%2010.htm
http://www.svt.se/ug/sa-gjorde-vi-reportaget-den-andra-valdtakten
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I Retorik och rätt konstateras en förutsättning som i sin tur ligger till grund för denna 

analys, formulerad på följande sätt: "Domsretoriken kan icke frigöras från döman-

det".
14

 I analysen ämnar jag försöka blottlägga underliggande ställningstaganden 

och/eller ståndpunkter i texten. Det som ska studeras är således inte huruvida den 

åtalade de facto är skyldig, utan hur skeendet rekontextualiseras samt hur de målsä-

gande och tilltalade i detta realiseras utifrån domstolarnas tolkningsföreträde i förhål-

lande till lagtexten. Att det är just friande domar som jag väljer att fokusera på är för 

att det framför allt är mot dem som allmänhetens kritik har riktats. Att undersöka 

subjektiva tendenser i artefakterna samt se hur dessa påverkar läsningen och uppfatt-

ningen av dem skulle med andra ord kunna säga någonting om samhällsstrukturen 

och om hur textproducentens bakomliggande värderingar tar sig uttryck i förhållande 

till hur aktuell samhällsnorm tar sig uttryck i media. 

 För att kunna finna svar på detta vill jag undersöka ur vilken verklighet texterna 

rekontextualiseras. Ett textnära studium kan antas vara ett effektivt tillvägagångssätt 

för att besvara följande frågeställningar: 

• Hur realiseras målsägande, tilltalad(e) och rättssakens händelseförlopp utifrån for-

muleringar och urval av den fakta som presenteras?  

samt 

• Vilka perspektiv och vilka verklighetsuppfattningar realiseras i texten i förhållande 

till lagtexten och vilka konsekvenser får detta i praxis? 

 

1.3 Teori och metod  

Denna uppsats redogör för en kritisk diskursanalys. Utifrån Faircloughs ställningsta-

gande om att "[a] discourse is the language used in representing a given social 

practice from a particular point of view" vinnlägger jag mig om att i det utvalda 

materialet försöka blottlägga omedvetna och/eller bakomliggande ställningstaganden 

som reproduceras i texterna.
15

 Analysen syftar under inga omständigheter till att ut-

reda vad en enskild domare anser i ett enskilt åtal. Istället avses här att undersöka 

vilken realitet som konstrueras i textmaterialet och därmed i praxis i förhållande till 

den realitet som konstrueras i lagtexten. 

 Utifrån Alvessons och Sköldbergs antagande om att "[a]ll mänsklig kommuni-

kation bör betraktas som historier" finns det anledning att tro att ett narratologiskt 

                                                 
14

 Christer Rune, "Domens retorik", Retorik och rätt, Kurt Johannesson (red.), Uppsala: Iustus 1994, s. 

233. 
15

 Norman Fairclough, Media discourse, London: Edward Arnold 1995, s. 56. 
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perspektiv kan vara ett effektivt tillvägagångssätt för att analysera de utvalda artefak-

terna.
16

 Jag utgår ifrån Stefan Iversens modell för narrativ retorisk analys. Iversen de-

finierar berättelser som ett konkret stycke text där händelser beskrivs förbundna till 

varandra och menar att berättelser alltid uppträder och hämtar stora delar av sin 

funktion från en given kontext.
17

 En berättelse kan vara mer eller mindre narrativ, be-

rättande, beroende på vilka val berättaren gör i konstruktionen av texten.
18

 Ett sätt att 

påverka hur ett skeende uppfattas är hur berättaren väljer att knyta de olika händel-

serna till varandra eller också genom att använda värdeladdade ord. Berättaren kan 

även styra uppfattningen av texten genom att välja att inte ta upp vissa saker. Iversen 

hänvisar bland annat till Aristoteles syn på ett narrativ som en sakframställning och 

som ett verktyg för att presentera verkliga händelser.
19

 Eftersom Iversen menar att 

det inte enbart är så berättelsen används idag, även i de fall då en berättelse tycks 

vara saklig, så blir det intressant och relevant att analysera verkliga situationer i syfte 

att förstå hur en talare går till väga för att förändra eller gripa in i en retorisk situat-

ion.
20

 I sin narrativa teori ställer dock Iversen Aristoteles definition emot Lucaites 

och Condits perspektiv som innebär följande: "A rhetorical narrative is a story that 

serves as an interpretative lens through which the audience is asked to view and un-

derstand the verisimilitude of the propositions and proof before it".
21

 Oavsett om en 

väljer att se texter som dialogiska framförhandlanden av gemensam betydelse, som 

sakframställan eller som en lins finns det ett värde i att analysera juridiskt material då 

konstruktionen av realiteten har stor återverkan för individen och samhället.  

 I uppsatsen syftar jag till att analysera domskälen i respektive dom, då den nar-

ratologiska teorin är applicerbar på dessa. Domskäl innehåller bland annat domsto-

lens redovisning för vad det är som har skett under tiden för ett potentiellt begånget 

brott. Redovisningen görs genom att förklara ett händelseförlopp och illustrera detta 

med för situationen relevant information från förhör och bevismaterial. Ett domskäl 

innehåller dessutom domstolens motivering för huruvida åtalet, utifrån den informat-

ion som framlagts, ska styrkas eller ogillas. Att applicera Iversens analysmodell på 

                                                 
16

 Se t. ex. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalita-

tiv metod, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 257. 
17

 Stefan Iversen, "Narrativ retorik", Rhetorica Scandinavica 2013:63, s. 78. 
18

 Ibid., s. 73. 
19

 Ibid., s. 75. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid., s. 77. 
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dessa texter kan möjliggöra en studie av hur texten konstruerar ett händelseförlopp 

och därmed realiserar en verklighet.  

 Iversen menar att berättelser skapar gemenskap eftersom de till sin natur är iden-

tifikationsskapande.
22

 Med ett kritiskt perspektiv vill jag analysera hur detta görs, för 

att undersöka subjektiva tendenser som kan forma läsarens uppfattning och för att se 

vad detta får för konsekvenser för hur rättsystemet tillämpas. Perspektivbegreppet 

innefattar i denna analysmodell narratorns verklighetsuppfattning vilket ger mig möj-

lighet att utläsa något om subjektiviteten.
23

 En narrator definieras i denna analys som 

den eller de som formulerar domskälen. Därmed tas inte hänsyn till andra möjliga 

definitioner som exempelvis kan syfta på den inomfiktiva berättaren i en berättelse. 

 Utifrån perspektivet att ett domskäl är en text där händelser anslutna till 

varandra presenteras tror jag mig kunna finna svaret på mina frågeställningar genom 

en narrativ analys. Iversens teori tillhandahåller effektiva verktyg för att analysera 

vilken verklighet som konstrueras i berättelser, och i denna uppsats ämnar jag an-

vända mig av hans fyra narrativitetsmarkörer: 

1. Kausalitet: Rör sambandet mellan olika händelser i en berättelse, där delar och 

helhet tillsammans bildar en gemensam betydelse. 

2. Konflikt(løsning) (hädanefter benämnt som Konfliktlösning): Det finns någon typ 

av konflikt som ger en berättelse dess existensberättigande, eftersom det ofta är en 

konflikt samt förhandlingarna av denna som för en historia framåt och som avgör hur 

den ska sluta. 

3. Oplevethed (hädanefter benämnt som Upplevelse av erfarenhet): Gäller det per-

spektiv som anlagts på vad någon erfarit. Detta inbegriper vad en har för perspektiv 

både på sina egna erfarenheter och på vad andra erfar. 

