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Summary 

Male rape. An analysis of the male body and masculinity in 
(cases of) sexcrimes with men as victims. 
 
This thesis deals with sexual crimes with male victims. The main purpose, 
using both traditional legal method and discourse analysis, is to study how 
the male body and masculinity is being constructed in the Swedish 
adjudication process. All five cases being the objects of discourse analysis, 
consisting of two which has been labeled as rape and another three dealing 
with sexual coercion, shows how the male body and masculinity is 
constructed. In addition, the legal position on rape and sexual coercion is 
analyzed with focus on the sexual act and the act of force.    
 
The Swedish debate on rape has discussed situations with female victims 
and explanations originating from theories on structures of power. The 
female body is described as open and accessible whereas the male body is 
described as universally applicable and potent. Men's exposure to sexcrimes 
has received very little attention both in the public debate as well as in 
research. This however, does not mean that sexcrimes with men as victims 
does not exist.   
 
The Swedish law is gender neutral and is applicable both on men who rape 
women and/or men and women who rape men and/or women. Despite its' 
gender neutral content, the law is clearly gendered. In situations that can be 
applicable on both sexes the legislator only addresses examples with male 
offenders and female victims.   
 
After identifying three main discourses and analyzing these it seems clear 
that the male body appears as accessible and less worthy to protect as the 
female body in cases of sexcrimes and that male victims is rendered gender 
free in relation to the offender. The accessibility is apparent through 
expectations on the victim to show his attitude towards the action taken. 
This attitude can be expressed by verbal or physical resistance or by trying 
to escape. Failure to resist is followed by an expectation on the victim to 
explain why he failed. The male body sometime appears even less worthy 
than the female body. By only making touching of the inside of the body 
comparable with coercive intercourse the male sexual integrity is being 
treated as less worthy protection. Male victims appear gender free in relation 
to the offender who is described with more masculine words and therefore 
appears as gendered. 
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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar sexualbrott mot män. Uppsatsens främsta syfte är 
att med hjälp av diskursanalytisk metod undersöka hur den manliga kroppen 
och manlighet konstrueras i den svenska rättstillämpningen. Fem rättsfall, 
varav två bedömts som våldtäkt och tre som sexuellt tvång, är föremål för 
diskursanalys som visar hur den manliga kroppen och manlighet konstrueras 
i rättsfallen. Rättsläget vad gäller våldtäkt och sexuellt tvång utreds också i 
uppsatsen. I fokus står den sexuella handlingen och tvångshandlingen. 
 
Debatten om våldtäkt har i Sverige behandlat situationer där offret har varit 
kvinna och har förklarats med hjälp av teorier om maktstrukturer. Den 
kvinnliga kroppen beskrivs som öppen och tillgänglig medan den manliga 
beskrivs som allmängiltig och potent. Att män utsätts för sexualbrott har fått 
väldigt lite uppmärksamhet både i den allmänna debatten och i forskningen. 
Detta betyder dock inte att sexualbrott mot män inte existerar.  
 
Den svenska lagstiftningen är könsneutral och kan alltså tillämpas på män 
som våldtar kvinnor och män, och kvinnor som våldtar män och kvinnor. 
Trots den könsneutrala utformningen är lagen tydligt bekönad. I situationer 
som kan tillämpas på båda könen tar lagstiftaren nästan enbart upp exempel 
där gärningsmannen är man och offret är kvinna.  
 
Efter identifiering av tre huvuddiskurser i de fem rättsfallen och en analys 
av dessa står det klart att vid sexualbrott mot män framstår den manliga 
kroppen som tillgänglig och mindre skyddsvärd och att manliga målsägande 
framställs som könlösa i relation till gärningsmannen. Tillgängligheten visar 
sig genom att målsäganden förväntas ha visat sin inställning till den inför 
prövning företagna gärningen. Inställningen kan visas genom verbalt eller 
fysiskt motstånd eller genom att målsäganden har försökt lämna platsen. Vid 
uteblivet motstånd förväntas målsäganden ange en förklaring till varför 
motstånd inte gjorts. Den manliga kroppen framstår som mindre skyddsvärd 
än den kvinnliga. Genom att endast beröring av kroppens insida anses vara 
en kränkning jämförbar med ett påtvingat samlag bli den manliga sexuella 
integriteten mindre skyddsvärd. Den manliga målsäganden framställs i 
materialet som könlös i relation till gärningsmannen som framställs som 
bekönad genom att han beskrivs i manliga termer.  
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Förord 
”Tragedin i världen är inte de onda människornas brutalitet utan de goda 
människornas tystnad.” 
    Martin Luther King 
 
Dessa ord väckte tanken om en internationell brottsofferdag hos Lars 
Lagerbäck, dåvarande ordföranden för Brottsofferjourernas Riksförbund. 
Syftet med dagen, som infaller den 22 februari varje år, är att belysa 
brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer 
som arbetar med och bland brottsoffer. Brottsofferarbetet ligger mig varmt 
om hjärtat och jag är själv engagerad i den lokala Brottsofferjouren 
Mellersta Skåne. Citatet ovan används flitigt i Brottsofferjourernas material 
och är ord som är väl värda att sprida vidare. 
 
Utöver dessa visdomsord vill jag uppmärksamma en person som betyder 
väldigt mycket för mig, min morfar. Med sin livserfarenhet och visdom har 
han inspirerat mig mycket.  
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Förkortningar 
BrB   Brottsbalken (SFS 1962:700) 
 
Brå   Brottsförebyggande rådet 
 
HD   Högsta domstolen 
 
NJA   Nytt juridiskt arkiv 
 
Prop.   Proposition 
 
SOU   Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  
Våldtäktsbrottet blev könsneutralt 1984. Detta innebar att både män och 
kvinnor i lagens mening kunde bli utsatta för våldtäkt. Denna lagändring till 
trots lyser manliga våldtäktsoffer med sin frånvaro i svenska domstolar 25 
år senare. Märta Tikkanen skrev Män kan inte våldtas 1975.1 Denna historia 
slutade med att ingen tillkännagav den våldtäkt som huvudkaraktären Tova 
Randers faktiskt utsatte en man för. Vid ett samtal med en advokat får Tova 
reda på hur det ligger till med våldtäkt mot män: 
 

En man är inte, ja han är inte skapt så han kan bli våldtagen fru Randers, 
säger han. Det går helt enkelt inte. Det är omöjligt. Och dessutom, hur ska 
brottet kunna bevisas? Och under vilka omständigheter är det överhuvudtaget 
tänkbart att våldta en man? Nej, det har lagen aldrig räknat med.2

 
Män kan inte våldtas är visserligen en skönlitterär bok, men jag tycker ändå 
att den är värd att ta upp inledningsvis. Boken blev också film och både 
boken och filmen väckte debatt. Tikkanen tar upp ämnen om manligt och 
kvinnligt och drar dem till sin spets genom att försöka vända uppochner på 
rådande föreställningar. Slutsatsen som hon drar är att föreställningarna om 
manlighet och den manliga kroppen gör det omöjligt att våldta en man. 
Kanske är det fortfarande så. I motsats till den kvinnliga kroppen framställs 
den manliga kroppen som ointaglig. 33 år efter utgivningen av Män kan inte 
våldtas skriver Lars Gårdfeldt om en händelse i sitt liv som påverkats av 
dessa föreställningar: 
 

Mannen ska inte vara rädd. En man ska alltid kunna försvara sig. Män ska 
inte våldtas. En man som våldtas är en anomali, en omöjlighet, han måste ha 
bett om det.3

 
Den manliga kroppens oförmåga att utsättas för sexuella övergrepp innebar i 
Gårdfeldts fall att han inte utsattes för en våldtäkt utan istället hade dåligt 
sex med en person som inte visste vad hans sexpartner gillade och ogillade. 
 
Det finns väldigt få fall i svenska domstolar där en manlig målsägande blivit 
utsatt för sexualbrott. Frånvaron kan tala för två saker; antingen utsätts 
väldigt få män för sexualbrott, eller så behandlas de som icke-våldtagsbara 
av samhället.  
 
Det är utifrån vad som ovan är nämnt intressant att undersöka hur 
föreställningar om manlighet och den manliga kroppen kommer till uttryck i 
lagstiftningen och rättstillämpningen. Den kvinnliga kroppen har beskrivits 
som öppen och tillgänglig.4 Är detta något som är överförbart på den 
                                                 
1 Tikkanen, Märta, Män kan inte våldtas, Bokförlaget Trevi AB, Stockholm, 1975. 
2 Tikkanen, s. 106. 
3 Gårdfeldt, Lars, Lars Gårdfeldt om sexualiserat våld, I F-ordet. Mot en ny feminism, Red. 
Petra Östergren, Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm, 2008, s. 46. 
4 Se exempelvis Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av 
straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp, Bokbox Förlag, Lund, 2004, s. 28 och 235. 
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manliga kroppen som blivit utsatt för sexuella övergrepp eller behandlas den 
annorlunda? 
 

1.1 Syfte, frågeställningar och 
avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett könsteoretiskt perspektiv analysera 
hur den manliga kroppen och manlighet konstrueras i lagstiftning och 
rättstillämpning rörande våldtäkt och sexuellt tvång. Viss jämförelse 
kommer att göras med tidigare forskning om hur den kvinnliga kroppen 
konstrueras. Detta för att kvinnokroppen antas vara konstruerad utifrån 
manskroppen som en motsats till denna.5 Samtidigt framställs manskroppen 
som ointaglig. En manskropp som ändå intas motsäger därmed sig själv.  
 
Arbetets övergripande frågeställning blir följaktligen: 
Hur konstrueras den manliga kroppen och manlighet hos män som utsätts 
för sexualbrott i rättstillämpningen? 
 
Ytterligare frågor som måste besvaras för att uppnå syftet med uppsatsen är: 
Hur definieras sexuella övergrepp? 
Vad är handlingar jämförbara med samlag? 
Vilka faktorer lägger man vikt vid i domskälen? 
 
Frågorna kommer att besvaras genom identifiering av diskurserna rörande 
det manliga och den manliga kroppen och därefter analys och 
dekonstruktion av dessa.  
 
Eftersom jag i uppsatsen kommer att använda mig av två olika metoder kan 
man säga att det ryms två syften inom uppsatsens ramar. Uppsatsens första 
syfte är att med rättsdogmatisk metod utreda gällande rätt avseende våldtäkt 
och sexuellt tvång. Uppsatsens andra syfte är att genom diskursanalys 
besvara den övergripande frågeställningen.  
 
Att studera manliga våldtäktsoffer kan ifrågasättas. En rädsla för att 
förminska situationen där kvinnor blir våldtagna, som också anses vara den 
vanligaste formen av våldtäkt, verkar finnas. Att studera män som blivit 
utsatta för sexuella övergrepp förminskar inte på något sätt problemet kring 
kvinnor som blivit våldtagna, utan det är ett annat perspektiv på samma 
ämne.  
 
Uppsatsen är avgränsad på så sätt att endast våldtäkt och sexuellt tvång mot 
vuxna män behandlas. Sexualbrott mot barn behandlas alltså inte. Således 
behandlas inte heller sexuellt ofredande eftersom denna straffbestämmelse 

                                                 
5 Se exempelvis Wendt Höjer, Maria, Åse, Cecilia, Politikens paradoxer. En introduktion 
till feministisk politisk teori, Academia Adacta, Lund, 2001, s 15 ff. med hänvisning till den 
amerikanske historikern Thomas Laqueur. 
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endast är tillämplig på barn under 15 år. Denna avgränsning är väldigt 
naturlig eftersom lagstiftningen skiljer på sexualbrott mot barn och vuxna. 
 
Arbetet fokuserar endast på kön, inte på exempelvis klasstillhörighet eller 
etnicitet. Detta kan kritiseras eftersom man genom att beskriva kön som 
dikotomt riskerar att reproducera de föreställningar man ämnar förändra, 
men även indirekt förstärka andra maktstrukturer, exempelvis etnicitet.6 Jag 
anser dock att fokuseringen på kön i denna uppsats, alltså våldtäkt mot män, 
går att tolka strukturellt utan att cementera föreställningar om kön. Att fler 
perspektiv kan anläggas bör läsaren hålla i bakhuvudet.  
 

1.2 Disposition 
Arbetet är uppdelat i fyra kapitel. I följande del av kapitel ett kommer 
uppsatsens bakomliggande teorier redogöras för. Därefter redogörs för de 
metoder som jag har tillämpat. En genomgång av materialet följs av en 
genomgång av forskningsläget.  
 
I kapitel två redogörs för lagstiftningen kring våldtäkt och sexuellt tvång. 
Detta för att läsaren ska sättas in i bakgrunden till gällande rätt och hur 
gällande rätt ser ut.  
 
Kapitel tre är uppsatsens analys. Här redogörs för de diskurser som de 
behandlade rättsfallen innehåller. Avslutningsvis ges en sammanfattning i 
kapitel fyra. 
 

1.3 Teori 
Arbetet tar sin utgångspunkt i feministiska teorier om maskulinitet. Jag har 
genomgående utgått från ett könsperspektiv. Ytterligare utgångspunkter är 
att män kan våldta män och kvinnor, och kvinnor kan våldta kvinnor och 
män. 
 
I arbetet använder jag mig av en diskursanalytisk metod. I diskusanalysen är 
teori och metod tätt sammanlänkade. Marianne Winther Jörgensen och 
Louise Phillips, verksamma vid Roskilde universitetscenter, beskriver 
diskursanalysen som ”ett helt paket”. Tillsammans med den valda metoden 
kommer delar av teorin. Valet av metod innebär alltså att vissa 
grundläggande teoretiska premisser måste accepteras. Paketet innehåller 
filosofiska premisser angående språkets roll i den sociala konstruktionen av 
världen, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer för hur man angriper 

                                                 
6 Se exempelvis Tollin, Katharina, Törnqvist, Maria, Feministisk teori i rörliga bilder, 
Liber AB, Lund, 2005, s. 114. 
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ett forskningsområde och slutligen specifika tekniker för språkanalys.7 
Diskursanalys som metod diskuteras vidare under 1.4.2. 
 

1.3.1 Ett könsperspektiv 
Våldtäkt och andra sexuella övergrepp bör betraktas utifrån ett 
könsperspektiv eftersom sexualbrotten är tydligt bekönade. Trots att 
brottsbalkens sjätte kapitel idag har en könsneutralt utformad lagtext är 
sexualbrotten tydligt relaterade till kön i förarbeten, praxis och doktrin.8 
Könsperspektivet är därför relevant och en utgångspunkt i detta arbete.9 Jag 
ansluter mig till synsättet att föreställningar om kön och sexualitet har en 
stark och tydlig inverkan på sexualbrottens rättsliga reglering och 
rättstillämpning.10

 
Underrapportering av våldtäkt mot män antas vara enorm. Osynliggörandet 
och tabustämpeln som denna typ av våldtäkt har, pekas ut som den största 
bidragande faktorn. Existerande stereotyper antas leda till att män är 
obenägna att anmäla våldtäkter.11

 

1.3.1.1 Kön och genus 
I arbetets analys är föreställningar om det manliga och den manliga kroppen 
i fokus. Manlighet och kropp är begrepp som kan kopplas till och förstås 
genom begreppen kön och genus. För att förstå min utgångspunkt i denna 
diskussion så kan det vara av vikt att uppehålla sig vid begreppen som 
sådana.  
 
