
Teologiska institutionen  
Vårterminen 2015 
 
 
Examensarbete för masterexamen i mänskliga rättigheter 
30 högskolepoäng 
 
 

Kvinnans rättigheter i rätten  
 
Om våldtäktsdefinitionen i svensk sexualbrottslagstiftning  
 

 
 
Författare: Ida Wikblom 
Handledare: Professor Carl-Henric Grenholm



Abstract  
During the past 10 years Sweden has updated its penal code for sexual crimes twice. Despite 

this few are convicted for the crime of rape in Sweden. As the majority of perpetrators being 

male, this is a problem concerning women’s rights to respect for their bodies and personal 

integrity. A possible explanation, and this study’s point of departure is a potential discrepancy 

between the intention of the law and the interpretation of the same as the Swedish legal 

system rests on a foundation of legal positivism. Hence focus of this study has been the 

motives behind the definition of rape in the law and the interpretation of the same. The 

purpose has been to establish the development of the rape law and its political motives, how 

the judicial system has interpreted the legal text in actual cases and if this is in alignment. As 

to explain why so few are convicted for the crime of rape and to critically examine how this 

affects women’s rights as well as how the interpretation of the definition of rape can be 

carried out in a more legally secure way for the victims. This has been done firstly by 

examining the states public investigations and state bills before the update of the penal codes 

definition of rape in 2005 and 2013. Secondly by an analysis of arguments used by the 

Swedish courts, mainly the district courts, in two rape convictions and three verdicts of 

acquittal. Arguments used by the courts have then been compared to the motives behind the 

legal definition of rape to see if the perceived discrepancy between the intended meaning of 

the law and the interpretation of the same existed. Thirdly, the judicial systems legal basis for 

interpretation was criticised from the two theoretical perspectives of the study; a criticism to 

legal positivism and a gender hierarchical perspective.  

 

The analysis shows that the updates of the rape law are clearly morally motivated and 

women’s rights based. In contrast to the legal positivistic judicial system interpretations, 

avoiding morally based argumentation relying on the systems foundation solely. The critical 

investigation shows that both a the perceived gender neutral system as well as legal 

positivistic tradition of sidestepping moral argumentation in courts result in lack of 

questioning the system and how it comes to its decisions.  Hence the discrepancy between the 

two systems can be a part of the explanation why women’s rights are not secured in Sweden.  

 

Keywords: Women’s human rights, Rape, Swedish legal system, Legal positivism, Gender 

hierarchies, Moral.  
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 Kapitel 1 - Inledning  

Män och kvinnors jämlikhet är en grundläggande rättighet som återfinns i olika formuleringar 

i både regionala och internationella rättighetskonventioner1 för att säkerställa att alla individer 

har samma möjligheter att få sina rättigheter uppfyllda. Internationellt har detta dock inte 

ansetts tillräckligt för att säkerställa kvinnors rättigheter som pekats ut som en specifikt utsatt 

grupp som därför kräver anpassade regleringar. Detta har bland annat lett fram till en särskild 

Kvinnokonvention – The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination 

Against Women.2 Sverige ratificerade CEDAW 19813 och har därmed ett internationellt 

åtagande att arbeta för att införliva dessa rättigheter. Bland de rättigheter som CEDAW värnar 

finns bland andra rätten till sin egen kropp såväl som en rättighet att inte utsättas för sexuellt 

våld,4 vilket bland annat inbegriper en effektiv lagstiftning kring sexuellt våld och våldtäkt 

såväl som genusträning för offentligt anställda inom bland annat rättsväsendet. 5  I 

kvinnokommitténs definition av diskriminering ingår även könsbaserat våld.6 Allt för att 

säkerställa en respekt för kvinnors integritet och värdighet såväl som ett jämlikt skydd under 

lagen.7 I Sverige regleras detta bland annat i sexualbrottslagstiftningen. 

Problemformulering  

Det svenska rättssystemet har ett stort ansvar att säkerställa rättssäkerhet såväl som 

rättigheter. Trots att sexualbrottslagstiftningen uppdaterats två gånger under de senaste tio 

åren så visar statistiken på att antalet åtal som leder till friande domar i våldtäktsmålen ökat 

under samma period. Från 21 procent 2004 till 36 procent 2012.8 Trots en skärpt lagstiftning 

                                                
1 Artikel 2 samt 26, International Convenant on Civil and Political Rights, 1966; Artikel 2, International 
Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966 ; Artikel 14, European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950 – bland andra 
2 CEDAW, 1981 
3 United Nations Treaty Collection. Chapter IV Human Rights, 8. Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women. United Nations Treaty Collection. 2015. 
4 Punkt 6 samt 24 a)-b), Committee on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women 
(CEDAW). General Recommendation No. 19. 11th session. On violence against women. 1992.  
5 Punkt 24. b), CEDAW General Recommendation No. 19. 11th session. On violence against women. 1992 
6  ”/…/violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women 
disproportionately. It includes acts that inflict physical, mental or sexual harm or suffering/…/ Gender-based 
violence may breach specific provisions of the Convention, regardless of whether those provisions expressly 
mention violence.” General Comment nr.6, CEDAW General Recommendation No. 19. 11th session. On 
violence against women. 1992 
7 Punkt 24. b) samt Punkt 7. E), CEDAW General Recommendation No. 19. 11th session. On violence against 
women. 1992 
8 Wigerström, Ebba. ”36 procent av åtalen för våldtäkt leder till friande dom - för tio år sedan var siffran 21 
procent” Dagens Juridik. 2014-02-07. 
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2005 är det alltså fortfarande få som döms för brottet våldtäkt. Lagen har därefter återigen 

uppdaterats under 2013.9 

 

Våldtäkt och sexualbrott i allmänhet drabbar kvinnor och män olika. Av de 17 700 (19 700 år 

2014) sexualbrott, däribland strax över 6000 (6620 år 2014) våldtäkter, som anmäldes 2013 

var i 98 procent av fallen den misstänkte en man. Samtidigt var unga kvinnor 

överrepresenterade bland statistiken över brottsoffer10 vilket är problematiskt då straffrätten 

strävar efter att skydda individer från att bli utsatta för brott, såväl som bestraffa personer när 

de bryter mot lagen.11 Om rättssystemet inte säkerställer detta så urholkas kvinnors mänskliga 

rättigheter och staten lever inte upp till sina internationella åtaganden. Så frågan är då, hur kan 

vi förklara att så få personer döms för våldtäkt, trots att vi har en uppdaterad 

sexualbrottslagstiftning?  

 

En potentiell förklaring är att det finns en diskrepans mellan intentionerna hos lagstiftarna 

som utgår från bland annat internationella åtagande för att säkra kvinnors rättigheter och 

rättssystemets tolkningar av de lagtexter som skapats. Min hypotes är att denna potentiella 

diskrepans i så fall grundar sig i att lagen är moraliskt motiverad medan det svenska 

domstolssystemet vilar på en rättspositivistisk grund samt att domarkåren fortfarande håller 

konservativa(upplevda genusneutrala) värderingar. Detta möjliggörs genom att riksdagen 

agerar lagstiftare medan rättsväsendet fungerar som en oberoende implementerare.12  

Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats blir därmed att undersöka om det finns en diskrepans mellan 

intentionerna bakom utformningen av sexualbrottslagstiftningens våldtäktsdefinition och de 

faktiska tolkningar som gjorts av rättsväsendet. Avsikten är att kritiskt granska rättssystemet 

och hitta möjliga förklaringar till varför det ser ut som det gör, samt undersöka hur 

rättssystemet kan bli säkrare för brottsoffren. Därför är syftet med uppsatsen även att kritiskt 

analysera domaren som rättstolkare och implementerare av lagen. Mer precist har 

undersökningen följande tre syften; 

 

                                                
9 SFS 2013:365, Lag om ändring i brottsbalken, Stockholm: Justitiedepartementet. 
10 BRÅ (Brottsförebygganderådet). Brott och Statistik: Våldtäkt och Sexualbrott. 2014. 
11 Berglund, Kerstin. Straffrätt och kön. Uppsala: Uppsala Universitet, 2007. s. 45f, 49f 
12 Sveriges Domstolar. Rättsväsendet. 2013. 
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1. Att undersöka hur den svenska sexualbrottslagstiftningen, då specifikt  

våldtäktsdefinitionen, har utformats och förändrats under senare år med fokus på hur 

lagändringarna 2005 och 2013 har motiverats. 

2. Att ge en förklaring till att det är så få som blir dömda genom att undersöka om det 

finns en skillnad mellan lagens intentioner och hur den tolkats av rättsväsendet. 

3. Att föra en kritisk diskussion kring rättssystemets tolkningsgrunder för att kunna ge 

förslag på hur rättskipningen bättre skulle kunna skydda kvinnor mot sexuellt våld och 

värna rätten till integritet, respekt och rätten till sin egen kropp i anknytning till 

våldtäktsdefinitionen och kvinnors rättigheter.  

 

Med utgångspunkt i undersökningens tredelade syfte blir även frågeställningen tredelad enligt 

följande:  

1. Hur har våldtäktsbegreppet utformats i sexualbrottslagstiftningen och vilka är de 

bakomliggande motiven?  

2. Hur kan det förklaras att så få döms för brottet våldtäkt i Sverige? 

3. Hur kan tolkningen av våldtäktsdefinitionen göras på ett mer rättssäkert vis för 

brottsoffret? 

Material  

Undersökningens primärmaterial blir i och med uppsatsens syfte främst utvalda delar av 

Brottsbalkens kapitel 6. Om sexualbrott, som specificeras i SFS 2005:90. Lag om ändring i 

brottsbalken respektive SFS 2013:365. Lag om ändring i brottsbalken., för att få en tydlig 

överblick av gällande rätt under de senaste 10 åren kring våldtäktsbegreppet. Bakomliggande 

motiv till lagformuleringarna konkretiseras genom proposition 2004/05:45. En ny 

sexualbrottslagstiftning. samt proposition 2012/13:111. En skärpt sexualbrottslagstiftning. 

samt att de tolkas med stöd från de statliga offentliga utredningarna, SOU 2001:14. 

Sexualbrotten Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor. 

Betänkande av 1998 års sexualbrottskommitté. respektive SOU 2010:71. 

Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag. Betänkande av 2008 års 

sexualbrottsutredning. som gjorts dessförinnan. Fokus kommer dock att ligga på 

regeringspropositionerna då dessa tar utredningarna i betänkande när de motiverar den 

föreslagna lagtexten.  Utredningarna kommer att användas för att se vilka resonemang som 

förts kring olika förslag om ändringar och bidra med stöd i tolkningen av vilka motiv som 

legat till grund för olika lagformuleringar.   
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Del två utgörs av 5 rättsfall av vilka två är fällande domar och tre är friande domar. De 

fällande domarna representeras av ett brottmål från Norrköpings Tingsrätt samt ett från 

Helsingborgs Tingsrätt, men som överklagats till Hovrätten över Skåne och Blekinge med 

samma utfall. De friande brottmålen representeras av ett brottmål som överklagats via Lunds 

Tingsrätt till Hovrätten över Skåne och Blekinge, ett från Göteborgs Tingsrätt samt ett från 

Uppsala Tingsrätt. De fällande domarna kommer att fungera som referenspunkt för jämförelse 

när jag analyserar hur domstolarna har argumenterat för sina domslut. I första hand har jag 

eftersträvat att använda mig av domar från de lägre instanserna för att främst undersöka hur 

de flesta fall hanteras då majoriteten av alla fall döms i Tingsrätterna. På grund av att 

Tingsrättsdomar är svårare att få tag på samt att vissa fall överklagas och tas upp av högre 

domstolar utgör även Hovrättsdomar en del av materialet. Jag har valt att använda mig av 

domar vars brott begåtts efter lagändringen 2013, varför det inte är helt klart om alla har 

vunnit lagakraft ännu. Domarna har valts på så vis att de ska finnas en viss spridning bland 

domstolar men även i karaktären av fall för att få en spridning kring omständigheterna. 

Antalet fall hålls lågt med tanke på utrymmet i uppsatsen.  

Metod 

Det tredelade syftet med uppsatsen undersöks först genom en innehållsanalys av de två 

propositioner med tillhörande statliga offentliga utredningar som gjorts inför uppdateringen 

av sexualbrottslagen 2005 och 2013 samt genom presentation av slutgiltiga lagtexter. 

Tonvikten läggs på att hitta motiven bakom utformningen och förändringen av lagen genom 

att följande frågor ställs till materialet: 

• Hur utformas våldtäktsbegreppet i lagen? 

• Hur har en argumenterat för och motiverat den utformning av våldtäktsbegreppet som 

blivit gällande rätt? 

• Vilken anknytning till rättigheterna finns? Det vill säga en respekt för kvinnokroppen 

och dess integritet samt en rätt att inte utsättas för sexuellt våld som uttrycks i 

CEDAW. 

Även den kritiska diskussion som förts kring sexualbrottslagens definition av våldtäkt 

presenteras i samband med att den första frågeställningen besvaras.  

 

Vidare genomförs en argumentationsanalys för att undersöka om det finns en diskrepans 

mellan motiven bakom lagen och tolkningar av densamma. Syftet är inte att statistiskt 
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säkerställa utan visa på hur argument i utvalda, friande och fällande domar, har presenterats. 

Argumentationsanalysen utförs därmed på de 5 utvalda fallen. I anslutning till detta 

presenteras även riktlinjer för domarkåren kring hur tolkningar av bevisbördan vid 

våldtäktsfall bör ske. Argumenten för friande och fällande domar jämförs sedan och 

analyseras i ljuset av de motiv bakom våldtäktsdefinitionen som framkommit i kapitel 3. 

Kapitlet kompletteras med ett resonerande kapitel där den andra frågeställningen besvaras i 

anslutning till min hypotes för att se om det finns en diskrepans mellan lagmotiv och tolkning.  

 

Den tredje frågeställningen behandlas genom en kritisk granskning av det svenska 

rättssystemets tolkningsgrunder i våldtäktsfall utifrån Ronald Dworkins kritik av 

rättspositivismen samt ett feministiskt normkritiskt könsmaktsperspektiv som utgår ifrån 

Catherine MacKinnons ifrågasättande av makthierarkier applicerat på den svenska rätten.  För 

att sedan återkoppla till frågan om diskrepans mellan lagstiftning och lagtolkning samt vad 

detta innebär för rättighetsbärarna och hur vi skulle kunna se på problematiken framöver.  

Avgränsningar 

På grund av undersökningens storlek kommer enbart Brottsbalkens definition av våldtäkt, 

som återfinns under 1§ kapitel 6. Om sexualbrott undersökas. Detta innebär att varken 

sexuellt tvång eller sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning kommer undersökas. 13 

Inte heller brott mot minderåriga kommer att tas upp. Därmed kommer de valda fallen inte 

heller innehålla varken förövare eller brottsoffer som räknas som minderåriga då detta skulle 

kräva en helt annan typ av analys och föra in ytterligare en dimension. Som minderårig 

kommer personer under 18 år att räknas, trots att dessa lagligt får ha sex med varandra.  

 

Vad gäller kvinnors rättigheter kommer undersökningen att begränsas till de definitioner som 

återfinns i Kvinnokonventionen (CEDAW) och tillhörande rekommendation No 19.14 

Teori 

Undersökningen har som utgångspunkt två teoretiska perspektiv, dels ett perspektiv på rätten 

och dels ett genusperspektiv. Rättighetsperspektivet har sin grund i Ronald Dworkins kritik 

mot rättspositivismen som beskrivs som en teori som inte tar hänsyn till moralen som en 

                                                
13 SFS 1962:700, Brottsbalken, Stockholm: Justitiedepartementet. Kapitel 6, §1-3 
14 Convention on the Elimination of all forms of  Discrimination Against Women, 1981; CEDAW General 
Recommendation No. 19. 11th session. On violence against women. 1992 
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viktig del av lagen.15 Dworkin menar att moraliska principer utgör en viktig del av lagen när 

vi ska tolka in dess sanna mening, det vill säga vilka rättigheter vi har.16 Detta är av intresse 

då svenskt rättssystem historiskt kan sägas vila på en rättspositivistisk grund.17 Dworkins teori 

får även stöd av Elena Namli som hävdar att mänskliga rättigheter i grunden kan beskrivas 

som moraliska ställningstaganden och kopplar på så vis samman moral, politik och lag.18 Hon 

menar på att den jämlikhetsprincip vilken Dworkins teori vilar på möjliggör att föra in en 

maktanalys när vi väger principer och rättigheter mot varandra, vilket är hans teoris stora 

förtjänst.19  

 

Om utgångspunkten är att lagen bygger på moralen så är det även en god poäng att föra in ett 

genusperspektiv utifrån vilket vi kan ifrågasätta vems moral det handlar om. Det andra 

teoretiska perspektivet är nära sammankopplat till både tidigare forskning och ojämn 

maktfördelningen. Genom att anlägga ett könsmaktsperspektiv på rätten kritiserar Catharine 

MacKinnon det neutralläge som förutsätts vara utgångspunkten. Hon menar att manlig 

dominans genomsyrar det rättsliga systemet och att kvinnors rättigheter bedöms på grundvalar 

av manligt skapade kriterier.20  Ett förnekande av att moralen är en del av lagen innebär även 

att rättssystemet inte utvärderar sin egen moral och att maktstrukturer inte rannsakas, varför 

det är ett viktigt perspektiv att lyfta när tolkning och rättstillämpning undersöks. 

Tidigare forskning 

Då undersökningen syftar till att undersöka kvinnors rättigheter i förhållande till lagen 

presenteras här ett urval av tre forskare; Ulrika Andersson, Kerstin Berglund och Monica 

Burman vars forsknings syfte har varit att koppla samman kön (genus) och rätt (rättssystem) i 

Sverige. Detta för att beskriva hur tidigare forskning försökt ge förklaringar till att statistiken 

kring våldtäktsbrott ser ut som den gör i dagsläget. Där bland annat genusperspektiv på rätten 

samt rättssystemets utformning har undersökts som påverkansfaktorer för tolkningar av 

lagtexten så väl som framställningen av ”kvinnan”.  

                                                
15 Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978., s. 1 
16 Dworkin, Ronald. A.a, s. 28, 45f 
17 Berglund, Kerstin. Straffrätt och kön, s. 144 
18 Namli, Elena. Human Rights as Ethics, Politics and Law. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala 
University Library, 2014. s. 9 
19 Namli, Elena. A.a, s. 16 
20 MacKinnon, Catharine A. ”Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence” I 
Bartlett, Katharine T. och Kennedy, Rosanne (red.). Feminist Legal Theory. Readings in law and gender. 
Boulder, Colorado: Westview Press 1991. s. 186; MacKinnon, Catharine A. ”Difference and Dominance: On 
Sex Discrimination” I Bartlett, Katharine T. och Kennedy, Rosanne (red.). Feminist Legal Theory. Readings in 
law and gender. Boulder, Colorado: Westview Press 1991. s. 82, 85-89 
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I sin avhandling Hans(ord) eller hennes? gör Ulrika Andersson en analys med syftet att 

undersöka hur kön konstrueras av rättens olika diskurser. Utgångspunkten är den kritik som 

riktas mot domstolen vid den tidpunkten (innan 2000), att för stor vikt lagts vid offrets eget 

ansvar att göra motstånd, vid bedömningen av sexualbrottsfall.21 Anderssons avhandling 

undersöker utifrån detta hur kön konstrueras av rätten genom att granska hur offret har 

hanterats i argumentation och den rättsliga prövningen vid sexualbrott.22 Hon kommer fram 

till att rätten, i linje med hennes ansats23, konstruerar brottsoffret som en öppen kropp, med en 

passiv men tillgänglig sexualitet, det vill säga som typiskt kvinnlig vilket blir problematiskt 

när lagen hävdar att den är könsneutral.24 Då lagen fortfarande är könsneutral är detta 

fortfarande aktuellt.  

 

Anderssons kritik är att skyddet av den sexuella integriteten i lagen är underlägsen det 

”manliga mentala ansvaret” då den sexuella integriteten sammankopplas med kroppen istället 

för intellektet.25 Hon menar att detta ger rättsskyddssubjektet ett bristfälligt skydd då dennes 

sexuella integritet inte värnas i tillräcklig utsträckning.26  Andersson sällar sig därför till 

skaran feministiska teoretiker som vill se ett fokus på integritet och kroppslighet istället för 

vilja och självbestämmande, när brottsrubriceringen för bland annat våldtäkt utformas.27 

Begreppet samlag, som inte definierats explicit i lagtexten, likställs i stort med manlig sexuell 

tillfredställelse och blir därmed definierat på manliga grunder.28 Sammantaget blir det då 

tydligt att normerna i rättsdiskursen innan lagändringen i sexualbrottslagen 2005 utgick från 

en manlig norm vid tolkningen av brottsfall.  

 

Det Andersson vill komma åt är att lagstiftarnas tolkning görs i en befintlig diskurs och 

konstruerar rättsskyddsobjektet.29 Om kön kan antas vara konstruerat så kan den svenska 

rättens positivistiska utgångspunkt påverka hur kön konstruerats vilket leder till en viss 

hantering av kvinnan i rätten, däribland hur tolkningar i våldtäktsmål argumenteras. 

                                                
21 Andersson, Ulrika. Hans(ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella 
övergrepp. Lund: Lunds Universitet, 2004. s. 13 
22 Andersson, Ulrika. A.a, s. 276, 14 
23 Andersson, Ulrika. A.a, s 16f 
24 Andersson, Ulrika. A.a, s. 276ff 
25 Andersson, Ulrika. A.a, s 275f 
26 Andersson, Ulrika. A.a, s 17  
27 Andersson, Ulrika. A.a, s. 272 
28 Andersson, Ulrika. A.a, s 123f, 127 
29 Andersson, Ulrika. A.a, s. 32 



 

 9 

Andersson visar därigenom på vikten av ett feministiskt perspektiv när sexualbrottslagen 

kritiseras.30 Hennes perspektiv är därmed både viktigt och intressant att ha i åtanke när jag 

undersöker hur lagen och motiven kring denna har presenterats. 