4. Værdisættelse (hädanefter benämnt som Värdering): Denna markör rör två typer 

av värderingar som båda är kontextbundna. Dels handlar det om vad textproducenten 

har för ingångsvärde och perspektiv på valet av en specifik berättelse, dels vad det 

finns för värde i själva berättelsen i sig (exemplevis moraliskt eller etiskt).
24

 

 Jag kommer att göra textnära analyser av det material som ligger till grund för 

denna undersökning och utgår ifrån Iversens narrativitetsmarkörer för att urskilja be-

rättelsetendenser. Dessa berättelsetendenser kan tänkas blottlägga vilka verklighets-

                                                 
22

 Iversen 2013. s. 86. 
23

 Willie van Peer & Seymour Benjamin Chatman (red.), New perspectives on narrative perspective, 

Albany: State University of New York Press 2001, s. 207. 
24

 Iversen 2013, s. 80. 
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uppfattningar, perspektiv och ställningstaganden som realiseras i texten. Resultatet 

sammanställer jag utifrån de teman som primärt framträder och som kan fungera som 

representativa exempel för sina helheter.  

 

1.3.1 Avvägningar och begränsningar  

Genom analysen vinnlägger jag mig om att i de fall då subjektets kön för mig är 

okänt skriva hen, men att använda hon och han då jag känner till det. 

 Jag har valt att inte publicera domskälen som bilagor då mitt syfte inte är att 

hänga ut de individer som är föremål för rättsprövningen. 

 

1.4 Material 

Det material som ligger till grund för denna uppsats är några av de våldtäktsdomar 

som blivit mest omdebatterade i media under 2013 och 2014. Eftersom jag misstän-

ker ett resultat som kan säga något om samhället i stort har jag aktivt sökt efter ett så 

pass nytt material som möjligt - för att resultatet ska kunna berätta något om vår sam-

tid. Det finns några fall utöver de som nedan presenteras som också har uppmärk-

sammats i media, men dessa har jag inte lyckats få tillgång till av olika skäl. 

 Materialet består av fyra domar, och det är respektive tingsrätts/hovrätts doms-

käl som kommer att analyseras. Fallen har en geografisk spridning för att resultatet 

inte bara ska spegla en domstol och de domare som arbetar där. Nedan följer kortfat-

tade beskrivningar av respektive mål: 

• Lundfallet: Åtalet behandlar frågan om huruvida den tilltalade har våldtagit den 

målsägande eller om det rör sig om överenskommet "dominanssex". Domare Ralf 

G Larsson på Lunds tingsrätt har skrivit domskälet. 

• Umeåfallet: Åtalet behandlar frågan om huruvida de tre tilltalade som stoppat upp 

en vinflaska med vass kant i underlivet på en flicka gjorde det med uppsåt att skada 

henne eller om flickan samtyckt till det. Rådman Olof Johnson på Umeå tingsrätt 

har skrivit det som i brottmålsdomen rubriceras som Tingsrättens bedömningar, 

vilket går att likställa med ett domskäl. 

• Svea hovrättfallet: Åtalet har i media kallats för "Tensta-fallet" och behandlar frå-

gan om huruvida den målsägande blivit utsatt för gruppvåldtäkt eller om hon sam-

tyckt till sexuell samvaro med de sex tilltalade. Hovrättsråden Sven Jönson, Gösta 

Ihrfelt, referent, och tillförordnad hovrättsassessorn Anna Sundblad Stahre samt 

nämndemännen Bernt Hofström och Antra Johansons-Rantins på Svea hovrätt har 

tillsammans skrivit domskälet. 
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• Södertörnfallet: Åtalet behandlar dels frågan om huruvida de tre tilltalade har haft 

sex med den målsägande under tvång eller i samtycke med flickan, dels om det har 

skett överhuvdtaget. Domare Paul Arnell på Södertörns tingsrätt har skrivit Tings-

rättens bedömningar, vilket som ovan nämnts är en motsvarighet till ett domskäl.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Olika retoriska perspektiv anlagda på juridiskt material finns det gott om i forsk-

ningsvärlden. Nedan presenteras den forskning som legat till grund för, och fungerat 

som språngbräda till, det område som jag ämnar undersöka. 

 Håkan Andersson har i Interaktiv rättsvetenskap - antologi bidragit med en text 

som syftar till att "[…] att uppöva tekniken att 'läsa av' rättsfall och annat källmateri-

al utifrån andra perspektiv än de traditionella […]", vilket han gör genom att använda 

sig av narratologisk teori.
25

 På juridiska artefakter motiverar Andersson narratologin 

då teorin rör "[…] berättandet samt dess strukturer och metoder".
26

 Han menar dessu-

tom att humaniora som vetenskapsteori i allmänhet är ett bra sätt att urskilja de sub-

jektiva möjligheter som de yrkesverksamma inom rättsväsendet har att röra sig 

med.
27

 Han pekar på det problematiska i att se rättsligt material som något statiskt 

och att det är viktigt att ha i åtanke att materialet ofta, på ett eller annat sätt, är färgat 

av textproducenternas erfarenheter och ingångsvärden. Andersson skriver om "[…] 

språkets inverkan på rättens sätt att uppfatta världen och sig själv", vilket är just det 

som är det centrala för vad denna uppsats syftar till att undersöka.
28

 

 I "The Rhetorical Construction of Law" driver Katharina Sobota tesen om hur 

domares aktiva val av ord - här i synnerhet metaforer - påverkar uppfattningen av 

rättsliga processer.
29

 Också Sobota visar på hur dynamisk juridiken är: domare kon-

trollerar och konstruerar föreställningar genom att beskriva något på ett visst sätt 

istället för på ett annat. Sobota konstaterar dessutom att domares uttryck omöjligen 

kan skiljas från den samhälleliga kontexten, utan att det är denna som påverkar hur 

retoriken förs. Sobota har även skrivit "Logos, Ethos, Pathos: A Quantative Analysis 

on Arguments and Emotions in Law" som återfinns i antologin Retorik och rätt. I sin 

                                                 
25

 Håkan Andersson, "Rättens narratologiska dimensioner - interaktion och konstruktion", Interaktiv 

rättsvetenskap - antologi, Minna Gräns och Staffan Westerlund (red.), Uppsala: Uppsala universitet 

2006, s. 14. 
26

 Ibid., s. 16. 
27

 Ibid. 
28

 Ibid., s. 13. 
29

 Katarina Sobota, "The Rhetorical Construction of Law", International Journal for the Semiotics of 

Law, 1992:5, s. 155. 
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allra första mening konstaterar hon att: "Jurists do not produce their texts in the way 

they claim they should produce them".
30

 Hon menar att texterna inte uteslutande 

bygger på korrekt argumentation utifrån faktisk kunskap och logiska slutsatser, utan 

att det handlar om en medvetet konstruerad retorik som går i  linje med vad personen 

i fråga vill uppnå. Sobota konstaterar det som för läsaren kan uppfattas som själv-

klart: att talaren bygger sin text på en noga utvald kombination av logos, ethos och 

pathos för att på bästa sätt övertyga om sin sak. 

 Eric Bylander har skrivit en artikel där han behandlar ämnet rättslig retorik. 

Hans utgångspunkt är ett perspektiv där han menar att de rättsliga processerna bör 

ses som interaktion, och han undersöker bland annat hur formen för dessa processer 

påverkar innehållet. Bylander styrker behovet av den retoriska analysmetoden genom 

att ifrågasätta det faktum att: "Det finns inom den rättsliga sfären en föreställning om 

vad vi kan kalla budskapets medieneutralitet, som består i antagandet att ett tankein-

nehåll kan vara oberoende av den form i vilket det förmedla".
31

 Bylander analyserar 

sitt material genom att undersöka topiker, vilket också är Jack M. Balkins utgångs-

punkt i artikeln "A Night in the Topics", där han diskuterar vikten av topikläran i den 

juridiska sfären.
32

 Den sistnämnde menar att rättsliga resonemang bäst förstås genom 

att söka efter vilka topos som ligger till grund för dem. Min uppfattning är att det för 

denna uppsats syfte dock bättre lämpar sig med den narratologiteori som ovan pre-

senterats, eftersom den ger mig ett effektivt verktyg för att finna narrativa drag i 

domskäl vilka i sin tur kan synliggöra bland annat subjektiva tendenser. Att analysera 

friande våldtäktsfall kan tänkas berätta något om rättsväsendets verklighetsuppfatt-

ning och tolkningsföreträde, vilket i sin tur eventuellt kan förklara varför allmänhet-

en så starkt reagerat emot besluten.  

