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Abstract 

 
This paper focuses on the distinction between the private and the public in relation to violence 

and sexual crimes against women in relationships and intimate relationships. Historically, 

violence and sexual abuse in intimate relationships has been placed in the private sphere away 

from the law. Concepts such as "family matter" and "family violence" has expressed that a 

certain level of violence has been considered to be normal within families and between 

husband and wife. In Sweden, there was a substantial change in the legislation when marital 

rape was included in the Penal Code of 1962. The primary material in this essay is a review of 

a number of current Court of Appeal judgments in Sweden dealing with violent and sexual 

crimes against women in relationships. The concepts used in the courts of appeal formulations 

have been studied. From a gender and rights perspective can be noted that a number of 

judgments, based on the language used, can be interpreted as the woman subjected bearing a 

certain "responsibility" or having some responsibility for the crimes she endured. For 

example, she has not clearly enough shown and expressed her unwillingness to have 

intercourse. The study has also demonstrated an awareness of gender power relations between 

men and women in the courts of appeal arguments. This can be inferred from words and 

concepts used by the judges and may be seen as an important result of the predominantly 

feminist criticism that has been levelled against judicial panels set to deal with violence 

against women over the years. 
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1. Inledning 
 

Kvinna brännskadad efter lägenhetsbråk.  

En 53-årig man greps på söndagen, misstänkt för att medvetet ha åsamkat sin 38-

åriga fru allvarliga brännskador. Han är nu misstänkt för mordförsök alternativt 

grov misshandel. I bostaden fanns även två barn.1 

 

Citatet ovan är hämtat från en artikel i en av Malmös två morgontidningar, Skånska 

Dagbladet, publicerad i april 2012. Vid första anblicken på rubriken skulle nog de flesta hålla 

med om att benämningen lägenhetsbråk skapar en förmildrande bild av vad som faktiskt går 

att läsa ett par rader ner i ingressen. Rubriken Lägenhetsbråk skapar ofrånkomligen bilden av 

ett privat bråk i hemmet som urartat mellan två makar som kommit ihop sig om något. Privat. 

Mellan dem. En helgkväll. Troligtvis alkohol med i bilden. Allmänintresse? – tja, det var ju 

trots allt ett bråk mellan två gifta makar. Men kvinnan i det här fallet, fru till den man som 

brännskadat henne så pass grovt att hon fått allvarliga brännskador, har trots allt blivit utsatt 

för både grov misshandel och kanske till och med mordförsök. Är det verkligen inte mer än 

ett lägenhetsbråk?  

 

Hur rättsinstanserna i vårt samhälle väljer att tala om våld mot kvinnor i relationer och hur de 

väljer att formulera sig när de berättar, beskriver, utreder och dömer våld mot kvinnor som 

har eller har haft en relation med gärningsmannen, får stor betydelse för den allmänpolitiska 

synen på relationsvåld. Majoriteten av det våld som begås mot kvinnor världen över sker 

nämligen av någon närstående eller bekant till offret. Enligt Brottsförebyggande rådets stora 

kartläggning av polisanmälda våldtäkter som presenterades 2005, slås fast att 32 procent av 

alla anmälda våldtäkter i Sverige begås av en gärningsman som är bekant eller har en nära 

relation till offret. 2 

 

 I Maria Wendt Höjers avhandling Rädslans politik, Våld och sexualitet i den svenska 

demokratin, pekar Wendt Höjer just på att de problemformuleringar om våld mot kvinnor som 

förekommer på den offentlig-politiska arenan, får en avgörande betydelse för vilka slags 

politiska åtgärder som blir aktuella. Om våldet formuleras som naturligt eller onaturligt eller 

som en offentlig eller privat angelägenhet, kommer följaktligen även frågan att komma upp 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 1Artikel hämtad från Skånska Dagbladets hemsida, www.skanskan.se, söndag 1 april 2012 
2 Carlstedt Malena, Grevholm Erik, Nilsson Lotta, BRÅ: Våldtäkt, en kartläggning av polisanmälda våldtäkter, Rapport 2005:07, s 6	  
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om huruvida åtgärder i de enskilda fallen överhuvudtaget är relevanta och möjliga att vidta.3  

Om våldet inte anses vara av allmänpolitiskt intresse utan ses som en enskild privatsak och en 

enskild händelse, lämnas det på flera sätt åt sitt eget öde av samhället. Man har då gjort en, 

utan att kanske vara medveten om det, tydlig markering mellan det privata och det politiska. 