 

Kerstin Berglund har i sin avhandling Straffrätt och kön gjort en genomgång av hur normer 

kring kön påverkar rättssystemet och de tolkningar av lagen som sker. I sin presentation av 

forskningsfältet tar hon synen på människan och verkligheten som två centrala 

utgångspunkter.31 Hon visar på hur framställningen av dessa varit grundläggande för hur 

rättsväsendet sedan har tolka lagtexter och gjort bedömningar i specifika rättsfall. Utifrån 

detta ifrågasätter hon om uppdateringarna av bland annat sexualbrottslagen 2005 fångar in de 

problem som uppmärksammats i relation till kvinnorätten. 32   Berglund menar att de 

ideologiska och teoretiska premisser som kritiken mot lagen vilat på, inte har undersökts 

tillräckligt i och med lagens uppdatering.33 Därmed är hon även kritisk till om förändring av 

tolkningar kan göra någon skillnad om inte grunderna för rättssystemet förändras.34  

 

Grundproblematiken som hon ringar in är att den svenska straffrätten utgår ifrån individens 

rätt till frihet och att skyddas från statliga inskränkningar i denna. Satt i relation till brottsoffer 

och förövare i våldtäktsmål innebär detta förövarens sexuella frihet gentemot statens 

inskränkning av densamma, och offrets frihet gentemot en annan individ. Där 

gränsdragningen går där kvinnans fria vilja slutar, samtidigt som hennes vilja ofta mäts ur ett 

manligt perspektiv. Problematiken det skapar är att hans frihet värderas högre av rätten än 

hennes frihet och rätt till sin egen integritet och fria val.35 Detta menar Berglund är avhängigt 

hur rättssystemet beskriver verkligheten. Ideologiska ställningstaganden påverkar hur man 

argumenterar och kan därmed även påverka straffvärdebedömningen.36  

 

Berglund visar på att straffrätten alltid vilar på en ideologi, eftersom begreppet människa 

alltid måste konkretiseras. Ett exempel på detta är tanken om den fria individen som vilar på 

ett etiskt ställningstagande, vilket leder henne att dra slutsatsen, att hur verkligheten bör 

beskrivas är en fråga om moraliska ställningstaganden i rättsordningen i förhållande till 

                                                
30 Andersson, Ulrika. A.a, s 22 
31 Berglund, Kerstin. Straffrätt och kön, s. 31f, s386 
32 Berglund, Kerstin. A.a, s. 19f, 67 
33 Berglund, Kerstin. A.a, s. 15 
34 Berglund, Kerstin. A.a, s. 19f, 67 
35 Berglund, Kerstin. A.a, s. 85ff 
36 Berglund, Kerstin. A.a, s. 82 
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värderingar. Rätten kan inte vara värderingsfri och moralen kan därför inte uteslutas. Det går 

inte heller att tolka sexuella övergrepp utan att ta hänsyn till uppfattningar kring sexualitet och 

kön37 vilket stödjer den moraliska ansats min undersökning tar. Då positivistiska strömningar 

dominerat rättsvetenskapen i Sverige under större delen av 1900-talet 38  drar Berglund 

slutsatsen att det inte är tillräckligt att ändra definitioner, lägga till och ta bort stycken – att 

importera kön i lagen. Det krävs att verkligheten omdefinieras, att det skapas en beskrivning 

där kön ingår.39  

 

Den slutsats jag drar av Berglunds avhandling är att hon ifrågasätter den positivistiska grund 

som rättssystemet vilar på, trots att lagen fått en dimension av kön. Då Berglund helt har valt 

bort att diskutera förhållandet mellan rätten och staten men samtidigt påpekar att det är något 

som få forskare inom kvinnorätten analyserat40 har jag valt att undersöka denna relation, och 

sedan ta in befintliga genusperspektiv för att se om jag kommer fram till nått nytt.  

 

Monica Burman undersöker inte enbart sexuellt våld i sin avhandling Straffrätt och mäns våld 

mot kvinnor, utan syftet är att undersöka hur rätten konstruerar brottsoffret i relation till våld i 

nära relationer samt konsekvenserna detta får. Hennes teoretiska utgångspunkt för att ta sig an 

detta blir att se på rätten som ett öppet, inte slutet, system. Tanken är att arbeta utifrån en 

position där även de rättsliga grunderna kritiskt kan ifrågasättas.41 Både Berglund och 

Burman ifrågasätter därmed, utifrån varsitt perspektiv, om det inte är egenskaperna och 

systematiken hos just straffrätten som är problemet när kvinnors rättigheter behandlas.42 

 

Burman ifrågasätter med sin undersökning om det är möjligt att ha en könsneutral lag vid 

brott som är tydligt könsrelaterade. Hon ifrågasätter även den förgivet tagna könsneutrala 

kontexten som anses råda i rätten.43 Liksom både Andersson och Berglund så kommer 

Burman fram till att kvinnors beteende blir moraliskt dömt utifrån ett typiskt manligt skapad 

position, det vill säga de bedöms på manliga grunder.44 Burman ifrågasätter därmed den 

                                                
37 Berglund, Kerstin. A.a, s. 331f 
38 Berglund, Kerstin. Straffrätt och kön, s. 144 
39 Berglund, Kerstin. A.a, s. 336 
40 Berglund, Kerstin. A.a, s. 178 
41 Burman, Monica. Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Om straffrättens förmåga att producera jämställdhet. 
Uppsala: Uppsala Universitet, 2007.s. 21, 26 
42  Gunnarsson, Åsa och Svensson, Eva-Maria. Genusrättsvetenskap – Ett kritiskt perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur, 2009. s. 216 
43 Burman, Monica. A.a, s. 413f 
44 Burman, Monica. A.a, s. 422 
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förgivet tagna objektiviteten i en könsneutral lagstiftning liksom hon ifrågasätter 

grundläggande rättsliga principer som svensk lag vilar på. Att hellre fria än fälla och 

likabehandlingsprincipen gör att reformer som är ”kvinnovänliga” kritiseras och anses strida 

mot grundläggande principer i vår lag. Allt detta försvårar ett jämställt rättssystemen.45 

Burman styrker därmed den ifrågasättande position jag intar i undersökningen ytterligare samt 

pekar på att problematiken som undersökningen lyfter fram är ett problem som går igenom i 

fler delar av rätten. Den tidigare forskningen styrker på detta vis ett kritiskt perspektiv på de 

grunder som vårt rättssystem vilar på såväl som nödvändigheten att föra in ett 

genusperspektiv och ifrågasätta maktbalanser i rättssystemet. 

Disposition  

Kapitel 1 innehåller en presentation av problematiken så väl som syfte och frågeställningar. 

Här presenteras undersökningens primärmaterial, undersökningsmetoder samt studiens 

avgränsningar. Vidare presenteras kort de teoretiska utgångspunkterna så väl som 

forskningsbakgrunden. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition i 

övrigt. I kapitel 2 presenteras och beskrivs på ett mer grundligt sätt de två teoretiska 

perspektiven som uppsatsen lutar sig mot. Dessa perspektiv utgörs av ett kritiskt perspektiv på 

rättspositivismen och ett makthierarkiskt feministiskt perspektiv. Här lyfts framförallt 

moralen och könshierarkiernas roll i domstolen. Kapitel 3 ger sedan en beskrivning av den 

rådande våldtäktsdefinitionen i lagstiftningen i samband med en presentation av förarbeten 

och propositioner som gjorts inför lagens uppdatering 2005 så väl som 2013. Fokus här ligger 

på hur laguppdateringarna motiverats och knutits an till kvinnors rättigheter. I kapitel 4 

redogörs för hur domstolssystemet tolkat lagen genom en presentation och analys av de 

argument som använts i två fällande och tre friande våldtäktsmål. Här presenteras även 

riktlinjer för tolkningar inom det svenska rättssystemet. Kapitlet avslutas med en jämförelse 

mellan friande och fällande domar för att beskriva hur friande domar motiveras. Kapitel 5 gör 

en jämförelse mellan motiven bakom lagen som presenterats i kapitel 3 och tolkningarna av 

densamma som presenterats i kapitel 4 för att undersöka om det finns en diskrepans 

däremellan i enlighet med min hypotes. Detta för att kunna besvara den andra frågeställningen 

om varför så få fälls för brottet våldtäkt i Sverige. I det avslutande kapitlet, kapitel 6, så görs 

en kritisk analys av det svenska domstolssystemets tolkningsgrunder där moralen och 

genusperspektiv lyfts fram som två viktiga perspektiv för att lyfta kvinnors rättigheter i den 

                                                
45 Gunnarsson, Åsa och Svensson, Eva-Maria. Genusrättsvetenskap – Ett kritiskt perspektiv, s. 217 
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svenska rätten. Analysen bygger på en kritik av det svenska systemet som rättspositivistiskt 

och att domstolen saknar ett könsmaktsperspektiv (genusperspektiv).  
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Kapitel 2 - Teori  

Undersökningen tar sin utgångspunkt i två teoretiska perspektiv, dels ett kritiskt perspektiv till 

rättspositivismen och dels ett feministiskt perspektiv kring könsmaktsordningen i 

rättssystemet. Detta för att knyta samman kön och rätt liksom tidigare forskning så väl som 

moral och rätt för att kritiskt granska hur dessa kan tänkas påverka tolkningar vilket möjliggör 

och öppnar upp för en kritisk granskning av nuvarande rättssystem. 

Rättspositivism och vikten av moralen 

Ronald Dworkins utgångspunkt är en kritik mot det han beskriver som den styrande 

rättsstatsprincipen46 där rättspositivismen är en av två centrala teorier. Rättspositivismen kan 

beskrivas som en teori om vad lagen är, det vill säga att finna lagtextens sanna innebörd. 

Enligt teorin bör denna innebörd strikt vila på fakta kring lagförslagets antagande. 47  

Rättspositivismen drar därmed en stark linje mellan vad lagen ”borde” inbegripa och vad den 

”faktiskt” innehåller. Underförstått i detta är att ”borde” är vad som är moraliskt 

eftersträvansvärt och att detta står utanför den positivistiska definitionen om vad lagen är.48 

Positivismen anser därmed att rättstolkningen saknar en moralisk dimension. Dworkin ställer 

sig kritisk till detta och ifrågasätter rättspositivisternas syn på såväl lagens grund som vad 

lagen är. Han vill med sin kritik belysa de gråzoner som ofta uppstår vid svåra fall där 

gränsdragningarna är besvärligare och där det saknas en tydlig konsensus krig vad lagen 

säger.49  Han menar bland annat att vi har rättigheter utan att det existerar en lagtext.50  

 

Dworkin menar att de olika formerna av rättspositivism alla misslyckas av samma anledning; 

de ignorerar det grundläggande i att rättsliga problem i sin kärna är moraliska problem, inte 

legala fakta eller strategier. Om rättsvetenskapen ska kunna fungera, måste den exponera 

dessa problem och hantera dem genom att se på dem som moralteoretiska problem.51 Dworkin 

visar på att det inte är strikt ett språkligt problem, att bedöma juridiska koncept och att avgöra 

vad en lagtexts betydelse är. Utan att vi svårligen kan göra någonting utan att vi lutar oss mot 

vår moral.52 När vi tar en utgångspunkt i att det finns rättigheter och skyldigheter så är det 

                                                
46 Översättning: ”The ruling theory of law”  
47 Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, s. vii 
48 Legal positivism. Oxford Dictionary of Law. (ed. by) Martin, Elisabeth. A. och Law, Jonathan. Sixth Edition, 
Oxford University Press, 2006, s. 311 
49 Dworkin, Ronald. A.a, s. 1 
50 Dworkin, Ronald. A.a, s. xi 
51 Dworkin, Ronald. A.a, s. 7 
52 Dworkin, Ronald. A.a, s. 2f, 5 
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problematiskt eftersom en rättighet är lagen tolkad i relation till ett specifikt rättsfall. Vi måste 

då veta vad lagen är och inte är, vilket har sin grund i vad som är rätt och fel, en svår 

gränsdragning som sällan är tydlig.53 Dworkin ger sig dock i kast med att göra en sådan 

distinktion genom att kritisera rättspositivismens tre kärndelar, med utgångspunkt i H.L.A. 

Harts version av rättspositivismen.54  

 

De tre kärndelarna är kort beskrivet följande. För det första utgörs lagen i rättslig mening av 

regler i samhället som identifieras genom sin härkomst. På så vis utgör det inte enbart sociala 

regler som positivisterna anser kan beskrivas som den allmänna moralen. För det andra så bör 

uppsättningen lagar vara uttömmande. Om det uppkommer ett problem som lagen inte tycks 

hantera eller där den är otydlig måste en domare agera i enlighet med sitt omdöme(discretion) 

och gå bortom lagen för att finna en vägledande standard för att kunna göra ett tillägg eller 

skapa en ny lagregel. För det tredje så när en domare använder sitt omdöme (discretion) för 

att avgöra ett fall där det saknas relevant eller fullständig rättsregel så implementerar han inte 

en giltig rättsregel, utan går efter en standard. Därmed finns det ingen laglig skyldighet vilket 

gör att det inte heller finns en laglig rättighet, vilket även innebär att domaren inte 

implementerar en rättighet i enlighet med lagen i just det fallet.55 Jag tolkar det som att 

positivisterna syftar till att reglerna ska vara fastlagda av exempelvis staten samt att domare 

som använder discretion56 inte vänder sig till sin moral utan söker andra källor för lagen. I 

Sverige skulle detta kunna motsvaras av exempelvis förarbeten.  

 

Rättsreglerna delas in i två kategorier, primärregler och sekundärregler. Primärregler ger 

rättigheter och skyldigheter till medborgarna medan sekundärregler är de regler som 

bestämmer hur en primärregel tillkommer, hur den får tolkas och av vem. Sekundärregeln kan 

beskrivas som gränserna för ett lagsystem och är den enda regeln som enbart vilar på 

samhällets acceptans.57 Dworkin anser att vi måste förkasta de tre kärndelarna baserat på 

framförallt att dess test av lagar tvingar oss att bortse från de viktiga roller som andra 

standarder än just regler har.58  

 

                                                
53 Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, s. 14f 
54 Dworkin utgår från den rättspositivistiska teoretikern H.L.A. Hart när han redogör för dessa 
55 Dworkin, Ronald. A.a, s. 17 
56 Dworkin baserar sin kritik till rättspositivismen på det Amerikanska rättssystemet. Uttrycket ’discretion’ 
saknar motsvarighet i det svenska systemet. 
57 Dworkin, Ronald. A.a, s. 19ff 
58 Dworkin, Ronald. A.a, s. 22 
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Dworkin framhåller betydelsen av policys och principer som centrala. En princip har en tydlig 

anknytning till vad som är rättvist och bringar rättvisa (individuella rättigheter) och har 

därigenom en tydlig moralisk dimension men saknar mål.59 Skillnaden mellan principer och 

regler, enligt Dworkin, är att principer har en tyngd gentemot varandra som rättsregler inte 

har, de kan vägas mot varandra. Det kan vara svårt att avgöra mellan dessa så Dworkin menar 

att de båda är ständigt närvarande, speciellt i svåra fall.60   

 

Genom att använda oss av principer så kan vi skapa nya rättsregler genom bedömningar i 

svåra fall.  Principer används därmed för att försvara en tolkning och rättfärdiga användandet 

av en ny regel.61 Dworkins utgångspunkt är att vi måste se på legala principer som en del av 

lagen, och undersöker motsatsen, som är positivisternas position. Dworkin kritiserar Harts 

modell då han anser att positivisterna inte skapat en teori som fungerar vid svåra fall. I ett 

komplicerat system så kan ingen gränsdragning mellan lagens kriterier och moraliska kriterier 

göras. Kan vi inte dra en stark gräns så kan vi heller inte hävda att principer inte är en del av 

lagen. Därför måste vi förkasta positivisternas första tes om att det finns en regel som 

bestämmer vilka standarder som ska räknas som lag och vilka som inte gör det.62 

 

Om vi inte kan se på legala principer som en del av lagen så menar Dworkin att det andra 

alternativet är att vi låter domare använda sitt omdöme(discretion) och gå bortom lagen63 för 

att bestämma fallet åt det ena eller andra hållet. Rättspositivisterna menar att det var någon 

som hade en laglig rätt att vinna fallet medan Dworkin menar att domaren istället har skapat 

ny lag/rättigheter och sedan använt dem i efterhand på fallet. Dworkin menar att domare har 

en plikt att avgöra även svåra fall genom att upptäcka vilka rättigheter parterna har.64 

Underförstått här är att för detta så krävs att moralen, genom principer, får utgöra en del av 

lagstiftningen vilket går emot positivisternas andra tes. Dworkin hävdar därmed att även tesen 

om discretion måste förkastas. Då återstår endast den tredje positivistiska tesen, vilken kort 

sammanfattat hävdar att en laglig skyldighet (och rättighet) enbart uppstår då den är skriven i 

lagen. Detta blir problematiskt i relation till svåra fall menar Dworkin då dessa är svåra just 

för att det inte finns en tydlig lagregel. Han menar här att det då inte finns någon skyldighet 

enligt lagen förrän domaren utövar sin discretion och skapar en ny lag. Om domaren åberopar 
                                                
59 Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, s. 22ff, 90 
60 Dworkin, Ronald. A.a, s. 26f 
61 Dworkin, Ronald. A.a, s. 28  
62 Dworkin, Ronald. A.a, s. 45f 
63 Dworkin, Ronald. A.a, s. 29 
64 Dworkin, Ronald. A.a, s. 81 
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den ”nya lagen/tolkningen” i fallet i fråga så dömer han inte utifrån existerande skyldigheter 

utan en ny. Varför Dworkin förespråkar att vi ska överge den tesen och låta utvalda principer 

bli en del av lagen så kan en skyldighet både skapas av principer och lagregler.65 Han 

förkastar inte Harts teori utan hävdar snarare att den inte är tillräckligt komplex.66  

 

Dworkin hävdar att det är regeringens syn på vilka rättigheter som medborgare ska ha som 

avspeglar sig i det juridiska systemet. Han menar dock att regeringen inte alltid har rätt och 

även om konstitutionen var perfekt så kan inte rätten säkerställa alla individuella rättigheter 

som medborgare har. Alla juridiska beslut är överväganden av olika parametrar där moral är 

en del av detta. Även ett samhälle som är i princip rättvist kan skapa orättvisa lagar i teorin67 

vilket exempelvis kan relateras till en könsneutral lagstiftning, som kan vara grunden till 

strukturell orättvisa.  

 

Grundläggande för Dworkins teori är hans egen teori om rättigheter, där rätten till jämlikhet 

trumfar rätten till frihet. Dworkins jämlikhetstanke vilar på att mänsklig värdighet och politisk 

jämlikhet utgör utgångspunkten för rättigheter. 68 I den rättigheten så ligger en rätt för varje 

individ till jämlik hänsyn och respekt.69 De är de underlägsna gruppernas rättigheter, deras 

värdighet och jämlika respekt, som måste respekteras i och med att majoriteten tillåts styra. 

Deras rättigheter måsta värnas som mest när de ses som mest kontroversiella.70 Här kan göras 

en direkt parallell till Kvinnokonventionen som just lyfter rättigheter som direkt kan koppas 

till den integritet och värdighet som Dworkin menar är grundläggande moraliska 

ställningstaganden i en liberal kontext.71 Samtidigt som dess ringa existens utmärker kvinnor 

som en grupp varas rättigheter i hierarkisk mening kan behöva specifikt hänsynstagande. Att 

föra in ett makthierarkiskt perspektiv när vi talar om dessa rättigheter torde därför även vara 

gynnsamt. 

Om länken mellan politik, moral och rättigheter  

Elena Namlis forskning bygger vidare på Dworkins teori, och tar den ett steg längre genom att 

utgå ifrån en syn på mänskliga rättigheter som en uppsättning moraliska principer. Dessa är 

                                                
65 Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, s. 44 
66 Dworkin, Ronald. A.a, s. 59 
67 Dworkin, Ronald. A.a, s. 184ff 
68 Dworkin, Ronald. A.a, s. 198f 
69 Fritt översatt: Equal concern and respect, Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, s. 273 
70 Dworkin, Ronald. A.a, s. 205 
71 Dworkin, Ronald. A.a, s. 273 
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både en källa till inspiration såväl som motivation för politiska beslut, vilket understryker 

politiken och moralens sammanlänkning.72 Namli utgår ifrån att moralisk efterfrågan på 

rättvisa kan skapa den politiska verkligheten. Moralen utgör därmed inte bara grunden för 

rättigheter utan även för politiska beslut såväl som rättsliga. Därigenom kopplar hon samman 

moraliska ställningstaganden med politik och rättigheter i lagen. Här ansluter hon sig till 

Dworkins resonemang när hon menar att lagen måste tolkas såväl som rättfärdigas genom 

politiska såväl som moraliska argument. För det andra så hävdar hon att det finns en 

dimension av rättigheter i lagen och en annan i den moraliska och politiska 

verkligheten.73”Human rights have been, and still are a kind of morality that inspires political 

engagement in the name of justice”74. Ett citat som gör en god poäng. Om moralen guidar oss 

i politiska beslut för att lyfta rättigheter och arbeta för rättvisa, så är det lika viktigt att se att 

politiken är skild från rättsväsendet. Dessa två är varken helt sammanlänkade med varandra, 

inte heller frånkopplade. Men de är två separata institutioner vilket är viktigt att framhålla i 

sammanhanget.75 

 

Namli kritiserar även hon rättspositivismen för att den försöker koppla bort moralen från 

lagen. Hon menar att positivisterna vill att politiska diskussioner såväl som moraliska sådana 

bör föras innan lagen kommer till, inte efter. Moralen ska på så vis vara en del av lagen, men 

inte rätten. Då Namli själv förespråkar att vi tolkar mänskliga rättigheter som en uppsättning 

moralpolitiska principer. Om vi utgår från att mänskliga rättigheter är en slags politisk moral 

så blir det en bra måttstock för när det rättsliga systemet inte skyddar förtryckta gruppers 

intressen. 76  Namli hävdar bland annat att Dworkins teoris stora förtjänst är att den 

jämlikhetsprincip vilken teorin vilar på möjliggör att föra in en maktanalys när vi väger 

principer och rättigheter mot varandra.77 

Staten, rättssystemet och maktstrukturer 

Den tidigare forskningen som gjorts på området kön och rätt, så väl som internationella 

konventioner som CEDAW pekar på vikten av att föra in ett genusrättsvetenskapligt 

perspektiv när vi undersöker rättsliga frågor. Både Berglund och Andersson framhåller bland 

                                                
72 Namli, Elena. Human Rights as Ethics, Politics and Law, s. 9 
73 Namli, Elena. A.a, s. 11f 
74 Namli, Elena. A.a, s. 21 
75 Namli, Elena. A.a, s. 21 
76 Namli, Elena. A.a, s. 208ff 
77 Namli, Elena. A.a, s. 16 
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annat vikten av att se på hur kön konstrueras i rätten.78 Liksom Dworkin påpekar så är det 

underlägsna gruppers rättigheter som måste värnas när de ses som mest kontroversiella.79 Om 

ett antagande görs att rätten konstruerar kön så finns ett underliggande behov av att dela upp 

brottsoffer och förövare i könskategorier och om detta fyller en funktion finns det en mening 

med att ta in ett könsmaktsperspektiv i undersökningen då kvinnan skapas som en 

underordnad grupp i systemet. Skulle ingen åtskillnad mellan könen göras så skulle ett 

feministiskt perspektiv till synes sakna relevans.  

 

Konstruktionen av kön i rätten sker inte sällan genom att dikotomier skapas, det vill säga 

skapandet av motsatspar. Något som genusforskare som Yvonne Hirdman riktat stor 

uppmärksamhet kring, då dikotomier oftast utgörs av ’det normala’, det vill säga ett subjekt 

som grundas på normer, i detta fall rättssystemets normer, och dess motpol ’det onormala 

eller avvikande’.80 Tolkningen som görs i rättsfall påverkas i högsta grad av de underliggande 

normer som finns i rättssystemet, speciellt om systemet ses som fritt från värderingar och 

därigenom intar en objektiv syn på offer såväl som förövare. För att kunna ifrågasätta rättens 

neutralitet81 väljer jag därför att även plocka in ett könsmaktsteoretiskt perspektiv.  