 

2. Analys 

2.1 Det regelrätta domskälet  

Domstolsverket är en myndighet som har till uppgift att ge service till samt samordna 

Sveriges domstolar. På deras webbplats beskrivs vad domskäl är:  

 

                                                 
30

 Katarina Sobota, "Logos, Ethos, Pathos: A Quantative Analysis on Arguments and Emotions in 

Law", Retorik och rätt, Kurt Johannesson (red.), Uppsala: Iustus 1994, s. 155. 
31

 Eric Bylander, "Processuella handläggningsformer", Rhetorica Scandinavica, 2004:31. 
32

 Jack M. Balkin, "A Night in the Topics: The Reason of Legal Rhetoric and the Rhetoric of Legal 

Reason", Law's Stories: Narrative and Rhetoric in the Law, Yale University Press, 1996. 
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Efter yrkandena följer tingsrättens motivering till domslutet. Här redovisas även hur 

tingsrätten har bedömt bevisningen. Tingsrätten motiverar vanligen också varför den 

valt den påföljd som den tilltalade har fått.33 

 

Nationalencyklopedin har en liknande definition av domskäl men är aningen mer 

konkret i sin förklaring:  

 

Domskäl, den motivering rätten anför för sitt domslut. Domskälen bör innehålla dels 

uppgifter om vilket eller vilka sakförhållanden, rättsfakta, rätten lägger till grund för sin 

bedömning, dels en redovisning av hur man har bedömt bevisningen. Dessutom bör ar-

gumentationen kring rättstillämpningen redovisas.
34

 

 

Förutom vad ett domskäl innebär och vilken information som det bör innehålla finns 

direktiv om att hänsyn dessutom bör tas till de som inte besitter några juridiska för-

kunskaper. Vem som helst ska kunna läsa och förstå domskäl, men hur detta ska 

möjliggöras finns det inga explicita direktiv kring annat än att texten i sig ska vara 

"begriplig för alla".
35

 Utöver detta samt de förhållningsregler kring klarspråk som i 

inledningen beskrivits menar Håkan Andersson att respektive domstol har möjlighet 

att skriva ett domskäl såsom den behagar utifrån det egna förnuftet - domstolen är 

"[...] inte nödvändigtvis fångad i ett färdigt system, utan medvetenhet om språkets 

styrfunktion innebär en öppning att själv vara med och skapa den rättsliga diskur-

sen".
36

 Dessa subjektiva marginaler behandlas nedan. 

 Nämnda anspråk på att allmänheten ska kunna läsa och förstå domskäl lär vara 

en av orsakerna till att det i samtliga domskäl finns ett eller flera stycken som syftar 

till att förklara det som i brottsbalken kan komma att bli relevant. Här konstateras 

bland annat följande: 

• Det räcker inte med att målsägandens utsaga väger tyngre för att den/de tilltalade 

ska fällas. Det är nödvändigt att "målsägandens berättelse stöds av vad som fram-

kommit i målet i övrigt, till exempel av målsägandens beteende efter händelsen".
37

 

Inget konkret finns utryckt kring vad detta skulle kunna vara, men hänvisning görs 

                                                 
33

 Domstolsverket, Rättegång i tingsrätten - tingsrätten dom, http://www.domstol.se/Brott--

straff/Rattegang-i-tingsratten/Tingsrattens-dom/ (2014-04-03). 
34

 Nationalencyklopedin, "Domskäl", http://www.ne.se/lang/domskäl (2014-05-05).   
35

 Domstolsverket, "Språket i domar och beslut", 

http://www.dvhandbok.domstol.se/tvistemal/avsnitt%2010.htm (2014-04-03). 
36

 Andersson 2006, s. 14. 
37

 Lundfallet, s. 18. 

http://www.domstol.se/Brott--straff/Rattegang-i-tingsratten/Tingsrattens-dom/
http://www.domstol.se/Brott--straff/Rattegang-i-tingsratten/Tingsrattens-dom/
http://www.ne.se/lang/domsk%C3%A4l
http://www.dvhandbok.domstol.se/tvistemal/avsnitt%2010.htm
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till NJA, Nytt juridiskt arkiv, där mål av juridiskt värde från Högsta domstolen 

samlas. Det går att anta att det som åsyftas är att den målsägande bör uppträda i 

linje med vad som kan antas trovärdigt, vilket i det här fallet menas av Väners-

borgs tingsrätt exempelvis är att i ett tidigt skede anmäla våldtäkten samt att vara 

ledsen, upprörd och rädd.
38

 

• För att den tilltalade ska dömas för våldtäkt krävs att: "[...] en person genomför ett 

samlag eller en sexuell handling som är jämförlig med samlag, genom att otillbör-

ligt utnyttja att personen ifråga på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller 

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

hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd [...]".
39

 

• Den 1 juli 2013 ändrades begreppet "hjälplöst tillstånd" till "särskilt utsatt situat-

ion", för att det "[...] pekats på att det finns en utbredd uppfattning att det i praxis 

har kommit att ställas för höga krav för att någon ska anses vara i hjälplöst till-

stånd". Vad detta innebär är bland annat att det ska finnas en större hänsyn till att 

"[...] det kan finnas flera omständigheter som sammantagna skapar ett hjälplöst till-

stånd" - exempelvis "berusning i kombination med att offret befunnit sig i en hot-

full situation [...]".
40

 

 Iversen menar att det är konflikterna som ger en berättelse dess existensberätti-

gande, och beroende på genre kan en tänka sig att narratorn ges större eller mindre 

frihet i hur en realiserar konflikten i fråga. Eftersom det är faktiska konflikter som 

föranleder att åtal väcks och att domskäl skrivs bör narratorn rimligtvis anses vara 

mycket begränsad i hur konflikten ska realiseras, i synnerhet då konfliktlösningen får 

en direkt inverkan på berörda individer. Det är med andra ord avgörande hur narra-

torn realiserar konflikten i förhållande till nyss nämnda lagar och regler som avgör 

vad som är en våldtäkt och därmed vilken typ av lösning på konflikten detta leder 

till. 

 Nedan redogör jag för relevanta aspekter vad gäller narrativa markörer och i vil-

ken grad de används för att realisera en verklighet i texten. Dessa är sammanställda 

utifrån tre delteman: Är ett nej ett nej?, Våldtäkt - i lag och praxis samt Domstolen 

och den goda moralen. 

 

                                                 
38

 Lagen.nu, NJA 2009 s. 447 Bevisvärdering i våldtäktsmål, https://lagen.nu/dom/nja/2009s447 

(2014-05-05).  
39

 Svea hovrättfallet, s. 15. 
40

 Ibid., s. 16. 

https://lagen.nu/dom/nja/2009s447
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2.2 Är ett nej ett nej? 

Diskussionen kring huruvida ett nej är ett nej är långtifrån ny, och har nu senast ak-

tualiserats i och med förslaget kring en samtyckeslagstiftning. I det material som lig-

ger till grund för denna uppsats finns ingenting uttryckt gällande vad som juridiskt 

sett är ett "tillräckligt tydligt" nej. Detta lär vara anledningen till den problematik 

som uppstår i samtliga fall och som presenteras nedan. 