Kroppar kan tillskrivas kön som traditionellt anses vara något medfött, 
naturligt, biologiskt eller fysiskt, det vill säga något som betraktas som 
oföränderligt. Genus, det vill säga manlighet och kvinnlighet, däremot 
beskrivs som något som skapas socialt, kulturellt och mentalt. Denna 
distinktion mellan kön och genus har som konsekvens att kön ibland blir 
jämställt med kropp, och därmed anses vara statiskt.12  
 
Filosofen och queerfeministen Judith Butler har fått stort genomslag i 
könsteoretiska sammanhang. Genombrottsboken Gender Trouble fick 
tillsammans med efterföljaren Bodies that matter stor betydelse för 1990-
talets feministiska debatt. Butler kritiserar uppdelningen i kön och genus 
och menar att både kön och genus är kulturellt betingade och att könet är 
underordnat genus.13 Eftersom ett samband mellan den biologiska kroppen 
                                                 
7 Winther Jörgensson, Marianne, Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 10. 
8 Se vidare i avsnitt 2.3. 
9 Jämför Andersson, s. 21 ff. 
10 Jämför Andersson, s. 14. 
11 Abdullah-Khan, Noreen, Male rape. The emergence of a social and legal issue, Palgrave 
Macmillan, New York, 2008, s. 27 f. 
12 Andersson, s. 23 ff. 
13 Andersson, s. 24 ff. 
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(kön) och dess sociala situation (genus) förutsätts så förefaller könet vara 
genusets ursprung. Butler menar att man istället för att anta scenariot där 
könet associeras med den stabila naturliga kroppen som genus placeras 
ovanpå, bör man undersöka hur könet skapas. Att vara kvinna eller man är 
att vara en del av en pågående imitation av de kulturella ikonerna Kvinnan 
eller Mannen. Språket är centralt i detta perspektiv, då orden blir sanna i 
samma ögonblick som de uttalas. Ett exempel på detta är utropandet ”det 
blev en pojke/flicka” på BB.  Butler menar alltså att vi blir flickor och 
pojkar.14  
 
Straffrättsdoktor Ulrika Andersson menar, i likhet med Butler, att kön i viss 
mån konstrueras. Istället för att se kön som något på förhand givet anser hon 
att könet är föränderligt och påverkas av kulturella, sociala och mentala 
förutsättningar. Den sexuella integriteten är sexualbrottslagstiftningens 
skyddsintresse.  Andersson menar att föreställningar om kön, kropp och 
sexualitet är integrerade och att de därigenom påverkar varandra, särskilt när 
det gäller den sexuella integriteten. Den sexuella integriteten ska i detta 
sammanhang förstås i sin passiva betydelse, det vill säga rätten att skyddas 
mot angrepp, inte den aktiva delen av sexuell integritet som innebär rätten 
att få bestämma när, var och hur den sexuella samvaron ska äga rum.15  
 
Kön avser som ovan nämnt ofta kroppen som sådan snarare än 
föreställningar om kroppen. Arbetet fokuserar dock på just föreställningar 
om kroppen, närmare bestämt hur föreställningarna konstruerar den manliga 
kroppen i den straffrättsliga regleringen av sexualbrott och 
rättstillämpningen på området. Arbetet inriktas också på föreställningar om 
manlighet och hur dessa konstrueras. Jag menar att både kön och genus i 
viss mån skapas. Det betyder att jag anser att den manliga kroppen och det 
som beskrivs som manligt är kopplade till varandra och påverkar varandra i 
den process där de konstrueras. 
 

1.3.1.2 Kroppen och kroppspolitik 
Ett begrepp som är relevant för en uppsats där konstruktionen av kroppen 
ska behandlas är kroppspolitik. Kroppspolitik är ett begrepp som av Maud 
Eduards, professor i statsvetenskap, definieras som idéer om och politiska 
åtgärder kring det kroppsliga. Kroppar kan förutom kön/genus, ras/etnicitet, 
klass och sexualitet även tillskrivas sociala attribut som ålder, hälsa och 
utseende. Eduards menar att kropp(spolitik) i den meningen rymmer fler 
innebörder än kön(spolitik). Kroppen bekönas genom att kvinnor och 
femininitet särskiljs från män och maskulinitet. Efter denna indelning kan 
respektive grupp särskiljas efter etnicitet, klass, sexuell läggning, 
tillgänglighet och reproduktiv förmåga. Den offentliga politiken sorterar in 
kroppar i fack där de tillmäts olika värde i olika sammanhang. Eduards 
menar att kroppen är politisk men att de kroppspolitiska processerna sällan 
eller aldrig berörs i den offentliga debatten. Kroppen och dess betydelse 

                                                 
14 Tollin, Törnqvist, s. 114 f. 
15 Andersson, s. 26 ff. 
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osynliggörs på detta sätt.16 Ett exempel på när kroppen behandlas politisk är 
just i sexualbrottslagstiftningen där politiskt stiftade lagar reglerar hur 
kroppen får och inte får behandlas sexuellt.  
 
Eduards menar att den manliga kroppen betraktas som ett intet, alternativt 
som en social och politisk resurs, men sällan som ett hinder. Män kan vara 
specifika och allmängiltiga samtidigt, medan kvinnor är antingen kvinnor 
eller människor. Människa och man tenderar att smälta samman, medan 
kvinna förknippas med kön, kropp och sexualitet. Detta innebär att en 
kvinna för att betraktas som människa måste förneka sin kropp, som i 
hennes fall är symbolen för passivitet och tillgänglighet. För män finns det 
dock ingen skillnad mellan den naturliga och politiska kroppen, enligt 
Eduards. Den manliga kroppen avkönas och döljs samtidigt som den 
upphöjs till allmängiltig och potent. Andra aspekter av manskroppen som 
dess vithet, heterosexualitet och klasstillhörighet hamnar också i det 
fördolda. Föreställningar om det kroppsliga har en avgörande betydelse för 
hur samhällen är ordnade, menar Eduards. Detta gäller inte bara det 
moraliska planet, utan även socialt och politiskt.17  
 
Föreställningar om en avkönad manlig kropp gör att vi ställs inför problem 
när den manliga kroppen ska passas in i en reglerande kroppspolitik, i detta 
fall sexualbrottslagstiftningen. Jag vill synliggöra hur även den manliga 
kroppen konstrueras för att på så sätt synliggöra det osynliga som tas för 
givet. Jag ifrågasätter också om den manliga kroppen verkligen ses som 
avkönad, allmängiltig och potent i de fall där mannen utsätts för sexuella 
övergrepp. Denna föreställning hör ihop med sociala attribut såsom aktivitet 
och kontroll, vilket inte passar in på föreställningar om en utsatt människa.  
 

1.3.1.3 Maskulinitet och den manliga kroppen 
I ett arbete där konstruktionen av manlighet tas upp bör manlighet och 
maskulinitet behandlas vidare. En fortsatt beskrivning om koppling mellan 
maskulinitet och den manliga kroppen är därför på sin plats. Att kvinnlighet 
historiskt och globalt konstrueras som något avvikande från och underordnat 
en mansnorm är en uppfattning som fler delar. Mansnormen innebär att det i 
hegemoniska diskurser har dragits ett likhetstecken mellan maskulinitet och 
normalitet, maskulinitet och mänsklighet.18

 
Pedagogikprofessorn Raewyn Connell19 skriver i sin studie Maskuliniteter20 
att ett viktigt tema i den moderna genussociologin är att genus inte är 
statiskt i förhållande till social interaktion, utan konstrueras genom 
interaktion. Istället för att behandla allmänna konventioner om maskulinitet 
                                                 
16 Eduards, Maud, Kroppspolitik. Om moder Svea och andra kvinnor, Bokförlaget Atlas, 
Stockholm, 2007, s. 14 f. 
17 Eduards, s. 16 ff. 
18 Lander, Ingrid, Genus, normalitet och avvikelse. Med kroppen som utgångspunkt, I 
Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi, 
Red. Ingrid Lander, Tove Pettersson, Eva Tiby, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 27. 
19 Tidigare R.W. Connell. 
20 Connell, R.W., Maskuliniteter, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 2008. 
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som existerande normer som internaliseras och tillämpas passivt, studerar 
den nya forskningen hur konventioner skapas och omgestaltas inom den 
sociala praktiken.21

 
Connell menar att sann maskulinitet förväntas utgå från den manliga 
kroppen, att den finns inneboende i kroppen eller att den uttrycker något om 
den. Antingen så driver den manliga kroppen på och leder handlandet vilket 
kan exemplifieras genom påståendet att män är aggressivare än kvinnor, 
eller så sätter kroppen gränser för handlandet, till exempel genom 
påståendet att män av naturen inte tar hand om barn. Connell anser att den 
första uppgiften för en social analys är att komma fram till en förståelse av 
mäns kroppar och deras relation till maskuliniteten. Diskussionen i denna 
fråga har dominerats av två motsatta kroppsuppfattningar. Den ena grundas i 
den biologiska vetenskapen där kroppen producerar genusskillnader genom 
genetisk programmering, hormonella olikheter eller genom att könen har 
olika roller i reproduktionen. Enligt den andra, som har används inom 
humaniora och samhällsvetenskap, har kroppen använts som en mer eller 
mindre neutral yta där sociala influenser lämnar sina avtryck. Slutligen har 
en kombination av de båda presenterats, som Connell anser vara baserad på 
”vanligt sunt förnuft”, där både biologiska och sociala influenser samverkar 
för att skapa genusskillnader i beteendet.22 Connell menar att en 
kompromiss mellan biologisk och social determination inte räcker som 
grundval för att redogöra för genus. Att genus i grunden har en kulturell 
karaktär samt kropparnas närvaro och existens anser han dock inte kan 
ignoreras.  
 
Connell beskiver kroppen som ofrånkomlig. Den fysiska upplevelsen av 
manlighet och kvinnlighet är central för den kulturella tolkningen av genus. 
Han beskiver det maskulina genuset som en särskild känsla i skinnet, 
särskilda muskelformer och spänningar, särskilda hållningar och sätt att röra 
sig och särskilda möjligheter när det gäller sex. Kroppsliga erfarenheter 
kommer i centrum när vi betraktar våra liv och kroppen kommer därför i 
centrum för vår förståelse av vem och vad vi är.23

 
Connell argumenterar för en teoretisk position där kroppar ses som deltagare 
i socialt handlande, i skapandet och formandet av vägar för socialt 
uppträdande. Kroppar är både objekt och handlande organ, där handlandet i 
sig självt formar de strukturer inom vilka man tillägnar sig och definierar 
dessa kroppar. Detta kallar Connell för en kroppsreflekterande praktik som 
han också beskriver som en kretsgång. Kroppen reflekteras alltså i 
handlandet och tvärtom.24 Genom dessa kroppsreflekterande praktiker 
bearbetas kroppar av sociala processer och dras på så sätt in i historien. 
Trots detta upphör de dock inte att vara kroppar. Deras materialitet, 
exempelvis den materiella förmågan att anta genus, att föda, att menstruera, 
att öppna sig, att penetrera, att ejakulera, försvinner inte. Genus sociala 
                                                 
21 Connell, s. 69. 
22 Connell, s. 83 f. 
23 Connell, s. 92 f. 
24 Connell, s. 101 ff. 
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process menar Connell innefattar födande och vårdande av barn, ungdom 
och åldrande, njutningen av idrott och sex, arbete, skador och död.25

 
Connell förklarar genus som en social praktik som hela tiden refererar till 
kroppar och det kroppar gör. Han menar att genus existerar därför att 
biologin inte bestämmer det sociala.26

 
Jag ansluter mig till Connells teoretiska position där kroppen blir en del av 
det sociala handlandet. Jag skiljer därför inte på kroppen och det sociala 
handlandet utan behandlar dem som en helhet.  
 

1.3.1.4 Föreställningar om manlighet, den manliga 
kroppen och våldtäkt mot män 

Slutligen så vill jag knyta ihop säcken genom att visa på hur föreställningar 
om manlighet och den manliga kroppen får betydelse i den rättsliga 
regleringen och rättstillämpningen av våldtäkt mot män. 
 
Noreen Abdullah-Khan, brittisk docent i kriminologi och sociologi, 
behandlar i sin bok Male rape. The emergence of a social and legal issue 
våldtäkt mot män. Hon argumenterar för att socialiseringen in i könsroller 
och den sociala konstruktionen av maskulinitet är grunden till de många 
myter och stereotyper som finns kring våldtäkt mot män. Hon lyfter fram 
uppfattningen att det bara är homosexuella män som blir offer för våldtäkt 
som den vanligaste myten. Denna myt ger lite utrymme för möjligheten att 
alla män kan vara potentiella våldtäktsoffer, oavsett sexualitet. Våldtäkt mot 
män osynliggörs och omöjliggörs på så sätt, menar Abdullah-Khan.27 
Sexuellt utnyttjande av män och kvinnor liknar varandra på många sätt. 
Samhällets reaktioner på våldtäkt mot män är dock anmärkningsvärt olik 
reaktionerna på kvinnlig våldtäkt. Det finns ingen tydlig samhällelig 
handlingsplan kring hur ämnet ska hanteras. Kvinnorörelser har utmanat och 
påverkat sättet som kvinnliga våldtäktsoffer bemöts och hur våldtäktsfrågor 
hanteras. Feministisk forskning och debatter har bidragit till en annan 
empatinivå och förståelse bland olika yrkeskategorier och bland 
befolkningen i allmänhet. Erkännandet av våldtäkt mot män har hamnat på 
efterkälken både i forskningssammanhang och i den mediala världen och få 
fall är kända från rättsväsendets sida.28

 
Könsroller skapar och upprätthåller könsskillnader vari strikta 
maskuliniteter definieras. Dessa maskuliniteter upprätthåller föreställningen 
om män som starka, dominanta och kapabla att försvara sig. Föreställningar 
om män är för närvarande sådan att män inte tillåts vara offer för våldtäkt.29 
Kriminologen Nils Christie använder sig av termen ”det ideala offret”. 
Termen syftar på en person eller kategori av individer som, när de drabbas 
                                                 
25 Connell, s. 107. 
26 Connell, s. 110. 
27 Abdullah-Khan, s. 15. 
28 Abdullah-Khan, s. 23. 
29 Abdullah-Khan, s. 25 f. 
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av brott, lättast får fullständig och legitim status som offer. Typexemplet är 
den lilla gamla damen på väg hem efter att ha tagit hand om sin sjuka syster. 
Hon blir slagen i huvudet av en stor man som därefter tar hennes väska och 
använder pengarna till sprit och droger. Offret är alltså svagt och upptaget 
med ett respektabelt projekt. Brottet sker på en plats som man inte kan 
klandras för att vara på. I våldtäktsfall är det ideala offret den unga oskulden 
på väg hem från besök hos sjuka släktingar då hon bli allvarligt slagen eller 
hotad och sedan våldtagen. Långt ifrån denna bild är då den prostituerade 
som försöker larma polis efter att ha blivit våldtagen. 30 Enligt denna teori 
bör omständigheterna kring våldtäkt mot män göra att det kan betraktas som 
en typisk situation där den utsatte har svårt att vinna legitimitet som offer. 
Anlägger man ett viktimologiskt perspektiv i textbehandlingen kan man 
alltså analysera vad som sägs om offer och gärningsperson för att se hur 
dessa utsagor syftar till att stödja eller undergräva offrets legitimitet, 
respektive gärningspersonens skuld. 
 