 

Catharine MacKinnon representerar en gren av radikalfeminismen som tog analysen av 

maktstrukturer till rättsprocessen och ifrågasatte exempelvis att våldtäktsbrott och övergrepp 

mot kvinnor har bedömts i ett system som vilar på en könskultur som bygger på traditionella 

maktroller. Om ett etablerat system inte ifrågasätter den obalans som makthierarkier skapar så 

blir detta ett problem vid tolkning av våldtäktsfall, vilket är något som tidigare forskning 

belyser. Vid en könsmaktsordning så undermineras kvinnan, vilket ofta ges uttryck för i mäns 

våld mot kvinnor som en form av maktutövning.82 Det den feministiska könsmaktsordningen 

ger uttryck för är att våld mot kvinnan inte är den enskilda kvinnans problem, utan problemet 

tillfallet kvinnor som grupp. Enligt radikalfeminismen är den maktordning som finns mellan 

könen den direkta orsaken till ’våld mot kvinnor´.83 

 

MacKinnon tar sin utgångspunkt i att beskriva sexualiteten som könad och tvärtom, kön som 

sexualiserat. Med detta menar hon att manligt och kvinnligt skapas i maktstrukturer och 
                                                
78 Berglund, Kerstin. Straffrätt och kön, s. 143 
79 Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, s. 205 
80 Gunnarsson, Åsa och Svensson, Eva-Maria. Genusrättsvetenskap – Ett kritiskt perspektiv, s. 177 
81 Gunnarsson, Åsa och Svensson, Eva-Maria. A.a, s. 201 
82 Berglund, Kerstin. A.a, s. 230f 
83 Berglund, Kerstin. A.a, s. 262 
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överordnad och underordnad är direkt relaterat till vad som presenteras som manligt och 

kvinnligt. Om dessa perspektiv är konstanta betyder det att det inte finns en verklighet som 

inte är könad 84  vilket exempelvis Berglund poängterar när hon väljer människan och 

verkligheten som de två centrala perspektiven i sin avhandling. Könsmaktsordningens 

manliga dominans är så etablerad just för att den utger sig för att vara ett objektivt 

neutralläge, vilket gör den svår att kritisera. MacKinnon menar att genom detta produceras 

”sanningen” som den styrande maktens vilja. Denna sanning är på inget sätt oföränderligt och 

både kan och bör ifrågasättas.85  

 

MacKinnon menar att vi bör se på staten som ett manligt skapat system som behandlar 

kvinnan såsom mannen behandlar henne, medan systemet ser på sig självt som objektivt. Då 

vi presenterar objektivitet och rationalitet som norm innebär detta att normen, det vill säga det 

objektiva och rationella ”är det manliga”. Kopplat till tolkningar av lagen så vilar då 

bedömningen på en sanning om objektivitet, rationalitet och samhälle, som är maskulin. På så 

sätt systematiseras manliga normer.86 MacKinnon menar att könsneutralitet enbart innebär att 

det manliga utgör normen.87 Samhällsstrukturen och rättssystemet är uppbyggd kring denna, 

vilket gör att ojämlikhet för kvinnor hela tiden måste skötas av ett rättssystem som är biased. 

MacKinnon beskriver detta som sin teori om dominans, utifrån vilken hon kritiserar 

rättssystemet. Hon menar att det manliga utgör det upplevda ’status quo’, vilket innebär att 

om strukturer och system inte ifrågasätts så tillåts en diskriminerande struktur bestå.88 Att 

könsmaktshierarkierna finns inbyggda i systemet innebär bland annat(liksom även Berglund 

beskriver) att offer och föröver i våldtäktsbrott konstrueras som typiskt kvinnliga respektive 

manliga oavsett könet på offret/förövaren. ”To be rapable, a position which is social not 

biological, defines what a woman is.”. Liksom att samtycka blir en fråga om hennes motstånd 

och hans våld samt att våldtäkten bedöms på mannens tolkning av vad det borde vara.89 Detta 

kan kopplas direkt till det som Berglund använder som en kritik mot just 

könsmaktsordningen.  

                                                
84 MacKinnon, Catharine A. ”Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence”, s. 
181 
85 MacKinnon, Catharine A. A.a, s. 182f 
86 MacKinnon, Catharine A. A.a, s. s. 186 
87 MacKinnon, Catharine A. ”Difference and Dominance: On Sex Discrimination”, s. 82 
88 MacKinnon, Catharine A. A.a, s. 85-89 
89 MacKinnon, Catharine A. ”Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence”, s. 
190f 
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Könsmaktsperspektivets brister och förtjänster 

Berglund är kritisk till könsmaktsperspektivet i och med att hon framhåller problematiken att 

ta in just ett sådant perspektiv på rätten. Hon menar bland annat att vi inte skulle kunna se på 

individen som fri och oberoende om en könsmaktsordning skulle tillåtas ligga som grund för 

rättssystemet. Detta skulle leda till att straffrätten inte längre kunde vila på grundläggande 

principer och leda till problem för rätten att värdera bevis; det skulle alltid stå i kontrast till 

könsordningen som skulle vara överordnad och risken för att bevisbördan skulle bli omvänd 

finns vilket skulle äventyra rättssäkerheten.90 Berglund förutsätter dock att rätten är ett system 

som med nödvändighet måste ha kvar sin grund för att kunna fungera vilket jag ifrågasätter, 

bland annat med stöd från Burman. Hon tar som utgångspunkt i sin avhandling om straffrätt 

och våld mot kvinnor ett perspektiv där hon väljer att ifrågasätta grundläggande rättsliga 

antaganden som det svenska rättssystemet vilar på.91 Detta är en problematik för det svenska 

rättssystemet – det antar sin egen överlägsenhet och blir sällan ifrågasatt.92 Även när det blir 

det så anses dess grundprinciper vara allmängiltiga och omöjliga att förkasta om vi vill 

upprätthålla rättssäkerheten. Detta är en central del som jag med min utgångspunkt i 

feministisk teori vill ifrågasätta och bringa nytt ljus till, bland annat genom att ifrågasätta 

Berglunds slutsats att ett rättssystem som inte är könsneutralt skulle äventyra rättssäkerheten.  

 

Berglund framhåller dock, efter sin genomgång av det vetenskapliga fältet inom nordisk 

kvinnorättslig forskning, att det är just premisserna för rättsliga konstruktionerna som är 

viktigast att studera framöver och där är vi överens. Där konstruktionen av kön är central, som 

ett teoretiskt koncept.93 Jag menar att könsmaktsperspektivet är ett viktigt perspektiv här, just 

av den anledningen att det inte tar hänsyn till det juridiska systemets uppbyggnad tvärtemot 

Berglund, vars forsknings förtjänst ligger mer i kartläggningen kring hur kön framställs i 

rätten och konsekvenserna det får. Den svenska rätten måste ifrågasättas, men inte enbart 

utifrån sina egna grunder och där anser jag att vi är överens.  

 

Könsmaktsordningen kan kritiseras för att dela in individer i grupper, men är värdefull då den 

riktar blicken mot förtryckande strukturer och utsatta grupper. Även om inte alla kvinnor kan 

sägas vara offer så är majoriteten av offer vid våldtäktsfall kvinnor, vilket gör att de som 

                                                
90 Berglund, Kerstin. Straffrätt och kön, s. 233f 
91 Burman, Monica. Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, s. 21ff 
92 Gunnarsson, Åsa och Svensson, Eva-Maria. Genusrättsvetenskap – Ett kritiskt perspektiv, s. 93ff 
93 Berglund, Kerstin. A.a, s. 216 
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grupp är mer utsatta. När rättsystemet enbart fäller ett fåtal förövare vid just dessa brott blir 

maktbalansen mellan könen i rätten ett intressant perspektiv att ta in. Inte minst för att 

undersöka domaren som rättsutövare. 
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Kapitel 3 – Definitionen av våldtäkt i lagen och motiven bakom 

I det här kapitlet kommer jag redogöra för och jämföra laguppdateringarna i sexualbrottslagen 

från 2005 och 2013 för att lyfta hur våldtäktsdefinitionen har förändrats och vilka motiv som 

har legat till grund för detta. Tonvikten när jag undersöker propositionerna och de förarbeten 

som legat till grund för förändringen är just de moraliska argument som använts som 

argument för hur lagen utformats samt de kopplingar som görs till kvinnors rättigheter i form 

av respekt för kvinnokroppen och den personliga integriteten samt rätten att inte utsättas för 

sexuellt våld. 

2005 års uppdatering av våldtäktsdefinitionen  

Sexualbrottslagstiftningen har uppdaterats vid flera tillfällen under de senaste 20 åren. I och 

med uppdateringen av brottsbalken 2005 så togs det gamla kapitel 6 bort och ett nytt kapitel 6 

’Om sexualbrott’ tillkom.94 Uppdateringarna har successivt lett till en utökad definition av 

våldtäktsbegreppet under 1§ i just kapitel 6. Definitionens framväxt vilar på såväl praktiska 

formuleringar för korrekt tolkning som moraliska argument och argument kring rättigheter.  

 

”Enligt regeringens mening får det inte råda någon som helst tvekan om att grundsynen 

bakom regleringen av sexualbrotten skall präglas av inställningen att varje människa har 

rätt att själv bestämma över sin egen kropp och sexualitet och har en ovillkorlig rätt att 

vara fredad från oönskade angrepp som kränker denna rätt.” 95 

 

Detta är ett ställningstagande som kan ses vara grunden för det lagförslag som lades fram 

2005. Arbetet med att utforma den nya sexualbrottslagen 2005 började dock med 

kommittédirektiv 1998:48.96 Bland annat fick kommittén i uppdrag att undersöka praxis och 

straffvärdesbedömningen i relation till sexualbrotten. Begreppet tvång som var en tydlig 

bedömningsgrund i 1998 års lagstiftning, som baserades på ett krav om våld och hot mot 

offret i fråga, skulle även det utredas.97 Underlaget från utredningen, tillsammans med 

remissvar från olika instanser ledde fram till regeringsproposition 2004/2005:45 i vilken 

                                                
94 SFS 2005:90, Lag om ändring i brottsbalken, Stockholm: Justitiedepartementet. s. 1 
95 Prop. 2004/05:45. En ny sexualbrottslagstiftning. Stockholm: Justitiedepartementet. s. 21 
96 SOU 2001:14. Sexualbrotten Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor. Betänkande 
av 1998 års sexualbrottskommitté. Stockholm: Justitiedepartementet. 
97 SOU 2001:14, s. 41, 49 
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regeringen lade fram sitt förslag till den nya utformningen av våldtäktsdefinitionen i 6 kap 1§ 

som senare även antogs av riksdagen i följande form: 

 

”6 kap.1§ Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling 

som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att 

personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, 

sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid 

brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt 

till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall 

särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller 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.”98 

 

Det nya förslaget till sexualbrottslag syftade till att ytterligare stärka den sexuella 

självbestämmanderätten och integriteten, såväl som stärka skyddet mot sexuella kränkningar. 

Skyddet mot våldtäkt utökades genom att vissa delar av det som i dåvarande lag föll under 

sexuellt utnyttjande föreslogs flyttas till våldtäktsparagrafen samt att kravet på tvång 

sänktes. 99  Uppdateringen motiverades i propositionen bland annat av att ”Det är en 

grundläggande uppgift för samhället att skydda barn och vuxna mot alla former av sexuella 

kränkningar”. 100  Respekten för personlig integritet, sexuell integritet och sexuellt 

självbestämmande har lyfts fram som centrala värden att värna. Regeringen pekade i sin 

proposition på att flera domar omdiskuterats i media och ansåg att synen på sexualbrott hade 
                                                
98 SFS 2005:90, Lag om ändring i brottsbalken, Stockholm: Justitiedepartementet. 
99 Prop. 2004/05:45, s. 1 
100 Prop. 2004/05:45, s. 19ff 
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skärpts och framhöll i samband med detta vikten av att genom en laguppdatering påverka 

samhälleliga värderingar. 1984 års uppdateringar lyftes som ett exempel där regeringen valde 

att förändra lagen då den ansågs vila på en föråldrad kvinnosyn och gamla moraliska 

föreställningar kring sexuella frågor.101 Kommittén ansåg att kränkningen sexuella övergrepp 

innebär, behövde bli tydligare i lagstiftningen då även den personliga integriteten skadas. 

Därmed rekommenderades att mindre vikt lades vid handlingens art och mer på kränkningen i 

sig.102 Regeringen tog fasta på detta och framhöll vidare vikten av att skydda individer mot 

sexuella kränkningar där bland annat utvidgningen av våldtäktsdefinitionen nämns som en 

åtgärd.103 

 

Definitionen i den nya lagen inriktade sig i första hand på det tvång som förutsatts att offret 

utsatts för vid våldtäkt, och i andra hand det som kom att beskrivas som ett ’hjälplöst 

tillstånd’. Liksom kommittén ansåg regeringen inte att tvång skulle bytas mot ett 

samtyckesrekvisit i lagen.104  Att införa samtycke ansågs riskera att rättsprocessen skulle 

inrikta sig på offret, vilket riskerade att bli en tillbakagång mot tidigare lagstiftning på 

området där offrets agerande ibland bedömdes som en förmildrande omständighet. 

Utredningen ansåg att det inte fanns något som tydde på att samtycke skulle förändra 

samhällsmoralen eller leda till stärkt rättsligt skydd för kvinnor.105  Kommittén ansåg dock att 

tvång borde ges en lindrigare grad, det vill säga att ’olaga tvång’ borde utgöra ett tillräckligt 

underlag för att händelsen skulle klassas som våldtäkt då rättspraxis redan pekade i den 

riktningen.106 Regeringen delade kommitténs syn på att kravet på tvång var ställt för högt, 

men gick på domstolarnas remissvar när man valde att ha kvar ’hot mot person’ som 

grundande för tvånget istället för den mildare formuleringen ’olaga tvång’. Detta då begreppet 

våldtäkt riskerade att utvattnas.107 

 

Liksom att kravet på tvång i stort sänktes i propositionen så sänktes även kravet på ”livsfarligt 

våld” till ”om våldet eller hotet var av särskilt allvarlig art” för bedömning av våldtäkt som 

grov.108 Detta grundade sig i att Kommittén konstaterade att i den praxisundersökning som 

gjorts för justitiedepartementets räkning så framkom det att domstolarna inte bedömde 
                                                
101 Prop. 2004/05:45, s. 19ff 
102 SOU 2001:14, s. 108ff 
103 Prop. 2004/05:45, s. 21 
104 Prop. 2004/05:45, s. 36f 
105 SOU 2001:14, s. 127ff 
106 SOU 2001:14, s. 138, 142 
107 Prop. 2004/05:45, s. 44f 
108 Prop. 2004/05:45, s. 42 
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våldtäktsbrott som grova i den utsträckning som det avsetts från regeringen, bland annat i 

våldtäcksfall med flera förövare.109 

 

På rekommendation av den statliga utredningen ersattes ordet “vanmakt” med ’hjälplöst 

tillstånd’.110 Grunden till att de såg över detta var den negativa mediabevakning som flera fall 

fått där gärningsmännen inte dömts för våldtäkt och slutsatsen blivit att unga och berusade 

flickor fått skylla sig själv om de blivit utnyttjade. Kommittén ansåg att situationer när en 

person utnyttjar en annan persons hjälplösa tillstånd, oavsett om denne försatt sig i detta 

tillstånd själv eller ej, borde vara våldtäktsgrundande då kränkningens art var att likställa med 

ett påtvingat samlag.111 Även ”sexuellt umgänge” föreslogs och ändrades genomgående till 

”sexuell handling” med motiveringen att den tidigare formuleringen ingett fel uppfattning. 

Sexuellt umgänge kunde tolkas som positivt och som att det innebar frivillighet och två 

parters deltagande. Även rättspraxis tydde på att regeringens avsikt inte tolkats korrekt då stor 

vikt lagts vid just hur umgänget sett ut och hur länge det varat. Frågan blev på så vis teknisk 

och behandlades inte av domstolen som regeringen ansåg den borde. 112  Beröring av 

könsorgan var central i bedömningen i merparten av fall. 113  I detta begrepp menade 

kommittén att brottsutformning inte borde riktas mot det fysiska övergreppet, utan även se på 

hur offrets kroppsliga integritet hade kränkts genom handlingen, som borde ha sexuell prägel. 

Fokus lades dock på gärningsmannens uppsåt att kränka den andres sexuella integritet.114 

 

Förutom att sexuellt umgänge och vanmakt ansågs som förlegade uttryck som inte tjänade sitt 

syfte enligt kommittén, så var de även kritiska till samlagsformuleringen. Skälet var att 

uttrycket varken ansågs könsneutralt eller täckte in alla handlingar som i praktiken 

innefattades. 115  Regeringen valde dock att behålla ordet samlag som referensram och 

motiverade även det öppna uttrycket ’sexuell handling’ med att alla sexuella handlingar inte 

kan specificeras i förväg då lagen i så fall riskerar att inte täcka in brott som begås och lämnar 

istället ett visst tolkningsutrymme för domstolarna för att på bästa sätt tillgodose 

rättigheterna.116 Regeringen krävde samtidigt att domstolen skulle vara objektiv och opartisk 

när den bedömde dessa brott. Samtidigt underströks återigen att frågor som är onödiga och är 
                                                
109 SOU 2001:14, s. 183 
110 SOU 2001:14, s. 166 
111 SOU 2001:14, s. 171f 
112 Prop. 2004/05:45, s. 32 
113 SOU 2001:14, s. 145 
114 SOU 2001:14, s. 150f 
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116 Prop. 2004/05:45, s. 33 
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eller kan uppfattas som diskriminerande, nedlåtande och kränkande inte hör till 

rättsprocessen. Bland annat med motiveringen att dessa frågor kan visa på att det finns ett 

förlegat synsätt i domstolen. Regeringen underströk vidare vikten av uppföljning av just 

laguppdateringar specifikt kring våldtäktsbrottet för att se om tillämpningen överensstämmer 

med lagens syfte.117  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det är tydligt att regeringen i sin proposition motiverade 

ändringarna med att stärka rätten till personlig och sexuell integritet och rätten att bestämma 

över sin egen kropp. Kvinnors rättigheter har på vissa ställen lyfts fram, och flera av de 

uttryck som tidigare använts anses inte ha fångats in i det lagstiftaren menat i samband med 

domstolens tolkningar. I andra fall så har kommittén lyft fram att lagen inte följt med 

rättspraxis, vilket justerats genom propositionen. Det är tydligt att regeringen genom den nya 

laguppdateringen hade som motiv att stärka rättigheter och att skydda individer mot sexuella 

kränkningar så väl som att agera normerande. Dock kan även sägas att utredningens förslag i 

flera fall inte har antagits i den grad som rekommenderats. Detta är troligen avhängigt den 

process som ett lagförslag går igenom där olika remissinstanser, däribland juridiska sådana, 

utgör ett nödvändigt inslag i lagstiftningen för att de lagar som antas ska fungera i de 

rättssystem vi har i dagsläget. Detta gör att lagförslaget av naturliga skäl, till viss del blir en 

kompromiss mellan det politiska och det juridiska.  

 

Tydligt är att utredningen har tryckt på för att understryka att det är kränkningen som i den 

nya lagstiftningen borde lyftas fram. I detta har de till stor del fått gehör från regeringen som 

understryker att det är ett viktigt syfte med 2005 års nya sexualbrottslag. Av detta kan 

slutsatsen dras att fokus på rättigheter såsom kroppslig integritet och rätten att själv bestämma 

över sin kropp har varit starka motiv till laguppdateringen och därmed måste ses som en 

viktig grundorsak till att den uppdaterats. Motiven bakom laguppdateringen kan både sägas 

vara efterfrågade av samhället och rättsväsendet och av regeringen själv. I viss utsträckning så 

anknyter regeringen även till internationella formuleringar om just rätten att inte utsättas för 

sexuellt våld och respekt för den enskilde individens integritet genom att säkerställa att ingen 

individ blir sexuellt utnyttjad. Lagförslaget är dock som tidigare konstaterats, influerat av 

åsikter från olika juridiska instanser. På så vis så utformas lagförslagen till stor del baserat på 

hur rättssystemet fungerar. Därmed finns det även en risk med att de moraliska argument och 

                                                
117 Prop. 2004/05:45, s. 22-25 
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ställningstaganden som är bakgrunden till att uppdateringen försvagas genom processen. I 

specifika fall går man dock emot domstolens åsikter och väljer på så sätt att faktiskt vara 

normerande. 

2013 års uppdatering av våldtäktsdefinitionen  

Efter laguppdateringen 2005 är regeringen mån om att fortsatt kontinuerligt utvärdera hur 

tillämpningen av den nya lagstiftningen fungerat, och om den fungerat väl.118 Grundläggande 

för att återigen se över lagstiftningen är att ett sexuellt övergrepp ses som ”ett extremt uttryck 

för bristande respekt för en annan människas självklara rätt till personlig och sexuell integritet 

och sexuellt självbestämmande”. 119  Regeringen framhåller därmed fortsatt den sexuella 

integriteten och den personliga integriteten som rättigheter som måste värnas genom ett 

välutvecklat och starkt straffrättsligt skydd. Lagen har därmed återigen utretts och uppdaterats 

efter de synpunkter som framkommit. Uppdateringen av lagen baseras på en utredning kring 

tillämpningen av 2005 års sexualbrottslag, där det undersökts bland annat om syftet uppfylls 

samt att det åter undersökts om en samtyckesreglering är aktuell.120  Liksom tidigare baserar 

regeringen sin proposition på både den statliga utredningen och de remissvar som 

inkommit.121  

 

Sexualbrottskommittén anser att skyddet över lag stärkts för den sexuella och personliga 

integriteten. De brister som uppmärksammas är på specifika områden och kopplade till 

rättstillämpningen eller lagen som sådan.122 De kommer fram till att formuleringen ”sexuell 

handling” som tillkom 2005 har fungerat väl medan våldtäktsbrottet inbegriper vissa brister i 

såväl regleringen som tillämpningen. 123  Dessa brister är knappast bagatellartade som 

propositionen får dem att framstå, vilket antagligen har sin grund i att det är politiskt känsligt 

för regeringen att kritisera domstolarna. Bland annat så visar utredningen att kraven ställts 

högt i praxis kring tillämpningen av ”hjälplöst tillstånd” och i samband med berusning eller 

drogpåverkan har tillståndet inte gått att åberopa om det inte funnits så kallad 

stödbevisning.124 Något som ändå i min mening var tanken skulle täckas in i 2005 års 

uppdatering när begreppet  ’vanmakt’ ersattes av ’hjälplöst tillstånd’. Utredningen pekar 
                                                
118 Prop. 2012/13:111. En skärpt sexualbrottslagstiftning. Stockholm: Justitiedepartementet. s. 26 
119 Prop. 2012/13:111, s. 9 
120  Prop. 2012/13:111, s. 9; SOU 2010:71. Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag. 
Betänkande av 2008 års sexualbrottsutredning. Stockholm (Malmö): Justitiedepartementet. s. 15 
121 Prop. 2012/13:111, s. 9 
122SOU 2010:71, s. 15f; Prop. 2012/13:111, s. 26 
123 SOU 2010:71, s. 16 
124 Prop. 2012/13:111, s. 26 
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bland annat på att underrätterna använder begreppet med försiktighet, och har en tendens att 

inte låta yttre omständigheter avgöra, utan att offrets tillstånd istället varit i fokus.125 Detta är 

intressant att jämföra med den motivering som finns hos regeringen till en 

samtyckeslagstiftning, då offrets agerande skulle riskera att hamna i fokus, vilket det tydligt 

gör ändå. 