 Lunds tingsrätt radar upp sex stycken tillfällen då den tilltalade uppfattat att 

målsäganden protesterat genom att explicit uttrycka "nej" och "sluta" samt med fy-

siska åtbörder:  

• när han inledningsvis försökte penetrera A vaginalt 

• när han försökte utföra oralsex på A 

• när han indikerade att han ville ha analsex med A 

• när han försökte ta av A kläderna på överkroppen 

• när han kom in för djupt i A:s mun med fingrarna  

• när han försökte få A att utföra oralsex på honom
41

 

I texten realiseras en situation där den tilltalade anser att det som skett är en öm-

sesidig sexuell samvaro: att de har haft så kallat "dominanssex" vilket han menar att 

ovanstående protester går i linje med. Tingsrätten avhandlar därför huruvida målsä-

ganden har sagt nej på ett sådant sätt att den tilltalade inte skulle kunna ha misstagit 

det för ett agerande inom ramen för "dominanssex". I domskälet realiseras målsägan-

dens stundom försiktiga sätt att säga nej på beroende av den tilltalades fysiska över-

lägsenhet och risken att göra honom aggressiv. Detta är ingenting som är uttryckt av 

målsäganden själv, utan är en slutsats som tingsrätten verkar dra utifrån vad de anser 

vore mest sannolikt i kontexten. Detta perspektiv applicerar en subjektiv upplevelse 

av erfarenhet på målsägandens erfarenheter av situationen.  

 I domskälet som rör Umeåfallet konstaterar domstolen att målsäganden inte ver-

balt har uttryckt ett bristande samtycke beträffande att få en vinflaska uppförd i sitt 

underliv. Om händelsen konstateras följande:   

 

Hon har visserligen berättat att hon inte uttryckligen sagt till honom att han inte fick 

göra så, men hon har samtidigt berättat att hon inte ville att han skulle använda flaskan, 

att han inte frågat om han fick göra så, och att hon kände sig rädd, samt att hon fört ihop 

sina ben, som S sedan fört isär.
42

 

                                                 
41

 Lundfallet, s. 23. 
42

 Umeåfallet, s. 12. 
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I åtalspåståendet anförs att en av de åtalade "[...] mot målsägandens vilja, och med 

våld, tvingat henne att tåla att han fört in den nämnda flaskan i hennes underliv med 

omnämnda effekter", vilket domstolen menar är ett bevis för målsägandens bristande 

samtycke.
43

 I kontrast till detta menas att de tilltalade inte behöver ha förstått att mål-

säganden inte velat ha vinflaskan i sitt underliv utan "[...] att det inte med nödvän-

dighet av de tilltalade måste ha uppfattas som ett uttryck för bristande samtycke från 

hennes sida, utan möjligen som ett tecken på blygsel eller inledande tvekan".
44

 Tex-

ten underlåter således att realisera ett kausalt samband mellan målsägandens age-

rande och ett bristande samtycke. De tilltalades beteende rättfärdigas med påståendet 

att "[p]ersoner som är invecklade i sexuella aktiviteter med varandra gör ju naturlig-

en saker med varandras kroppar på ett spontant sätt utan att fråga om den som berörs 

av det samtycker eller inte".
45

 Detta påstående försvårar en fällande våldtäktsdom då 

den realiserar en verklighet som förutsätter en ömsesidig relation, vilket i sin tur är 

ett ställningstagande som möjligen kan antyda en bristande insikt i målsägandens 

upplevelse av erfarenhet.  

 I Svea hovrättfallet beskrivs i domskälet hur målsäganden berättat att hon inte 

vågat säga nej då de sex tilltalade utfört de sexuella akterna, eftersom hon varit rädd 

för att då bli misshandlad eller på annat sätt råka illa ut. Hovrätten anser att det inte 

finns belägg för att målsäganden skulle ha upplevt situationen på detta sätt, de menar 

att "Det saknas dock utifrån vad som framkommit belägg för att hon i denna situation 

verkligen kunde ha fått den uppfattningen".
46

 Svea hovrätt realiserar således händel-

sen utifrån en upplevelse av erfarenhet som står i kontrast till vad som av målsä-

gande förklarats i förhör och rättegång.  

 I förhandlandet av huruvida målsäganden i Södertörnfallet sagt nej eller inte 

konstateras att hon under kvällen utan tvång haft sex med två personer. Dock besk-

rivs att "[m]ålsägande har uppgivit att hon inte skulle inlåtit sig på detta om hon inte 

varit påverkad".
47

 Målsäganden har under förhör dessutom angett att hon, förutom att 

ha blivit våldtagen, även vid flertalet tillfällen under kvällen blivit sexuellt ofredad. 

Beträffande detta har målsäganden berättat hur hon ogillat att flera av de tilltalade ta-

                                                 
43

 Ibid. 
44

 Ibid., s. 13. 
45

 Ibid. 
46

 Svea hovrättfallet, s. 23. 
47

 Södertörnfallet, s. 42. 
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git på henne både innanför och utanpå kläderna och att hon därför puttat bort dem.
48

 I 

domskälet rekontextualiseras målsägandens berättelse inom vilken hennes verbala 

och fysiska protester beaktas med försiktighet, eftersom målsäganden inte bedöms 

vara ett tillförlitligt offer. Detta konstateras genom Södertörns tingsrätt formulering 

av att "[d]et finns [...] flera omständigheter som ger anledning att ifrågasätta tillförlit-

ligheten av hennes uppgifter".
49

 Detta kommer att behandlas närmare under Våldtäkt 

- i lag och praxis. 

 Under en rättegång som rör en potentiellt begången våldtäkt händer det att mål-

säganden får frågor kring huruvida hen, innan det som skett, var oskuld eller inte. Att 

hen som är sexuellt aktiv inte kan våldtas är en aningen förlegad men dock existe-

rande fördom. Som ovan framgår kretsar konflikten i Umeåfallet kring huruvida den 

målsägande under rättssakens händelseförlopp blivit våldtagen eller om hon samtyckt 

till den sexuella akt under vilken de tilltalade fört upp en vinflaska i hennes underliv. 

I domskälet realiseras en verklighet där det kan vara svårt att skilja mellan sexuella 

preferenser och våldtäkt då de inblandade antas ha aktiva sexliv. Domstolen verkar 

syfta till att bringa klarhet i det som har skett genom att försöka sätta sig in målsä-

gandens och tilltalades verkligheter. Detta tillämpade perspektiv, i kombination med 

den kritik som riktas mot att så många tilltalade frias i våldtäktsmål, skulle kunna 

vara bevis för att domstolens upplevelse av erfarenhet inte alltid stämmer överens 

med allmänhetens. Kausaliteten förskjuts genom en värdering i vilket material som 

framhålls samt vilken moral som realiseras i berättelsen. Det torde vara svårt att 

finna ett rationellt argument för varför det faktum att målsäganden haft frivilligt sex 

tidigare, oavsett om det är tidigare i livet eller tidigare under kvällen för rättssakens 

händelseförlopp, skulle tyda på att hen därmed alltid skulle kunna tänkas vilja ha sex. 

Det finns inte nödvändigtvis ett generellt kausalt samband mellan dessa faktorer. 

 I linje med detta resonemang återfinns liknande tendenser i Svea hovrättfallet. I 

det att rättssakens händelseförlopp beskrivs konstateras att: "I ett sovrum i lägenhet-

en förekom under början av kvällen ett frivilligt vaginalt samlag mellan målsäganden 

och en person som inte omfattas av åtalet".
50

 Eftersom endast den information som 

för rättssaken kan antas vara relevant tas med i ett domskäl är det möjligt att ifråga-

sätta den värdering som ligger till grund för att ovan citerade information ges ut-

rymme. Den verklighet som realiseras utifrån detta är nämligen att det som målsä-

                                                 
48

 Ibid., s. 51. 
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50

 Svea hovrättfallet, s. 18. 
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ganden menat var en våldtäkt därmed inte nödvändigtvis behöver ha varit det, utan 

att det även då kan ha rört sig om frivilligt sex.  