Viktimologi, som betyder läran om brottsoffret, är en tvärvetenskaplig 
disciplin som spänner över flera vetenskaper, bland annat kriminologi, 
sociologi, psykologi, straffrätt och rättsvetenskap. Viktimologin är en 
relativt ny vetenskap som vuxit fram hand i hand med brottsofferrörelsen, 
som var en gräsrotsrörelse för politiskt stöd till brottsoffer som utvecklades 
på 1970-talet. Denna uppsats är inte av viktimologiskt slag även om den 
ibland tangerar området.31

 
Myter om fysiologisk respons och sexuell njutning kan vara ytterligare 
hinder för en legitim våldtäkt. I våldtäktsmål kan det kritiserade argumentet 
att kvinnans vagina varit fuktig vid den påstådda våldtäkten användas, vilket 
då skulle indikera att hon varit sexuellt upphetsad och njutit av handlingen. 
Att likna vid detta är myten om att ett manligt offers erektion och utlösning 
uttrycker hans njutning av handlingen. Flertalet undersökningar visar på att 
rädsla och stress kan leda till reaktioner på genetalia. Relationen mellan 
känslofyllda situationer och sexuell respons är komplex och varierande. En 
sexuell respons på en attack kan alltså vara en generell kroppslig reaktion på 
ett emotionellt tumult. Föreställningen riskerar en avkriminalisering av 
våldtäkten hos allmänheten i stort.32

  
Föreställningar om manlighet och den manliga kroppen kan få allvarliga 
följder för synen på våldtäkt mot män. Strikt definierade maskuliniteter 
bidrar till myter om den manliga kroppen som omöjliggör manlig våldtäkt. 
Jag anser att föreställningar om det ideala offret, manlighet och den manliga 
kroppen får betydelse för hur manliga våldtäktsoffer behandlas och för 
(o)möjligheten att som man utsättas för övergrepp. 
 

                                                 
30 Christie, Nils, Det idealiska offret, I Det motspänstiga offret, Red. Malin Åkerström, 
Ingrid Sahlin, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 47 f.  
31 För mer information om viktimologi som forskningsdisciplin hänvisas till 
Brottsoffermyndighetens hemsida.  
32 Abdullah-Khan, s. 26 f. 
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1.4 Metod 
I uppsatsen används två metoder, rättsdogmatisk metod och diskursanalytisk 
metod. Dessa redogörs för i följande två avsnitt. 
 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 
Den rättsdogmatiska metoden används i uppsatsens andra kapitel. Där 
fastställs rättsläget kring våldtäkt och sexuellt tvång med hjälp av 
rättskälleläran. Grunden till kapitel två är främst lagtext, förarbeten och 
brottsbalkskommentarer. Det könsperspektiv som jag utgår från gör att vissa 
frågor belyses på ett sätt som kanske inte hade gjorts om en mer strikt 
rättsdogmatisk metod hade används.  
 
Den rättsdogmatiska metoden, eller traditionell juridisk metod, är den metod 
som tas för given i en stor del av rättsvetenskaplig forskning.33 Det är inte 
ovanligt att metodavsnitt i rättsvetenskapliga avhandlingar endast innehåller 
ett konstaterande att traditionell juridisk metod har används utan att 
forskaren närmare definierar begreppet. Görel Granström menar att det inte 
finns en juridisk metod. Beroende på syftet och undersökningsobjektet så 
arbetar jurister med olika metoder för att komma fram till sina resultat. Den 
traditionella juridiska metoden används dock för att fastställa gällande rätt 
på ett särskilt område. Detta görs med hjälp av den så kallade rättskälleläran. 
Rättskälleläran innebär en etablerad gång för hur rättskällorna bör beaktas 
vid fastställandet av gällande rätt. Dessa är, i skriven ordning, lagtext, 
förarbeten, rättspraxis och doktrin.34 Materialet tolkas och systematiseras 
utifrån det aktuella problemet.35  
 
Jag använder den rättsdogmatiska metoden genom att jag med hjälp av 
rättskällorna beskriver den rättsliga regleringen av våldtäkt och sexuellt 
tvång. I förarbetena kan riktlinjer och värderingar utläsas och på så sätt får 
lagtexten det innehåll som lagstiftaren önskat.  
 

1.4.2 Diskursanalytisk metod 
Kapitel fyra består av en diskursanalys av fem rättsfall.  
 
Begreppet diskurs är något oklart. De flesta är dock överens om att ordet 
diskurs innefattar en idé om att språket är strukturerat i olika mönster och att 
människors utsagor följer dessa mönster. Winther Jörgensen och Phillips 
beskriver en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

                                                 
33 Andersson, s. 38. 
34 Granström, Görel, Att arbeta med juridiskt material – metodologiska möjligheter och 
problem, I Frågor, fält och filter. Kriminologisk metodbok, Red. Lena Roxell, Eva Tiby, 
Studentlitteratur, 2006, s. 231 f.  
35 Andersson, s. 39. 
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(eller ett utsnitt av världen)”. En diskursanalys är i sin tur en analys av de 
strukturerade mönstren.36 Den bygger alltså på att olika diskurser 
konstruerar fakta, begrepp och subjekt.37 Utgångspunkten är förenklat att 
sättet vi talar på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra aktiviteter och 
sociala relationer utan istället spelar en aktiv roll i skapandet och 
förändringen av dem.38

 
Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund som utgörs av 
fyra premisser. Den första är en kritisk inställning till sådan kunskap som 
anses vara självklar. Den andra innebär att vår kunskap är kulturellt och 
historiskt präglad och därmed föränderlig över tid. Den tredje visar på 
sambandet mellan kunskap och sociala processer som innebär att vårt sätt att 
uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Den sista är en 
tro på sambandet mellan kunskap och social handling, vilket innebär att en 
viss världsbild gör vissa former av handlingar naturliga och andra 
otänkbara.39

 
Det finns olika diskursanalytiska inriktningar. Min diskursanalys är 
inspirerad av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Fairclough 
betonar att diskursen bidrar till att skapa den sociala världen. Han menar 
dock att diskursen bara är en av flera aspekter av varje social praktik.40

 
I en diskursanalys av straffrätten görs en dekonstruktion av texterna för att 
på så sätt identifiera olika diskurser. Genom att undersöka vilka diskurser 
som inkluderas, men också vilka som exkluderas, synliggörs det som tagits 
för givet.41 Vid en utredning av gällande rätt är ett rättsfall främst intressant 
med tanke på vad det säger om just gällande rätt. I en diskursanalys är det 
inte bara utgången i det enskilda målet eller uttalanden om de strikt rättsliga 
tolkningarna som är intressanta. Istället är det argumentationerna och 
tolkningarna som analyseras i sig.42

 
En diskursanalys av ovan nämnda fem rättsfall har gjorts. Jag har analyserat 
och jämfört olika föreställningar om manlighet och den manliga kroppen. 
Genom att titta närmare på vad som sägs genom ordval och uttryckssätt har 
mönster och föreställningar om manlighet och den manliga kroppen, det vill 
säga diskurser, framträtt. Läsningen av rättsfallen har också visat vad som 
inte sägs, vilket också har varit av betydelse. Mina teoretiska 
utgångspunkter har styrt analysen och de slutsatser jag har kommit fram till.  
 

                                                 
36 Winther Jörgensen, Phillips, s. 7. 
37 Andersson, s. 40. 
38 Winther Jörgensen, Phillips, s. 7. 
39 Winther Jörgensen, Phillips, s. 11 f. 
40 Winther Jörgensen, Phillips, s. 13. 
41 Andersson, s. 41 f. 
42 Andersson, s. 44. 
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1.5 Material 
I detta avsnitt presenteras det material som har använts i arbetet. Den 
rättsdogmatiska delen av uppsatsen är baserad på lagtext, förarbeten och 
kommentarerna till brottsbalken.  
 
Till en början var min avsikt att endast titta på domar från en hovrätt under 
en begränsad tidsperiod. Vid en genomgång av alla våldtäktsdomar från 
Hovrätten över Skåne och Blekinge mellan den första januari 2005 och den 
sista december 2008 påträffades ingen våldtäktsdom där målsäganden var 
man (undantaget våldtäkt mot barn). Utvidgades sökningen till alla 
sexualbrott påträffades två sexuella tvång (varav ett grovt) och två sexuella 
ofredanden. Efter genomförd sökning var en utvidgad sökning nödvändig, 
och även att övergå från en kvantitativ undersökning till en kvalitativ.  
 
Vid slagningar på publicerade domar från övriga hovrätter påträffades två 
våldtäktsdomar, en från Svea hovrätt och en från Göta hovrätt. 2008 kom 
HD med två avgöranden (NJA 2008 s. 482 I och II) som gavs 
referatrubriken Våldtäkt eller sexuellt tvång? (I och II) Även frågan om en 
gärning bedömd som våldtäkt är att anse som mindre grov (I) och om en 
gärning bedömd som sexuellt tvång är att anse som grovt brott (II). 
Avgörande är intressanta eftersom de sätter frågor om likhet och skillnad 
vad gäller manligt och kvinnligt på bordet. 
 
Som underlag för denna uppsats har jag alltså använt mig av de två domarna 
om sexuellt tvång från Hovrätten över Skåne och Blekinge och 
våldtäktsdomarna från Göta och Svea hovrätt samt från HD. HD-avgörandet 
använder jag i sin helhet, vilket innebär att jag analyserar både del I och del 
II, även fast del I har en kvinnlig målsägande. Detta gör jag eftersom jag 
anser att det finns stort utrymme att jämföra domarna för att på så sätt lyfta 
skillnaderna dem emellan. En genomgång av rättsfallen kommer i avsnitt 
3.1. 
 
Arbetet är som nämnts ovan av kvalitativt slag. Urvalet har skett utifrån 
rättsfall med tillräcklig substans för att kunna analyseras. Materialet kan 
tyckas vara väl litet till omfång för att kunna bidra med generella slutsatser. 
Detta är heller inte min avsikt. Jag vill istället lyfta några specifika fall för 
att se vad dessa innehåller. Detta menar jag kan bidra med nya och viktiga 
infallsvinklar på ett område som är relativt outforskat. Utgångspunkten har 
varit HD:s avgörande 2008 då detta på ett mycket bra sätt tillåter en 
jämförelse mellan behandling av den manliga och kvinnliga kroppen. Jag 
har läst domarna i sin helhet, det vill säga såväl övre som undre instans. Vad 
gäller domar med flera åtalspunkter har jag bara analyserat den del som är 
relevant för denna uppsats.  
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1.6 Forskningsläge 
På ämnet våldtäkt mot män finns det ingen svensk straffrättslig litteratur. 
Detta kan förklaras med att det finns väldigt få rättsliga fall av sexualbrott 
mot män. Forskning om manliga våldtäktsoffer inom andra discipliner har 
skett i begränsad omfattning. 
 
Ett mindre antal böcker har skrivits om män som offer för sexualbrott. De 
har psykologiska, sociologiska och kriminologiska infallsvinklar. En av de 
senast utkomna böckerna på ämnet är Noreen Abdullah-Khans Male rape. 
The emergence of a social and legal issue. Abdullah-Khan sammanfattar 
forskningsläget kring våldtäkt mot män som väldigt begränsat. De 
undersökningar som har gjorts koncentrerar sig på olika områden. 
Attitydundersökningar är ett studieobjekt, där attityder till och 
föreställningar om män som offer för sexualbrott undersöks. Här försöker 
man mäta skillnader i reaktioner hos observatörer beroende på om offret 
exempelvis anges vara man eller kvinna, heterosexuell eller homosexuell. 
Ett annat studieobjekt är offerundersökningar genom bland annat enkäter 
och intervjuer av sexualbrottsutsatta.43

 
I sin avhandling Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av 
straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp analyserar Andersson hur 
rättsskyddssubjektets kön, kropp och sexualitet produceras i den 
straffrättsliga hanteringen av sexualbrott. Andersson menar att 
rättsskyddssubjektet kropp och sexualitet i huvudsak producerades som 
kvinnligt. Hon pekar dock på avvikande diskurser i vilka ett manligt 
rättsskyddssubjekt producerades. Till skillnad från det kvinnliga 
rättsskyddssubjektet blev inte offrets vilja avgörande utan hans eller hennes 
förmåga, vilket gjorde att kroppen framställdes som avgränsad och 
otillgänglig. I dessa diskurser kunde även offrets bristande sexuella aktivitet 
inkluderas, vilket producerade en aktiv sexualitet hos rättsskyddsobjektet.44

 
Brå har de senaste fem åren utkommit med två utredningar om 
våldtäktsbrottet; Rapport 2008:13 Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre. 
Utvecklingen under åren 1995-2006 och Rapport 2005:7 Våldtäkt. En 
kartläggning av polisanmälda våldtäkter. Ingen av rapporterna nämner 
våldtäkt mot män.  
 
Några examensarbeten från Lunds universitet rör sexualbrott utifrån ett 
könsperspektiv. Nämnas kan exempelvis Anahita Assadis På (o)lika villkor. 
En feministisk analys av kvinnokroppens diskursviva konstruktion i 
våldtäktsdomar. Som framgår av titeln analyseras konstruktionen av 
kvinnokroppen i våldtäktsdomar. Rebecca Rehnströms Motstånd och vilja – 
en diskursanalys av bedömningen av offrets viljeuttryck vid våldtäkt 
behandlar hur (bristande) samtycke definieras vid sexuellt umgänge och 
huruvida svensk rättspraxis utgår från offrets bristande samtycke som grund 
                                                 
43 Abdullah-Khan, s. 93 ff. 
44 Andersson, s. 261. 
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för straffansvar vid prövning av våldtäkt. Båda dessa uppsatser behandlar 
dock våldtäktsbrottet utifrån utgångspunkten att offret är en kvinna. 
 