 

Först 1962 skrevs våldtäkt inom äktenskapet in i strafflagstiftningen i Sverige. Fram till detta 

år var det inte ett brott att bli våldtagen av den man var gift med – det var helt enkelt inte 

något som ”fanns” eller kunde ske överhuvudtaget. Men det var först 1982 som våld mot en 

partner inom hemmets väggar kom under allmänt åtal, det vill säga att det åligger åklagaren 

att väcka allmänt åtal för samhällets räkning.  

 

Distinktionen mellan det privata och politiska står i centrum i denna uppsats, då jag har valt 

att undersöka och analysera hovrättsdomar från två hovrätter i Sverige, Svea Hovrätt i 

Stockholm samt Hovrätten över Skåne och Blekinge i syfte att analysera formuleringar som 

handlar om våld och sexuellt våld i relationer utifrån ett genus- och rättighetsperspektiv.  

 

Sverige hamnar nästan alltid i topp i de flesta undersökningar rörande jämlikhet mellan 

kvinnor och män och förebyggande arbete mot könsbaserat våld. Men Sverige är också det 

land som har ett av de högsta antalen våldtäktsanmälningar i världen, 58 per 100 00 invånare4. 

Detta samtidigt som en anmärkningsvärt liten del av anmälningarna leder till åtal och fällande 

dom. År 2003 ledde endast tolv procent av alla anmälda våldtäkter i Sverige till åtal.5 

Anledningen till denna siffra råder det delade meningar om. En del hävdar att de höga 

anmälningstalen är ett bevis på att Sverige kommit långt i sitt arbete mot sexuellt våld mot 

kvinnor och att det bör ses som positivt att anmälningstalen är höga, men att det finns 

specifika svårigheter just när det handlar om sexuellt våld i relation, där den svaga 

bevisningen – främst brist på vittnen - ofta är ett återkommande problem. Men det bör heller 

inte uteslutas att det idag sker fler våldtäkter i Sverige än vad det gjorde för tio år sedan. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Höjer Wendt Maria, Rädslans politik: våld och sexualitet i den svenska demokratin, Liber, Lund 2002 s.49 
4 Granskning av nedlagda anmälningar om sexualbrott, Motion 2011/12:Ju340 s. 1 
5 Carlstedt Malena, Grevholm Erik, Nilsson Lotta, BRÅ: Våldtäkt, en kartläggning av polisanmälda våldtäkter, Rapport 
2005:07 s. 8	  
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1.1  Syfte och frågeställning 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka och analysera språket i hovrättsdomar rörande brotten 

sexuellt tvång, våldtäkt, grov våldtäkt och grov kvinnofridskränkning i Sverige. Med 

utgångspunkt i föreställningar och teorier om vad som anses tillhöra privatlivet eller vara av 

allmänpolitiskt intresse när det gäller sexuellt våld mot kvinnor i nära relationer, kommer jag 

därför att tydligt lägga mitt fokus på val av formuleringar och beskrivningar i språkbruket i 

domarna. Med avstamp i 1962 års straffändring i Sverige, då våldtäkt inom äktenskapet 

skrevs in i strafflagstiftningen, är det intressant att analysera dagens formuleringar om 

relationsvåld i hovrättsdomar ur ett genus- och rättighetsperspektiv. Kopplingen mellan dåtid 

och nutid kommer därför att genomsyra uppsatsen och agera som en slags måttstock på 

utvecklingen mot ett jämställt samhälle mellan män och kvinnor. Jag vill undersöka om det är 

möjligt att se några mönster i hur man väljer att formulera sig i hovrättsdomarna, om det 

används ett speciellt språkbruk eller ord som på något sätt är unikt när det gäller olika grad av 

relationsvåld och som syftar till att förmildra, bagatellisera eller förklara våldet på ett specifikt 

sätt endast på den grund att det är utfört av någon som offret känner mer eller mindre väl eller 