 

2.3 Våldtäkt - i lag och praxis   

Samtliga domar som ligger till grund för denna uppsats har blivit kritiserade för att 

resultera i felaktiga domslut. Nedan kommer jag att presentera hur de aktuella dom-

stolarna realiserar respektive konflikt utifrån hur de motiverar att de tilltalade inte ska 

fällas. Att analysera domstolarnas konfliktlösning kan indikera en potentiell diskre-

pans mellan hur en våldtäkt definieras i teori respektive praktik, det vill säga hur 

språkliga medel generar en skillnad mellan lag och praxis. Som inledningsvis konsta-

terats har allt språk karaktäriserande egenskaper och realiserar därmed oundvikligen 

narratorns tolkning av verkligheten. För att återigen citera Fairclough: "A discourse 

is the language used in representing a given social practice from a particular point of 

view".
51

 Med detta perspektiv som utgångspunkt går det att se hur domskälsberättel-

serna representerar domstolarnas rekontextualisering av verkligheten. Att definiera 

vad som är en våldtäkt blir således en fråga om tolkning av berättelsens händelseför-

lopp och dess skeenden, vilket resulterar i en förskjutning av den statiska lagtexten 

till en dynamisk och dialogisk framförhandling av betydelse och mening. Här blir 

värdering oundviklig i urvalet av vilka narrativa element som ska framhävas och 

vilka som ska uteslutas, där en tolkning av de inblandades upplevelser av erfarenhet-

er ligger till grund för konfliktlösningen.   

 I Lundfallet avhandlas det så kallade "dominanssexet", och konflikten i domskä-

let utgörs av den explicita frågeställningen "Har tilltalad med våld tvingat målsä-

gande till samlag?".
52

 Av det som framkommer och inte i domskälet går det att anta 

att det i denna konfliktformulering föreligger en värdering från domstolens sida. 

Denna värdering resulterar i att händelseförloppet i texten rekonstrueras ur ett per-

spektiv som inte motsvarar målsägandens. Målsäganden återges inte ha nekat till 

samlag men hävdar i sin berättelse att hon har sagt nej till enskilda aktiviteter (se 2.2 

Är ett nej ett nej? för att bli påmind om vilka). Det framgår av domskälsberättelsen 

att målsäganden inte vänder sig mot samlaget som sådant, utan hur det utfördes. 

Domstolen konstaterar att den tilltalade "[…] fått uppfattningen att hon ville ha sex 

med honom, ett samtycke som också enligt målsägande då förelåg".
53

 Att då pröva 
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53
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huruvida den tilltalade med våld tvingat sig till sex är att realisera en annan konflikt 

än den som målsägande anmält för. 

 Begreppet trovärdighet är ständigt återkommande i samtliga domskäl. Om den 

målsägande men även den/de tilltalade är just trovärdig(a) eller inte är något som 

domstolarna är måna om att ta ställning till, eftersom detta avgör hur de ska förhålla 

sig till den information de tagit del av under respektive förhör. Hur trovärdigheten 

värderas och realiseras i texten är ofta beroende av hur begreppet "hjälplöst tillstånd" 

och "särskilt utsatt situation" appliceras vid konfliktlösningen. 

 Lunds tingsrätt redogör för målsägandens psykiska ohälsa: att hon lider av ång-

est vilken hon medicinerar med psykofarmaka. Detta menar tingsrätten kan ha på-

verkat hennes reaktion efter händelsen, på så sätt att hon "[...] kan ha reagerat så 

starkt som är visat i målet, utan att händelseförloppet för den skull varit så som hon 

beskrivit".
54

 Texten realiserar målsäganden som potentiellt mindre trovärdig utifrån 

den starka reaktion som hon konstateras ha gett uttryck för, utan att ta hänsyn till ett 

möjligt kausalt samband mellan reaktionen och vad som menas vara en trovärdig re-

aktion efter en potentiell våldtäkt. Det är anmärkningsvärt att målsägandens medici-

nering av psykofarmaka inte vägs in i en värdering kring huruvida hon befunnit sig i 

särskilt utsatt situation under rättssakens händelseförlopp, då det (som i analysens in-

ledning förklaras) är ett tillstånd som bör tas i beaktning. I domskälet konstateras 

dessutom att "[e]nligt tingsrättens uppfattning får utrymmet för en bedömning att den 

tilltalade saknat uppsåt anses vara mycket litet [...]".
55

 Att ett kausalt samband mellan 

målsägandens tillstånd och det faktum att den tilltalade haft uppsåt att tvinga henne 

till samlag inte realiseras är även det en rekonstruktion av händelseförloppet som är 

möjlig att ifrågasätta. 

 I Umeåfallet, som gör gällande det händelseförlopp då målsäganden fått en vin-

flaska uppförd i sitt underliv, står att läsa hur hennes utsaga bör vara för att anses 

trovärdig: 

 

[...] exempelvis i vad mån den är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsen-

lig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga 

moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar.
56  
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Det ställs följaktligen höga krav på målsägandes narrativa förmåga, trots att det inom 

gebitet finns kännedom om att en person som utsatts för övergrepp och våld sanno-

likt kan brista i sin förmåga att förmedla sig koherent och explicit. Detta kontrasterar 

dessutom emot vad som i NJA realiseras som ett trovärdigt beteende efter en våld-

täkt, genom att exempelvis vara uppriven. Tingsrätten uttrycker att det kan vara "[...] 

svårt att bedöma utsagan med ledning av det allmänna intryck som målsägande ger, 

eller av icke-verbala faktorer i övrigt".
57

 Detta konstruerar en kausalitet mellan mål-

sägandens känsla och hennes logik som skulle kunna uppfattas som om inte motsä-

gelsefull så svårförståelig. 

 I samma fall fastställs att målsägandens berättelse varken är "[...] ologisk, motsä-

gelsefull eller överdriven på något sätt". Det framgår vidare av domskälet att "[...] mål-

sägande börjat blöda i underlivet samt att hon tillfogats smärta"
58

 och att: 

 

[...] den medicinska utredningen liksom övrig skriftlig bevisning - i förhållande till vad 

som framkommit redan genom målsägandens och de tilltalades respektive berättelser - 

inte har tillfört utredningen några betydelsefulla uppgifter rörande vad som kan ha hänt 

vid det aktuella tillfället.
59

 

 

Texten rekonstruerar ett händelseförlopp där en av de tilltalades penetration med 

nämnda vinflaska inte orsakat blodet och smärtan utan att:  

 

[…] allt tyder på att de sagda effekterna uppkommit till följd av att en del av den alumi-

niumfolie som omger den övre delen av halsen på en vinflaska funnits kvar på den 

urdruckna vinflaskan och att en kant av folien orsakat en sårskada i målsägandes under-

liv.
60

      

 

Dessa sakförhållanden framställs som avgörande för om de tilltalade är skyldiga eller 

inte, och som läsare är det inte nödvändigtvis helt lätt att följa den kausalitet som 

realiseras i händelseförloppet. Frågan uppstår varför de tilltalade skulle vara mindre 

skyldiga för att det är aluminiumfolien på flaskan som orsakar skador och inte den 

faktiska glasflaskan.  

 Huruvida en målsägande befunnit sig i ett "hjälplöst tillstånd" eller en "särskilt 

utsatt situation" är något som en domstol ämnar undersöka i rättegångsprocessen, ef-
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tersom det bidrar till att avgöra om den sexuella aktiviteten kan ha varit frivillig eller 

företogs under tvång samt hur domstolen ska förhålla sig till personen i frågas utsaga 

och agerande. Som redan konstaterats har begreppet "hjälplöst tillstånd" ersatts av 

"särskilt utsatt situation", då de krav för att kunna konstatera att en målsäganden be-

funnit sig i det förstnämnda ansetts vara alldeles för höga. Nedan behandlas hur 

dessa tillstånd realiseras i det för uppsatsen analyserade materialet.  