Samtidigt som denna uppsats skrivits har Hans Knutagård skrivit en 
masteruppsats som behandlar våldtäkt mot män. Knutagård har gjort ett 
antal djupanalyser med män som blivit utsatta för våldtäkt. Den läggs fram 
vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund den 3 juni. 
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2 Sexualbrotten 
I följande kapitel beskrivs den process och de förarbeten som ligger bakom 
dagens lagstiftning om våldtäkt och sexuellt tvång. Mot bakgrund av detta 
redogörs för gällande rätt på området. I fokus står den sexuella handlingen 
och tvångshandlingen. Syftet med denna genomgång är att läsaren ska sättas 
in i lagstiftningen och bakgrunden till denna för att på bästa sätt kunna 
tillgodogöra sig resonemangen i analysen. Avslutningsvis förs en diskussion 
om lagstiftningen som bekönad.  
 

2.1 Förarbeten till lagstiftningen om 
våldtäkt och sexuellt tvång 

Jag har valt att börja redogörelsen för de förarbeten som ligger bakom vår 
nuvarande lagstiftning med Sexualbrottsutredningen som tillsattes 1971. 
Denna utredning blev startskottet på den stora revidering av våldtäktsbrottet 
som följde 1984. Nedan presenteras i kronologisk följd 1984 års revidering 
av brottsbalken, betänkandet och propositionen Kvinnofrid, betänkandet 
Sexualbrotten – Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och 
angränsande frågor och propositionen En ny sexualbrottslagstiftning. 
Betänkandet och propositionen Kvinnofrid behandlas tillsammans eftersom 
propositionen på det stora hela överensstämmer med betänkandet.  
 

2.1.1 En revidering av våldtäktsbrottet 
1971 tillsatte den socialdemokratiska regeringen den så kallade 
Sexualbrottsutredningen som skulle se över brottsbalkens regler om 
sedlighetsbrott. Utredningen avlämnade fem år senare betänkandet SOU 
1976:9 Sexuella övergrepp: förslag till ny lydelse av brottsbalkens 
bestämmelser om sedlighetsbrott. Betänkandet väckte stor uppmärksamhet 
både vid remissbehandlingen och i den allmänna debatten där kritikerna var 
många. En ny kommitté, som fick namnet 1977 års sexualbrottskommitté, 
tillsattes för förnyad tillsyn av sedlighetsbrotten. 1982 avlämnade 
kommittén betänkandet SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella 
övergrepp som så småningom ledde fram till 1984 års brottsbalksreform.45

 

2.1.1.1 Propositionen Om ändring av brottsbalken 
m.m. (sexualbrotten) 

Brottsbalksreformen, som var ett resultat av proposition 1983/84:105 Om 
ändring av brottsbalken m.m. (sexualbrotten), innebar en genomgående 

                                                 
45 Proposition 1983/84:105, Om ändring av brottsbalken m.m. (sexualbrotten), s. 12 f. 
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omarbetning av våldtäktsbrottet. Det ålderdomliga uttrycket sedlighetsbrott 
byttes ut och kapitlet fick rubriken ”Om sexualbrott”.  
 
Den sexuella handlingen och en könsneutral text 
Våldtäktsbrottet blev i och med reformen könsneutralt och utvidgades. Från 
att endast ha gällt så kallade heterosexuella samlag förövade av en man mot 
en kvinna, ändrades lagstiftningen till att gälla även sexuella övergrepp där 
den sexuella handlingen är av sådan karaktär att den kan jämföras med 
samlag som kan föranleda våldtäkt. Att bestämmelsen gjordes könsneutral 
innebar enligt propositionen att brottet kunde förövas av både män och 
kvinnor och att brottet kunde vara av såväl heterosexuell som homosexuell 
karaktär. Sexualhandlingar jämförbara med samlag angavs vara anala och 
orala samlag och handlingar som man med ledning av omständigheterna kan 
avgöra om handlingen är att jämföra med samlag. Betydande 
omständigheter uppgavs vara om övergreppet varit förenligt med smärta och 
om det har varit av kortare eller längre varaktighet. Själva sexualhandlingen 
skulle dock vara av klart samlagsliknande karaktär för att räknas hit.46 Att 
en man tvingar en kvinna att onanera åt honom gavs som exempel på ett 
sexuellt umgänge som inte skulle kunna jämställas med samlag.47 Då 
våldtäktsbrottet fortsatt reserverades för de allvarligaste formerna av sexuell 
kränkning kompletterades bestämmelsen genom att straffbestämmelsen 
sexuellt tvång infördes i svensk rätt.48  
 
Tvångshandlingen 
Tidigare bestämmelser om tvångshandlingen föreslogs stå kvar. Denna 
innebar att gärningsmannen använt våld eller allvarligt hot för att uppnå sitt 
syfte, så kallat råntvång. Med våld menades i första hand fysisk misshandel, 
inkluderat ringa fall av fysiskt våld. Att försätta offret i vanmakt eller annat 
sådant tillstånd likställdes med våld. Hot likställt med våld angavs vara 
sådant hot som innebär trängande fara eller framstår som trängande fara. 
Hotet kunde riktas både mot offret direkt eller mot annan person som är 
närvarande.49

 
Sexuellt tvång 
Brottsbestämmelsen ”frihetskränkande otukt” föreslogs ersättas med en 
bestämmelse om sexuellt tvång. Denna bestämmelse var avsedd att fånga 
upp de fall där tvångshandlingen inte varit så allvarlig att straffansvar för 
våldtäkt föreligger. Tvånget i föreslagen ny bestämmelse skulle vara likställt 
med olaga tvång i 4 kap. 4 § BrB.50

 
Våldförande 
Bestämmelsen om våldförande upphävdes genom reformen. Ett sexuellt 
övergrepp bedömdes genom denna bestämmelse som mindre grovt om 
parterna vid gärningstillfället hade eller tidigare hade haft en stadigvarande 

                                                 
46 Prop. 1983/84:105, s. 17 f. 
47 Prop. 1983/84:105, s. 51. 
48 Prop. 1983/84:105, s. 17 f. 
49 Prop. 1983/84:105, s. 18 f. 
50 Prop. 1983/84:105, s. 19. 
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sexuell relation till varandra. Likaså offrets beteende innan övergreppet 
tillgavs betydelse. Genom upphävandet av straffbestämmelsen våldförande 
kom detta att sakna betydelse för brottsrubriceringen.51  
 

2.1.2 Betänkandet och propositionen 
Kvinnofrid 

Genom ett regeringsbeslut 1993 tillkallades en kommission, 
Kvinnovåldskommissionen, med uppdrag att utifrån ett kvinnoperspektiv 
göra en översyn av frågor som rör våld mot kvinnor. I juni 1995 avlämnades 
betänkandet Kvinnofrid52. Slutbetänkandet innehöll förslag till åtgärder för 
att förbättra stödet och hjälpen till kvinnor som utsatts för våld och andra 
övergrepp och åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor. Ett flertal 
lagändringar föreslogs, bland annat i brottsbalkens sjätte kapitel.  
 
Den sexuella handlingen 
I brottsbalkens sjätte kapitel ville kommissionen se en utvidgning av 
våldtäktsbegreppet till att omfatta alla de sexuella handlingar som 
omfattades av begreppet sexuellt umgänge.53 Här avsågs exempelvis 
handlingar som innebär samlagsliknande rörelser där parterna varit 
påklädda, eller att tvinga en kvinna att onanera åt en man.54

 
I efterföljande proposition55, som även den fick namnet Kvinnofrid, gick 
regeringen inte på kommissionens linje då man ansåg att den riskerade att 
urvattna våldtäktsbrottet så att det förlorar i styrka och att de allvarliga 
övergreppen i praktiken skulle komma att ges ett lägre straffvärde. En 
utvidgning av ansvaret för våldtäkt föreslogs istället på så sätt att det 
förutom samlag även kom att omfatta sådana handlingar som innebär en 
kränkning jämförbar med kränkningen som uppkommer vid påtvingat 
samlag. Exempel på sådana handlingar som angavs var att föra in föremål 
eller en knytnäve i en kvinnas underliv, så kallad fistfucking. Kränkningens 
art istället för sexualhandlingen som sådan lyftes alltså fram. Detta innebar 
att samlag, handlingar som är att jämföra med samlag och handlingar som 
innebär en kränkning jämförlig med den som uppkommer vid ett påtvingat 
samlag genom lagändringen kom att upptas av våldtäktsbegreppet.56

 
Tvångshandlingen 
Ingen förändring av tvångshandlingen föreslås av regeringen. Man vill inte 
heller ändra uttrycket ”vanmakt eller annat sådant tillstånd” till ”hjälplöshet 
eller annat hjälplöst tillstånd” som kommissionen föreslagit.57

 

                                                 
51 Prop. 1983/84:105, s. 20 f.  
52 SOU 1995:60, Kvinnofrid. 
53 Proposition 1997/98:55, Kvinnofrid, s. 19. 
54 Prop. 1997/98:55, s. 91. 
55 Prop. 1997/98:55, Kvinnofrid. 
56 Prop. 1997/98:55, s. 91.  
57 Prop. 1997/98:55, s. 92. 
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Sexuellt tvång 
Kommitténs förslag på ett utvidgat våldtäktsbegrepp skulle ha inneburit att 
det sexuella tvånget hade slopats och de lindrigaste fallen av sexuellt tvång 
hade betecknats som sexuellt ofredande.58 Genom utvidgningen av 
våldtäktsbestämmelsen begränsades tillämpningsområdet för sexuellt tvång. 
 
En könsneutral lagtext 
Kvinnovåldskommissionen föreslog i sitt betänkande en ändring av 
våldtäktsbestämmelsens utformning där man ville frångå den könsneutrala 
formuleringen. Detta motiverades med att man ville spegla att det till största 
delen är män som våldtar kvinnor och att straffbestämmelsens första stycke 
därför borde behandla en mans behandlande av en kvinna, medan ett andra 
stycke skulle behandla en mans behandlande av en annan man eller en 
kvinnas handlande mot en annan kvinna eller en man.59 Denna förändring 
genomfördes inte då regeringen ansåg att det var angeläget att så långt som 
möjligt upprätthålla principen om att all lagtext ska vara könsneutral. I 
propositionen föreslås en ändring till en könsneutral lagtext i brottsbalkens 
3-6 kapitel. Regeringen sade också att den fortsatta revideringen av 
brottsbalken så långt som möjligt ska sträva efter att göra även andra delar 
av brottsbalken könsneutral.60

 

2.1.3 Betänkandet Sexualbrotten – Ett ökat 
skydd för den sexuella integriteten och 
angränsande frågor 

I juni 1998 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att göra en total 
översyn av bestämmelserna om sexualbrott. Översynen skulle omfatta såväl 
det materiella innehållet som systematik, lagteknik och språk. 2001 lade 
1998 års Sexualbrottskommitté fram sitt betänkande SOU 2001:14 
Sexualbrotten – Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och 
angränsande frågor.61

 
Den sexuella handlingen 
Sexualbrottskommittén menade att kränkningen som ett sexuellt övergrepp 
innebär är den gemensamma nämnaren för alla sexualbrott. Genom att inte 
beakta den sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten 
har förövaren av ett sexualbrott tillfogat offret en kränkning. Man menade 
att regleringen av sexualbrott borde fästa mindre vikt vid vilken 
sexualhandling det är fråga om och istället ta fasta på den sexuella 
kränkningen och dess art. Detta ansåg kommittén borde framkomma 
tydligare i lagtexten.62

                                                 
58 Prop. 1997/98:55, s. 89. 
59 SOU 1995:60, s. 279. 
60 Prop. 1997/98:55, s. 88 f. 
61 Proposition 2004/05:45, En ny sexualbrottslagstiftning, s. 18. 
62 SOU 2001:14, Sexualbrotten – Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och 
angränsande frågor, s. 110 f.  
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Kommittén kritiserade uttrycken ”sexuellt umgänge” och ”samlag” och 
ansåg inte att dessa ord borde användas i brottsbalkens sjätte kapitel. 
Samlag i straffrättslig mening omfattar endast vaginala samlag mellan en 
man och en kvinna. Uttrycket uppfattas dock ofta avse även orala och anala 
samlag vilket gör det otydligt. Kommittén poängterade att lagtexten så långt 
som möjligt ska vara neutral såtillvida att den är tillämplig på både 
heterosexuella och homosexuella handlingar och att detta ska framgå direkt 
av ordalydelsen. Ordet ”umgänge” menade man är ett positivt laddat ord och 
i vanligt språkbruk är ”sexuellt umgänge” uttryck för frivilligt och 
ömsesidigt handlande. Ur pedagogisk synpunkt ansåg kommittén att det i 
lagtexten borde användas ett uttryck som bättre ger uttryck för att det är en 
gärning som är ett ensidigt handlande och som utgör en sexuell kränkning.63

 
Kommittén föreslog en ändring av uttrycket ”sexuellt umgänge” till ”sexuell 
handling”. Uttrycket sexuell handling skulle motsvara i allt väsentligt det 
sexuellt umgänge inneburit, det vill säga främst direkt varaktig beröring av 
den andres könsorgan eller beröring av den andres kropp med det egna 
könsorganet. En viss utvidgning av begreppet ansåg kommittén dock var 
nödvändig. Man ville inte att varaktigheten av den sexuella handlingen 
skulle vara av betydelse. Istället skulle handlingens sexuella prägel, för båda 
eller antingen för gärningsmannen eller för offret, och om handlingen varit 
avsedd att kränka offrets sexuella integritet läggas till grund för 
bedömningen. Det räcker att handlingen typiskt sätt syftat till att väcka eller 
tillfredsställa sexualdriften. Exempel på sexuella handlingar som angavs var 
vaginala, orala och anala samlag, att onanera eller masturbera åt någon 
annan, eller annars smeka någon sexuellt.64

 
Den sexuella kränkningen 
Vid utformandet av våldtäktsbestämmelsen menade kommittén att vikt ska 
läggas vid arten och graden av den sexuella kränkning som har 
åstadkommits genom det påtvingade sexuella övergreppet. Vilken sexuell 
handling det har varit fråga om bör inte ha någon avgörande betydelse. 
Kommittén ansåg inte att ett vaginalt samlag bör utgöra en jämförelsenorm 
eller vara bestämmande för ”kränkningshöjden”. Anledningen till detta 
angavs vara att det finns en risk med att den sexuella handlingen i det 
enskilda fallet jämförs med samlag eftersom våldtäktsbestämmelsen kan 
bedömas som snävare än nödvändigt. Kommittén ifrågasatte också om just 
ett påtvingat vaginalt samlag är mest representativt för vad som utgör en 
allvarligt kränkande sexuell handling.65