 

Regeringen uppmärksammar att de tolknings- och tillämpningssvårigheter som varit kring 

begreppet ”hjälplöst tillstånd” gjort att begreppet bedömts snävare än avsetts och fångar 

därmed inte in de tilltänkta brotten och bör utvidgas.126 Detta är ett försiktigt uttryck för att 

risken för felbedömningar med 2005 års formulering är stor. Sexualbrottsutredningen pekar 

även på att i situationer som kan beskrivas som ”passivitetsfall” där varken utnyttjande eller 

tvång förekommit döms för lågt, att dessa enbart ses som sexuellt ofredande, trots att det 

gäller allvarliga sexualbrott mot en persons vilja. Regeringen anser dock att dessa fall redan i 

dagsläget i många lägen bör bedömas som våldtäkt eller sexuellt tvång.127 Detta är ett tydligt 

uttryck från regeringens sida att rättsväsendet inte tolkar gällande rätt i enlighet med vad som 

avsesetts. Det är även tydligt att regeringen och utredningen i denna proposition jämfört med 

tidigare uppdatering inte är lika nöjd med rättstillämpningen. Detta skulle kunna bero på att 

fokus på våld mot kvinnor bland annat har lyfts fram ytterligare på senare år i internationell 

lagstiftning. Även propositionen lyfter i större utsträckning fram internationell lagstiftning 

jämfört med den tidigare vilket visar på att ett rättighetsfokus lyfts fram ytterligare. 

 

Därmed är syftet med den nya lagändringen främst att stärka skyddet för den sexuella 

självbestämmanderätten såväl som den sexuella integriteten, liksom vid 2005 års 

uppdatering. 128  För att uppnå detta har bland annat våldtäktsbegreppet utvidgats. 

Våldtäktsdefinitionen utökas även enligt utrednings förslag genom att de nya lydelserna 

”speciellt utsatt situation” och ”allvarlig rädsla” skrivs in i §1 i Kap. 6. ”Hjälplöst tillstånd” 

byts mot ”särskilt utsatt situation” för att blir mer ändamålsenligt, samt att ett förtydligande 

genom tillägg av rekvisitet ”allvarlig rädsla” görs för att täcka in så kallade passivitetsfall. 

Med uppdateringen önskar regeringen reglera de fall där offret inte befinner sig i ett hjälplöst 

tillstånd men ändå i ett utsatt läge.129 En särskilt utsatt situation beskrivs karaktäriseras av  

                                                
125 Prop. 2012/13:111, s. 26 
126 Prop. 2012/13:111, s. 26f 
127 Prop. 2012/13:111, s. 26f 
128 Prop. 2012/13:111, s. 1 
129 Prop. 2012/13:111, s. 28ff 
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”/…/ att offret har klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet och 

undgå ett övergrepp. Bedömningen av om ett offer befinner sig i en särskilt utsatt 

situation bör grundas på situationen i dess helhet. /…/såväl offrets person som yttre 

omständigheter. För straffansvar krävs inte att offret helt saknar förmåga att värja sig 

eller kontrollera sitt handlande. Vid en samlad bedömning av situationen kan det vara 

flera omständigheter som sammantagna skapar en särskilt utsatt situation” 130 

 

Vidare så läggs ytterligare fokus på kränkningens allvar genom att 

 

”ytterligare tydliggöra kränkningens betydelse vid bedömningen av om en sexuell 

handling är jämförlig med samlag ska straffansvaret för våldtäkt, förutom samlag, 

omfatta varje annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 

jämförlig med samlag.”131 

 

Detta ifrågasätts dock av flertalet juridiska instanser som menar att det är oklart om ändringen 

verkligen leder till någon förändring för rättstillämpningen. Men regeringen menar att 2005 

års lydelse inte fått genomslag i tolkningarna på det sätt som tänkts. Detta då domstolen, 

liksom kritiken i tidigare utredning, är alldeles för teknisk i sin bedömning av vissa 

våldtäktsfall.132 Utredningen menar vidare att det i praxis lagts för stor vikt i bedömningen vad 

förövarens avsikt med den sexuella handlingen varit. Den menar att lagstiftningen som 

infördes 2005 hade för avsikt att en objektiv bedömning skulle föreligga ”om handlingen varit 

ägnad att kränka offrets sexuella integritet”.133 Gärningsmannens uppsåt behöver inte täcka 

det rättsliga begreppet sexuell handling, utan ska kopplas till ett slags verklighetsunderlag. 

Sexuell handling är en juridisk term med normativa inslag, vilket ger ett större bedömnings- 

och tolkningsutrymme. Gärningsmannen ska dock inte bli överraskad av den bedömning eller 

den värdering som görs. Verklighetsunderlaget bör enligt utredningen inte innefatta 

gärningsmannens uppsåt som en del av rekvisitet i bedömning av ett fall. Utredningen menar 

att det i svensk lag saknas en verklighetsbeskrivning av just sexuell handling.134 Efter 

                                                
130 Prop. 2012/13:111, s. 30 
131 Prop. 2012/13:111, s. 34 
132 Prop. 2012/13:111, s. 34f 
133 SOU 2010:71, s. 185-88 
134 SOU 2010:71, s. 190ff 
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uppdateringen av Sexualbrottslagen har definitionen av våldtäkt, baserat på ovan redogjorda 

motiv, ändrats till följande: 

 

”6 Kap.1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, 

döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling 

som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att 

personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan 

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

omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid 

brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt 

till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det 

särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller 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.”135 

 

I samband med revideringen av lagen presenterar Sexualbrottsutredningen även ett förslag till 

en våldtäktsdefinition som baseras på ett samtyckesrekvisit. Regeringen ställer sig, liksom 

tidigare, återigen negativ till en samtyckesreglering i lagstiftningen.136 Detta grundar sig på att 

regeringen anser att sexualbrottslagens kärna är ett intresse att skydda 

självbestämmanderätten. ”Frågan om det finns ett giltigt samtycke till en sexuell handling blir 

därför avgörande för om gärningen är att bedöma som ett sexualbrott eller inte.” 137  I 

samband med detta tilläggs dock inte att ett sådant skydd behöver regleras just genom att 

införa ett samtyckesrekvisit i lagstiftningen. Regeringen anser att det i dagsläget redan finns 

ett sådant grundrekvisit i och med att lagstiftningen specificerar vissa situationer som är att 
                                                
135 SFS 2013:365, Lag om ändring i brottsbalken, Stockholm: Justitiedepartementet. 
136 Prop. 2012/13:111, s. 18 
137 Prop. 2012/13:111, s. 19 
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likställa med avsaknad av samtycke. Regeringen anser att för att ändra grunden för 

lagstiftningen, som detta anses göra, så måste det finnas argument som starkt visar på dess 

fördel både för rättssäkerhet såväl som ändamålsenlighet.138 Det vill säga att det stärker 

skyddet av rättigheter i jämförelse med nuvarande formuleringar.  

 

Det som Sexualbrottsutredningen kom fram till när den undersökte hur en samtyckesreglering 

skulle påverka brottsoffret är att det kan ha en positiv normerande effekt. Även att det i utsatta 

situationer skulle kunna leda till att brottsoffer har en tydlig lagstiftning att luta sig mot när de 

inte samtycker. Däremot så överväger de negativa konsekvenserna enligt regeringen. I 

samband med den bevisvärdering och de beviskrav som finns i lagstiftningen i dagsläget, är 

risken övervägande för att fokus i rätten läggs på offrets agerande innan och under 

övergreppet. Ett antal remissinstanser pekar dock på faktum att offrets agerande redan i 

dagsläget är centralt i stora delar av brottmålsprocessen ”och att invändningar från den 

misstänkte eller tilltalade om att samtycke förelegat är vanligt förekommande”.139 Regeringen 

fortsätter dock på spåret att offrets agerande inte ska hamna än mer i fokus samt att det anses 

utgöra en problematik i tillämpning och tolkning för rättssystemet. Dock lutar sig utredningen 

på sexualnormer som finns i dagsläget, exempelvis att samtycke sällan är något som 

diskuteras i samband med sex.140 Utredningen drar slutsatsen att de varken ställer sig för eller 

emot en samtyckesreglering då det finns både för och nackdelar för att införa en sådan.141 Det 

jag tycker mig kunna utläsa i de fördelar som nämns i rapporten är att de skulle ta lagen i rätt 

riktning och verka normerande.  

 

Fler remissinstanser (BRIS, RFSU, RFSL) är även kritiska mot att samlag behålls som en 

jämförelsenorm i systemet, något som även 1998 års kommitté påpekade under sin utredning. 

Regeringen menar dock att svårigheten ligger i att kränkningen måste relateras till något för 

att avgränsa det straffbara området men att kränkningens allvar ytterligare lyfts fram som det 

centrala.142 Det är dock tydligt att den referenspunkt som regeringen syftar till fortsatt grundar 

sig på en föråldrad syn på samlaget där penetrationen är central. I dagsläget kan andra 

varianter förekomma och likställas med detta, men att penetreringen trots allt lever kvar som 

en viktig referenspunkt är anmärkningsvärt i min mening. Det är kränkningen som ska 

                                                
138 Prop. 2012/13:111, s. 19 
139 Prop. 2012/13:111, s. 22; SOU 2010:71, s. 211 
140 Prop. 2012/13:111, s. 22ff 
141 SOU 2010:71, s. 222 
142 Prop. 2012/13:111, s. 35f 
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jämföras, och den grövsta kränkningen utgår fortfarande i svensk lag från ett traditionellt 

perspektiv av vad samlag innebär. Detta understryker vidare vikten av att ifrågasätta vilka 

värderingar som både lag och rättssystemet vilar på. Faktum är att kränkningens allvar ska 

vara likvärdig som vid ett samlag, men att ingen undersökning gjorts kring vad som upplevs 

som kränkande. Det är därmed inte en etablerad sanning att den referenspunkt i form av 

samlag som används täcker in det som personer som utsätts för den här typen av brott anser 

utgör en grov kränkning av deras integritet.  

 

Lagstiftningen beskrivs dock enbart som en del i det arbete som genomförs för att bekämpa 

sexuella kränkningar och övergrepp i Sverige. 2007 skapades en handlingsplan, som följdes 

av ytterligare en, med åtgärder för att bland annat bekämpa mäns våld mot kvinnor där en del 

av satsningen gjordes för att förbättra effektivitet och kvalitet i rättsväsendet. Där har bland 

annat Brottsoffermyndigheten tilldelats medel för att genomföra utbildning för bemötande av 

sexualbrottsoffer, exempelvis i förundersökningar och vid rättegångar.143 Då syftet med dessa 

typer av åtgärder är att förbättra bemötandet av brottsoffer finns ett tydligt missnöje med hur 

detta sett ut tidigare. En tydlig fingervisning om att systemet inte är linje med de krav som 

regeringen ställer. Nationellt tillsattes även en samordnare för att leda arbetet med att 

motverka våld i nära relationer. Detta kan kopplas samman med den rekommendation som 

utfärdades av Europarådets ministerkommitté 2002 för att stärka skyddet för kvinnor, mot 

våld. Rådet antog sedan en konvention 2011 vars syfte är att bekämpa och förebygga våld i 

hemmet och våld mot kvinnor vilken Sverige skev under i maj samma år och tillträdde 

konventionen 2012.144 Något som återigen understryker kvinnors bristande skydd i samhället 

och de förändringar som måste göras för att skapa ett jämställt samhället. Dessa kontinuerliga 

uppdateringar visar på avsaknaden av ett jämviktsläge som utgångspunkt. Dessutom så är det 

vanligare att grövre sexualbrott anmäls än mindre grova brott, och mörkertalet förväntas 

därmed vara högre i samband med mindre grova brott.145 Detta kan tjäna som en påminnelse 

om att de fall som kommer till domstolen borde vara de som är lättast att bedöma. Vid en 

jämförelse mellan de två versionerna av lagen kan även ses att samma straffvärde som var 

innan lagändringen 2005146 fortfarande är aktuella i dagsläget, där maxstraffet för våldtäkt är 

10 års fängelse och där det inte finns ett minimistraff vid mindre grova våldtäkter.147 

                                                
143 Prop. 2012/13:111, s. 9f 
144 Prop. 2012/13:111, s. 15f 
145 SOU 2010:71, s. 83 
146 SOU 2001:14, s. 47 
147 SFS 2013:365, Kap 6 §1 
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Sammanfattningsvis är det tydligt i och med utvärderingen som gjorts av hur 2005 års 

uppdatering av sexualbrottslagen fungerat att fokus på den personliga integriteten och 

kvinnans rättigheter ytterligare har understrukits. I både utredningen och propositionen så 

framhålls kränkningens allvar som extra viktig. I propositionen så omskrivs exempelvis ett 

sexuellt övergrepp som ”ett extremt uttryck för bristande respekt” 148, en passage som 

återfinns i den tidigare propositionen men i mildare ordalag. Även att passivitetsfallen har 

lyfts som allvarliga sexualbrott mot en persons vilja understryker ytterligare att regeringen 

lyfter rätten till sin egen kropp som ett viktigt mål för rättssystemet.  

 

Flera av de ordalydelser som ändrats har gjort det just på grund av att tillämpningen av lagen 

inte har fungerat som önskat, att den personliga integriteten inte har skyddats i den 

utsträckning som avsetts från regeringens sida. Det som anses som moraliskt fel har inte 

bedömts som det i enlighet med lagen. Regeringen efterfrågar med uppdateringen av lagen ett 

större fokus specifikt på kränkningen det innebär att utsättas för ett sexuellt övergrepp, och 

försöker tydligt genom de förslag som ges i propositionen täcka in ett större spektrum än 

tidigare. Den ”särskilt utsatta situationen” är ett bra bevis på detta.  

 

Både regeringen och utredningen visar mycket tydligare än i tidigare proposition och 

utredning att det finns ett missnöje med hur rättstillämpningen har sett ut efter 2005 års 

uppdatering, och att detta har en direkt koppling till att brott som moraliskt bör klassas som 

våldtäkt inte har gjort det. Detta skapar ett undermåligt skydd för kvinnor, vilket anses som 

problematiskt och har direkt kopplats både till svensk rättssäkerhet och internationell 

rättighetslagstiftning, vilken fått ett större utrymme i 2013 års utredning och proposition. I 

propositionen kopplas svensk lag samman med internationell rätt på ett tydligare sätt och 

kvinnors rättigheter lyfts fram, inte bara som en fråga för lagen utan på fler fronter och inom 

hela rättssystemet. Åtgärder förutom lagen för att hantera våld mot kvinnor som en specifik 

fråga understryker ytterligare att regeringen gör ställningstaganden som baseras på 

internationell rätt. På detta sätt visar regeringen på ett moraliskt ställningstagande mot 

individuella kränkningar och agerar genom sitt försök att anpassa lagen i enlighet med 

rättigheterna på så vis normerande.  

                                                
148 Prop. 2012/13:111, s. 9 
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Konklusion  

De två laguppdateringarna har utökat våldtäktsdefinitionen och även lagt fokus på att våldtäkt 

är ett övergrepp som i första hand är en kränkning av den sexuella integriteten. Kränkningen 

har dock gått från att 2005 dömas baserat på dess art till att bedömas baserat på dess allvar. 

Vidare har regeringen med uppdateringarna försökt att täcka in fler brott som tycks falla 

utanför de tidigare formuleringarna genom att ”hjälplöst tillstånd” byttes till det bredare 

uttrycket ”särskilt utsatt situation”. Uppdateringarna av lagen visar på ett tydligt vis att 

motiven bakom lagen till viss del varit densamma, men att uppdateringarna varit nödvändiga 

för att säkerställa att lagens essens inte går förlorad. Att lagen inte fyller ett behov som finns 

och att samhällsmoralen tolererar mindre och ser allvarligare på sexuella övergrepp, vilket i 

min mening utgörs av ett fokus på rättigheter. De starkaste motiven anser jag är moraliskt 

motiverade. Brott som anses som en kränkning av den personliga och sexuella integriteten har 

inte alltid fångats upp av domstolen, vilket har uppmärksammats som en brist i utredningarna. 

Domstolarna har dock även framhållits göra ett gott arbete på flertalet områden, vilket 

understryker att regeringen inte heller misstror att de gör bra och välgrundade bedömningar. 

Det är en balansgång mellan att efterfölja konstitutionen och säkerställa domstolens fristående 

roll och att säkerställa att grundläggande värderingar genomsyrar systemet, även i domstolen.  

 

De uppdateringar som gjorts av lagen 2005 visar dock att motiven bakom densamma ibland 

går förlorad i domstolens tolkningar. Detta är tydligt bland annat när vi ser till bedömningen 

av ”sexuell handling” som 2013 kom att följas av en annan lydelse. Från ”sexuell handling 

som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med 

samlag”149 till ”sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 

samlag”.150 Detta visar på att lagstiftare och lagtolkare inte alltid har samma referenspunkter, 

men det understryker även att kränkningen är den centrala bedömningsgrunden. Detta kan 

direkt kopplas till regeringens missnöje med tolkningar av 2005 års lagstiftning och hänvisar 

direkt till kvinnors rättigheter i och med att fall som i regeringens mening borde falla under 

begreppet våldtäkt inte har bedömts som sådana. Detta innebär att det som anses moraliskt fel 

i samhället och som regeringen bedömer som en kränkning av den personliga integriteten och 

därmed som brottsligt, inte bedöms på samma vis av domstolen. På detta vis täcks det inte in 

av rättssystemet. Tolkningsmarginalen som regeringen lämnat åt rättssystemet har därmed 

                                                
149 SFS 2005:90, Lag om ändring i brottsbalken, Stockholm: Justitiedepartementet. 
150 SFS 2013:365, Lag om ändring i brottsbalken, Stockholm: Justitiedepartementet. 
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inte fungerat som tänkt. Domstolen uppmanas att agera på ett objektivt vis, trots att 

regeringen under andra stycken framhåller att de bedömningar som görs påverkar dem att 

ändra i lagen. Genom att det ändå framhålls att lagstiftningen ska spegla och även påverka 

samhällsmoralen kan slutsatsen dras att det politiska i lagstiftningen är mer moraliskt anknutet 

än vad som antyds i propositionerna så väl som i utredningarna. Samtidigt så hindrar 

konstitutionen riksdag och regering att ”lägga sig i” rättsutövandet.  

 

Gällande samtyckeslagstiftningen är regeringen enligt min uppfattning lite feg. Här väljer 

man att lyssna till juridiska remissinstanser trots att flera andra instanser påpekar att offrets 

utsatthet i rättsprocessen antagligen inte skulle förändras i speciellt stor utsträckning då det 

redan i dagsläget hamnar i fokus. Detta är även något som Sexualbrottsutredningen till 

skillnad från 1998 års utredning kommer fram till. Då 1998 års kommitté ställer sig kritisk till 

en samtyckesreglering, ställer sig den senare utredningen neutral inför samma 

ställningstagande. Detta efter att ha gjort en än mer grundlig utredning kring just 

samtyckesrekvisit i lagen.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att det är tydligt att rätten till personlig integritet och att 

bestämma över sin egen kropp har varit vägledande i uppdateringen av våldtäktsdefinitionen. 

De brister som ansetts funnits har till stor del härletts i utredningarna och propositionerna till 

den kränkning som offret utsätts för, vilket direkt kan kopplas till formuleringar i CEDAW 

och rekommendation no.19. Det är även tydligt att regeringen i den senare lagstiftningen lagt 

större tyngd vid just kränkningen, och att antalet åtgärder, inte enbart en uppdatering av 

lagtexten, visar på ett bredare engagemang och ger uttryck för att det är ett moraliskt dilemma 

för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor.  

  



 

 36 

 Kapitel 4 – En analys av argumenten för friande och fällande 

domar 

I det här kapitlet kommer jag att undersöka hur domstolen har argumenterat i olika domslut 

vid våldtäktsfall. Specifikt kommer jag att rikta in mig på att belysa hur domstolen förhåller 

sig till moraliska argument och till kvinnors rättigheter. Först presenteras riktlinjer för 

domarkåren kring hur tolkningar av bevisbördan vid våldtäktsfall bör ske. Därefter 

presenteras först argument som legat till grund för två fällande domar, detta för att ha som en 

referenspunkt när jag sedan presenterar argumenten för tre friande domar. Dessa kommer 

sedan att analyseras för att undersöka hur domstolen argumenterar och vilken roll kvinnors 

rättigheter såväl som moralen tar i denna.  

Om domstolens riktlinjer vid tolkning av brottmål  

Domarkåren ska applicera lagar som andra samhällsinstitutioner stiftat, det vill säga den 

lagstiftande, på svåra fall och där finna ett avgörande. Dock är detta ofta mer problematiskt än 

så då lagen sällan kan vara så specifik att det är tydligt hur varje fall bör bedöms. Därför 

lämnas ofta ett visst tolkningsutrymme från lagstiftaren. Här är det upp till jurister och 

domare att tolka in meningen med lagen, med vilket menas att domarkåren tolkar lagen i 

enlighet med det lagstiftaren avser med lagen.151 Detta är även de riktlinjer som det svenska 

systemet följer då domarkåren förväntas ta hänsyn till bland annat förarbeten när de tolkar 

lagen.152 På så vis ger domstolen lagen dess mening i och med att de sätter gränserna för vad 

lagstiftningen rent juridiskt betyder.  

 

I svensk lag så är förutsebarheten mycket viktig. Det innebär bland annat att 

legalitetsprincipen värderas högt, vilket medför att juristen är bunden till lagtexten och att 

tolka dess betydelse. Denna ger dock ingen tydlig vägledning vid svåra fall.153 Detta är en 

tydlig del i det som utgör en rättspositivistisk ställning i ett lagsystem. Vid brottmål såsom 

våldtäkt då rekvisiten kan vara otydliga och svårbedömda så förespråkas en restriktiv 

tolkning.154 Vid sexualbrottsmål, som vid andra brottmål, så gäller att det ska vara ”ställt 

utom rimlig tvivel” att den åtalade är skyldig innan hen döms. Det vill säga, det värderas högt 

                                                
151 Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, s. 82 
152 Samuelsson, Joel och Melander, Jan. Tolkning och tillämpning. 2 uppl, Uppsala: Iustus Förlag, 2003. (6:e 
tryckningen 2012). s. 42 
153 Samuelsson, Joel och Melander, Jan. A.a, s. 145ff 
154 Samuelsson, Joel och Melander, Jan. A.a, s. 146 
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i svensk rätt att ingen blir oskyldigt dömd, vilket medför att bevisbördan är högt ställd i 

våldtäktsmål.155 Bland annat har detta inneburit att exempelvis så kallad stödbevisning har 

krävts för att påvisa bland annat att offret befann sig i ett ”hjälplöst tillstånd”, vilket 

framkommit vid en utvärdering av praxis efter 2005 års laguppdatering i samband med 

uppdateringen av sexualbrottslagen 2013.156 Något som även är tydligt i och med en ändring 

av praxis 2009 då två vägledande fall från högsta domstolen kom där kravet på stödbevisning 

ökade. Detta innebär att när ord står mot ord så krävs stödbevisning för en rättvis bedömning. 

Utsagornas trovärdighet ska inte kunna ställas mot varandra och avgöra i ett sådant fall.157 

Motiven bakom domsluten: fällande domar  

Nedan presenteras två händelseförlopp som båda har bedömts som våldtäkt och hur 

domstolarna har argumenterat för dessa fällande domar. 