 När det gäller Södertörnfallet menar Södertörns tingsrätt att de måste "[...] väga 

trovärdigheten och tillförlitligheten av målsägandes uppgifter om händelseförloppet 

mot den övriga muntliga och skriftliga bevisningen".
61

 I domskälet står att läsa hur 

det under förhör framkommit att den målsägande har rökt och blivit påverkad av nå-

gon slags narkotika. Detta finns det bevis för i den film som spelats in under kvällen 

för rättssakens händelseförlopp, och "[s]jälv har hon berättat att hon blev yr och il-

lamående och kräktes av narkotikan och att allt snurrade".
62

 Vidare framställs i 

domskälet vad som kan kategoriseras som övrig bevisning att målsäganden har vissa 

funktionsnedsättningar vilka "[...] kan påverka hennes sätt agera och förmåga att 

kommunicera med andra och hur hon kan uppfatta olika situationer som hon ställs in-

för".
63

 Med andra ord finns här två faktorer som, utifrån vad som presenterats under 

Det regelrätta domskälet, bör tas hänsyn till i tingsrättens bedömning eftersom dessa 

faktorer skulle kunna innebära att den målsägande under tiden för händelserna be-

funnit sig i en "särskilt utsatt situation". I domskälet realiseras dock målsäganden 

som mindre tillförlitlig just på grund av dessa faktorer. Det är flera delar i målsägan-

dens berättelse som kan tänkas vara svåra att förklara: bland annat menar ett vittne 

att målsäganden uttryckt att hon tyckt att den sexuella samvaron varit skön och att 

hon till ett annat vittne även ska ha sagt "[...] hårdare, hårdare [...]".
64

 Dessutom 

framgår att målsäganden har haft svårigheter med att definiera vem av de tilltalade 

som gjort vad, samt att hon gett vissa felaktiga beskrivningar av de tilltalades utseen-

den. Utifrån vad som konstaterats kring målsägandens funktionsnedsättning och 

drogpåverkan går det eventuellt att misstänka ett samband mellan dessa och den 

aningen röriga bevisföringen. Detta skulle kunna vara ett kausalt samband, och är det 

så bör det åtminstone övervägas huruvida det skulle kunna vara en "särskild utsatt si-

tuation". I domskälet för det fall som här avhandlas står följande att läsa: "Bedöm-
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ningen av om ett offer befinner sig i en särskilt utsatt situation ska grundas på situat-

ionen i dess helhet. Omständigheterna kan vara hänförliga till såväl offrets person 

som till yttre förhållanden".
65

 I vad som kan uppfattas stå i kontrast till detta menar 

tingsrätten att nyss nämnda faktorer, narkotikapåverkan och funktionsnedsättningar, 

ska värderas på motsatt sätt genom att därmed ifrågasätta tillförlitligheten i målsä-

gandens berättelse. Av samma inspelning från kvällen för rättssakens händelseför-

lopp som ovan presenterats fastslås att den målsägande befunnit sig "[...] i ett närm-

ast viljelöst och apatiskt tillstånd".
66

 Södertörns tingsrätt menar vidare att den målsä-

gandens berättelse är trovärdig och tillförlitlig men att det "[d]ärtill krävs att en tro-

värdig och tillförlitlig berättelse från en målsägande får ett avgörande stöd av annan 

bevisning" för en fällande dom.
67

 Trots det som härtill beskrivits realiseras i domskä-

let ingen kausalitet mellan narkotikapåverkan, funktionsnedsättning samt viljelöst 

och apatiskt tillstånd och en så kallad "särskilt utsatt situation". 

 I Svea hovrättfallet, som behandlar de sexuella aktiviteter som ska ha ägt rum 

mellan en flicka och sex pojkar i ett släckt och tidvis låst rum, prövar domstolen frå-

gan kring huruvida det som skett är en våldtäkt eller inte. För att kunna fälla de tillta-

lade står det skrivet att ett samlag eller något som är jämförligt med ett samlag ska ha 

genomförts samt att målsäganden ska ha utnyttjats på grund av: 

 

[...] medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 

eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett 

hjälplöst tillstånd [...].
68

 

 

Vidare i domskälet konstateras följande: "Åklagaren har inte gjort gällande att mål-

säganden skulle ha befunnit sig i något av de tillstånd som exemplifierats i bestäm-

melsen [...]".
69

 Istället menas att:  

 

De omständigheter som enligt åklagaren medfört att målsägande befunnit sig i ett hjälp-

löst tillstånd är att hon känt rädsla på grund av de tilltalades påträngande uppträdande, 

deras numerära överläge, att de tilltalade varit okända för målsäganden och att dörren 
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tidvis varit låst och att hon på grund av sin rädsla och utsatta belägenhet inte förmått 

värja sig eller tillkalla hjälp.
70

 

 

Här föreligger ett antal faktorer som torde tyda på att målsäganden befunnit sig i ett 

hjälplöst tillstånd oavsett huruvida hon har känt sig rädd eller inte. Hovrätten reali-

serar inget kausalt samband mellan de nämnda faktiska omständigheterna och vad 

som ovan beskrivits vara att befinna sig i ett "hjälplöst tillstånd".  

 Ytterligare något som kan förefalla anmärkningsvärt är att Svea hovrätt vidare i 

domskälet återigen klargör för vad ett "hjälplöst tillstånd" är. Då menar hovrätten att 

av målsägandens tillstånd bör:  

 

[...] i princip krävas att rädslan, eventuellt i förening med annat, varit lika handlingsför-

lamande som de exempel som anges i lagtexten, dvs. medvetslöshet, berusning eller an-

nan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning.
71

  

 

Det är möjligt att tolka upprepningen som en realisering av den situation som målsä-

ganden befunnit sig i och en bakomliggande värdering där hovrätten menar att den 

varit möjlig att ta sig ur. 

 I Svea hovrättfallet är det möjligt att urskilja en liknande problematik som den 

som ovan behandlats för Umeåfallet. Även här uttrycks att: "Tingsrätten har i sin be-

dömning av målsägandens berättelse angett att målsäganden lämnat en sammanhäng-

ande, lång och detaljrik berättelse" samt att den "[...] framstår som både trovärdig 

och tillförlitlig".
72

 Hovrätten är dock inte av samma mening då de menar att tillförlit-

ligheten går att ifrågasätta utifrån två yttre faktorer. Dessa förklaras vara att det i 

rummet där rättssakens händelseförlopp ägt rum varit släckt samt att det varit för 

målsäganden flera okända personer involverade. Detta menar hovrätten är faktorer 

som gör målsägandens iakttagelser mindre tillförlitliga. Det är anmärkningsvärt att 

tingsrätten och hovrätten drar så skilda slutsatser utifrån samma utsaga och att de på 

motsatt sätt realiserar målsäganden som ett offer. Dessa skilda sätt att realisera den 

kontext som de förhåller sig till är en bidragande faktor till hovrättens val av konflikt-

lösning: frigivande av samtliga tilltalade. 

 Så som redogjorts för i Det regelrätta domskälet bör målsägandens beteende ef-

ter en potentiellt begången våldtäkt tas hänsyn till i utredningen, där ett uppenbart 
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skärrat tillstånd ökar trovärdigheten. I det domskäl som hör till Lundfallet beskrivs 

hur målsäganden har agerat i efterhand, och hon uppvisar på många sätt vad som för-

väntas av ett våldtäktsoffer. Bland annat uppges att hon: 

• Var skärrad och inte riktigt kontaktbar 

• Skakade i hela kroppen och skrek att hon kände sig jagad 

• Var uppriven och hejdlöst gråtande 

• Var helt paralyserad i ungefär en vecka efter händelsen 

• Var utslagen och apatisk
73

 

Även i Umeåfallet konstaterar domstolen att målsäganden, genast efter att en av 

de tilltalade fört in vinflaskan i hennes underliv, berättat för en vän att hon blivit 

våldtagen och att hon under händelsen varit rädd.
74

 Både detta och det agerande som 

den målsägande i Lundfallet uppvisat är sådant som går i linje med vad som menas är 

ett trovärdigt beteende för någon som blivit utsatt för våldtäkt, och det är därför an-

märkningsvärt att dessa faktorer inte beaktas i någon högre grad. Det ligger en vär-

dering i att framlägga denna typ av information utan att resonera kring den som be-

lägg för trovärdigt agerande utan att lämna det därhän. 