är har en nära relation med.  

 

Jag vill få möjlighet att undersöka vilka föreställningar om kvinnor, sexualitet och relationer 

som eventuellt kan ligga till grund för olika sätt att uttrycka sig i brottsmålsdomar i ur ett 

privat och offentligt perspektiv. Vilken syn på våld och sexuellt våld mot kvinnor i relationer 

kan framskymta i rättsinstanserna vars roll är att vara neutrala? Mina huvudfrågeställningar är 

således följande: 

 

- Är det möjligt att genom det språk och de formuleringar som finns i hovrättsdomar dra 

några slutsatser av hur hovrätten resonerar rörande just brotten våldtäkt, grov våldtäkt 

och grov kvinnofridskränkning i nära relationer ur ett genus- och rättighetsperspektiv, 

med fokus på gränsen mellan det privata och offentliga? 

 

- Finns det tecken eller mönster på att den begreppsapparat som används i 

hovrättsdomarna reproducerar en bild av våld mot kvinnor i relationer som en privat 

angelägenhet? 
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Till min hjälp att besvara ovanstående fråga kommer jag även att ställa följande fråga till 

uppsatsens material. Denna fråga kommer, likt ovanstående, även att agera som material för 

slutsats- och analysdelen: 

 

- Utifrån Ulrika Anderssons resonemang om offrets viljeuttryck i den rättsliga 

prövningen - är det möjligt att se några tecken på detta i hovrättsdomarna gällande 

våldtäkt? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Denna uppsats fokuserar huvudsakligen på sexuellt relationsvåld mot kvinnor i Sverige idag. 

Jag har därför valt att inte redogöra för de hovrättsdomar som behandlar våld mot pojkar eller 

män i nära relation eller sexuellt våld i samkönade relationer, av den anledningen att sexuellt 

våld mot kvinnor utfört av män utgör den absoluta majoriteten av de domar jag kommit i 

kontakt med. Detta beslut förringar således inte sexuellt våld i nyss nämnda relationer och för 

framtida undersökningar och forskning skulle jag gärna se att stort fokus läggs på även den 

typen av brott. Undersökningen i uppsatsen har heller inte tagit fasta på vare sig klass, kultur 

eller etnicitet i urvalet av domar, helt enkelt på grund av att våld mot kvinnor är en 

problematik som finns inom alla grupper, klasser och kulturer och måste ses som ett globalt 

problem. 

 

Uppsatsen kommer heller inte att lägga större vikt vid anmälningsstatistik i Sverige mer än i 

några enstaka fall och då endast för att ge en övergripande bild av problematiken med sexuellt 

relationsvåld. Fokus är heller inte lagt på att analysera eller diskutera förklaringsmodeller 

kring antalet våldtäktsanmälningar i Sverige, dess orsaker och eventuella ökning. De 

hovrättsdomar som valts ut går under rubriceringarna sexuellt tvång, våldtäkt, grov våldtäkt 

samt grov kvinnofridskränkning. Uppsatsen kommer inte att lägga någon vikt vid andra än 

dessa brott.  