Norrköpings Tingsrätt - fällande dom för festivalvåldtäkt 
Enligt det av domstolen sammanställda händelseförloppet befinner sig målsägande (A) och 

den tilltalade (B) på en konsert på Bråvallafestivalen med sina respektive vänner under 

händelsen. De stöter på varandra i folkhavet och hånglar lite. Vännerna försvinner i 

folkmassan, när A och B förflyttar sig lite framåt och hamnar precis mot ett stängsel som 

avdelar publikhavet. A står framför B och han håller sin arm kring hennes hals. Hon står 

tryckt mot staketet och enligt vittnesutsagor gråter hon, och är okontaktbar samt mycket 

berusad och ser ut att inte vilja vara där. B har sin hand innanför As byxor och i dennes 

könsorgan. B drar sedan ner As byxor och försöker med penis genomföra ett samlag men 

misslyckas. I samband med detta avbryter vittnen händelsen då de upplever att A inte vill.158 

Den åtalande nekar till brott, men medger att händelseförloppet skett fast med samtycke.159 

 

Tingsrätten agerar systematiskt genom att först sätta upp ramarna för vilka domskäl som 

förelegat. Här poängteras bland annat att kränkningens allvar är avgörande för hur den 

sexuella handlingen ska bedömas samt att tvång innebär en inskränkning i ”rätten att själv 

bestämma” genom att en handling sker mot offrets vilja.160 Vidare poängteras möjligheten att 

undgå ett övergrepp och att freda sin sexuella integritet som grundläggande när de bedömer 

                                                
155 SOU 2010:71, s. 337 
156 Prop. 2012/13:111, s. 26 
157 Delling, Hannes och Åberg, Anna. ”Ny praxis väcker hopp om frianden. SvD Nyheter. 2009-08-20”.  
158 Norrköpings Tingsrätts dom 2014-07-25, mål nr B 1954-14, s.12ff 
159 Norrköpings Tingsrätts dom 2014-07-25, mål nr B 1954-14, s. 3 
160 Norrköpings Tingsrätts dom 2014-07-25, mål nr B 1954-14, s.7f 
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om en särskilt utsatt situation förelegat.161 Inledningen i domen antyder att domstolen har ett 

tydligt rättighetsperspektiv när de gör sin bedömning. 

 

Från A och Bs utsagor, vars sanningshalt bedöms som hög och som från ett logiskt perspektiv 

inte bedöms vara osannolika, är det sexuella händelseförloppet konstaterat. Avsaknaden av 

penetration leder till bedömningen att det är en kränkning vars allvar är likvärdig med ett 

samlag då inget vaginalt samlag skett. 162 Domstolen gör sedan en bedömning om As 

samtycke, för en tydligare bedömning av helheten där stödbevisningen är avgörande. 

Domstolen gör bedömningen att varken hot eller våld har förekommit. Däremot har ett visst 

fysiskt tvång funnits i och med att As rörelsefrihet förhindrats, både av att B haft sin arm runt 

hennes hals samt att hon stått tryckt mot staketet och i slutskedet böjd över det. Domstolens 

sammantagna bedömning är att ett objektivt betvingande förekommit. 163  Den samlade 

bedömningen är att hon varit fysiskt betvingad samt på grund av arenan inte haft möjlighet att 

lämna platsen eller kommunicera med omgivningen. Hon har även varit berusad vilket gör att 

Tingsrätten bedömer att hon ”haft klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet 

och undgå övergreppet.” Det anses vidare som att A otillbörligt utnyttjat situationen, det vill 

säga att det objektivt kan ses som ett angrepp på As sexuella integritet.164 Domstolen 

konstaterar att uppsåt för handlingen funnits samt ett likgiltighetsuppsåt för den utsatta 

situationen som A befunnit sig i. Domstolen anser att B rimligen borde ha insett att han 

hindrat As rörelseförmåga, hur berusad hon var, att han trängde henne mot ett stängsel samt 

att enbart han var aktiv. Att han ignorerat detta anser domstolen som tillräckliga skäl för att 

han ska bedömas som likgiltig inför den utsatta situation hon befann sig i.165  

 

Vid jämförelse av händelseförloppet mellan åklagarens version av händelseförloppet och den 

som presenteras av domstolen är dessa väldigt olika i de uttryck som används. Domstolen 

hanterar informationen på ett mycket sakligt sätt och väljer bort känsloladdade ord vilket gör 

att texten till större del blir väldigt teknisk i sin karaktär. Domstolens bedömning är att B 

borde ha förstått att A befann sig i en position där det var problematiskt för henne att freda sin 

sexuella integritet. Hans likgiltighet inför detta, inte inför hennes känslor, är avgörande. Det 

är alltså hennes möjlighet att inte delta som bedöms i stort utifrån stödbevisningen.  

                                                
161 Norrköpings Tingsrätts dom 2014-07-25, mål nr B 1954-14, s.9 
162 Norrköpings Tingsrätts dom 2014-07-25, mål nr B 1954-14, s. 11-14 
163 Norrköpings Tingsrätts dom 2014-07-25, mål nr B 1954-14, s.14f 
164 Norrköpings Tingsrätts dom 2014-07-25, mål nr B 1954-14, s.16 
165 Norrköpings Tingsrätts dom 2014-07-25, mål nr B 1954-14, s.17f 
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Det intressanta i detta fall anser jag är just straffvärdesbedömningen vilket är den del där det 

tydligast framkommer hur domstolen argumenterar. Brottet bedöms att vara av den mindre 

allvarliga graden. Detta är en bedömning som ska användas i undantagsfall och där måttet av 

kränkning är avgörande. Det fall som används för jämförelse är dömt enligt 2005 års 

lagstiftning samt rör en helt annan situation. Det som i detta fall enligt domstolen talar för en 

mildare rubricering är det korta händelseförloppet, oklarhet om hela förloppet kan omfattas av 

våldtäktsgärningen samt att ingen penetration förekommit. De fysiska skadorna bedöms som 

marginella, några psykiska men räknas inte in i bedömningen. Detta ställs i motvikt mot att 

brottet skedde offentligt samt att det inte avbröts frivilligt och på eget initiativ. 166 

Kränkningen anses vara ett av de undantagsfall där den inte är så pass allvarlig att den 

bedöms som normalgraden av kränkning. Värt att poängtera är att redan då 2005 års 

lagstiftning kom till ville regeringen undkomma just bedömningsgrunden hur lång tid ett 

övergrepp har pågått och att detta åter tycks vara grundande för brottets allvarlighet.  

Helsingborgs Tingsrätt – Våldtäkt av sambo med inslag av misshandel 
Målsägande (A) och den tilltalade (B) har en samborelation. Denna kväll är de på fest men 

återvänder till lägenheten i varsin taxi. A kommer hem först, efter ca 20 minuter kommer B 

hem som därefter ”utövat visst våld gentemot A”. Morgonen efter tar sig A hem till en grann-

kvinna som ringer polisen. Enligt A ska hon ha blivit misshandlad, tvingad att dricka sprit 

samt fastbunden med särade ben i köket. I köket använde B korvar analt på A samt stack och 

rispade denne med knivar på kroppen och hotade både med att ta As liv samt skära av dennes 

bröstvårta. B ska även ha tagit stryptag på henne när hon ropat på hjälp. B instämmer i delar 

av berättelsen men minns inga av de kritiska momenten med bland annat knivarna. Han 

erkänner dock att han till exempel dunkat hennes huvud i spisluckan två gånger samt bett 

henne ”göra det på sig själv” med korvarna. ”Det var inget hot, men han tror att hon gjorde 

det på grund av rädsla.”167  

 

Tingsrätten bedömer As berättelse är trovärdig baserat på de nyanser som använts samt 

brottsplatsbevisningen och de andra hördas utsagor samt de skador som A uppvisat. Även 

vissa delar även Bs utsaga styrker händelseförloppet så som beskrivits av A. ”Därmed är 

klarlagt att B tvingat A att tåla att han stoppade korvar i hennes anal samt i hennes mun”. 

                                                
166 Norrköpings Tingsrätts dom 2014-07-25, mål nr B 1954-14, s. 19 
167 Helsingborgs Tingsrätts dom 2014-08-22, mål nr B 3306-14, s. 8-12 
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Även att A utsatts för sparkar och slag mot huvud och kropp, stryptag, dragen i håret, skuren 

på kropp och arm samt hotats anses fastställt. Hotet har skett genom att B tvingat A att dricka 

sprit, hotat med att skära av dennes bröstvårta samt att det hela skulle se ut som ett självmord. 

Tingsrätten konstaterat att As fötter varit bundna till en frysdörr respektive ett element. 

Tingsrätten anser åtalet i sin helhet styrkt.168 B döms därför förutom för våldtäkt även för grov 

misshandel, olaga frihetsberövande samt grov kvinnofridskränkning.169 ”Tingsrätten anser att 

B genom sitt agerande i denna del tvingat A att tåla en sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag.”170 

 

Tingsrätten bedömer sedan om våldtäkten kan anses som grov. Motiven bakom den 

bedömning som Tingsrätten gör vilar främst på att det inte kan fastställas hur långt 

händelseförloppet varit och att den kronologiska ordningen på händelser inte är fastställd.171 

Våldtäkten ses istället som en del i ett händelseförlopp som inte haft sexuell karaktär. Detta 

trots att det vid bedömning om brottet varit grovt särskilt ska beaktas ”om våldet eller hotet 

varit av särskilt allvarlig art/…/eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet 

eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet”.172Dock anser domstolen att hon har 

utsatts för en  

 

”mycket stor kränkning där hon under ett utdraget förlopp varit utsatt för olika former 

av våld samtidigt som hon känt rädsla för sitt liv. Gärningarna har inneburit ett allvarligt 

angrepp på hennes liv, hälsa och trygghet till person. Tingsrätten anser att den samlade 

brottslighetens straffvärde uppgår till fängelse fyra år.”173 

 

Intressant är även att se till bedömningen Tingsrätten gör gällande den sexuella kränkningen 

av offrets integritet. Tingsrätten lägger inte in några skrivningar om hennes utsatta situation, 

att hon skrikit på hjälp. Den tar heller inte upp uppsåt mer än att bedömningen görs att 

eftersom syftet med gärningarna inte var sexuellt, samt att det inte går att fastställa ordningen 

på händelser och hur långt tidsförloppet var så kan det inte bedömas som grov våldtäkt.174 

Kränkningen av den sexuella integriteten nämns inte här, inte heller hennes rättighet att 
                                                
168 Helsingborgs Tingsrätts dom 2014-08-22, mål nr B 3306-14, s. 15 
169 Helsingborgs Tingsrätts dom 2014-08-22, mål nr B 3306-14, s. 1f 
170 Helsingborgs Tingsrätts dom 2014-08-22, mål nr B 3306-14, s. 16 
171 Helsingborgs Tingsrätts dom 2014-08-22, mål nr B 3306-14, s. 17 
172 SFS 2013:365, 6 Kap, 1§ 4st.  
173 Helsingborgs Tingsrätts dom 2014-08-22, mål nr B 3306-14, s. 22 
174 Helsingborgs Tingsrätts dom 2014-08-22, mål nr B 3306-14. s. 22 
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skyddas från den. Sammanfattningsvis kan sägas att domstolen i sin argumentation mer tycks 

pricka av olika scenarier i enlighet med lagen för att se om de uppfyller rekvisiten. Jag anser 

därmed att ingen riktig helhetsbedömning görs. Situationen som sådan kan tänkas utgöras av 

mer än delarna var för sig.   

 

Fallet består av två åtalspunkter av vilka enbart den ena behandlas. Domen har överklagats 

och fastställts av Hovrätten över Skåne och Blekinge som baserat sitt utslag på det material 

som Tingsrätten haft tillgång till och ansluter sig till dennes bedömning utan ytterligare 

argumentation.175 Därför har analysen utgått från Helsingborgs Tingsrätts argumentation.  

Motiven bakom domsluten: friande domar  

Nedan presenteras tre friande domar från Hovrätten över Skåne och Blekinge/Lunds 

Tingsrätt, Göteborgs Tingsrätt och Uppsala Tingsrätt. Detta för att ge en beskrivning av hur 

olika svenska domstolar har argumenterat för friande domar i våldtäktsåtal.  

Hovrätten över Skåne och Blekinge/Lunds Tingsrätt – Dominanssexfallet 
Åtalet har ogillats av Lunds Tingsrätt och domen har sedan utan ändringar fastställts av 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, de båda har tagit del av samma bevisning. 176 

Händelseförloppet beskrivs här genom Tingsrättens sammanställning av händelsen. 

 

Målsägande (A) och den tilltalade (B) känner inte varandra sedan tidigare och träffas på ett 

uteställe genom en gemensam vän. De slår följe hem då de bor åt samma håll. A är inte 

nämnvärt påverkad medan B druckit mer.177 De hade trevligt och B bjuder upp A på en drink 

och de pratar om allt möjligt, sex nämns men enbart kort och dominanssex kommer inte på 

tal. De hånglar och tar av sig delar av kläderna och förflyttar sig från soffan till sovrummet, 

allt är än så länge ömsesidigt.178 A protesterar inledningsvis när B ska penetrera henne 

vaginalt. Båda uppger att de därefter haft sex i två olika ställningar. B har även hållit sin hand 

över As mun, vid en tidpunkt även över näsan så att denne inte kunde andas. Berättelserna går 

här isär om omfattning och när han skulle gjort så. Båda uppger att B initierade analsex, men 

utsagorna skiljer sig kring om det fullbordades. Även försök till oralsex gjordes. B har även 

smiskat A 30ggr vid två tillfällen samt utdelat en örfil och hon har dragit honom i håret. A 

                                                
175 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2014-10-31, mål nr B 2557-14, s. 3 
176 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2014-06-16, mål nr B 409-14, s. 1 
177 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B5865-13, s. 4f 
178 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B5865-13, s. 5 
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lämnade Bs lägenhet vid 6-tiden på morgonen.179 Detta beräknar händelseförloppet från att de 

kom till lägenheten till mellan 2-3timmar.  

 

Utmärkande för domstolens beskrivning av händelsen är att den håller sig neutral och inte gör 

några avväganden om händelserna som skett i slutet har skett med båda parters samtycke. I A 

och Bs utsagor kommer dock två vitt skilda versioner av händelsen att målas upp, men de 

innehåller till större del samma händelser. A beskriver att hon blev tvingad till både samlag, 

oralsex och analsex och att hon protesterat under hela samlaget. Medan B uppfattat att hon 

varit med på allt samt att han tagit hänsyn till när hon sagt ifrån på skarpen. Annars har han 

uppfattat att de haft dominanssex på hennes initiativ och därför tyckt att det varit naturligt att 

hon stönat och viskat nej och sluta vid upprepade tillfällen.180  

 

Domstolen anser att det är händelsen om A har tvingats till sex som ska bedömas då deras 

utsagor går isär. Det våld som B använt i tron om att de haft dominanssex bedöms av 

domstolen inte vara ”oförenlig med att A genom detta våld objektivt sett tvingats att finna sig 

i de sexuella handlingarna, trots ett bristande samtycke” . Tingsrätten kommer därför fram till 

att ”B tvingat A till vaginalt samlag och därmed jämförlig handling”.181 Tingsrätten går vidare 

med uppsåtsbedömningen där utrymmet för att B saknat sådant anses som litet i och med att 

både A och den tilltalande är överens om att A vid upprepade tillfällen sagt ”nej” och ”sluta”, 

samt att de inte kommit överens om att det var dominanssex. Samtidigt bedöms hennes 

mentala tillstånd som labilt, hennes agerande efter händelsen kan därmed inte med säkerhet 

styrka hennes utsaga.182 Därmed kommer domstolen fram till att det inte kan ses som ”ställt 

utom rimligt tvivel att B haft uppsåt att med våld tvinga A till samlag eller därmed jämförlig 

handling”.183 Domstolens argument för detta är att de två utsagorna går isär, och att Bs utsaga 

hänger samman mer samt att A sagt till ett av vittnena att hon kanske borde gjort mer för att 

visa att hon inte ville. Även att både B och A har sagt till vittne att de kanske berodde på en 

missuppfattning.184 Sammanfattningsvis kommer domstolen i princip fram till att A blivit 

våldtagen men att B inte kan dömas då det inte kan ställas utom rimlig tvivel att han hade 

uppsåt att göra det då han inte förstått att A inte ville.  

 
                                                
179 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B5865-13, s. 6 
180 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B5865-13, s. 6-18 
181 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B5865-13, s. 20f 
182 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B5865-13, s. 21f 
183 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B5865-13, s. 24 
184 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B5865-13, s. 23 
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Hovrätten gör en bedömning av utsagornas trovärdighet i enlighet med rättspraxis. As 

berättelse anses mindre sammanhängande och mindre detaljrik och känslofattig i förhållande 

till tidsspannet, vilket kan förklaras av att hon befunnit sig i en situation där hon var både rädd 

och chockad. Detta utgör dock ett problem då domstolen anser att värdet på As utsaga är 

sämre i och med detta. Faktum att B även har redogjort för att hon sagt ”nej” och ”sluta” 

styrker dock hennes berättelse. Det våld som använts anses även ”tillräckligt för att uppfylla 

kravet på våld i våldtäktsbestämmelsens mening”. 185 Liksom Tingsrätten kommer hovrätten 

fram till att det som ”framkommit om As beteende efter händelsen och vad hon berättat för 

vittnena om vad som hänt ger stöd åt As uppgift att hon känt sig tvingad till i vart fall 

merparten av det som hände i Bs bostad.” Detta är dock inte tillräckligt då det finns en vaghet 

i As berättelse samt att hon visat osäkerhet kring hur B uppfattat hennes ställning till den 

sexuella händelsen. Domstolen antyder här att det är upp till offret att säkerställa att den andra 

parten har förstått att hon inte ville. ”Om B ska dömas för våldtäkt får det inte råda något 

tvivel om att han med våld genomfört de sexuella handlingar som han medgett har 

förekommit, trots att han förstått eller i vart fall varit likgiltig inför att A inte samtyckte till 

dessa.”186 Vidare argumenterar domstolen för att Bs uppfattning kring det tvång och våld han 

använt under uppfattningen att de hade dominanssex är svårförklarlig, men argumenterar ändå 

att de måste ta viss hänsyn till den eftersom A gett uttryck för osäkerhet i hur tydlig hon varit 

med att hon inte ville.   

 

”Det finns därmed inte underlag för att påstå att han utfört de sexuella handlingarna 

trots att han insett att A motsatte sig dessa./../ Trots det våld som förekommit och de ord 

som uttalats kommer hovrätten därför till samma slutsats som Tingsrätten/…/” 187  

 

Våldtäktsuppsåtet faller alltså på att B inte har förstått att A inte ville. Någon närmare 

undersökning på Bs syn på kvinnor i allmänhet görs inte, trots faktum att han i sin utsaga inte 

tog hennes tysta ”nej” och ”sluta” som att hon verkligen menade det, utan som något kvinnor 

ofta säger under sex.188 Två nämndemän189 är skiljaktiga. De anser att As utsaga är trovärdig 

trots att den i vissa delar är vag vilket kopplas till ”att hon befunnit sig i en situation där hon 
                                                
185 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2014-06-16, mål nr B 409-14, s. 3ff 
186 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2014-06-16, mål nr B 409-14, s. 6f 
187 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2014-06-16, mål nr B 409-14, s. 7 
188 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B5865-13, s. 13 
189 ”Nämndemän, oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras 
uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar 
till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning”(Sveriges Domstolar, 2014) 
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varit både rädd och chockad”. Hennes berättelser för vittnen och hennes agerande efteråt 

stämmer överens med hennes utsaga. Vid en helhetsbedömning anser de att hennes berättelse 

ska ligga till grund för att det är ställt utom rimlig tvivel att B agerat mot hennes vilja. Hon 

har även utsatts för ett visst våld och gjort motstånd både fysiskt och genom att skrika, detta 

kan inte uppfattas som att hon samtyckte av B. De anser därmed att B uppsåtligen tvingat A 

till de sexuella handlingarna och anser att han därmed bör dömas för våldtäkt till 2 års 

fängelse.190 Stor vikt har i detta mål lagts vid om hon har samtyckt eller inte och om det kan 

styrkas att hon tydliggjort tillräckligt för att B skulle förstå. Hennes tvekan kring hur tydlig 

hon var är i stort avgörande.  

Göteborgs Tingsrätt – Sex med sovande person 
 Målsägande (A) och den tilltalade (B) känner inte varandra men befinner sig på samma 

restaurang och kommer att prata med varandra. De lämnar restaurangen vid 03-tiden, A är då 

så full att hon ramlar på gatan och ligger kvar en stund. B hittar ingen taxi och de tar 

tunnelbana hem till honom, där hon dricker ytterligare en öl. På morgonen lämnar B sitt rum i 

lägenheten och låser då dörren samt tar As mobil med sig. När A vaknar och bankar på dörren 

blir hon utsläppt av en annan inneboende i lägenheten. A gråter och säger att hon blivit 

våldtagen och polis tillkallas. Inga vaginala skador kan hittas men däremot blod. A är 

fortfarande full kl. 18.40 på kvällen. B instämmer att han haft sex med A, vilket hörs genom 

väggen av grannen. A har inget minne av händelsen.191 Enligt B samtyckte A till sex och var 

aktiv under akten, samt sa att hon var ok efteråt när B frågade. A hävdar att hon egentligen 

inte ville följa med B hem men gjorde så för att hon inte orkade stå emot då hon var berusad 

och trött. A gillade inte när B tog på henne och hon somnade med kläderna på. När hon 

vaknade var hon svullen i underlivet och blödde, hennes mens var slut. Hon trodde hon blivit 

våldtagen och kände sig mycket kränkt.  

 

As historia kan på grund av berusningen vara mindre tillförlitlig enligt domstolen. Bs utsaga 

anses inte som osannolik. Tingsrätten undersöker sedan om A saknat möjlighet att freda sin 

sexuella integritet genom att ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation och kommer baserat 

på en bedömning av As promillehalt fram till att så är fallet. Domstolen kommer dock fram 

till att på grund av att han inte uppfattat att A varit så berusad och upplevt att hon tagit vissa 

initiativ inte kan sägas haft uppsåt. Att B låst in A samt tagit dennes telefon anses av 

                                                
190 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2014-06-16, Mål nr B 409-14, bilaga D  
191 Göteborgs Tingsrätts dom 2014-10-01, mål nr B 13926-13, s. 4f 



 

 45 

domstolen inte som märkvärdigt då han brukar låsa dörren rutinmässigt. Hans berättelse om 

en konspirationsteori verkar lite konstig men domstolen tror honom. Han anses därmed 

varken olovligt ha frihetsberövat A eller gjort sig skyldig till stöld trots att han utan lov tagit 

hennes telefon.192 

 

En nämndeman är skiljaktig, hen menar att B redan utanför restaurangen när A ramlade på 

grund av berusning och låg kvar borde ha insett att denne befann sig i en speciellt utsatt 

situation och hade mycket begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet. Han har 

därmed otillbörligt utnyttjat situationen och borde därför dömas för våldtäkt. 193 

Nämndemannens analys gör det tydligt hur domstolen skulle kunna tolka detta om de hade 

valt att ta en mer moralisk utgångspunkt. Istället ser inte domstolen till hela 

händelseförloppet. Grundläggande är hur B har uppfattat situationen eftersom As utsaga på 

grund av berusningen, som även är grund till den utsatta situation hon befann sig i, inte räknas 

som lika tillförlitlig som Bs. Detta trots att Bs utsaga innehåller underliga saker. 