 

2.4 Domstolen och den goda moralen 

Ovan har det framgått hur föreliggande tings- och hovrätter resonerar kring huruvida 

målsägandena har blivit våldtagna eller inte. I kombination med detta strävar samt-

liga domstolar samtidigt efter att övertyga om att det som skett på många sätt är fel 

och omdömeslöst, oberoende av att domsluten ogillas. Dessa narrativ rekonstruerar 

en verklighet som förefaller förenlig med den samhällsnorm som av opinionen reali-

seras i media. Återkommande i dessa narrativ är konstateranden gällande att brotts-

balken inte alltid ger förutsättningar för en fällande dom i sådana våldtäktsåtal där 

såväl jurist som lekman skulle kunna finna det sannolikt att en våldtäkt begåtts. Ne-

dan exemplifieras narrativ präglade av subjektiva värderingar vilka bland annat rea-

liserar sympati och empati. 

 I Lundfallet framträder de subjektiva tendenser som präglar hela domskälet re-

dan i den allra första meningen, där det konstateras att: "[b]eviskraven i brottmål är 

högt ställda [...]".
75

 Detta kan tolkas som ett försvar och en gardering i förhållande 

till det faktum att den tilltalade kommer att frias - i och med det inledande faststäl-
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landet uppvisar tingsrätten likväl en nyanserad bild av rättssaken i fråga. Denna for-

mulering kan tolkas som ett uttryck för tingsrättens rättsliga integritet, alternativt el-

ler i kombination av en värdering som speglar tingsrättens medvetenhet om allmän-

hetens syn på rättssystemet.  

 Efter att målsägandens utsaga framställts i domskälet för Umeåfallet, att hon fått 

en vinflaska uppförd i sitt underliv som hon inte samtyckt till, menar tingsrätten att 

"[u]tredningen ger också utrymme för en annan - måhända mindre rimlig - bedöm-

ning av vad som visats ha inträffat [...]."
76

 På detta följer en beskrivning av en möjlig 

bedömning utifrån de tilltalades berättelser, vilka dock tingsrätten avslutar med att 

återigen definiera som "[...] mindre rimliga och sannolika än målsägandens berättelse 

[...]".
77

 Att negativa värderingar av de tilltalades utsagor realiseras upprepade gånger 

i domskälsberättelsen gagnar inte den målsägande på så sätt att någon fälls för våld-

täkt, trots att målsäganden realiseras som både trovärdig och tillförlitlig. 

 I Svea hovrättfallet ägnas anmärkningsvärt många sidor åt att framlägga och 

diskutera det som för fallet kan antas vara tillämpliga lagrum. Unikt för just detta 

domskäl är dessutom de två exempel som presenteras på hur "hjälplöst tillstånd" ti-

digare behandlats i domstol. Det finns anledning att tro att dessa stycken, som narra-

tiv i sig, är tänkta att rättfärdiga det beslut Svea hovrätt fattar utifrån den problematik 

som det innebär att definiera tillståndet samt att fälla någon för våldtäkt. Att det här 

får förhållandevis stort utrymme just i Svea hovrättfallet kan bero på att hovrätten i 

än högre grad än tingsrätter har krav på sig att fatta oomtvistliga beslut. Begreppet 

"hjälplöst tillstånd" beskrivs återigen vidare i domskälet, men ingen betydelseglid-

ning går att urskilja i förhållande till första gången då det presenterats. Detta kan an-

tas vara ett sätt att påminna läsaren om vad det är domstolen har att förhålla sig till - 

att begreppet är komplext och därmed svårtillämpat - vilket i sin tur kan vara en vär-

dering och en indikator på den rättsliga integriteten. 

 Samtliga åtal som i denna uppsats behandlas har lett till frikännanden av de till-

talade. Av analysen framkommer att den rättsliga integriteten i lag förutsätter ett ny-

anserat perspektiv på målsägandens sakframställning, en nyanserad upplevelse av er-

farenhet, men analysen visar även att detta inte helt överrensstämmer med praxis. 

Nedan kommer ytterligare sådana ansatser presenteras, dessa antagligen aningen mer 

konkreta och påtagliga. 
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 I Lundfallet gör åtalet gällande huruvida rättssakens händelseförlopp bör rubri-

ceras som våldtäkt eller om det varit ömsesidigt "dominanssex". Tingsrätten reali-

serar att ett missförstånd den tilltalade och målsäganden emellan är högst osannolikt, 

och förevisar en hög grad av förståelse genom att konstatera att "Det torde enbart un-

der mycket speciella omständigheter förekomma att det då kan vara fråga om miss-

förstånd om huruvida målsägandens samtycke förelegat".
78

 Detta ger uttryck för 

tingsrättens perspektiv på det som den målsägande har erfarit, där tingsrättens upple-

velse av erfarenhet går i linje med det som målsäganden själv menar. Umeå Tingsrätt 

uttrycker även dem ett tydligt målsägandeperspektiv, vilket blir påtagligt i den vär-

dering som följande formuleringen representerar: "Enligt tingsrättens mening age-

rade den tilltalade på ett utomordentligt omdömeslöst sätt då han förde in flaskan i 

målsägandens underliv [...]".
79

 

 Under Våldtäkt - i lag och praxis ifrågasätter Svea hovrätt målsägandens tillför-

litlighet utifrån de yttre omständigheter som förelåg under tiden för rättssakens hän-

delseförlopp. Hovrätten hänvisar till att det varit mörkt och att det funnits flera för 

målsäganden okända människor i rummet. Detta är hovrätten noga med att påpeka 

inte förringar målsägandens berättelse, men "[d]essa omständigheter manar ändå till 

försiktighet vid bedömningen av hennes uppgifter".
80

 Texten realiserar således ett 

målsägandeperspektiv, men här är det lagtexten som dikterar att målsägandens berät-

telse bör ifrågasättas mot bakgrund av att hon av rätten inte värderas, bortom rimligt 

tvivel, kunna peka ut enskilda aktörer i rättssakens händelseförlopp.   

 I avsnittet Är ett nej ett nej? redogörs för en diskussion kring huruvida någon 

som är sexuellt aktiv blir våldtagen eller har ömsesidigt sex. I motsats till resultatet 

av den analysen tydliggör Södertörns tingsrätt att det faktum att den målsägande 

samtyckt till sexuell samvaro tidigare under kvällen inte behöver utesluta att det som 

senare skedde skulle kunna komma att definieras som våldtäkt.
81

 Domstolen menar 

att oavsett om målsägande samtyckt till viss sexuell samvaro eller inte så kan en "[...] 

på goda grunder kunna utgå från att hon i vart fall inte godtog inblandning och delta-

gande från andra personers sida i det som skedde mellan henne och x".
82

 Formule-

ringen ovan kan antas realisera Södertörns tingsrätts rättsliga integritet och kan där-

med fungera som gardering för potentiell kritik. Att detta relevantgörs rekonstruerar 
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dock en social praktik där en sexuellt aktiv person är osannolik som målsägande i en 

fällande våldtäktsdom.  

 Vidare försvarar Södertörns tingsrätt målsägandens svårigheter i att definiera 

vem av de tilltalade som gjort vad samt ge korrekta beskrivningar av deras utseen-

den. Det menas att det är "[...] förståelig[t] eftersom det kan ha varit upp emot 20 

ungdomar på platsen, där samtliga av allt att döma var unga män", samt att hon, som 

redan konstaterats, lär ha varit påverkad av narkotika och har intellektuell funktions-

nedsättning.
83

 I domskälet realiseras något som kan uppfattas som ett mycket explicit 

målsägandeperspektiv och en rättslig integritet. Att de tilltalade frias från samtliga 

anklagelser kan sålunda visa på en möjlig diskrepans mellan lag och praxis. 