 

Jämförelser med andra länders våldtäktslagstiftningar, exempelvis inom EU-länderna, har jag 

valt att inte redogöra för, trots att det är en intressant aspekt. Jag har även valt att, trots att det 

finns ett flertal intressanta undersökningar gällande detta, på grund av utrymmesskäl inte ta 

med kvinnors (som blivit utsatta för sexuellt våld inom relationer) egna erfarenheter, 

berättelser och upplevelser från kontakter med rättsväsendet. Min uppsats kommer således 
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endast och främst att analysera och undersöka språk och formuleringar i hovrättsdomarna - 

hur pratar och beskriver hovrätten relationsvåld i domarna? - genom att applicera teorier om 

kvinnan som privat och politisk aktör i ett svenskt samhälle, sett ur ett historiskt och nutida 

perspektiv. 

 

1.3 Metod och material  
 

För att kunna genomföra en så rättvisande analys som möjligt av aktuellt material bestämdes 

tidigt i uppsatsskedet att jag skulle använda mig av nyligen fastställda domar rörande sexuellt 

våld i både ytliga och nära relationer, för att så långt det var möjligt undvika sekundärkällor. 

Hovrättsdomarna utgör således primärmaterialet i denna uppsats och består av 26 utvalda 

hovrättsdomar från Svea Hovrätt i Stockholm samt Hovrätten över Skåne och Blekinge. 

Domarna är tidsmässigt mycket aktuella. De domar som undersöks och analyseras i denna 

uppsats är fastställda mellan år 2011-2012. Tidsaspekten och aktualiteten på domarna spelar 

stor roll för min analys och mina teoretiska utgångspunkter.   

 

Jag har valt ut domar som går under sjätte kapitlet brottsbalken med följande 

brottsrubriceringar: sexuellt tvång, våldtäkt och grov våldtäkt samt ett antal fall som lyder 

under fjärde kapitlet brottsbalken som faller under rubriceringen grov kvinnofridskränkning, 

en bestämmelse som skrevs in i brottsbalken 1998 och som fokuserar på upprepade 

kränkningar av olika slag – misshandel, sexuellt ofredande och utnyttjande, hot, tvång – mot 

en kvinna i nära relation. Grov kvinnofridskränkning faller under allmänt åtal och syftar till 

att underlätta åtal mot en man som upprepat och systematiskt kränkt en kvinna som är honom 

närstående eller nära bekant. En närmare definition av alla brotten beskrivs i urvalsavsnittet. 

 

Som komplement till mina teoretiska utgångspunkter som beskrivs i nästa stycke använder jag 

mig i uppsatsen av diskursanalytisk metod, som beskrivs närmare i Louise Phillips och 

Marianne W. Jorgensens Discourse analysis as theory and method. Genom att använda kritisk 

diskursanalys som metod, vars syfte är att studera språkets betydelse för skapandet av 

förståelse och värderingar om företeelser i vårt samhälle, blir det också lättare att förstå vilka 

eventuella värderingar och antaganden som ligger till grund för beslut som tas inom den 

offentliga politiken – i denna uppsats språket och formuleringar i hovrättsdomar. 
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 With language, we create representations of reality that are never mere reflections 

of a preexisting reality but contribute to constructing reality.6  

 

Genom språk och ordval förmedlar vi gemensamma bestämda utgångspunkter och 

värderingar om företeelser, vilket problematiseras i denna uppsats. I synnerhet när det gäller 

rättsinstanser som hovrätter, vars uppgift är att behandla fall utifrån en neutral utgångspunkt, 

ger en diskursanalytisk metod en djupare förståelse för eventuella mönster i språkbruk och 

ordval. 

 

The aim of discourse analysis is to map out the processes in which we struggle 

about the way in which the meaning of signs is to be fixed, and the processes by 

which some fixations of meaning become so conventionalised that we think of 

them as natural.7 

 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

I denna uppsats har jag inspirerats av ett flertal teoretiker och forskares syn på 

gränsdragningen mellan det privata och det offentliga med fokus på kvinnan som privat och 

offentlig aktör ur en feministisk kritisk synvinkel. De teoretiska utgångspunkter som används 

utgår gemensamt från att våld mot kvinnor måste ses som ett samhällsproblem och som en del 

av en ojämlik samhällsstruktur som drabbar både män och kvinnor, men på olika sätt. 