 
Tvångshandlingen 
I kommitténs uppdrag låg att utreda de skäl som talade för och emot att 
bristen på samtycke ska vara avgörande för ansvaret för våldtäkt istället för 
våld eller hot. Kommittén ansåg inte att det fanns skäl för att ta bort kravet 
på tvång. Kommittén ansåg däremot att kravet på tvång i bestämmelsen om 
våldtäkt borde ges en lindrigare grad. Detta ledde till ett förslag på att kravet 
                                                 
63 SOU 2001:14, s. 119 f.  
64 SOU 2001:14, s. 150 ff. 
65 SOU 2001:14, s. 156 ff. 
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på råntvång skulle slopas och ersättas med ett krav på olaga tvång. Detta 
eftersom kravet på tvång i praxis redan tunnats ut så pass mycket att det 
snarare kunde jämföras med olaga tvång. Kommittén ansåg att även när 
någon med en sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange 
någon för brott eller att om annan lämna menligt meddelande, kan ansvar 
för olaga tvång komma i fråga om tvånget är otillbörligt.66

 
Kommittén föreslog vidare att straffansvar för våldtäkt bör omfatta en 
gärningsman som tilltvingar sig en allvarligt kränkande sexuell handling 
med en annan person genom att utnyttja att denna person inte kunnat värja 
sig. Kommittén förespråkade att ordet ”vanmakt” skulle tas bort från 
lagstiftningen. Istället för att straffansvar endast ska gälla då någon försätter 
en annan person i vanmakt och sedan utnyttjar att personen befinner sig i 
tillståndet ansåg kommittén att straffansvar skulle föreligga även då någon 
utnyttjar att offret redan befinner sig i vanmakt eller annat hjälplöst 
tillstånd.67  
 
En könsneutral lagtext 
Även i detta betänkande diskuterades huruvida lagtexten skulle ha en 
könsneutral utformning. Kommittén konstaterar att de flesta sexualbrott 
begås av män mot kvinnor och flickor. Ett av kommitténs övergripande 
syften var att föreslå åtgärder som ökar jämställdheten mellan kvinnor och 
män. Detta förhållande ansågs inte utgöra tillräcklig anledning att i 
lagstiftningen om sexualbrott frångå annars gällande principer att språket i 
lagtexter ska vara könsneutralt.68

 
Sexuellt tvång 
Trots utvidgningen av våldtäktsbestämmelsen ansåg Sexualbrottskommittén 
att det fortfarande fanns ett behov av en bestämmelse som är subsidiär till 
våldtäktsbestämmelsen. Man ville alltså behålla straffbestämmelsen sexuellt 
tvång. Straffansvar bör enligt kommittén föreskrivas för den som tvingar en 
annan person att företa eller tåla en sexuell handling. Detta skulle kunna 
innebära exempelvis att gärningsmannen håller fast en kvinna, för in sin 
hand under hennes kläder och därefter ett finger i hennes könsorgan. Ett 
annat exempel som kommittén ansåg skulle falla under sexuellt tvång var att 
gärningsmannen med tvång förmår en kvinna att onanera åt honom. 
Omständigheterna i det enskilda fallet skulle få avgöra om handlingen varit 
allvarligt kränkande, och i sådana fall falla under våldtäktsbestämmelsen, 
eller inte allvarligt kränkande och då falla under sexuellt tvång.69

 

                                                 
66 SOU 2001:14, s. 138 ff. 
67 SOU 2001:14, s. 164 ff. 
68 SOU 2001:14, s. 121. 
69 SOU 2001:14, s. 188. 
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2.1.4 Propositionen En ny 
sexualbrottslagstiftning 

Sexualbrottskommitténs betänkande blev upptakten till regeringens 
proposition En ny sexualbrottslagstiftning som i sin tur ledde till 2005 års 
reform av sexualbrottslagstiftningen. Genom lag (2005:90) reviderades 
sjätte kapitlet i brottsbalken och fick ett nytt innehåll. Lagen trädde i kraft 
den 1 april 2005. En del brottsrubriceringar ändrades och det gjorde även 
vissa gränsdragningar mellan en del av sexualbrotten. Tillämpningsområdet 
för våldtäkt utvidgades. Kravet på tvång förändrades och en del andra 
gärningar som tidigare bedömts som sexuellt utnyttjande utgör numera 
våldtäkt.  
 
Den sexuella handlingen 
Regeringen delade Sexualbrottskommitténs bedömning att det från såväl 
språkliga som sakliga utgångspunkter fanns skäl att byta ut uttrycket 
”sexuellt umgänge” mot ”sexuell handing”. Man instämde också med 
kommittén i det att en sexuell handling skulle kunna avse även situationer 
som inte omfattar någon sådan varaktig kroppslig beröring eller där 
gärningsmannen själv vidtar eller förmår offret att vidta flera olika 
handlingar som sedda var för sig inte kvalificerar för bedömningen ”sexuell 
handling” men som sedda tillsammans i sin helhet gör det. Karaktäriserande 
för sexuella handlingar angavs vara att gärningsmannen på ett eller annat 
sätt använder eller utnyttjar offrets kropp som ett hjälpmedel för att bereda 
sig själv sexuell tillfredsställelse.70

 
Den sexuella kränkningen 
Regeringen ansåg inte att en ny sexualbrottslagstiftning skulle frångå 
anknytningen till samlag och istället fokusera på den sexuella kränkningen. 
Detta ansågs medföra svårigheter att begränsa det brottsliga området. 
Eftersom domstolen redan enligt då gällande lagstiftning i första hand skulle 
göra en jämförelse mellan kränkningarna och inte mellan 
sexualhandlingarna som sådana så ansåg regeringen att 
våldtäktslagstiftningen på detta sätt väl inrymmer de mest allvarliga och 
kränkande övergreppen. I och med att anknytningen till samlag behölls 
innebar en ändring av begreppet ”sexuellt umgänge” till ”sexuell handling” 
knappt någon förändring.71

 
Tvångshandlingen 
Regeringen ansåg i likhet med kommittén att kravet på tvång i 
våldtäktsbestämmelsen inte skulle bytas ut mot bristande samtycke.72 
Bestämmelsen föreslogs innehålla ett lägre krav på tvång. Här delade man 
kommitténs bedömning att det för straffansvar ska vara tillräckligt att 
gärningsmannen har använt sådant våld som avses i 4 kap. 4 § brottsbalken 
om olaga tvång. Regeringen ansåg däremot inte att kravet på hot bör 

                                                 
70 Proposition 2004/05:45, s. 32 ff. 
71 Prop. 2004/05:45, s. 45 f. 
72 Prop. 2004/05:45, s. 36 ff. 
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utvecklas så mycket som kommittén föreslagit. Regeringen ansåg det vara 
lämpligt att likställa kravet på hot med sådant hot som avses i 
straffbestämmelsen om olaga tvång i 4 kap. 4 § första stycket första 
meningen brottsbalken. När det gäller graden av våld skulle det vara 
tillräckligt att gärningsmannen har använt sig av sådant våld som betecknas 
våld mot person. Även andra former av lindrigare hot, som att tvinga en 
person till samlag genom att slå sönder den andres tillhörigheter, ansåg 
regeringen skulle anses som tillräckliga för ansvar för våldtäkt.73

 
Regeringen föreslog att tillämpningsområdet för våldtäkt skulle utvidgas till 
att omfatta fall där någon med en person genomför samlag eller handling 
jämförbar 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. Regeringen 
förespråkade också att uttrycket ”vanmakt” skulle utmönstras ur 
lagstiftningen.74

 
Sexuellt tvång 
Regeringen ansåg att bestämmelsen om sexuellt tvång även i fortsättningen 
skulle vara subsidiär till våldtäktsbestämmelsen. Även de så kallade 
utnyttjandefallen ansågs behöva ha en subsidiär bestämmelse. Denna skulle 
fånga upp de fall där gärningsmannen har genomfört en sexuell handling 
genom att otillbörligt utnyttja att offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd 
även om den sexuella handlingen inte varit så kvalificerad att förfarandet 
fallit in under bestämmelsen om våldtäkt. Bestämmelsen om sexuellt tvång 
reglerar alltså de fall då gärningsmannen i annat fall än som avses i 
våldtäktsbestämmelsen genom olaga tvång framtvingar en sexuell handling 
eller genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § med en person 
som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Regeringen ansåg alltså att sexuellt 
tvång skulle omfatta sådana fall där tvånget inte varit så allvarligt eller där 
den sexuella handlingen inte varit så kvalificerad som det som avses i 
våldtäktsbestämmelsen. 75

 

2.2 Gällande rätt 
I föregående avsnitt presenterades vägen fram till dagens lagstiftning, 
gällande rätt. I detta avsnitt klargörs för rättsläget idag. De bestämmelser 
som redogörs för är 6 kapitlet 1 § brottsbalken som reglerar våldtäkt och 6 
kapitlet 2 § brottsbalken som reglerar sexuellt tvång.  
 

                                                 
73 Prop. 2004/05:45, s. 41 ff. 
74 Prop. 2004/05:45, s. 42 ff. 
75 Prop. 2004/05:45, s. 57 ff. 
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2.2.1 Våldtäkt 
Våldtäkt och grov våldtäkt regleras i 6 kapitlet 1 § brottsbalken: 
 

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. Lag 
(2005:90). 

 
Brottet våldtäkt kan begås av både män och kvinnor och offret kan vara man 
eller kvinna. Övergreppet kan vara av såväl heterosexuell som homosexuell 
karaktär. Inga begränsningar finns avseende relationen, eller frånvaron av 
någon sådan, mellan gärningsman och offer. Om ett barn utsätts för sexuellt 
övergrepp ska 4 § tillämpas. Som ovan nämnt så innebar 1998 års 
lagändring att våldtäkt kan begås genom gärningar som med hänsyn till 
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med ett 
påtvingat samlag. Fokuseringen ska vara på vad gärningsmannen har gjort 
och inte på offret.76

 
Samlag 
För att ett samlag ska anses föreligga ska en mans och en kvinnas könsdelar 
ha kommit i beröring med varandra. Det krävs inte att någon penetrering har 
skett. Sexuella handlingar mellan personer med samma kön är alltså inte att 
betrakta som samlag i lagens mening, men kan ändå betraktas som våldtäkt 
genom bestämmelsens andra delar.77

 
Den sexuella handlingen 
Utgångspunkten för att en sexuell handling har begåtts är att det har 
förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring antingen av den andres 
könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet. Andra 
                                                 
76 Brottsbalken, en kommentar, kap. 1-12. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten 
m.m., Holmqvist Lena, Leijonhufvud Madeleine, Träskman Per Ole, Wennberg Suzanne 
Supplement 20, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 6:7. 
77 Brottsbalken, en kommentar, s. 6:7. 
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handlingar kan bedömas som sexuella om de har haft en påtaglig sexuell 
prägel samt varit ägnade att tydligt kränka den andre personens sexuella 
integritet. För att en sexuell handling ska bedömas som våldtäkt får man ta 
ledning av omständigheterna. Av betydelse är omständigheter som om 
övergreppet har varit förenat med smärta, och om det har varit av kortare 
eller längre varaktighet.78

 
I NJA 2008 s. 482 I och II prövade HD frågan om sexuella handlingar var 
jämförliga med samlag eller inte, det vill säga om gärningen som förövats 
var våldtäkt eller sexuellt tvång. Detta är ett av de rättsfall som analyseras i 
nästa kapitel.  
 
Tvångshandlingen 
Våldsrekvisitet omfattar idag, utöver våld som utgör misshandel (3 kap. 5 § 
brottsbalken) eller betvingande av den kroppsliga rörelsefriheten, även de 
fall av fysisk kraftanvändning som är tillräcklig för olaga tvång (4 kap. 4 § 
brottsbalken). De hot som kan föranleda ansvar för våldtäkt är att 
gärningsmannen tvingat offret genom hot om brottslig gärning av något 
slag. Hotet kan avse såväl person som egendom. Kriminaliseringen 
motsvarar det hot som konstituerar olaga tvång (4 kap. 4 § första stycket 
första meningen brottsbalken). Hotet behöver inte vara riktat mot offret 
direkt och även outtalade hot, kunkludent framförda hot, inkluderas.79

 
Det finns ett tvångsrekvisit i första stycket. Offret måste ha uppmärksammat 
den misshandel, eller det våld eller hot om brottslig gärning som har 
förelegat så att gärningsmannen kan sägas ha tvingat offret på detta sätt. 
Våldet eller hotet ska ha varit en förutsättning, om än inte den enda, för att 
gärningen kunde genomföras.80

 
Hjälplöst tillstånd 
Kriminaliseringen i andra stycket avser fall då offret inte har tvingats. Det 
kan röra sig om situationer där offret till exempel har varit medvetslös, 
sovande, berusad eller påverkad av andra droger än alkohol, sjuk, skadad 
eller psykiskt störd och därmed varit i ett sådant hjälplöst tillstånd att ett 
krav på tvång inte kunnat uppfyllas. Hur det hjälplösa tillståndet har 
uppkommit har ingen betydelse för bedömningen av om våldtäkt har 
förövats. Utnyttjandet ska vara otillbörligt. Straffbestämmelsen är till för att 
skydda den som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd och som därigenom inte 
kan värna om sin sexuella integritet. Sexuella handlingar som inte innebär 
angrepp på den sexuella integriteten är inte otillbörliga. Bedömningen av 
om en person har befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd ska göras i sin helhet. 
Omständigheter som var för sig inte är tillräckliga kan sammantaget 
bedömas vara tillräckliga.81

 

                                                 
78 Brottsbalken, en kommentar, 6:8. 
79 Brottsbalken, en kommentar, 6:10. 
80 Brottsbalken, en kommentar, 6:10. 
81 Brottsbalken, en kommentar, 6:11. 

 28



Ansvar för våldtäkt förutsätter att samtliga rekvisit är täckta av 
gärningsmannens uppsåt.82

 

2.2.2 Sexuellt tvång 
Bestämmelsen om sexuellt tvång finns i 6 kapitlet 2 § brottsbalken: 
 

 Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång 
förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt 
tvång till fängelse i högst två år. 
 
Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses 
i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges 
där. 
 
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för 
grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en 
förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag 
(2005:90). 
 