Uppsala Tingsrätt - Friande dom för en av personerna 
Tingsrätten har inte gjort en sammanställning av händelseförloppet utan utgår enbart från 

parternas samt vittnenas utsagor. Jag utgår därför från målsägandes (A) berättelse om 

händelseförloppet och i andra hand från den tilltalades (B) samt vittnena X och Y. 

 

A befinner sig med några vänner och sin syster på Stockholms nation i Uppsala. Hon mår illa 

och någon påpekar att hon druckit för mycket, varpå A blir ledsen och går ut. På grund av ett 

urladdat mobilbatteri kan hon inte ringa sin pojkvän. En bil med ett gäng män stannar och 

frågar om hon vill ha skjuts hem. De åker till en lägenhet där männen pratade på ett 

främmande språk med varandra. Den äldre sa att hon snart skulle få åka hem, sedan hade två 

olika män vaginalt samlag med henne. A minns inte vad som hände utan enbart känslan av att 

bli våldtagen. Hon är helt säker på att hon inte ville och att hon skulle svarat nej om de frågat. 

Hon gjorde inget motstånd under övergreppen och det var heller inget våld inblandat som hon 

minns. Den äldre mannen beskriver hon som den snällare, som inte förgrep sig på henne. Han 

skjutsade henne hem mot betalning och hon grät hela tiden. ”Han sa även att han sagt till de 

andra att hon inte ville ”knulla”, men att de inte hade lyssnat”. Samt att han bad henne att inte 

berätta för någon om det som hänt. Hon släpptes av och började gå hem då en kvinna stannar 

                                                
192 Göteborgs Tingsrätts dom 2014-10-01, mål nr B 13926-13, s. 6ff 
193 Göteborgs Tingsrätts dom 2014-10-01, mål nr B 13926-13, s. 10f 
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sin bil och plockar upp henne. Vittnesmålet som hon lämnade i polisförhöret stämmer inte 

helt med denna utsaga, exempelvis ska hon då sagt att hon inte grät.194 

 

B låg och sov i lägenheten när de andra kom dit. Han uppmärksammade att tjejen var full och 

glad. X och A gick in i sovrummet och X tog av As kläder, som inte sa något. B antar att de 

hade sex men såg inget, han har även uppfattat att Y frågat A om hon ville ha sex men att hon 

nekat. B ska sen ha frågade om han fick sova med A. Eftersom hon sa ja, låg han med henne. 

Både X och Y kom in i rummet under akten. Enligt B skedde allt med vilja och A ska ha kysst 

honom tillbaka. Han använde kondom, om han haft en till hade han legat med henne igen.195  

 

Den tredje mannen som befann sig i lägenheten, Y, har en annan uppfattning om 

händelseförloppet och menar att A varit berusad och ledsen, att de plockat upp henne på X 

begäran och att han i lägenheten bett X att låta henne vara när han började ha sex med henne. 

Det var tydligt att A inte ville, men var trött och full och inte förmådde göra motstånd. 

Därefter hade även B sex med henne, det var uppenbart att hon inte ville. A försökte putta 

bort B men gjorde sedan inte mer motstånd. Dock grät hon i omgångar under båda 

samlagen.196 När hon sedan bad honom att köra henne hem gjorde han det. Y nekar till att han 

ville ha betalning. Hon var mycket full och grät och ville anmäla, han bad henne att låta bli.197 

Förhållandena i fallet är komplicerade i och med att 3 personer förutom A befann sig i 

lägenheten varav B och X har medgett att de haft sex med A. X är enligt dom skyldig till 

våldtäkt. Under vittnesförhör med B i det målet delgavs även han misstanke och häktades.198 

 

Alla vittnesutsagorna anses trovärdiga utom Ys utsaga. Denna anses måsta bedömas med 

försiktighet då B kör svarttaxi samt kan ha en anledning att försöka undgå åtal för brott i 

lägenheten samt att det gått 10 månader innan Y förhördes. Domstolen bedömer sedan om B 

med våld tvingat A till samlag, vilket den medicinska undersökningen antyder. Vissa 

uppgifter tyder på att hon varit fasthållen men det är inte klart bevisat. Y har i sitt vittnesmål 

hävdat att så var fallet. ”Hans uppgifter skiljer sig dock från de som A lämnat i det inledande 

polisförhöret, nämligen att hon inte visade att hon inte ville ha samlag och att hon inte grät”. 

På grund av att Y inte anses helt trovärdig är den tilltalades version av händelsen motbevisad, 

                                                
194 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 6f 
195 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 8f 
196 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 13f 
197 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 15 
198 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 4  
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vilket gör att det inte är bevisat att A med våld tvingats till samlag.199 Domstolen gör 

bedömningen att vittnesmålen tyder på att situationen som helhet sammantaget med As 

berusning ”innebär att A hade klart begränsad möjlighet att freda sin sexuella integritet och 

undgå ett övergrepp.”200 Det är dock enligt domstolens bedömning inte säkerställt att B 

uppfattade As berusningsgrad ”De omständigheter som han hade uppsåt till är inte tillräckliga 

för att utgöra en särskilt utsatt situation.” 201. Detta är ett underligt uttryck av domstolen då 

den klart visat att A befann sig i en särskilt utsatt situation. Jag tolkar det istället som att 

Tingsrätten menar att det inte finns ett säkert underlag för att B uppsåtligen utnyttjade en 

sådan situation då denne inte anses varit medveten om att det rådde en sådan situation. 

Baserat på detta så ogillar domstolen åtalet.  

 

Två nämndemän är dock skiljaktiga och är här viktiga att ta upp då de presenterar bevisningen 

på ett annat sätt samt argumenterar annorlunda än domen och visar på att samma bevisning 

kan användas på olika sätt och till fördel för olika parter i målet beroende på vad som 

ifrågasätts. Nämndeman 1 lyfter fram det faktum att det i den rättsmedicinska undersökningen 

som skedde bara några timmar efter händelsen tyder på ett tvingat samlag. Samt att A uttalat 

sig om att det skulle varit fler än ett samlag mot dennes vilja. Vidare påpekas nyansskillnaden 

i ”att göras illa” och att ”vara betvingad” genom att vara exempelvis fasthållen. Dessa 

behöver inte av person upplevas som samma sak. ”Såsom förloppet har beskrivits av Y måste 

B ha förstått att A inte ville ha samlag med honom”. Nämndemannen menar på att Ys 

vittnesmål måste ses som trovärdigt i de väsentliga delarna. Därmed anser hen att det är ställt 

utom rimlig tvivel att B med våld tvingat A till samlag. 202 Vidare instämmer nämndeman 1 i 

Tingsrättens bedömning att A befunnit sig i en särskilt utsatt situation samt anser att B även 

hade uppsåt. ”Beskrivningarna av As tillstånd, som både innefattar iakttagelser före händelsen 

i lägenheten, i samband med händelsen och efter, talar för att det av As uppträdande tydligt 

framgått att hon varit påtagligt berusad.” Därmed borde B ha varit medveten om det utsatta 

tillstånd som A befann sig i och bör därmed dömas för våldtäkt.203 

 

Den andra skiljaktiga nämndemannens argumentation skiljer sig i stort från Tingsrätten 

bedömning då hen argumenterar för att samlagen skedde i samförstånd mellan X och B. 

                                                
199 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 18f 
200 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 20 
201 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 21 
202 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 23f 
203 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 25 
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Eftersom B hört A avvisa Ys fråga om att ha sex, borde han vetat att A inte ville ha sex. B har 

enbart frågat om A ville sova tillsammans, A har inte samtyckt till sex och har enligt vittnet Y 

sedan gjort än mer motstånd och där blivit betvingad av den tilltalades kroppstyngd.204 Att B 

är bartender gör att han inte kan ha undgått att se hur berusad A var vid tillfället. As utsaga 

om att ingen gjort henne illa har inte undersökts i den mening att man sett vad som menas 

med detta uttalande, då andra bevis även bestrider detta ska uttalandet bedömas med 

försiktighet. Därmed anser nämndemannen att åtalet är styrkt i dess helhet. 205 

 

Dessa två skiljaktiga åsikter understryker hur domstolen skulle ha kunnat argumenterat i dessa 

fall. Då nämndemän ska värna just samhälleliga värderingar kan det tänkas vara så att dessa är 

baserade mer på moralisk övertygelse än en juridisk argumentation som vilar på 

grundläggande principer även om också nämndemännen bör ta hänsyn till dessa.  

Jämförande analys och konklusion  

 Motiven bakom lagen som tydliggjorts i föregående kapitel är främst att värna om individens 

personliga och sexuella integritet, varför lagen skärptes 2013. Här har kränkningens allvar 

lyfts fram som en bedömningsgrund som inte använts i den utsträckning det var menat 

tidigare. Rätten till personlig integritet och att bestämma över sin egen kropp har varit 

vägledande i uppdateringen i min mening. Utifrån detta kan analyseras hur domstolen har 

tolkat detta genom att se till hur de argumenterat i de friande och fällande domarna. 

 

Det som framkommer i analysen av de argument som domstolarna använder sig av i fällande 

respektive friande domar är i min mening att argumentationen i dessa är snarlika. Det som 

skiljer är att bevisvärderingen har gjorts lite olika i domstolarna, i övrigt tycks de följa samma 

metodik. Den fällande domen från Norrköpings Tingsrätt särskiljer sig mest då domstolen lagt 

mycket plats i dokumentet på att lyfta fram offrets rättigheter. De gör den tydligaste 

kopplingen till kvinnors rättigheter och om rätten till sexuell integritet och att kränkningens 

allvar är avgörande i hur allvarligt brottet anses. I den argumentation som sedan förs hävdar 

domstolen att den tilltalade borde ha förstått att målsägande befann sig i en så pass utsatt 

situation. Domstolen kommer dock fram till att kränkningen inte är av normalgraden där 

argument som det korta tidsspannet samt att ingen penetration skedde används. Kränkningens 

allvar har bedömts som likvärdig med ett samlag, avsaknaden av samlag gör i viss del dock 

                                                
204 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 27 
205 Uppsala Tingsrätts dom 2015-03-05, mål nr B 389-15, s. 28 
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att det anses som förmildrande omständigheter. Kränkningen likställs därmed inte med 

kränkningen vid en penetrering. Faktum att domstolen argumenterar utifrån tidsförloppet, när 

detta enbart avbrutits av vittnena tyder på att domstolen ser på fallet utifrån på ett mer tekniskt 

vis än som först framkommer.  

 

Vidare kan det utläsas i utredningen som gjordes inför laguppdateringen 2013 att det i praxis 

lagts för stor vikt i bedömningen vad den tilltalades avsikt med den sexuella handlingen varit. 

De menar att lagstiftningen som infördes 2005 hade för avsikt att en objektiv bedömning 

skulle föreligga ”om handlingen varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet”.206 Detta 

kan exempelvis knytas an till den andra fällande domen där bedömningen av om våldtäkten 

varit grov eller ej gjordes på bland annat den tilltalades utsaga om att föra in främmande 

föremål i målsägandes anal inte varit av sexuell karaktär baserat på att det övergripande 

händelseförloppet varit av mer ”misshandelskaraktär”. 

 

I de friande domarna har istället andra argument varit centrala. Den tidigare lydelsen 

”hjälplöst tillstånd” som ändrades till en ”specifikt utsatt situation” och har utgjort en del av 

bedömningsgrunden i två av dessa domar. Domstolen har visserligen bedömt att en sådan 

situation förekommit, men argumentet att uppsåt hos den tilltalade inte gått att bevisa har 

gjort det verkningslöst. Just uppsåtsfrågan blir i och med detta svårbedömd om det inte finns 

stödbevisning. Detta är tydligt då skillnaden mellan de fällande och de friande domarna i stort 

är att det finns stödbevisning som anses tillräcklig. I stort handlar det om att personen i fråga 

ska ha förstått att den andre inte ville, varför även en stor del av argumentationen handlar om 

att klargöra om målsäganden ville och om den tilltalade uppfattat detta. Om den tilltalade inte 

uppfattat det, och inte kan anses borda ha gjort så och trovärdig stödbevisning saknats har det 

inte funnits underlag för att döma den tilltalade. Offrets förmåga att tydligt redogöra för 

händelseförloppet påverkar dennes utsagas trovärdighet även om denna konstaterats befunnit 

sig i en särskilt utsatt situation. 

 

Det är även intressant att nämna regeringens argument för att inte införa en 

samtyckeslagstiftning då risken för att fokus i rätten läggs på offrets agerande innan och under 

övergreppet anses överhängande. Fler av de fall som argumenterats ovan av domstolen har 

bevisat att offrets agerande i dagsläget är centralt bland annat för att den tilltalade skulle ha 
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förstått vad målsägande ville. Domstolen skulle utifrån detta kunna ge kränkningens allvar en 

större tyngd i att den kunde vara mer avgörande, då det är detta som kan utläsas som syftet 

med den nya lagen. Domstolen lyfter i många hänseenden fram kränkningen som avgörande, 

men ofta räcker det inte då uppsåt hos den tilltalade inte kan bevisas utom rimlig tvivel. Att 

bevisbördan är ställd så pass högt som den är i våldtäktsfall i dagsläget kan ifrågasättas om 

det är i enlighet med de värderingar som regeringen värnar.  

 

Sammanfattningsvis gör jag bedömningen att domstolen inte gör bedömningar kring vad som 

är rätt och fel utan enbart argumenterar hur en situation kan bedömas i enlighet med lagtexten. 

De mer levande och känsloladdade avsnitten återfinns enbart i vittnesutsagorna. En 

bedömning kring om den tilltalade kränkts, görs inte i alla fall vilket gör att jag tolkar det som 

att domstolen hellre grundar sina argument på bevisning som har mer teknisk karaktär. 

 

Även om en kränkning av personens integritet i fråga konstaterats faller det dock på att 

domstolen inte tycks finna argument för att exempelvis den tilltalade förstått i tillräckligt stor 

utsträckning att målsägande inte ville för att kunna anses ha uppsåt. Ett mer moraliskt 

perspektiv kunde vara om domstolen exempelvis utgick från principen att ”ett nej alltid är ett 

nej”, vilket exempelvis Lunds Tingsrätt inte argumenterat för. På så vis kan ses att den blir 

väldigt teknisk i sin bedömning. Vidare styrks detta genom hur nämndemännen i vissa av 

domarna bedömt bevisningen på ett annorlunda sätt än domen. Flera av nämndemännen 

uppmärksammar faktum att bevisningen är sådan att den tilltalade borde ha kunnat förstå att 

målsägande befann sig i en specifikt utsatt situation. Detta anser jag bygger på att de väljer att 

se bevisning till fördel för målsäganden och ett slags princip om hur det borde vara. Att den 

tilltalade skäligen borde ha förstått. Liksom Dworkin menar att rättsliga problem i grunden är 

moraliska problem207 så är det intressant att se till just att så pass många nämndemän i de fall 

som jag har valt ut har varit skiljaktiga. Så som nämndemannens uppgift är beskriven så kan 

detta tyda på att deras vinkel är mer moralisk då det är meningen att dessa ska utgå ifrån 

samhällets allmänna rättsuppfattning. Detta ger en viss antydan om att juristens tolkning inte 

är samstämmig med den allmänna rättsuppfattningen, det vill säga den moraliska dimensionen 

av lagtolkningen. Jag upplever att de tar en utgångspunkt i målsägandes rätt till skydd, till 

skillnad från rätten som helhet som utgår från den tilltalades rätt att inte dömas. Här väljer 

domstolen att luta sig mot väl etablerade principer i rättssystemet. 
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Kapitel 5 – Varför döms så få för brottet våldtäkt i Sverige? 

I det här kapitlet kommer jag att utforska möjliga förklaringar med anknytning till min 

undersökning, motiven bakom lagen och den presentation av rättstillämpningen som jag gjort 

i kapitel 3 och 4. Syftet är att försöka besvara frågan varför så få döms för brottet våldtäkt i 

Sverige. Utgångspunkten är den hypotes som presenterats i inledningskapitlet; att det 

potentiellt finns en ’diskrepans mellan intentionerna hos lagstiftarna som utgår från bland 

annat internationella åtagande för att säkra kvinnors rättigheter och domstolssystemets 

tolkningar av de lagtexter som skapats’. Samt att detta skulle förklaras av att lagen är 

moraliskt motiverad samtidigt som lagtolkningarna sker i linje med rättspositivistiska och 

konservativa (upplevt genusneutrala) värderingar.  

En diskrepans mellan lagmotiven och tolkningarna? 

Motiven bakom lagen kan främst sägas handla om ett skydd mot de sexuella kränkningar som 

det innebär att bli våldtagen. I lagen har grundläggande värderingar som rätten att själv 

bestämma över sin egen kropp och den sexuella självbestämmanderätten lyfts fram. 

Kränkningen har vid båda laguppdateringarna varit i fokus och fått allt mer normerande tyngd 

bland annat med hänvisning till att den personliga integriteten skadas. Uppdateringarna har 

gjorts för att spegla samhällsnormer men även för att verka normerande och flera 

omformuleringar i lagtexten har gjorts då regeringen ansett att tolkningen från domstolen har 

gjorts för snävt eller varit för teknisk. Detta har lett farm till bland annat att användningen av 

’hjälplöst tillstånd’ utvidgades till ’specifikt utsatt situation’. Kravet på tvång i 

våldtäktssituationen har sänkts och den ’sexuella handlingen’ ersatt ’sexuellt umgänge’, då för 

stor vikt lagts vid hur umgänget sett ut och hur lång tid det varat. Regeringen har genom detta 

velat rikta om fokus från det fysiska övergreppet till den kränkning av den kroppsliga 

integriteten som handlingen inneburit.  Regeringen har vid båda uppdateringarna av lagen 

konkret omnämnt vikten av att påverka samhälleliga värderingar och att agera normerande 

genom sina laguppdateringar. Våldtäkt är i grunden ett brott som baserar sig på en brist på 

respekt för andra individers självbestämmande.  

 

Utifrån det perspektiv som domstolen å sin sida har gjort sina tolkningar har varken respekten 

för den individuella självbestämmanderätten eller den kroppsliga integriteten hos målsägande 

tillåtits vara det främsta argumentet i domsluten. Kränkningens allvar har i flera av fallen varit 

central i den bedömning som gjorts av den sexuella handlingen som kunnat konstateras som 
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likvärdig med ett samlag och även lett till fällande domar. Även uppdateringen från ’hjälplöst 

tillstånd’ till ’specifikt utsatt situation’ har gjorts i de fall jag tagit upp och där det varit 

aktuellt har detta kunnat konstateras. Trots att både kränkningar och specifikt utsatta 

situationer har kunnat strykas i domstolen så har det ofta istället handlat om den tilltalades 

uppsåt och avsaknaden därav. Även i fällande domar har bedömningen kring oklara 

omständigheter som längden på kränkningen tolkats som förmildrande omständigheter.  

 

Regeringen och domstolen omfattar på pappret samma värderingar. De båda lyfter fram så väl 

rättigheter, integritet som individuellt skydd vilka alla vilar på en grund av gällande 

rättsgrundsatser. Rättsgrundsatser, så som rätten att inte dömas oskyldig och att förövaren 

måste ha uppsåt för att brott ska kunna konstateras, utgör båda vad Dworkin beskriver som 

sekundärregler. Det vill säga regler som utgör ramarna för vårt rättsliga system. 208 Dessa 

värnas av såväl regeringen som domstolen och är en förutsättning för själva systemet. 

Primärreglerna å andra sidan innebär dock olika saker utifrån det perspektiv domstolen tar när 

de tolkar vilka rättigheter som en tilltalad eller en målsägande har. Medan regeringen har 

arbetat utifrån ett perspektiv av rättigheter och individuellt skydd för de som utsatts för brott 

från ett moraliskt grundat perspektiv så har domstolen, samtidigt som de poängterat vikten av 

rätten att inte utsättas för den kränkning som en våldtäkt innebär, valt bort det moraliska 

perspektivet i sina tolkningar genom sin rättspositivistiska natur. Detta skapar en potentiell 

diskrepans mellan motiven bakom lagen, som uppenbart är att värna kvinnors rättigheter i 

högre grad och domstolens tolkningar som tack vara sitt perspektiv inte gör en bedömning 

som grundar sig på dessa moraliska motiv.  

 

I mandatet från regeringen ligger i samband med svåra fall ofta ett tolkningsutrymme för 

domstolarna att väga moraliskt baserade principer mot varandra. I och med att domstolen inte 

lutar sig mot moralen finns en risk att domstolen ur sitt perspektiv inte tolkat in den kränkning 

som offret faktiskt utsatts för. Avsaknaden av en moralisk dimension kan därmed vara 

avgörande för de bedömningar som görs och vara en tänkbar förklaring till att så få personer 

fälls för våldtäktsbrott. Något som ytterligare styrker detta är avsaknaden av moraliska 

avvägningar även i de fällande domar jag analyserat.  

                                                
208 Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, s. 19ff 
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Otydlighet i lagen 
Något som styrker denna syn är att trots faktum att lagen uppdaterades 2013 så har regeringen 

tillsatt en ny utredning kring våldtäktsdefinitionen som bland annat har uppdraget att återigen 

undersöka om en samtyckesreglering är aktuell samt om vårdslöshet eller oaktsamhet kan bli 

en del av bedömningen vid våldtäktsmål.209 Tidigare har riksdagspartierna inte varit eniga i 

samtyckesfrågan där S och M varit motståndare. På grund av den debatt som bland annat varit 

under 2014 så har frågan dock blivit aktuell återigen. Politiker som Beatrice Ask (M) 

uttrycker en fortsatt skepticism till samtyckesregleringen men öppnar upp för oaktsamhet som 

brott. Hon menar att brottsoffer i dagsläget inte får upprättelse i den grad som politikerna 

eftersträvat. Ask poängterar i samband med detta vikten för brottsoffer att få upprättelse vid 

den här typen av kränkning samt välkomnar det fokus som då skulle falla på det ansvar en 

gärningsman har.210 Det är något som fler politiker tycks hålla med om i och med att en 

kommittee fått i uppdrag att utreda det hela. Detta är direkt möjligt att koppla till Anderssons 

synpunkter kring det `manliga mentala ansvaret´, som lagen fortfarande inte tycks ha etablerat 

och som uppenbarligen enligt politikerna är ett problem som domstolen misslyckas med att 

uppmärksamma.211  

 

Motiven bakom lagen är enligt min mening dock mycket tydliga och i och med att tolkning av 

lagen ska ske i enlighet med förarbeten så anser jag det osannolikt att det är en otydlighet som 

är orsaken till att så få döms. Det är ett faktum att regeringen uppdaterat lagen 2005 med 

”hjälplöst tillstånd”, där kraven på att åberopa detta ställts för högt, ändrar formuleringen 

2013 till ”speciellt utsatt situation” varpå media och rättsteoretiker nästintill direkt efterfrågar 

ett oaktsamhetsbrott då det fortsatt är få personer som blir dömda. Detta skulle kunna tyda på 

att lagen är otydlig men är snarare ett uttryck för att lagtextens formulering enbart är en 

lösning på symptomen inte på själva problemet. Svåra fall är i sin natur svåra att skapa en 

precis lagtext för, varför ett visst tolkningsutrymme måste ges till domstolen. Det är därmed 

de tolkningar som domstolen gör för att säkerställa rättigheter på ett tillfredställande vis som 

är problematiska. Självklart bör lagtexten kontinuerligt uppdateras, men utan att se över hur 

tolkningarna sker så tycks inte detta leda till så stora förändringar som efterfrågas.  