 

3. Diskussion och sammanfattning 
I Retorik och rätt konstateras en förutsättning som i sin tur ligger till grund för denna 

analys, formulerad på följande sätt: "Domsretoriken kan icke frigöras från döman-

det".
84

 Med detta åsyftas den subjektivitet som i språket är oundviklig och som for-

mar vår verklighetsuppfattning. Utifrån denna förutsättning har jag i analysen försökt 

blottlägga underliggande ställningstaganden och ståndpunkter som realiseras i re-

spektive domskäl. Jag har undersökt subjektiva tendenser och visat hur dessa påver-

kar valet av lösning på konflikten i det undersökta materialet. De frågeställningar 

som legat till grund för min studie är 

• Hur realiseras målsägande, tilltalad(e) och rättssakens händelseförlopp utifrån for-

muleringar och urval av den fakta som presenteras?  

samt 

• Vilka perspektiv och vilka verklighetsuppfattningar realiseras i texten i förhållande 

till lagtexten och vilka konsekvenser får detta i praxis? 

 Som inledningsvis konstaterats menar Iversen att det finns ett antal sätt att på-

verka hur verkligheten rekonstrueras i en text. Dessa verktyg kan medvetet och 

omedvetet användas för att få texten att realisera den verkligheten som narratorn bäst 

anser speglar den aktuella kontexten. En hög grad av narrativitet i en text kan inne-

bära en hög grad av subjektiv värdering. Som analysen har visat är graden av narra-

tivitet hög i domskälen. Bruket av narrativitetsmarkörer samverkar till något som på 

ett ytligt plan kan ge en nyanserad bild av ett skeende. Analysen visar dock att rätts-

väsendets sätt att hantera kausalitet på många sätt försvårar möjligheterna till fäl-
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lande domar. I analysen har det bland annat synliggjorts hur händelseförlopp bryts 

ned i flera narrativa enheter som sedan rekonstrueras utan de kausala samband som 

förelegat. Ett annat sätt har visat sig vara att förskjuta kausaliteten genom att inte fo-

kusera på det som åligger rättssaken. I Lundfallet utreder domstolen exempelvis 

huruvida den tilltalade med våld tvingat sig till samlag med den målsägande, vilket 

inte är det som i domskälsberättelsen framställs vara det den målsägande väckt åtal 

för. Dessutom har begreppet "trovärdighet" visat sig vara komplext och problema-

tiskt. I analysen framgår att sådant som enligt lag ska stärka trovärdigheten i praxis 

ibland sänker densamma, exempelvis starka reaktioner. På samma sätt menas det i 

lag att om någon befinner sig i "hjälplöst tillstånd" eller i "särskilt utsatt situation" 

ska detta fungera som förmildrande omständigheter till varför målsäganden inte kun-

nat värna sig. I praxis visar det sig snarare vara ett tillstånd som gör henne mindre 

trovärdig och/eller tillförlitlig. 

 Domstolarna bygger värderingar kring vad som i domskälen ska berättas samt i 

vilken grad av narrativitet händelseförloppet ska realiseras utifrån sina upplevelser av 

erfarenheter. Utifrån dessa grundläggande beslut konstrueras kausaliteten i berättel-

sen, vilken i sin tur genererar en värdering som ligger till grund för vari konflikten 

ligger och därmed vilken lösningen bör vara. 

 Analysen tycks visa att det finns ett stort utrymme för subjektiv tolkning i valet 

av relevantgörande av information. Dessutom har det i analysen blivit påtagligt hur 

domstolarna menar att det ofta saknas betydande bevisning för att kunna fälla tillta-

lade för våldtäkt. Här synliggörs något som skulle kunna tyda på en diskrepans mel-

lan vad som i lagtexten definieras som betydande bevisning samt de slutsater som i 

praxis dras utifrån värderingen av målsägandes och tilltalades berättelser. En möjlig 

tolkning är att narratorn skapar en verklighet utifrån hur hen rekonstruerar en berät-

telse - Iversen menar själv att: "Fortællinger er nemlig et privilegeret værktøj, når det 

kommer til at give et indblik i, hvordan det er at være et bestemt andet menneske i en 

bestemt situation på et bestemt tidspunkt".
85

 Måhända är det därför ett åtal som 

Lundfallet, där målsägande explicit uttryckt motvilja innan och under händelsen, ef-

teråt befinner sig i chocktillstånd samt uppvisar fysiska skador av det som skett, inte 

är tillräckligt för att den tilltalade ska fällas. Den del av allmänheten som motsätter 

sig att en dom som denna ogillas har troligen en upplevelse av erfarenhet som ligger 

närmare målsägandens verklighet än de som dömer i rättssaken i fråga. Givetvis 
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måste hänsyn tas till att jurister har större och djupare kunskap om rättsystemet och 

att allmänheten eventuellt saknar tillräckliga kunskaper för att kunna göra en korrekt 

bedömning. För domstolarna ingår det med självklarhet att göra värderingar och 

tolkningar men eftersom det händer att deras bedömningar ifrågasätts finns det an-

ledning att närmare undersöka vad detta beror på. 

 Utifrån det analysresultat som framkommit samt det resonemang som precis 

förts blir en diskussion kring samtyckeslagen ofrånkomlig. Problematiken som den 

ser ut i de fall som analyserats är bland annat att bevisbördan ligger på den målsä-

gande - hur hon har försäkrat sig om att visa ett bristande samtycke och hur hon kan 

bevisa att hon sagt nej tillräckligt tydligt. En samtyckeslag skulle inte nödvändigtvis 

lösa detta, på samma sätt som omformuleringen från "hjälplöst tillstånd" till "särskilt 

utsatt situation" i detta material inte visat sig gagna offret utan snarare haft motsatt 

effekt. I en samtyckeslag skulle det antagligen fortfarande finnas stort utrymme för 

subjektiv värdering, men det skulle kunna underlätta för rättsväsendet att lägga större 

ansvar och större del av bevisbördan på att samtycke funnits på den tilltalade och 

därmed möjliggöra en större hänsyn till ett målsägandeperspektiv.  

I Retorik och rätt konstateras att "[v]arje dom [bör] vara ägnad att övertyga både 

parter och andra, en kritisk medborgerlig opinion inbegripen, om att domaren eds-

troget dömt efter lag och bästa förstånd på givet underlag".
86

 Utifrån vad som fram-

kommit i denna analys är det möjligt att dra slutsatsen om att det finns en diskrepans 

både mellan lagen och praxis samt praxis och en i samhället existerande norm. Oav-

sett om de val och värderingar som görs är medvetna eller omedvetna tyder de på att 

det finns en strukturell problematik där lagtexten och tolkningen av den rekonstruerar 

ett ojämlikt maktförhållande mellan målsägande och tilltalad. För att citera Anders 

Björkvall: "Texter utgör [...] materiella artefakter i vilka den aktuella kulturen möj-

liggörs, återskapas och förändras".
87

 Det finns en uppenbar diskrepans mellan vad 

rättsväsendet i praxis menar är en våldtäkt och vad delar av allmänheten anser om 

detsamma. Oavsett om detta beror på subjektivitet eller lagformulering är det, utifrån 

ett demokratiskt perspektiv, illavarslande att något som den svenska befolkningen 

inte samstämmigt håller för sant rekonstrueras till en realitet i praxis.  

Det material som ligger till grund för denna analys är begränsat, men resultatet 

kan antas vara tillräckligt anmärkningsvärt för att motivera till vidare forskning. Ett 
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större underlag skulle öka reliabiliteten. Iversens narrativa teori har möjliggjort ett 

perspektiv på de utvalda domskälen som visat sig indikera möjliga orsaker till den 

kritik som riktats mot dem. Så som presenterats i Tidigare forskning menar Balkin att 

rättsliga resonemang bäst förstås genom att söka efter vilka topos som ligger till 

grund för dem. Med det resultat som i denna analys framkommit finns det anledning 

att tro att vidare forskning, utifrån en kombination av narrativ och topisk teori, skulle 

kunna resultera i än större förståelse för de perspektiv som ligger till grund för 

domskäl.   
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