Sexuellt tvång begås av den som genom olaga tvång förmår en annan person 
att företa eller tåla en sexuell handling. Våldtäktsbestämmelsen har företräde 
framför bestämmelsen om sexuellt tvång. Sådant sexuellt tvång som enligt 1 
§ andra stycket innebär att gärningsmannen genomför en sexuell handling 
genom att otillbörligt utnyttja att offret befinner sig i ett hjälplöst tillstånd 
faller alltså under våldtäktsbestämmelsen.83

 
Vad som i 2.2.1 är sagt angående gärningsmannens och offrets kön, om 
handlingen varit av heterosexuell eller homosexuell karaktär och så vidare 
gäller även här.84

 
Den sexuella handlingen 
Det krav på sexuell handling som finns i 2 § är inte begränsat som i 1 § där 
handlingen måste vara samlag eller med samlag jämförliga sexuella 
handlingar. Utgångspunkten är den samma som i 1 §, nämligen att det har 
förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring antingen av den andres 
könsorgan eller av den andres kropp med det egna könsorganet. Handlingen 
ska ha haft en påtaglig sexuell prägel samt varit tydlig ägnad att kränka 
offrets sexualitet. I bedömningen kan också vägas in om handlingen ägt rum 
vid flera tillfällen. Posering och att någon blottar sig faller inte in under 
sexuellt tvång. Däremot att förmå någon att posera medan gärningsmannen 
berör offrets ben eller bröst och samtidigt blottar sig själv och onanerar inför 
den andra är en sådan handling som faller under paragrafen. Handlingar som 
innebär att gärningsmannen på något sätt använder eller utnyttjar offrets 

                                                 
82 Brottsbalken, en kommentar, 6:13. 
83 Brottsbalken, en kommentar, s. 6:18. 
84 Brottsbalken, en kommentar, s. 6:18. 
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kropp som ett hjälpmedel för att bereda sig själv sexuell tillfredsställelse ör 
sexuella handlingar.85

 
Tvångshandlingen 
Med olaga tvång avses samma som i 4 kap. 4 § brottsbalken. De fall av 
olaga tvång som innebär att en person genom misshandel eller annars med 
våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon till en sexuell 
handling bedöms inte enligt 2 § om 1 § är tillämplig och gärningen är 
våldtäkt. Det finns inte någon skillnad avseende vålds- och hotrekvisiten i 1 
§ och 2 §.86

 
Genom straffbestämmelsen sexuellt tvång straffbeläggs sådana handlingar 
som inte faller under 1 § men som ändå innefattar att gärningsmannen 
genomför sexuella handlingar. Exempel på en sådan handling är att onanera 
åt den andre personen. En sådan handling mot en sovande person bedömdes 
som sexuellt tvång i NJA 2008 s. 482.87

 
För straffansvar krävs även här att samtliga rekvisit är täckta av 
gärningsmannens uppsåt.88

 

2.3 En bekönad sexualbrottslagstiftning 
I flera av sexualbrottsutredningarna sedan 1984 har en diskussion förts kring 
den neutralt utformade textens varande eller icke-varande. Det främsta 
argumentet till ett ifrågasättande av en könsneutral lagtext i just 
våldtäktsbestämmelsen tycks ha sin utgångspunkt i 
jämställdhetsproblematik. Denna argumentation liknar den som ligger 
bakom fridskränkningsbestämmelserna där mäns våld mot kvinnor regleras i 
en särskild bestämmelse om kvinnofridskränkning. 
Sexualbrottskommissionens betänkande är dock det enda betänkandet där 
man faktiskt har förespråkat en ändring.89  
 
Trots lagtextens könsneutrala utformning är lagstiftningen tydligt bekönad. I 
förarbetena talar man om offret som kvinna och förövaren som man. 
Sexualbrottskommittén diskuterar kring ämnet på följande sätt: 
 

De flesta sexualbrott begås av män mot kvinnor och flickor. Ett av 
kommitténs övergripande syften med kommitténs arbete är att föreslå 
åtgärder som ökar jämställdheten mellan kvinnor och män. Detta förhållande 
utgör dock inte tillräcklig anledning att i lagstiftningen om sexualbrott frångå 
annars gällande principer att språket i lagtexter skall vara könsneutralt.90

 

                                                 
85 Brottsbalken, en kommentar, 6:18 f. 
86 Brottsbalken, en kommentar, 6:20. 
87 Brottsbalken, en kommentar, 6:20 f. 
88 Brottsbalken, en kommentar, 6:21. 
89 SOU 1995:60, s. 279, se också avsnitt 2.1.2. 
90 SOU 2001:14, s. 120. 
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Utgångspunkten att gärningsmannen är en man och offret är en kvinna gör 
lagstiftningen både bekönad och heteronormativ. Handlingar som skulle 
kunna vara tillämpliga på båda könen beskrivs som heterosexuella, där den 
utsatta är kvinna: 
 

Det är t.ex. tillräckligt att en man med sitt könsorgan berör en annan del av en 
kvinnas kropp än hennes könsorgan.91

 
Ett annat exempel på en situation som även fortsättningsvis bör kunna 
omfattas av bestämmelsen om sexuellt tvång är att gärningsmannen med 
tvång förmår en kvinna att onanera åt honom.92

 
Sexualbrottskommittén behandlar samkönade sexuella övergrepp i ett 
avsnitt som man kallar Övergrepp i homosexuella förhållanden. Här skrivs 
det allmänt om våld i samkönade relationer: 
 

Det har sagts att det finns vissa gemensamma drag i all partnermisshandel, 
oavsett om det är i ett heterosexuellt eller ett homosexuellt par som den 
förekommer. … Det är vidare självklart att våld och sexuella övergrepp inom 
homosexuella förhållanden och parternas strategier kan utvecklas på samma 
sätt som beskrivits om heterosexuella förhållanden där det förekommer.  93

 
Att på detta sätt behandla en grupp människor i ett avskilt avsnitt bidrar 
ytterligare till lagens beköning. Hade lagen verkligen varit könsneutral hade 
den kunnat tillämpas på alla sexuella övergrepp utan att en könstillhörighet 
först hade behövt bestämmas.  
 
Refereringen till samlaget som ett heterosexuellt samlag med kontakt mellan 
ett manligt och ett kvinnligt könsorgan är ytterligare exempel på lagens 
bekönade karaktär.  
 

                                                 
91 SOU 2001:14, s. 145. 
92 SOU 2001:14, s. 188. 
93 SOU 2001:14, s. 93. 
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3 Analys 
I följande kapitel görs en diskursanalys av de framtagna rättsfallen för att 
urskilja föreställningar om den manliga kroppen och manlighet vid 
sexualbrott mot män. Inledningsvis ges en redogörelse för 
sakomständigheterna i fallen. Analysen är sedan indelad i tre avsnitt efter de 
identifierade huvuddiskurserna. Dessa är för det första diskursen om krav på 
motstånd. Den andra diskursen tog upp den manliga gärningsmannen. Här 
talades om relationen mellan offrets motstånd och förövarens våld, där 
förövarens våld betonades. I den tredje diskursen dominerade tanken om 
den manliga kroppen som mindre skyddsvärd.  
 

3.1 De analyserade fallen 
Nedan följer en kort redogörelse för innehållet i de utvalda fallen och 
respektive domstols domslut.  
 

3.1.1 NJA 2008 s. 482 I och II  
För att läsaren ska kunna tillgodogöra sig diskussionen i analysen redogörs 
för både del I och II i detta rättsfall. I del I är målsäganden alltså kvinna. 
 

3.1.1.1 NJA 2008 s. 482 I 
Den tilltalade dömdes för att ha stuckit in sina fingrar i målsägandens 
underliv medan hon sov. Den tilltalade avbröt sitt handlande så snart 
målsäganden vaknat och klargjort att hon inte var intresserad av sexuellt 
umgänge. Händelsen utspelade sig hemma hos målsäganden där den 
tilltalade och hans kompis stannat över natten efter en fest.  
 
Hudiksvalls tingsrätt konstaterade att det var fråga om en sexuell handling 
men att denna var att bedöma som sexuellt tvång. Även Hovrätten för Nedre 
Norrland bedömde att handlingen skulle rubriceras som sexuellt tvång med 
hänvisning till att kränkningen som handlingen inneburit inte kunde anses 
helt jämförbar med den kränkning som ett tilltvingat samlag innebär. 
 
HD ansåg att gärningen var att bedöma som våldtäkt. 
 

Kränkningen av att utsättas för en sådan handling måste anses snarlik 
kränkningen av att utsättas för ett påtvingat samlag. 
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3.1.1.2 NJA 2008 s. 482 II (B 3954-07 Högsta 
domstolen, B 3766-07 Svea hovrätt, B 772-06 
Mora tingsrätt) 

Den tilltalade dömdes för att med sin hand onanera målsägandens 
könsorgan när denne sov. Målsäganden, som vid tidpunkten för händelsen 
var 17 år gammal, var provanställd i det företag som den tilltalade ägde. 
Händelsen utspelade sig på ett hotellrum i samband med en resa som 
företaget arrangerat.  
 
Mora tingsrätt ansåg att den sexuella handlingen på grund av kränkningen 
mot en så ung person och omständigheterna i övrigt var jämförlig med 
samlag. Vidare menade man att målsäganden på grund av sömn befann sig i 
ett hjälplöst tillstånd samt att målsäganden otillbörligt utnyttjats. Den 
tilltalade dömdes för våldtäkt.  
 
Även Svea hovrätt ansåg att kränkningen var lika allvarlig som kränkningen 
vid ett påtvingat samlag. Till tingsrättens domskäl tillägger man att 
målsäganden befunnit sig långt hemifrån i ett berusat tillstånd där den 
tilltalade påtagit sig ansvaret för målsäganden. Hovrätten rubricerade 
gärningen som våldtäkt.  
 
HD fann att gärningen var att bedöma som sexuellt tvång.  
 

Att en gärningsman onanerar åt en annan person torde i de flesta fall inte 
utgöra ett sådant övergrepp som innefattar en kränkning jämförlig med den 
kränkning som uppstår vid ett påtvingat samlag. 

 
Man ansåg inte att några skäl fanns att bedöma aktuell handling på annat 
sätt.  
 

3.1.2 B 2732-05 Svea hovrätt, B 221-05 
Nyköpings tingsrätt 

Målsäganden och den tilltalade träffandes på en pub i Nyköping. De kände 
inte varandra sedan tidigare. Vid halv två-tiden lämnade de puben och 
skiljdes åt. Den tilltalade körde sedan ifatt målsäganden och erbjöd denne 
skjuts. Istället för att åka direkt mot den plats de bestämt körde den tilltalade 
till en parkering. Här tvingade han målsäganden till analt och oralt samlag. 
 
Både Nyköpings tingsrätt och Svea hovrätt dömde den tilltalade för 
våldtäkt.  
 

 33



3.1.3 B 458-07 Göta hovrätt, B 2855-06 Eksjö 
tingsrätt 

Målsäganden och den tilltalade befann sig på en fest tillsammans. De kände 
inte varandra sedan tidigare. När målsäganden lämnade festen gjorde den 
tilltalade denne sällskap. När de genade över ett förskoleområde föste den 
tilltalade målsäganden i en riktning som denne inte ville gå. Han slog sedan 
målsäganden över nacken så att denne föll till marken. Därefter drog han ner 
den tilltalades byxor och försökte tränga in i hans anus med sin penis eller 
ett finger. Detta lyckades inte och den tilltalade slutade efter en stund och lät 
målsäganden lämna platsen.  
 
Både Eksjö tingsrätt och Göta hovrätt ansåg att gärningen var en sådan 
sexuell handling som är att jämställa med samlag och dömde den tilltalade 
för våldtäkt. 
 

3.1.4 B 1005-05 Hovrätten över Skåne och 
Blekinge, B 727-05 Lunds tingsrätt 

Den tilltalade är far till två vänner till målsäganden. Vid aktuellt tillfälle bad 
den tilltalade målsäganden om hjälp att hitta numret till en pizzeria i Höör 
som han var intresserad av att köpa. Den tilltalade hämtade upp 
målsäganden i sin bil och de begav sig till Höör för att kolla upp pizzerian. 
På vägen hem började den tilltalade ställa frågor om målsägandens 
sexualitet. Han parkerade sedan bilen så att den var dold bakom en 
sopcontainer. Här tvingade han målsäganden att onanera åt honom och att 
utföra oralsex.  
 
Vid tidpunkten för den åtalade gärningen hade den nya sexualbrottslagen 
ännu inte trätt i kraft, vilket resulterar i att tidigare lagstiftning är tillämplig 
på fallet. 
 
Lunds tingsrätt fann att våldet inte varit av den karaktären att rekvisiten för 
våldtäkt varit uppfyllda. Istället ansåg man det vara fråga om lindrigare våld 
av det slag som medför att straffbestämmelsen sexuellt tvång blivit 
tillämplig. Med hänsyn till målsägandens relativt låga ålder, 16 år, och 
omständigheterna i övrigt bedömdes gärningen som grovt sexuellt tvång. 
Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde tingsrättens dom. 
 

3.1.5 B 486-07 Hovrätten över Skåne och 
Blekinge, B 1486-05 Lunds tingsrätt 

Den tilltalade är en väninna till målsägandens mamma. Hon var vid aktuell 
händelse i målsägandens hem och satt och drack alkohol tillsammans med 
hans mamma. Efter att målsäganden gått och lagt sig och somnat vaknade 
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han av att den tilltalade satt i hans säng och höll i hans könsorgan med sin 
hand som hon rörde upp och ner.  
 
Lunds tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge bedömde gärningen 
som sexuellt tvång. Hovrätten motiverar detta med att den sexuella 
handlingen inte med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i 
övrigt kunde anses jämförlig med samlag. 
 

3.2 Krav på motstånd 
Målsägandenas inställning till det inträffade tar upp en stor del av 
domskälen. Inställningen visas väldigt tydligt genom flera exempel på hur 
målsäganden på något sätt har motsatt sig den handling som var under 
prövning. Inställningen har visats genom både fysiskt och verbalt motstånd, 
eller genom att målsäganden har försökt ta sig från platsen. Denna diskurs 
kan jämföras med diskurserna om offrets viljeuttryck i Anderssons analys 
om de gränsdragande rekvisiten.94 Förväntningarna på motstånd från 
målsägandens sida visar sig bland annat i följande citat: 
 

Han svarade då [den tilltalade] att han absolut inte ville det. … Han försökte 
därför tala lugnt med [den tilltalade] och bad denna att få lämna bilen.95

 
Här har målsäganden verbalt motsatt sig sexuellt umgänge. Den tilltalade 
fortsatte angripa målsäganden både verbalt och fysiskt och penetrerade 
målsäganden analt. Målsäganden fortsätter att visa sin inställning: 
 

Han började gråta och bad att [den tilltalade] skulle sluta.96

 
Ytterligare exempel där förväntningarna på målsäganden att visa sin 
inställning genom motstånd är följande: 
 

Han försökte ta sig upp, men [den tilltalade] tryckte ned honom och försökte 
tränga in i honom med fingret eller penisen. Han försökte komma loss och 
grät.97

 
I detta fall har målsäganden gjort fysiskt motstånd genom att försöka 
komma loss och ta sig från platsen.  
 