 

                                                
209 Justitiedepartementet. Pressmeddelande: Sexualbrottsutredningen ombildas till en parlamentarisk kommitté.  
210 Olsson, Lova. ”Regeringen ser över våldtäktslagen” SvD Nyheter. 2014-01-28 uppdaterad 2014-02-07 
211 Andersson, Ulrika. Hans(ord) eller hennes?, s. 275f  
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Fler akademiker inom straffrätten har uttryck sig positivt till ett oaktsamhetsrekvisit. Håkan 

Hydén, rättssociolog vid Lunds universitet anser att ett oaktsamhetsrekvisit tar bort fokus på 

den åtalades syn på sexet och om huruvida den tilltalade har förstått eller missförstått 

målsägandes vilja. I samband med detta nämner även Petter Asp, professor i straffrätt vid 

Stockholms universitet det sexuella självbestämmandet som ett av de intressen som vi i 

samhället värderar högst. Det borde då logiskt vara ett intresse som anses extra skyddsvärt.212 

Detta är något som jag anser lyfts fram i regeringens propositioner inför de två senaste 

laguppdateringarna av sexualbrottslagen.  

 

Ytterligare en röst, som hörts mycket under de senaste åren är Madeleine Leijonhufvud, 

professor emerita i straffrätt. Hon anser bland annat i samband med dominanssexmålet i Lund 

att det fanns stödbevisning och ställer sig då frågande till vad som ska krävas för en fällande 

dom i våldtäktsmål om detta inte räcker. Bland annat ställer hon sig kritisk till hur högt 

kraven på målsägandes berättelse är ställda och sällar sig här till gruppen politiker och 

professorer som efterfrågar ett oaktsamhetsrekvisit i samband med våldtäktsmål.213 Detta 

kopplar jag direkt till de domar som jag har analyserat, där det varit svårt att påvisa just att 

den tilltalade har haft uppsåt, ofta i fall där målsägande varit kraftigt berusad. Enligt min 

mening understryker detta en problematik, att trots att lagen kontinuerligt skrivs om så 

förändrar det inte domstolens tolkningar i den mån som avsetts. Regeringen agerar på vad de 

anser som moraliskt fel, att utnyttja en person i en specifikt utsatt situation. Detta återspeglas 

även i de politiska åsikter som framkommit i media så väl som de akademiskt anknutna 

åsikterna ovan. 

Rättspositivismen – avsaknaden av moraliska bedömningar i domstolen? 

En förklaring till att så få döms för brottet våldtäkt i Sverige blir då att domstolssystemet vilar 

på en rättspositivistisk grund där moralen utesluts ur bedömningen av lagen. Elena Namli 

menar att en stark rättspositivistisk tradition, som den i Sverige, där all hänsyn till moralen 

utesluts från rättsliga beslut leder till att mänskliga rättigheters rättsliga legitimitet 

försvagas.214 Vid svåra fall så bör rättsväsendet vägledas av de basala moraliska principer som 

lagen vilar på.215 Hon belyser därigenom problematiken med att svenska domstolar drar sig 

för att använda moraliskt baserade argument samtidigt som domstolarnas beslut ofta ses som 
                                                
212 Forslund, Petter. ”Jurister: Bestraffa ”vårdslös” våldtäkt” SvD Nyheter. 2014-01-23 uppdaterad 2014-02-07. 
213 Rosencrantz, Ebba. ”Friande hovrättsdom i uppmärksammat våldtäktsfall” SvD Nyheter. 2014-06-06. 
214 Namli, Elena. Human Rights as Ethics, Politics and Law, s. 28 
215 Namli, Elena. A.a, s. 21 
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spiken i kistan på offentliga diskussioner kring mänskliga rättigheter.216 Om diskussionen 

anses avslutad i och med att domstolen har nått ett avgörande, där moraliska argument har 

lämnats utanför riskerar bedömningen att bli väldigt teknisk samt att det blir problematiskt att 

lyfta fram rättigheter som inte tidigare värnats i samma utsträckning. Det finns då även få sätt 

att skapa en förändring utan att ändra lagen. 

 

Hon kritiserar det svenska systemet för att det utesluter vissa grupper, som exempelvis 

kvinnor från att få sina rättigheter uppfyllda. Detta hävdar Namli är möjligt just på grund av 

de institutioner som systemet vilar på. Detta gör att individer kan förespråka mänskliga 

rättigheter samtidigt som de förvägrar vissa grupper densamma. Hon framhåller att trots 

faktum att statistiken tydligt visar på att vissa grupper systematiskt diskrimineras så 

misslyckas domstolarna med att ta tag i detta. Detta kan bero på domarnas bakgrund såväl 

som det institutionella systemet.217 Om lagen är baserade på moralen medan domstolen inte 

tar hänsyn till moralen i bedömningar, är det lätt att de inte tar hänsyn till moraliska 

förändringar i samhället och därmed missar lagens innebörd. I bedömningen av våldtäktsfall 

blir detta ett intressant perspektiv att framhålla. Exempelvis som vid fallet vid Göteborgs 

Tingsrätt där målsägande var så pass berusad, att hon föll och blev liggande på gatan. Att ta 

med sig denna person hem och sedan ha sex med denna, skulle redan i det inledande skedet 

kunna bedömas felaktigt om ett moraliskt perspektiv tilläts. En liknande iakttagelse har gjorts 

av en av nämndemännen som hävdar att den tilltalade borde ha förstått hur berusad 

målsägande var och att han därefter otillbörligt utnyttjat att hon befunnit sig i en specifikt 

utsatt situation där hon haft begränsade möjligheter att värna sin sexuella integritet. I och med 

att det moraliska perspektivet lämnas utanför anser domstolen att den tilltalade saknade motiv 

att utnyttja målsägandes utsatta situation. I tidigare forskning på området har även 

rättssystemets avsaknad av genusperspektiv lyft fram som problematiskt för kvinnors 

rättigheter.  

Avsaknaden av ett genusperspektiv i rätten  
Tidigare forskning på området kön och rätt visar att det saknas ett intresse för kön i det 

svenska rättssystemet som helhet. Där bristen på intresse från rättssystemet för just frågor om 

jämställdhetsfrämjande eller för individuellt skydd mot våld för att öka kvinnors rättigheter 

gör att det inte blir en del av bedömningsgrunden när lagen tolkas. Därmed kan glappet 

                                                
216 Namli, Elena. Human Rights as Ethics, Politics and Law, s. 138 
217 Namli, Elena. A.a, s. 21 
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mellan juridiken och jämställdhetspolitiken, i en den svenska kontexten, beskrivas som 

relativt stort.218  

 

Bristen på genusperspektiv har uppmärksammats av bland annat Ulrika Andersson som visar 

på att målsägande i våldtäktsmål i rätten konstrueras som typiskt kvinnliga. Andersson utgår 

från att kön och sexualitet är underliggande koncept för hur den rättsliga diskursen skapas och 

brottet våldtäkt bedöms. Hon påpekar att det västerländska rättssystemet utgår ifrån den 

anklagades rättigheter gentemot staten och att denne är autonom samt antas göra fria och 

rationella val. Det rationella är kopplat till det tänkande som är ett typiskt manligt attribut i 

motsats till det kroppsliga viljeanknutna som ofta sammankopplas med det kvinnliga. 

Anderssons kritik är att skyddet av den sexuella integriteten i lagen är underlägsen det 

”manliga mentala ansvaret” då den sexuella integriteten sammankopplas med kroppen istället 

för intellektet.219 Andersson menar att detta ger rättsskyddssubjektet ett bristfälligt skydd då 

dennes sexuella integritet inte värnas i tillräcklig utsträckning.220 I dagsläget har vi dock ett 

fokus på just integritet i lagstiftningen, utan att detta förändrat nämnvärt vad det är domstolen 

väger in. Andersson gör därmed en god poäng när hon drar slutsatsen att om kön är 

konstruerat, och konstrueras i rätten, så är kvinnors möjligheter till en jämlik bedömning i 

rätten avhängig hur den rättspositivistiska grunden som systemet vilar på skapar kvinnan.221  I 

de fall jag har undersökt är det alltjämt hennes vilja som ställs i relation till hans uppsåt, det 

vill säga att han kan bevisas ha uppfattat hennes ovilja.  

 

Även om lagen har uppdaterats två gånger sedan Andersson skrev sin avhandling är hennes 

reflektioner fortfarande aktuella vilket kan exemplifieras bland annat genom det 

dominanssexmål vid Hovrätten över Skåne och Blekinge/Lunds Tingsrätt som jag analyserat. 

I det fallet anser den tilltalade att de har haft dominanssex medan målsägande anser sig blivit 

våldtagen. Han har under händelseförloppet använt visst våld och hon har åtminstone verbalt 

protesterat vid upprepade tillfällen. Han har dock tolkat hennes nej som något han upplever 

att kvinnor ofta säger under sex. Han anses trots att de inte kommit överens om att ha 

dominanssex, att han använder våld samt att hon sagt både ”nej” och ”sluta” vid flera tillfällen 

inte haft uppsåt. Hennes mentala hälsa, den känslofattiga utsagan samt att hon inte uttryckt 

tydlig nog att hon inte ville, är grundande för att han inte fälls. Med ett genusperspektiv skulle 
                                                
218 Gunnarsson, Åsa och Svensson, Eva-Maria. Genusrättsvetenskap – Ett kritiskt perspektiv, s. 214f 
219 Andersson, Ulrika. Hans(ord) eller hennes?, s. 275f 
220 Andersson, Ulrika. A.a, s. 17  
221 Andersson, Ulrika. A.a, s. 22 
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den tilltalades uppfattning om hennes signaler kunna ifrågasättas. Trots att han är den som 

druckit mer samt för situationen gör vad som kan tolkas som underliga tolkningar av 

situationen så intar han fortfarande en position av att vara den rationella. Hans mentala 

uppfattning av situationen ställs mot hennes vilja och hur väl hon uttryckt den. Istället skulle 

hans våldsamma agerande och underliga syn på kvinnor kunna lyftas. Han nämner bland 

annat att han uppfattade det som att hon ”stönade nej så som kvinnor brukar” enligt hans 

tidigare erfarenhet. Här låter domstolen honom avgöra om hennes nej är ett faktiskt nej eller 

inte. Detta placerar henne redan i utgångsläget i en utsatt situation, vilket gör att domstolens 

perspektiv kan ifrågasättas.  

 

Även Berglund poängterar att hur verkligheten beskrivs är avgörande för den tolkning som 

domstolen gör och kan påverka straffvärdesbedömningen. 222  Hon ifrågasätter om 

uppdateringarna av bland annat sexualbrottslagen verkligen fångar in de problem som 

uppmärksammas, då hennes utgångspunkt är att de ideologiska och teoretiska premisser varpå 

kritiken mot lagstiftningen har vilat, inte har undersökts tillräckligt.223 Utifrån detta är hon 

även kritisk till om förändring av tolkningar kan göra någon skillnad, om inte grunderna för 

rättssystemet ändras.224 Hon menar att ” De ideologiska ställningstaganden som kan ligga 

bakom beskrivningen av verkligheten har /…/ betydelse för hur man argumenterar”225 och gör 

kopplingen att rättspositivismen får konsekvenser för domstolens tolkningar. Berglund 

kommer fram till att hur verkligheten bör beskrivas är en fråga om moraliska 

ställningstaganden i rättsordningen i förhållande till värderingar. Rätten kan inte vara 

värderingsfri och moralen kan därför inte uteslutas. Det går inte heller att tolka sexuella 

övergrepp utan att ta hänsyn till uppfattningar kring sexualitet och kön.226 I min mening är 

inte heller rätten fri från värderingar. Frågan är snarare vilka värderingar de håller och om 

dessa stämmer överens med de värderingar som regeringen vill framhålla med lagstiftningen. 

Konklusion  

Regeringen utgår ifrån att domstolarna tolkar in de värderingar som de själva håller. Till viss 

del bygger rättssystemet på detta. Så när regeringen lämnar ett visst tolkningsutrymme så 

tillåts domstolen att tolka i enlighet med sina egna perspektiv jämte regeringens. Det är upp 

                                                
222 Berglund, Kerstin. Straffrätt och kön, s. 82 
223 Berglund, Kerstin. A.a, s. 15 
224 Berglund, Kerstin. A.a, s. 19f, 67 
225 Berglund, Kerstin. A.a, s. 82 
226 Berglund, Kerstin. A.a, s. 331f 
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till rättsystemet att väga de olika värdena mot varandra. Det som framkommit i analysen av 

rättsfallen är att tolkningen inte sker i enlighet med alla de moraliska värderingar som 

framhålls av lagstiftaren, främst för att moraliska argument inte tillåts utgöra en del av 

bedömningsgrunden. Detta är tydligt bland annat om vi ser till den politiska och mediala 

diskussion som har blossat upp under senare år efter 2013 års laguppdatering. Där ytterligare 

förändringar av lagtextformuleringar efterfrågas, vilket kan knytas direkt till moraliska 

argument. Det anses som ”fel” att en person i domstol inte blir fälld för brott på grund att det 

konstateras att denne inte förstod att den våldtog någon – trots att våldtäkt i övrigt är bevisat. 

Detta är problematiskt eftersom rättssystemet varken tar maktstrukturer, kön eller moral i 

åtanke vid sina tolkningar. De moraliska värderingar som ligger till grund för lagen tillåts 

därmed inte vara en del av tolkningen av densamma. Avsaknaden av dessa perspektiv gör att 

domstolen bland annat inte bedömer vad som är en kränkning av en kvinnas integritet mot de 

grunder som den skrivelsen skapats. På så vis missar domstolen i vissa fall att tolka in 

faktiska rättigheter på grund av det perspektiv den utgår ifrån. Genom att nya värderingar inte 

tar plats tillåts även gamla att leva vidare, vilket gör att rättigheter som borde värnas inte gör 

det som en effekt utan att själva systemet ifrågasättas.  

 

Diskrepansen ligger i bedömningen, en förklaring till att bedömningen inte blir i linje med 

den förväntade är att moraliska argument inte tillåts ta plats i domstolen. Motiven bakom 

lagen kan i storts ses som mer moraliskt motiverade bland annat i och med att dessa ska vara 

samhälleligt normerande och därmed representera samhälleliga värden som regeringen vill 

framhålla där personlig integritet och rätten till kroppslig respekt för alla individer framhålls 

jämte jämställdhet. Detta står i kontrast till den tekniska karaktär som domstolens 

bedömningar i vissa fall har i och med att moralen inte tillåts att spela en roll i bedömningen.  

Det intressanta här är just att domstolen har sina egna normer som stämmer överens med 

regeringens till viss del, men utan moraliska överväganden leder till att rättigheter vid svåra 

fall inte alltid tillgodoses. Även de fall som har en fällande dom saknar moraliska 

avvägningar. Att exempelvis göra en bedömning av de faktiska omständigheterna vid ett fall 

är starkt kopplat till vilket perspektiv domstolen tar. Om domstolen då väljer ett annat 

perspektiv än det som användes när lagen skapades, kan exempelvis frågan om uppsåt tolkas 

baserat på annan grund än vad som tänkts från lagstiftarens håll. Detta påverkar givetvis 

utfallet.  
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Bevisläget vid våldtäktsbrott är ofta av det sämre slaget men har i de fall som jag har 

analyserat inte sätts som så pass bristfälliga att ingen bedömning kan göras. Domstolen har 

istället gjort bedömningen att det inte är bevisat att brott begåtts (med uppsåt) och friat den 

tilltalade. Vissa av de fall som domstolen avgjort kan ifrågasättas ur ett moraliskt perspektiv. 

Detta anser jag möjligt på grund av att domstolen inte tar in ett moraliskt perspektiv så väl 

som ett könsmaktsperspektiv. På detta vis så godkänner domstolen ageranden som kränker de 

enskilda kvinnornas sexuella integritet, då de i vissa fall på grund av avsaknaden av ett 

moraliskt perspektiv inte inser att de i sin tolkning av lagen inte ser att den sexuella 

integriteten kränkts. Regeringen har i min mening genom att återigen tillsätta en utredning för 

att se hur lagen måste uppdateras för att ringa in de rättigheter de vill säkerställa visat på att 

tolkningarna som görs av lagen inte fångar in motiven bakom densamma.  

 

En annan förklaring är att domstolen saknar en genuskänslighet. Detta bidrar till en tolkning i 

domstolen som inte avspeglar motiven bakom lagen, på samma sätt som avsaknaden av ett 

moraliskt perspektiv gör. Ofta uppfattas ett genusperspektiv inte som kompatibelt med 

gällande rätt av just anledningen att lagen ska vara neutral, men utan dessa perspektiv kan 

även ifrågasättas hur neutral domstolen är. Dessa grundläggande perspektiv tas för givna och 

utgör även de därmed en del av problematiken då dessa tillåts representera ett neutralläge som 

förväntas ge alla individer en likvärdig bedömning. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom inga försök har gjorts i denna undersökning till att 

gå igenom alla tänkbara förklaringar till att så få döms för brottet våldtäkt i Sverige, kan 

resultaten enbart anses som en del i förklaringen. Slutsatsen som kan dras är att diskrepansen, 

som min analys pekar starkt på är kopplad till avsaknaden av moralisk argumentation, inte är 

den enda förklaringen till att så få döms men att den är en del av en kedja av förklarande 

faktorer. En förklaring är därmed att det svenska systemet är rättspositivistiskt och utesluter 

moralen. Det saknar därmed inte intresse utan belyser istället en del av det svenska systemet 

som bör ifrågasättas och kritiseras i en högre grad än som sker i dagsläget. Kapitel 6 kommer 

därmed att föra en avslutande kritisk diskussion kring problematiken med ett rättssystem som 

vilar på rättspositivistiska grunder. Till detta kommer ett genusperspektiv alltjämt saknas i 

den utsträckning som är nödvändig. En del i svaret på frågan varför så få döms för brottet 

våldtäkt blir därmed att det saknas en moralisk såväl som genuskritisk dimension och 

reflektion i domstolen vid bedömningen av svåra fall såsom våldtäktsfall. Jag har redan tagit 
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upp vissa kritiska aspekter av detta, men kommer i nästa kapitel gå in närmar på hur detta 

faktiskt påverkar våra möjligheter att säkerställa kvinnors rättigheter.  
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Kapitel 6 – En kritik av rättssystemet och en väg framåt  

Syftet med detta avslutande kapitel är att föra en kritisk diskussion kring rättssystemets 

tolkningsgrunder för att analysera hur systemet kan bli mer rättssäkert för brottsoffret som i 

denna undersökning fokuserat på kvinnor. Hur ska lagtolkningarna kunna skydda kvinnors 

sexuella integritet och skydda dem mot sexuellt våld för att på så vis värna deras mänskliga 

rättigheter till sexuell integritet, respekt och rätten till sin egen kropp?  

 

I tidigare kapitel har konstaterats att det finns en viss diskrepans mellan intentionerna bakom 

lagen och tolkningarna av densamma, i domstolarna. Detta har kopplats till en avsaknad av 

moraliskt anknutna bedömningar i domstolen i kontrast till de moraliskt anknutna argumenten 

som använts av regeringen när de lyft fram kvinnors rättigheter i sin argumentation i samband 

med lagförändringarna som gjorts 2005 och 2013. Diskrepansen har kopplats till den 

rättspositivistiska grundsyn som råder inom det svenska rättssystemet och den avsaknad av ett 

genusperspektiv som uppmärksammats i bland annat tidigare forskning kring kön och rätt. 

Men även bristen på ifrågasättande av dessa strukturer som till synes tas förgivet av systemet 

själv så väl som lagstiftaren. Det kan handla om att grundläggande perspektiv inte ifrågasätts 

så väl som systemet som helhet, varför dessa inte heller blir inkluderade som en del av 

lösningen på problematiken. För att rättstillämpningen ska kunna förbättras och på ett bättre 

sätt än i dagsläget säkerställa kvinnors grundläggande rättigheter och skydda dem från att 

systematiskt diskrimineras av domstolssystemet så krävs en kritisk analys av systemets 

grundläggande normer och antaganden. 

Varför utgör ett rättspositivistiskt perspektiv en problematik? 

Rättspositivismen utgår ifrån att det finns en sann innebörd med lagtexten och att det är 

domarens roll att upptäcka denna.227 Detta betyder att det som är moraliskt eftersträvansvärt i 

ett brottmål inte nödvändigtvis är det som lagen faktiskt innehåller.228 Detta kan direkt knytas 

an till den undersökning som jag genomfört i min analys av lagmotiven och rättsfallen. Där 

domstolen på ett tydligt vis framhåller vissa rättigheter men sedan inte kan tolka in dem i och 

med att de i domstolens mening inte går att tolka in i enlighet med befintlig lagtext. Detta 

leder även till ett ständigt uppdaterande av lagtexten när denna inte anses stämma överens 

med den politiska viljan, där formuleringar som att våldtäktsfall ska bedömas utifrån 

                                                
227 Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, s. vii 
228 Legal positivism. Oxford Dictionary of Law, s. 311 
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situationen som helhet ger en tydlig koppling till ett mer moraliskt perspektiv. Dworkin menar 

att lagen utgörs av mer än enbart de skrivna lagarna, att vi har rättigheter utan lagtext,229 och 

att detta kan uttolkas genom att principer blir en del av tolkningen i svåra fall. En princip 

koppas mer till vad som är rättvist och skipar rättvisa och kan vägas mot andra principer till 

skillnad från lagar. Detta kan vidare kopplas till att rättsliga problem i sin kärna är moraliska 

problem och att vi därför i svåra fall måste vända oss till vår moral för att nå lösningar i 

dessa.230 Exempelvis så är det enligt lagen så att ingen skall dömas utan att brottet har begåtts 

med uppsåt (om inte undantag gjorts)231, vid svåra fall är det dock alltid en gråzon och 

bedömningen av om uppsåt funnits är avhängig det perspektiv som rätten tar. Om domstolen i 

detta läge väljer att sätta moralen åt sidan riskerar deras tolkning av lagen att inte vara i 

enlighet med de moraliska motiv som lagen bygger på och därmed inte heller med de 

rättigheter som lagen ska värna. 