Domstolarnas krav på motstånd är omfattande och målsäganden förväntas 
inte bara visa motstånd till en början, utan under hela händelseförloppet. 
 

Han var livrädd och grät och försökte hela tiden få dän [den tilltalade] men så 
fort han lyckats få bort honom från stjärten var han där igen. Han försökte 
också hela tiden ta sig upp från marken men lyckades inte.98

                                                 
94 Se Andersson, s. 218 f.f. 
95 B 221-05, Nyköpings tingsrätt, s. 5. 
96 B 221-05, Nyköpings tingsrätt, s. 5. 
97 B 458-07, Göta hovrätt, s. 4. 
98 B 2855-06, Eksjö tingsrätt, s. 5.  
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Om målsäganden slutade göra motstånd krävdes en förklaring till varför. I 
ett längre händelseförlopp har hot och våld gjort att målsäganden efter ett 
tag ”gett upp”, slutat kämpa emot och gjort vad gärningsmannen krävt.  
 

Målsäganden svarade då att han verkligen inte ville det. Han drog sig 
samtidigt bort från [den tilltalade]. … När målsäganden försökte hålla emot 
märkte han att [den tilltalade] tryckte hårdare. Han kunde därför inte hålla 
emot. … Målsäganden kunde inte göra motstånd; han kände rädsla för vad 
som skulle kunna hända honom om han försökte göra motstånd. 
Målsäganden kände att han inte hade något annat val än att göra som [den 
tilltalade] sade till honom. Eftersom [den tilltalade] fortfarande tryckte på 
målsägandens nacke under det att målsäganden hade [den tilltalades] penis i 
sin mun, tror målsäganden inte att han skulle ha kunnat dra tillbaka sitt huvud 
i detta skede.99

 
Föreställningar om hur man bör bete sig i en övergreppssituation visar alltså 
att övergreppet villkoras med ett motstånd. Detta motstånd ska visas på ett 
tydligt sätt så att det uppfattas av den tilltalade. Vad som är intressant ur 
denna synvinkel är att domstolarna i samtliga fall lagt avgörande vikt vid 
målsägandens uppfattning av händelsen. Det är alltså inte utsagorna som 
sådana som villkoras, utan hur målsäganden förmedlat sin inställning till 
företagen gärning till den tilltalade.  
 
Till skillnad från en våldtäkt där en man våldtar en kvinna, där man kan 
diskutera huruvida domstolen utgår från ett mansperspektiv och på så sätt 
blir bekönad, kan man i dessa fall inte utgå från tanken om två motsatser. 
Det finns däremot ingen anledning att för den sakens skull anta att 
mansperspektivet inte existerar. Föreställningar om rätten som en könlös 
objektiv aktör blir istället ännu lättare osynliggjorda i dessa fall. Detta gäller 
även i fallet där den tilltalade är kvinna. När målsäganden är man framställs 
målsäganden som könlös. Tanken på den manliga kroppen som avkönad och 
dold har tagits upp i avsnitt 1.3.1.2. Målsägandens könlösa tillstånd i 
relation till gärningsmannen tas upp i diskursen om den manliga 
gärningsmannen.  
 
Kravet på målsäganden att visa motstånd kan kopplas samman med 
förväntningar på målsäganden att förklara varför motstånd eventuellt har 
uteblivit. En kropp betraktas följaktligen som tillgänglig om inte motstånd 
visas.100 En koncentration kring hur målsäganden försökt göra motstånd och 
hindra den tilltalade, antingen fysiskt eller verbalt, låg i centrum i 
domskälen. Motståndsskyldigheten resulterade i flera fall i att domstolarna 
fann det uppenbart att offret inte frivilligt deltagit i det inträffade. 
Domstolarna talar mycket sällan om offrets vilja. Ändå tolkas offrets 
beteende, främst motståndet, samt på vilket sätt berättelsen om övergreppet 
framställs som bevis för samtycke eller bristande samtycke. Domstolen talar 
följaktligen indirekt om offrets (bristande) samtycke. Endast i en av 
domarna talas det om bristande samtycke. Här hänvisas det till utredningen i 
stort och uppgifter om målsägandens beteende efter händelsen. 

                                                 
99 B 727-05, Lunds tingsätt, s. 6 f. 
100 Jämför Andersson, s. 235 f. 
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Uppgiften om att det inte rört sig om ett frivilligt sexuellt umgänge från 
målsägandens sida vinner vidare stöd av den utredning i övrigt som åklagaren 
åberopat. De uppgifter som målsägandens moder och [ett vittne] har lämnat, 
om det upprörda tillstånd som målsäganden befann sig i på eftermiddagen 
och kvällen den 30 januari, är t.ex. svåra att förena med tanken på att det 
skulle ha varit fråga om ett frivilligt sexuellt umgänge.101

 
I flera av fallen har målsäganden intagit en passiv ställning på grund av 
rädsla för vad som skulle kunna hända om denne gjorde motstånd.  
 

Eftersom han kände sig hotad och rädd gjorde han dock som han blev 
tillsagd. … Målsäganden lämnade inte bilen och ropade inte heller på hjälp 
eftersom han inte visste vad som i så fall skulle kunna hända; han visste t.ex. 
inte om [den tilltalade] var beväpnad eller om denne skulle komma att 
misshandla honom.102

 
Förväntningar att sätta gränser för den egna kroppen ställs på 
sexualbrottsoffer oavsett könstillhörighet. Man kan dock diskutera huruvida 
dessa förväntningar har samma bakgrund. Det skulle vara lätt att anta att 
föreställningar om mannen som stark och kapabel att försvara sig styr varför 
domstolarna förväntar sig att mannen ska motsätta sig ett övergrepp om han 
inte samtycker. I de fall där mannen inte beter sig enligt dessa normer 
förväntas han förklara varför. Diskursen om den manliga gärningsmannen 
tar upp några föreställningar som har med denna fråga att göra och 
diskuteras vidare i nästa avsnitt.  
 
I fyra av fem fall har målsäganden visat sig underlägsen den tilltalade 
genom att på något sätt ha givit vika för dennes påtryckningar. Ett undantag 
till detta är det av fallen där gärningsmannen är en kvinna. Här har 
målsäganden visat en handlingskraft.  
 

Han blev förbannad och körde ut henne ur rummet.103

 
Detta fall skiljer sig från övriga på flera plan. I rättsfallet är det över lag 
väldigt lite fokus på den sexuella handlingen.  
 
Lars Gårdfeldt kände en rädsla för att bli anklagad för att ”ha bett om det”. 
Denna skuldbeläggning går hand i hand med kravet att sätta gränser och 
göra sig otillgänglig. Skuld kan ses som motsatspol till kravet på motstånd. 
 

3.3 Den maskulina gärningsmannen 
Målsägandens motstånd visas i förhållande till gärningsmannens våld, eller 
hot om våld. I domskälen betonas således tvångshandlingen varigenom 
gärningsmannen förgriper sig mot offret. Tvångshandlingen är som tidigare 
nämnt rekvisit för att våldtäktsbrott ska anses föreligga. Gärningsmannen 

                                                 
101 B 727-05, Lunds tingsrätt, s. 10 f.  
102 B 727-05, Lunds tingsrätt, s. 6. 
103 B 1486-05, Lunds tingsrätt, s. 11. 

 37



har enligt diskursen om den maskulina gärningsmannen inte bara använt 
våld utan framställs också som starkare än målsäganden. I första hand 
fysiskt starkare: 
 

[Den tilltalade] hotade då att slå ihjäl honom och slog honom hårt med 
knytnäven på höger lår. …[Den tilltalade] föreföll honom mycket stark och 
dennes aggressiva tonfall gjorde honom väldigt rädd.104

 
Han försökte ta sig upp till knästående men [den tilltalade] tryckte ner honom 
hela tiden. [Den tilltalade] var starkare än han.105

 
När målsäganden försökte hålla emot märkte han att [den tilltalade] tryckte 
hårdare. Han kunde därför inte hålla emot.106

 
Genom att förtydliga gärningsmannens fysiska styrka förklaras offrets 
svaghet, alltså att denne inte lyckats värja sig mot övergreppet. Även när 
gärningsmannen inte genom direkt fysisk handling visar sig starkare så 
framställs han ha övertaget genom att han genom hot, ofta om fysiskt våld, 
får målsäganden att göra som han vill. 
 

Ytterligare några meter efter det att han gjort sig fri tog [den tilltalade] ett 
rejält tag i hans jacka och ledde/föste honom mot gaveln på gymnastiksalen. 
Då blev han rädd och trodde att han skulle åka på stryk.107

 
Eftersom han kände sig hotad och rädd gjorde han dock som han blev 
tillsagd. … Målsäganden lämnade inte bilen och ropade på hjälp eftersom 
han inte visste vad som i så fall skulle kunna hända; han visste t.ex. inte om 
[den tilltalade] var beväpnad eller om denne skulle komma att misshandla 
honom.108

 
Föreställningar om mannen som stark och kapabel att försvara sig är svåra 
att tillämpa vid sexualbrott mot män. Dessa föreställningar för snarare 
tankarna till situationer där en man blir attackerad på krogen och försvarar 
sig mot angriparen genom att slå tillbaka. I föregående avsnitt beskrivs hur 
målsäganden konstrueras som könlös. I relation till den tilltalade blir denna 
konstruktion komplicerad. Den tilltalade beskrivs nämligen i manliga termer 
som förstärker och poängterar dennes manlighet. Beskrivande ord som 
aggressiv och stark som dessutom används i komparativform framhäver den 
tilltalade som man och manlig. I relation till sitt offer framställs därmed den 
tilltalade som man genom att han bekläds i förmanligande ord. 
Målsägandens svaghet förklaras därmed genom gärningsmannens fysiskt 
överlägsna styrka.  
 
För att någon som blivit utsatt för ett övergrepp ska behandlas som ett offer 
måste denne enligt Christies teori om det ideala offret kunna hävda sitt 
offerskap. För att passa in i den förväntade offerrollen krävs att den utsatte 
på något sätt har varit i underläge. Denna teori kan förklara varför så mycket 

                                                 
104 B 221-05, Nyköpings tingsrätt, s. 5. 
105 B 2855-06, Eksjö tingsrätt, s. 5.  
106 B 727-06, Lunds tingsrätt, s. 6. 
107 B 2855-06, Eksjö tingsrätt, s. 4. 
108 B 727-05, Lunds tingsrätt, s. 6. 
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vikt läggs just vid målsägandens motstånd och den tilltalades våld. 
Utformningen av tvångsrekvisitet i våldtäktsbestämmelsen och 
bestämmelsen om sexuellt tvång stämmer väl överens med föreställningen 
om en fysiskt starkare gärningsman.  
 
Den tilltalades rädsla för att bli påkommen med att ha haft sexuellt umgänge 
med en man ger uttryck för den sexuella handlingens tabustämpel. I en 
diskussion om manlighet är påståendet att manlighet förknippas med 
heterosexualitet viktig. En homosexuell handling riskerar i det 
sammanhanget att förminska eller tillintetgöra den tilltalades identitet som 
man. 
 

[Den tilltalade] är själv inte bisexuell. Att han ville ha sexuellt umgänge med 
målsäganden berodde på nyfikenhet. De uppgifter som målsäganden lämnat, 
om att [den tilltalade] skulle ha uppgett att han tidigare hade träffat en man 
från Chile, är felaktiga.  … Anledningen till att [den tilltalade] till en början 
förnekade att han haft sexuellt umgänge med målsäganden var att han blev 
förhörd av en kvinnlig polis och att han hade svårt att tala med henne 
eftersom han skämdes.109

 
Efter händelsen ångrade han det han gjort tillsammans med målsäganden. 
Han uppmanade därför målsäganden – möjligen på ett sätt som för 
målsäganden framstod som bryskt och hotfullt – att inte för någon berätta vad 
som hänt dem emellan. Han är själv inte homosexuell och tyckte det hela var 
mycket pinsamt.110

 
Känslan av skam visas i fallet med en kvinnlig tilltalad istället genom att 
målsäganden visar sig besvärad att berätta om händelsen. 
 

Målsäganden har gett intryck av att vara mycket besvärad över att inför rätten 
behöva redogöra för vad som inträffat den aktuella kvällen.111

 
Ytterligare reaktioner från målsägandena som visar på skam framkommer i 
fler domar. 
 

Han ville inte anmäla det som hänt eftersom han kände sig så förnedrad och 
äcklad, skämdes, var ledsen och grät.112

 
Att förklara varför målsäganden misslyckats att försvara sig och samtidigt 
uttrycka en skam för detta kan ses som ett försök att bibehålla målsägandens 
manlighet. Tanken på den manliga kroppen som ointaglig genom 
föreställningar om att män kan försvara sig stämmer väl överens med sättet 
som gärningsmannen beskrivs. En manskropp som ändå har intagits 
förklaras med en fysiskt överlägsen gärningsman. 
 
En följd av att gärningsmannen framställs som manlig är att offret framställs 
som mindre manlig, alternativt inte manlig alls, det vill säga könslös. 
Föreställningar om den manliga kroppen som avkönad, allmängiltig och 
                                                 
109 B 727-05, Lunds tingsrätt, s. 9. 
110 B 221-05, Nyköpings tingsrätt, s. 8. 
111 B 1486-05, Lunds tingsrätt, s. 13.  
112 B 2855-06, Eksjö tingsrätt, s. 5.  
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potent kan alltså inte appliceras på sexualbrott mot män. Det manliga offret 
framställs som avkönad i relation till gärningsmannen eftersom denne 
framställs som bekönad. Maskulinitet förväntas som tidigare nämnt utgå 
från den manliga kroppen. Den manliga kroppen förväntas vara kapabel att 
sätta gränser för handlande, i detta fall att inte bli utsatt för sexualbrott. En 
man som inte beter sig som förväntat degraderas därmed till icke-man. Det 
är alltså på grund av att gärningsmannen bekönas som offret avkönas. Ett 
offer tillåts inte beskrivas i manliga termer.  
 

3.4 En mindre skyddsvärd kropp 
Den manliga kroppen framställs som mindre skyddsvärd än den kvinnliga. 
Övergrepp som innebär beröring av det manliga könsorganet utan mannens 
samtycke anses inte vara så kränkande att handlingen kan jämföras med ett 
påtvingat samlag. I NJA 2008 s. 482 I och II konstaterar HD att 
målsäganden i båda målen befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd samt att det är 
uppenbart att den handling som utförts är en sexuell handling i den mening 
som avses i 6 kap. brottsbalken. Härefter skiljer HD på bedömningen av om 
kränkningens art och omständigheterna i övrigt varit jämförbar med den 
kränkning ett påtvingat samlag innebär. HD anser att det kränkningsmässigt 
finns en skillnad mellan att föra in fingrar i en kvinnas underliv och ”att 
onanera åt” en annan. I det andra fallet finner HD att gärningen är att 
bedöma som sexuellt tvång: 
 

Att en gärningsman onanerar åt en annan person torde i de flesta fall inte 
utgöra ett sådant övergrepp som innefattar ett sådant övergrepp som 
innefattar en kränkning jämförlig med den som uppstår vid ett påtvingat 
samlag (se prop. 2004/05:45 s. 59 och 141). Några skäl att bedöma den i 
målet aktuella handlingen på annat sätt har inte framkommit. Den gärning 
som hovrätten funnit styrkt skall således bedömas som sexuellt tvång enligt 6 
kap. 2 § BrB.113

 
I det första fallet finner HD att gärningen är att bedöma som våldtäkt: 
 

[Målsäganden] har utsatts för en inte obetydlig penetrering av underlivet, 
vilket lett till viss smärta. Kränkningens av att utsättas för en sådan handling 
måste anses snarlik kränkningen av att utsättas av ett påtvingat samlag. Även 
med beaktande av att händelseförloppet varit kortvarigt måste den handling 
som [den tilltalade] utfört med hänsyn till kränkningens art och övriga 
omständigheter anses jämförlig med samlag. Den gärning som hovrätten 
funnit styrkt skall alltså bedömas som våldtäkt.114

 
Fallen liknar varandra på så sätt att det har varit fråga om beröring med 
fingrar/hand på könsorgan. Det som skiljer dem åt är att målsäganden är 
kvinna i det ena fallet och man i det andra. I det ena fallet har fingrarna varit 
i könsorganet medan handen i det andra fallet varit på könsorganet. Det 

                                                 
113 NJA 2008 s. 482 II (B 3954-07, s. 7). 
114 NJA 2008 s. 482 I. 

 40



manliga könsorganet kan inte penetreras vilket gör den första handlingen 
omöjlig att genomföra på en man.  
 
Genom ordvalet ”att onanera åt” någon har man lagt in en värdering i hur 
denna handling ska bedömas. Formuleringen används både av HD och i 
förarbetena.115 När man gör något åt någon uppfattas det ofta som en tjänst 
vilket gör att handlingen redan genom att beskriva den med dessa ord blir 
mindre allvarlig, ”istället för att du ska behöva göra det själv så gör jag det 
åt dig”. Ordet ”onanera” används inte alls genom beskrivningen av 
handlingen i fall nummer I även om handlingen som sådan skulle kunna 
betraktas som att onanera. Det kvinnliga könsorganet kan onaneras både 
utanpå och inuti. Genom att endast skydda könsorganet insida görs det 
manliga könsorganet mindre skyddsvärt. Petter Asp och Magnus Ulväng 
menar att det finns goda skäl att ibland se på frågor om grader av sexuell 
kränkning från ett slags intimitetsperspektiv där man kan börja utifrån och 
gå inåt, där insidan uppfattas som mest integritetsnära: 
 

Utgångspunkten för vardaglig samvaro är i princip icke-beröring. Vi rör 
ibland vid varandra (ofta för att uttrycka mild intimitet såsom vänskap, 
uppskattning osv.), men beröring av vissa delar av kroppen uppfattas som 
något högst integritetsnära. Och det synes vara otvetydigt att det som 
uppfattas som allra mest integritetsnära är kroppens insida (det är t.ex. tydligt 
att det är en sak att utbyta kindpussar och en annan att kyssas, en sak att 
hjälpa någon genom en omfamning och en annan att nyttja mun-mot-mun-
metoden och än tydligare är att ”beröring” av håligheter i underlivet är 
integritetsnära); huden skulle lite populärt kunna sägas vara människans inre 
klädlager.116

 
Asp och Ulväng menar vidare att tanken på det integritetsnära öppnar 
ytterligare för tanken att det kan vara skillnad på sex och sex. Att onanera åt 
någon verkar exempelvis ur denna synpunkt vara mindre långtgående från 
integritetssynpunkt än att genomföra fullbordade samlag. Detta tar Asp fasta 
på i sina kommentarer till HD:s domskäl. Han menar att utgångspunkten för 
bedömningen enligt denna förklaringsmodell skulle vara skillnad snarare än 
likhet. Om denna argumentation godtas innebär inte HD:s dom en 
omotiverad olikbehandling av två i grunden likvärdiga fall. Istället innebär 
domen ett särskiljande av två olika fall.117

 
En annan utgångspunkt som Asp menar är möjlig är den att HD på något 
sätt tar sin utgångspunkt i den mänskliga kroppen och låter dessa skillnader 
skymma frågor om kränkning och sexuellt självbestämmande. Detta öppnar 
för en slags strukturell diskriminering av män genom att deras sexuella 
självbestämmande inte skyddas på samma sätt som kvinnors. Ett utnyttjande 
av det manliga könsorganet bedöms som mindre allvarliga.118

                                                 
115 Se exempelvis Prop. 2004/05:45, s. 31. 
116 Asp, Petter, Ulväng, Magnus, Tvång, utnyttjande och kriminalisering av sexköp, I Josefs 
resa. Vänbok till Josef Zila, Red. Petter Asp, Claes Lernestedt, Iustus förlag AB, Uppsala, 
2007, s. 44 f. 
117 Asp, Petter, Grader av kränkning – våldtäkt eller sexuellt tvång? I Juridisk tidskrift 
2008-09, s. 83. 
118 Asp, s. 83. 
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Båda förklaringsmodellerna kan tolkas som att den manliga kroppen är 
mindre skyddsvärd. Trots skillnaderna mellan det manliga och kvinnliga 
könsorganet är det själva beröringen som i denna diskussion bör stå i 
centrum. Båda könsorganen kan beröras, men beröringen av det manliga 
anses som mindre kränkande.  
 
Diskursen om en mindre skyddsvärd kropp finns inte i underrätterna. Där 
ansåg man att kränkningen i del II var jämförlig med ett påtvingat samlag. I 
tingsrättens domskäl kan man läsa: 
 

Vidare har tingsrätten kommit fram till att denna sexuella handling på grund 
av kränkningens art mot en så ung person och omständigheterna i övrigt är 
jämförlig med samlag. Det råder heller ingen tvekan om att målsäganden på 
grund av sömn befann sig i ett hjälplöst tillstånd samt att målsäganden 
otillbörligt har utnyttjats.119

 
Vidare skriver hovrätten i sina domskäl: 
 

Redan av de skäl som tingsrätten redogjort för har målsäganden utsatts för en 
mycket allvarlig kränkning. Därtill kommer att målsäganden befunnit sig 
långt hemifrån i ett berusat tillstånd, i vilket han – trots sin ungdom – försatts 
med [den tilltalades] goda minne, och att målsäganden bort känna sig trygg i 
[den tilltalades] sällskap, eftersom denne måste anses ha påtagit sig ansvaret 
för målsäganden under den resa där det sexuella övergreppet skedde. Mot 
bakgrund av det anförda anser hovrätten att målsäganden har utsatts för en så 
allvarlig kränkning att gärningen bör rubriceras som våldtäkt.120

 
Dessa domskäl kan jämföras med det liknande målet där gärningsmannen 
var kvinna. Även i detta fall rörde gärningsmannen vid målsägandens 
könsorgan när denna sov. Detta rubricerades dock som sexuellt tvång, vilket 
också var vad åklagaren hade yrkat. Tingsrätten motiverar inte domslutet 
närmare. 
 

Sammantaget menar tingsrätten att åtalet för sexuellt tvång är styrkt. 
Gärningen ska bedömas som åklagaren gjort.121

 
Hovrätten utvecklar sina domskäl något mer. 
 

Den sexuella handling hon utsatt målsäganden för kan dock inte med hänsyn 
till kränkningens art och omständigheterna i övrigt anses jämförlig med 
samlag.122

 
Diskursen om en mindre skyddsvärd kropp återfinns alltså endast i domen 
från HD och stöds i viss mån av det fallet där gärningsmannen var en 
kvinna. Efter HD:s dom kan diskursen dock anses befäst eftersom det nu är 
en del av gällande rätt.  
 

                                                 
119 B 722-06, Mora tingsrätt, s. 3. 
120 B 3766-07, Svea hovrätt, s. 3. 
121 B 1486-05, Lunds tingsrätt, s. 13. 
122 B 486-07, Hovrätten över Skåne och Blekinge, s. 2. 
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Kränkningens art tycks vara beroende av om det skett en penetrerande 
handling eller inte. Insidan av kroppen anses vara mer skyddsvärd. Att just 
dessa två fall är så tacksamma att visa skillnader i hur domstolen ser på 
mäns och kvinnors kroppar och dess skyddsvärde är eftersom 
omständigheterna i de båda fallen varit snarlika. Båda målsägandena har 
sovit när den sexuella handlingen initierades, vilket har inneburit att något 
våld inte har används. Båda gärningsmännen upphörde också med den 
sexuella handlingen då målsägandena vaknat.  
 
I detta sammanhang kan det förhållande att man låter samlag vara 
utgångspunkt för bedömningen om våldtäkt har begåtts i lagens mening 
kritiseras, och har också gjorts. Samlagsutgångspunkten innebär att 
våldtäktsbrottet definieras utifrån en traditionell manlig syn på 
heterosexualitet vilket påpekas av bland andra Andersson.123 Petter Asp 
menar att den särställning samlaget får i rättslig mening vad gäller graden av 
kränkning inte kan motiveras på annat sätt än (möjligen) genom hänvisning 
till tradition. Asp menar att det närmast är uppenbart att man genom denna 
utformning utesluter andra gärningar som i kränkningshänseende kan vara 
minst lika allvarliga, som till exempel anala ”samlag”. Med detta menar Asp 
inte att samlag nödvändigtvis behöver vara en orimlig utgångspunkt för att 
dra gränsen mellan två brottstyper. Asp medger att bestämmelsen är 
påtagligt heteronormativ men menar att detta inte behöver innebära problem 
i annat hänseende.124  
 
Diskursen om en mindre skyddsvärd kropp är på ett sätt mindre tydlig 
genom att domstolarna inte belyser skillnaderna, eller likheterna, mellan den 
manliga och kvinnliga kroppen. I några av fallen där det sexuella 
övergreppet har bestått av beröring av könsorganet har domstolen diskuterat 
huruvida handlingen varit att bedöma som våldtäkt eller sexuellt tvång och 
måste alltså därigenom ha bedömt handlingens kränkande karaktär. I ett av 
fallen har kränkningen inte bedömts. Istället har handlingen konstaterats 
vara en sexuell handling och därefter har den bedömts vara sexuellt tvång. 

                                                 
123 Andersson, s. 128. 
124 Asp, s. 81. 
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4 Slutsatser 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur den manliga kroppen och 
manlighet konstrueras vid sexualbrott mot män. Jag har använt mig av 
diskursanalytisk metod för att göra denna undersökning. Diskursanalysen 
har resulterat i att tre diskurser har identifierats som jag har valt att kalla 
krav på motstånd, den manliga gärningsmannen och en mindre skyddsvärd 
kropp. I detta avsnitt avser jag presentera de slutsatser som kan dras utifrån 
ovan förevisat och analyserat material. 
 
Att lagen är bekönad har konstaterats i avsnitt 2.3. Detta gör att 
sexualbrottslagstiftningen riktar in sig på fall där gärningsmannen är man 
och brottsoffret är kvinna. När så inte är fallet blir bedömningen annorlunda. 
Genom att offret inte är kvinna kan det heller inte iklädas kvinnliga termer. 
Eftersom offret är just offer kan det inte heller iklädas manliga termer 
eftersom manlighet kopplas till tankar på en otillgänglig kropp. Manliga 
brottsoffer blir därför könlösa.  
 
Diskursen om krav på motstånd visar att målsäganden på ett tydligt sätt 
måste ha visat sin inställning till mot denne företagen gärning genom att ha 
gjort motstånd. Uteblivet motstånd kräver en förklaring. Detta sammantaget 
ger slutsatsen att målsägandens kropp i materialet betraktas som tillgänglig 
om motstånd inte visats. Förväntningar att sätta gränser för den egna 
kroppen ställs därmed på sexualbrottsoffer oavsett könstillhörighet. Detta 
krav att aktivt skydda den kroppsliga och sexuella integriteten ger lätt 
upphov till skuldkänslor hos offer för sexualbrott. Övergreppet innebär ett 
misslyckande att göra sig otillgänglig.  
 
Diskursen om den manliga gärningsmannen visar på att gärningsmännen i 
materialet bekönas medan offren avkönas. Genom att betona 
gärningsmannens fysiska överlägsenhet förklaras offrets svaghet. I relation 
till gärningsmannen förlorar det manliga offret sin status som man och görs 
könlös. Föreställningar om mannen som stark och kapabel att försvara sig 
gör sexualbrott mot män komplicerade eftersom det är närmast omöjligt för 
ett offer att vara offer och man samtidigt.  
 
Den manliga kroppen framställs genom NJA 2008 s. 482 som mindre 
skyddsvärd än den kvinnliga kroppen. Eftersom endast insidan av 
könsorganet anses vara skyddsvärt uppnår inte det manliga könsorganet 
samma rättsliga skydd. Mäns sexuella självbestämmande skyddas därmed 
inte på samma sätt som kvinnors. Våldtäktsbestämmelsen ska enligt 
lagstiftaren sparas till de mest kränkande sexuella handlingarna. Genom 
detta prejudikat fastställs det att ett utnyttjande av det manliga könsorganet 
ska bedömas som mindre kränkande och mindre allvarlig än ett utnyttjade 
av det kvinnliga. Detta kan beskrivas som en slags strukturell diskriminering 
av män.  
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Sexuella övergrepp anses vara ett av de mest kränkande brotten en person 
kan utsättas för. Den sexuella integriteten har ett högt skyddsvärde i 
lagstiftarens ögon. Tyvärr anses inte den manliga kroppen vara lika 
skyddsvärd som den kvinnliga. Satsningar på att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor riskerar i all välmening att placera lika allvarliga brott mot män i en 
mindre fördelaktig ställning. Jag ser ingen anledning till varför den manliga 
sexuella integriteten ska ses som mindre skyddsvärd än den kvinnliga. 
Tydligt är att det finns vissa svårigheter att se män som offer. 
Föreställningar om den manliga kroppen som otillgänglig och om vad som 
är manligt gör det svårt för manliga sexualbrottsoffer att hävda sitt 
offerskap. Det tycks som att manliga sexualbrottsoffer framställs som 
könlösa för att det efter rådande föreställningar blir för komplicerat att ta itu 
med en man som offer.  
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