 

Det jag vill lyfta fram kopplat till detta är att i ett fall som det i exempelvis Lunds Tingsrätt 

där det i princip konstaterats att hon har blivit våldtagen, men där han inte anses ha uppfattat 

detta, finns en moralisk dimension i att bestämma vilka rättigheter som målsägande och den 

tilltalade har. Det intressanta här är att om han inte förstått att hon inte ville så är det alltså 

inget brott – en person kan därmed så att säga ”råka” våldta någon och det kan fortfarande 

vara i enlighet med lagen. Även om lagen inte är tydlig, så menar Dworkin att de båda har 

vissa rättigheter. Hans huvudpoäng är att mänskliga rättigheter finns oavsett. Vid otydlighet i 

lagen, och där ett tolkningsutrymme lämnats från lagstiftaren, måste domaren vända sig till 

moraliska principer eftersom han i annat fall skapar ny lag (ger lagen dess mening). Moraliska 

principer behövs alltså för att avgöra svåra fall.232 Kopplat till just det här fallet skulle 

exempelvis principen att ’ett nej alltid är ett nej’ kunnat förändra hur domstolen tolkat hans 

uppsåt. Detta visar på hur moralen inte kan kopplas bort från den här typen av fall då kvinnors 

rättigheter blir avhängiga det manliga uppsåtet tolkat av domstolen. Detta är något som tagits 

upp både från ett rättsligt akademiskt håll såväl som ett politiskt i och med att ett 

oaktsamhetsrekvisit utreds som en möjlig lösning på vad som anses vara en problematik som 

domstolen i dagsläget inte kan hantera.  

 

                                                
229 Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, s. xi 
230 Dworkin, Ronald. A.a, s. 2f, 5, 7 
231 SFS 1962:700, 1Kap, 2§. 
232 Dworkin, Ronald. A.a, s. 44 
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Perspektivet blir i sådana här fall väldigt viktiga. Domstolen representanter måste därmed 

även ifrågasättas ur ett perspektiv av vilken moral som tillåts i systemet. Eftersom moralen 

inte kan uteslutas vid svåra fall, lutar de sig på en moral, som i och med att den förnekas även 

sällan ifrågasätts. Kvinnans rättigheter i rätten blir då avhängig ett moraliskt perspektiv som 

inte ifrågasätts då det för det fösta inte antas existera och för det andra, på grund av detta inte 

ifrågasätts. Att det inte ifrågasätts anser jag kan vara en rimlig förklaring till att så få personer 

döms för brottet våldtäkt.  

 

Detta kan exemplifieras genom den analys av rättsfall som jag har genomfört. Även om dessa 

inte utgör en statistik över hur domstolen gör tolkningar och bedömningar så lyfter den fram 

ett antal svåra fall där sexuella händelser bedömts på vad som ansett vara det utläsliga i lagen. 

Oavsett om dessa varit friande eller fällande menar jag att avsaknaden av ett ifrågasättande av 

”vilket perspektiv” här spelat roll. Rent konkret så har domstolen exempelvis bedömt att en 

händelse där en kvinna blev utsatt för hot och grov misshandel inte kunde bedömas som grov 

våldtäkt då det inte var säkerställt hur långt tidsförloppet varit eller att föra in korvar i 

kvinnans anal inte som helhet ansågs utgöra händelser av typisk sexuell karaktär. Den 

sexuella kränkning som kvinnan här utsattes för bedöms då i relation till hans motiv på så vis 

som mindre grov trots att ett övervåld konstaterats. Även de förmildrande omständigheter 

som ansågs förekomma i och med festivalvåldtäkten i form av ett kort händelseförlopp och 

avsaknad av penetrering med penis tyder på ett slags ställningstagande från domstolen där 

bland annat samlag som penetrering av ’könsorgan med könsorgan’ på en skala bedöms som 

lite värre än en likvärdig sexuell handling. Att samlag i dess traditionella form fortfarande 

utgör en slags gränsdragning i domstolen skulle kunna knytas till en alltjämt rådande 

sexualmoral vilken tillåts att kvarstå genom att samlag fortsatt är en referenspunkt i lagen. 

Samt att det visar på att det neutralläge som domstolen antas utgöra, troligen systematiskt 

missgynnar kvinnor. 

 

Vidare vill jag lyfta fram de friande domarna för att ytterligare exemplifiera hur avsaknaden 

av ifrågasättande av ´vilket perspektiv´ kan ha varit avgörande för att dessa kvinnors 

rättigheter inte har säkerställts. I dominanssexmålet, där mannen uppfattade det som att de 

hade dominanssex med inslag av våld samtidigt som hon upplevde att hon blev våldtagen, så 

gjordes bedömningen att han inte kunde konstateras skyldig. Bedömningen baserades på att 

det inte gick att bevisa att han hade haft uppsåt att våldta henne. Detta då hon uttryckt 

osäkerhet kring om hon varit tillräckligt tydlig trots att hon vid upprepade tillfällen sagt 
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”sluta” och ”nej”. Detta ansågs därefter politiskt så konstigt utifrån det moraliska perspektiv 

som riksdagen har att partierna enat tillsatte en utredning om ett oaktsamhetsrekvisit i 

samband med våldtäktsbrott. I samband med samma domstolsgenomgång så lades även vikt 

vid hennes mentala hälsa, trots faktum att det var hans historia om dominanssex som tycktes 

osannolik enligt domstolen.  

 

Det rättspositivistiska synsättet står inte oanknutet från andra påverkansfaktorer som även de 

har en avgörande roll i bedömningen av rättsfall. Som konstaterats i tidigare kapitel så är även 

avsaknaden av ett genusperspektiv en del i problematiken med att så få döms för brottet 

våldtäkt i Sverige. Detta innebär att avsaknaden av ett genusperspektiv blir en del av ett 

saknat perspektiv i Tingsrätter och Hovrätter när de gör sin bedömning. Detta skulle, bland 

annat, kunna förklara att bedömningar som att exempelvis hennes mentala hälsa i dagsläget 

kan ifrågasättas medan hans kvinnosyn inte gör det, tillåts. Detta är inte enbart ett bevis på 

avsaknad av moraliska bedömningar utan även en klar indikation på att systemet inte 

anpassats till rådande maktstrukturer. Detta perspektiv kommer att lyftas i nästa avsnitt.  

Makthierarkier - ett perspektiv att lyfta i domstolen 

I ett rättspositivistiskt system så förbises möjligheten att väga olika principer mot varandra 

eftersom moralen inte tillåts utgöra en del av argumentationen vid olika brottmålen. Detta 

medför då att domstolen inte tar hänsyn till maktfördelningen i samhället. När domstolen 

avgör svåra fall så innebär det inte bara att de avgör för de inblandade personerna utan de 

formar även vad som anses som rätt och fel i samhället. Detta utan att vända sig till basala 

moraliska principer, vilket gör att rättigheter som enligt etablerad lag finns inte existerar i 

praktiken. Namli menar att möjligheten att väga olika principer mot varandra som Dworkin 

förespråkar möjliggör att ta hänsyn till en ojämn maktfördelning233 där bland annat utsatta 

grupper i samhället kan få en jämlik bedömning. En tydlig sådan ojämn maktfördelning är 

den mellan könen, vilken kan beskrivas som en könsmaktsordning, där systemets uppbyggnad 

är avgörande för hur kvinnor respektive män bedöms i ett system som domstolen och har 

därmed en tydlig relevans för den här undersökningen.  

 

Då tidigare forskning pekar på behovet att i rättssystemet dela in offer och förövare i typiskt 

manliga och kvinnliga kategorier, spelar det självfallet en roll vid tolkningen av lagen om 

                                                
233 Namli, Elena. Human Rights as Ethics, Politics and Law, s. 16 
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utgångspunkten för offret är ett underordnande gentemot förövaren. Utifrån detta så kan 

domstolens neutrala förhållningssätt, som eftersträvas genom att lagen är könsneutral så väl 

som att moralen ställs utanför vid bedömningar av brottmål, kritiseras. MacKinnon påpekar 

att detta neutralläge utgörs av könsmaktsordningens manliga dominans. Det vill säga, det 

upplevt neutrala och objektiva är i verkligheten samstämmigt med ett manligt perspektiv. På 

så vis produceras ”sanningen” menar hon, som den styrande maktens vilja.234 Detta innebär i 

kontexten av den här undersökningen att både lagen och tolkningen av densamma görs från 

ett manligt perspektiv i grunden. Domstolens avsaknad av intresse för den här typen av 

perspektiv leder då, i och med att de tolkar in ”den sanna meningen med lagen” i enlighet med 

rättspositivistisk teori, att de tar ett manligt perspektiv när de gör detta. Typiskt neutrala 

perspektiv som exempelvis samlaget, kan utifrån detta kritiseras som skapat ur ett manligt 

perspektiv där manlig penetrering och sexuell tillfredställelse är utgångspunkten.235 Liksom 

att samtycka blir en fråga om hennes motstånd och hans våld samt att våldtäkten bedöms på 

mannens tolkning av vad den borde vara.236 Ett exempel på detta är att ’kränkningens allvar’ 

ska vara likvärdig som vid ett samlag, men att ingen undersökning gjorts kring vad som 

upplevs som kränkande, vilket gör att vi kan ifrågasätta vilka grundläggande normer systemet 

vilar på. Då lagstiftaren inte lämnat tydliga definitioner av vad som är kränkande för en 

individ (se: kvinna) är det upp till domstolen att göra den här avvägningen kring vilka 

handlingar som ska anses som mer kränkande än andra.237 Detta parallellt med att vi har en 

traditionell syn på vad ordet samlag innebär. I egenskap av referenspunkt för den kvinnliga 

kränkningen i rättssystemet innebär det att domstolen möjligen missar att ringa in den 

kränkning som den sexuella handlingen faktiskt innebär för offret, vilket gör att detta inte ges 

den tyngd det borde. Jämförelsenormen är fortfarande ett ”traditionellt samlag” det vill säga 

en penetrering av könsorgan med könsorgan. Detta belyser faktum att domstolens 

sexualmoral (liksom regeringens i viss mån som väljer att ha kvar denna formulering) är 

traditionell, men att det är en moral och att den har en del i rätten och att om vi väljer att 

bortse från detta kommer vi inte att på en jämlikt sätt kunna tillgodose alla individers 

rättigheter. Att detta påverkar utgången i brottmål går knappast att förneka. Detta kan koppas 

direkt till fall där händelserna inte ansetts ha typisk sexuell karaktär, eller att hans 

medvetenhet om vad hon ville tillåts vara avgörande i brottmål. 

                                                
234 MacKinnon, Catharine A. ”Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist Jurisprudence”, s. 
182f 
235 Andersson, Ulrika. Hans(ord) eller hennes?, s. 127 
236 MacKinnon, Catharine A. A.a, s. 190f 
237 Berglund, Kerstin. Straffrätt och kön, s. 225 
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MacKinnon menar att eftersom rättssystemet är uppbyggt kring den manliga normen blir det 

problematiskt när det ska hantera kvinnors ojämlikhet. Systemet i sig är då hela tiden 

biased.238Att då utgå ifrån att systemet värnar både män och kvinnors rättigheter i lika stor 

utsträckning gör att grunderna för systemet inte ifrågasätts trots att detta bevisligen kan vara 

en del av förklaringen i att så få personer döms för våldtäkt. Jag anser att 

könsmaktsperspektivet är ett viktigt perspektiv här, just av den anledningen att det inte tar 

hänsyn till det juridiska systemets uppbyggnad och istället riktar fokus på förtryckande 

strukturer. Därför ställer jag mig, efter min analys av rättsfallen, kritisk till att det inte gjorts 

någon genusanalys i samband med de domar som jag har läst. Ingen av de tilltalades 

kvinnosyn är exempelvis grundande för hur de kan ha uppfattat situationen trots att detta i fler 

av fallen används som ett argument för ansvarsfrihet för de sexuella handlingar som 

konstaterats ägt rum. Jag ställer mig även frågande till om det enbart är en slump att i de fall 

som jag studerat är en övervägande majoritet av de nämndemän som varit skiljaktiga kvinnor. 

Det kan vara så att det faktiskt är en indikation på den maktobalans som existerar i domstolen 

såväl som ett moraliskt underskott i bedömningarna, men även mellan domstolen och 

lagstiftaren. Regeringen tycks dock ha en viss medvetenhet kring problematiken med ojämna 

maktstrukturer i och med att de arbetar för att främja jämställdhet i och med att de lyfter 

frågan om kvinnors rättigheter specifikt. Dock ifrågasätter de inte domstolssystemet som 

sådant. Detta i kontrast till domstolens avsaknad av intresse för genusperspektiv skulle även 

det kunna vara en förklaring till att få personer döms för brottet våldtäkt.  

 

Berglund lyfter dock fram en viktig problematik i samband med tanken på att lyfta in ett 

könsmaktsperspektiv i rätten. Hon menar att om en sådan syn skulle få ligga till grund för 

rättssystemet skulle vi inte kunna se på individen som fri och oberoende. Detta skulle leda till 

att straffrätten inte längre kunde vila på grundläggande principer. Berglund framhåller att det 

blir problematiskt då en könsmaktsteoretisk utgångspunkt antagligen skulle leda till problem 

för rätten att värdera bevis, det skulle alltid stå i kontrast till könsordningen som skulle vara 

överordnad och risken för att bevisbördan skulle bli omvänd finns, detta skulle äventyra 

rättssäkerheten.239 Detta är en mycket intressant tanke, som jag anser förutsätter att det 

rådande systemet är det mest rättvisa, som skapar störst rättssäkerhet. Att ta detta förgivet är 

ett problem för det rättsliga systemet – det antar sin egen överlägsenhet och blir sällan 

                                                
238 MacKinnon, Catharine A. ”Difference and Dominance: On Sex Discrimination”, s. 85-89 
239 Berglund, Kerstin. Straffrätt och kön, s. 233f 
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ifrågasatt. Även när det blir det så anses dess neutralitet vara omöjlig att ifrågasätta om vi vill 

upprätthålla rättssäkerheten. Riktig rättvisa, som Dworkin eftersträvar bygger inte på frihet, 

den bygger på en jämlik hänsyn och respekt för alla individer där jämlikhet är det 

grundläggande.240 Något som ligger närmare en syn på rättigheter som moraliska principer 

och som understryker att systemets patriarkala strukturer måste ifrågasättas. 

 

I det svenska systemet lyfts friheten som ett av de viktigaste värdena. Frihet i sig är dock inte 

ett problematiskt värde, men bör vila på en grund av jämlik hänsyn och respekt. Problemet 

med det svenska systemet, som Berglund påpekat, är dock att hans frihet värderas högre än 

hennes frihet och integritet genom att systemet värderar frihet gentemot staten högre en frihet 

mellan individer.241 Ett system som från grunden antar att frihet går före jämlikhet är därmed i 

min mening dömt att misslyckas med att uppfylla alla individers lika rättigheter om dess 

utgångspunkt är en ouppmärksammad patriarkal struktur. Detta syns tydligt när det är 

lagstiftning som rör kvinnors rätt till jämlik hänsyn och respekt då det handlar om rättigheter 

som främst måste upprätthållas för en av samhällets utsatta grupper. En ojämställd grund som 

en patriarkal struktur faktiskt är producerar ojämställda tolkningar, och bör inte antas 

producera objektiva och könsneutrala bedömningar. Vad det leder till i slutändan är 

strukturell orättvisa och diskriminering genom att kvinnors rättigheter inte säkerställs i lika 

stor utsträckning som mäns i våldtäktsfall. Detta har exempelvis lyfts av CEDAW kommittén 

i anslutning till 2008-års rapport från Sverige, där bland annat regeringsformen kritiseras för 

att vara könsblind. Faktisk jämställdhet kräver ett könsperspektiv på grundlagarna.242 

Vad innebär detta för kvinnors rättigheter? En avslutande konklusion 

Att det rättspositivistiska systemet inte använder sig av moraliska värderingar och argument, 

utan lutar sig på förutbestämda regler innebär bland annat att domstolen i sina tolkningar inte 

tar hänsyn till det moraliska perspektiv som lagen bygger på och som är kärnan i rättigheterna 

själva. Förnekandet av moraliska perspektiv i rätten, genom det rättspositivistiska synsätt som 

råder, innebär att de inte tar in moraliskt baserade argument i sina tolkningar samt att de 

misslyckas med att ifrågasätta sitt eget perspektiv och hur könsneutralt det är. Att det är ett 

samspel mellan ett makthierarkiskt perspektiv och ett rättspositivistiskt som gör att få 

personer döms för brottet våldtäkt i det svenska systemet skulle kunna vara en tänkbar 
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 68 

förklaring utifrån den analys jag gjort av motiven bakom lagen och tolkningarna i domstolen. 

I praktiken så innebär ett åsidosättande av moralen att kvinnors rättigheter döms gentemot 

manliga normer i ett system som vilar på manliga värderingar, något som framkommer bland 

annat i de referenspunkter som finns i exempelvis samlaget. Att moralen inte tillåts att ta 

någon plats gör att dessa premisser inte kan ifrågasättas, och att domstolen gör problematiska 

tolkningar. Den normerande effekt som regeringen talar om i sina propositioner skulle kunna 

ske genom att domstolen tog ett annat perspektiv. Ett tydligare fokus på makthierarkier i 

domstolen skulle jämte mer moraliskt inriktad argumentation kunna lyfta kvinnors rättigheter 

till en annan status. På så vis skulle domstolens agerande kunna fungera i linje med det som 

eftersträvas av regering och riksdag. Tolkningen av våldtäktsdefinitionen kan på så vis göras 

på ett mer rättssäkert vis. Genom att ta in ett könsmaktsperspektiv jämte moraliska argument 

kan vi skapa en rättsprocess som på en högre grad än i dagsläget värnar och respekterar 

kvinnors integritet och rätten till sin egen kropp och därigenom på ett bättre sätt skydda dem 

mot sexuellt våld, som är ett tydligt mål med dagens lagstiftning. 

 

Det könsmaktshierarkiska perspektivet har kritiserats för att det inte fungerar väl ihop med det 

svenska rättssystemet. Frågan är då om det är rättigheterna som är problemet eller systemet? 

Att ett rättspositivistiskt system som det vi har går illa ihop med ett könsmaktsperspektiv, kan 

vara en anledning till att detta synsätt inte lyfts. Eftersom avsaknaden av ett genusperspektiv 

spelar så pass stor roll för kvinnors möjlighet att få sina rättigheter uppfyllda så kan detta vara 

en stark anledning till att systemet inte säkerställer kvinnors rättigheter. För det är i grunden 

ett systemfel. Detta kan förklara varför de laguppdateringar som görs inte leder till några 

reella skillnader för kvinnors rättigheter, då dessa inte leder till fler fällande domar. Systemet 

är på ett naturligt sätt inte anpassat i enlighet med kvinnors rättigheter då dessa inte har lyfts 

förrän på senare år. Rätten har varit etablerad sedan länge och är föga förvånande inte 

genusanpassad utan bygger på en grund av patriarkala normer. Verklig rättvisa bygger dock 

på att alla individer åtnjuter en jämlik hänsyn och respekt vilket inbegriper en anpassning för 

att även kvinnors rättigheter ska kunna säkerställas. Rättssystemet måste därmed våga 

ifrågasätta exempelvis den könsneutralitet som anses genomsyra hela systemet om vi ska 

kunna uppnå ett jämställt samhälle och säkerställa kvinnors rättigheter där patriarkala 

strukturer länge har fått utgöra grunden för rättvisa. Avsaknaden av ett genusperspektiv kan 

dock inte helt beskyllas domstolen då regeringen och lagstiftaren inte heller tycks 

uppmärksammat i tillräckligt stor utsträckning att den möjliga förklaringen till att 

lagstiftningen inte får full genomslagskraft kan vara vissa antaganden som systemet vilar på. 
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Det är trots allt så att fler organisationer som agerat remissinstanser för lagpropositionerna har 

påpekat exempelvis att samlag som referenspunkt i dess nuvarande form inte avspeglar den 

samhälleliga utvecklingen på området sex. Diskrepansen mellan lagstiftning och tolkning 

ligger därmed inte enbart i att moraliska argument utesluts från tolkningarna i domstolen utan 

är snarare en kombination av att det inte tas hänsyn till systemets normativa grund och 

moraliska argumentation i enskilda brottmål. Även om moralen tydligt skulle släppas in i 

bedömningen så kvarstår faktum att domstolen inte nödvändigtvis håller ett moraliskt 

perspektiv som skulle gynna kvinnors rättigheter.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att faktum är att det rättspositivistiska hållningssätt som idag 

genomsyrar rätten gör det möjligt att utesluta ett genusperspektiv i och med att domstolen 

antas utgöra ett neutralläge. Vad som dock lyfts i min undersökning är att detta neutralläge, 

om vi granskar rätten utifrån ett könsmaktsperspektiv, vilar på en grund som gör utgångsläget 

ojämlikt och som även möjliggör föra tolkningar av lagen som inte ligger i linje med de motiv 

som ligger bakom lagen då dessa är moraliskt motiverade medan tolkningarna förnekas vara 

det. På detta vis så kan systemet inte säkerställa kvinnors rättigheter. Skulle 

könsmaktshierarkierna tillåtas vara en del av rätten liksom moraliskt baserade argument 

skulle utgångsläget för kvinnors rättigheter skulle vara ett annat. En maktanalys skulle kunna 

förändra både hur vi ser på målsägande så väl som den tilltalade. Dessa två faktorer 

tillsammans har en stor inverkan på att det svenska rättssystemet inte kan säkerställa kvinnors 

mänskliga rättigheter i enlighet med våra internationella åtaganden.  

Hur kan vi i framtiden skydda kvinnors rättigheter på ett bättre vis? 
Det finns ingen given framtida lösning på den här problematiken. Men det finns möjligheter 

och förbättringar kan göras för att strävan efter att uppnå ett jämlikt systemet ska få utslag 

även för kvinnors rättigheter. Regeringen genom riksdagen har här gett domstolen en uppgift 

utifrån den nuvarande strukturen. För att kunna göra en verklig skillnad för kvinnors 

rättigheter krävs att det svenska domstolssystemet granskas ur ett könsmaktsperspektiv, att 

domare blir medvetna om de patriarkala strukturer som är etablerade i systemet och att deras 

bedömningar görs utan en genusmedvetenhet i dagsläget. Vidare att de tillåts att ta hänsyn till 

dessa genom att göra moraliska baserade bedömningar.  

 

Även om systemet skulle välja att luta sig mer på en moraliskt baserad argumentation så är 

det inte säkert att detta skulle förändra läget för kvinnors rättigheter i rätten. Det skulle även 
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krävas att den moral som rätten baserade sin argumentation återspeglade samhället som 

helhet. Med detta menar jag att orättvisa strukturer i samhället måste kompenseras för av 

rätten. Vi kan inte skipa rättvisa genom ett system som i grunden är orättvist.  Det vill säga, 

om systemet inte lutar sig mot moralen men ändå är dominerat av manliga normer så blir det 

problematiskt att säkerställa kvinnors rättigheter i relation till våldtäktsfall då det exempelvis 

är upplevelsen av en sexuell händelse som ska bedömas och hur kränkande den kan ses ha 

varit. Därför hävdar jag att det viktiga är just att se på systemet som en helhet med många 

delar som kan och bör ifrågasätta om en förbättring ska uppnås.  

 

Svaret på den fråga som jag inledningsvis ställer i kapitlet är därmed att vi måste ifrågasätta 

rättens neutralitet och utgå ifrån att den inte kan vara objektiv. Utgår vi från detta blir det 

naturligt att ifrågasätta vilka etablerade normer som finns i systemet och hur dessa påverkar 

möjligheten för kvinnor att få sina rättigheter säkerställda. Det rättsliga perspektivet är en 

avgörande faktor för hur väl vi säkerställer kvinnors rättigheter i vårt samhälle. Genom att 

ifrågasätta perspektivet kanske vi därmed kan komma till bukt med problematiken att så få 

fälls för brottet våldtäkt.  
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