 

Inom den feministiska teorin beskrivs mäns våld mot kvinnor som ett uttryck för mäns makt 

över kvinnan och som ett verktyg och ett medel för att ha kontroll och makt över kvinnor 

både i det offentliga och i det privata. Den brittiska politiska teoretikern och statsvetaren 

Carole Pateman för ett resonemang i sin bok The disorder of women: Democracy, Feminism 

and Political Theory kring hur det liberala synsättet fört med sig en gränsdragning mellan 

privat och offentligt och att den liberaldemokratiska idén baseras på en uppdelning i en privat 

och en politisk sfär.8 Kristin Anne Kelly spinner vidare på samma linje i boken Domestic 

Violence and the Politics of Privacy och pekar på hur kvinnor och män delas upp i privata och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Phillips Louise, Jorgensen W. Marianne, Discourse analysis as theory and method, Sage Publications Ltd, London 2002, s.9 
7 Ibid s.28 
8 Pateman Carole, The disorder of women: Democracy, Feminism and Political Theory, Stanford University Press Cailfornia 
1989, s.90 
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offentliga fack, där kvinnor som grupp ständigt placeras in i den privata sfären och i en 

familjekontext: 

 

One of the consequenses with such assumptions has been a pattern of 

nonintervention that, according to many feminists, has served to intensify the 

vulnerability and isolation that many women experience within the private realm.9  

 

Jag har även tagit stor del utav den feministiska teoretikern Maria Wendt Höjers - statsvetare 

vid Stockholms universitet - doktorsavhandling Rädslans politik: Våld och sexualitet i den 

svenska demokratin som studerat hur det svenska politiska systemet hanterar och har hanterat 

frågor om våldtäkt och kvinnomisshandel från 30-talet fram till slutet på 90-talet. 

Återkommande begrepp i Höjers resonemang är just privat och politisk vilka syftar till att 

försöka förstå hur kvinnan diskuterats i den offentliga politiken fram till idag och vilka 

politiska konsekvenser diskussionen fört med sig, exempelvis i upprätthållandet eller 

raserandet av könsmaktsordningen.10  

 

Höjer menar att politiken måste förstås både som bidragande men även en utmanande kraft till 

upprätthållandet av könsmaktsordningen, och hon har undersökt på vilket sätt den offentliga 

politiken – staten – har möjligheter att göra detta. Staten bör, enligt Höjer, inte endast ses som 

entydig och förtryckande, utan som ett forum som både upprätthåller och ifrågasätter kön.11 

Genom att diskutera och analysera vilka föreställningar om sexuellt relationsvåld som skapas 

och formuleras inom rättsväsendet, underlättar vi förståelsen för vilka värderingar som ligger 

till grund för olika antaganden och beslut. 

 

Höjer betonar begreppen kvinnlig kroppslig och sexuell identitet och integritet, som hon 

menar är särskilt angeläget att studera när man talar om våld i nära relationer. 

 

Dessa krav konfronterar den demokratiska ordningens konstruktioner genom att 

explicitgöra och utmana naturliggjorda gränsdragningar mellan privat och 

offentligt, mellan naturligt och politiskt, mellan kärlek och rättvisa. 12 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Kelly A. Kristin, Domestic Violence and the Politics of Privacy, Cornell university Press, USA 2003 s.34 
10 Höjer Wendt Maria, Rädslans politik: Våld och sexualitet i den svenska demokratin, Liber, Lund 2002, s.17 
11 Ibid s. 17 
12 Ibid s. 37 
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Jag finner ovanstående teoretikers analyser om kvinnan som privat och politisk aktör som 

mycket intressanta att utgå ifrån när det handlar om hur hovrätten dömer och diskuterar 

sexuellt relationsvåld, och låter dessa teorier genomsyra uppsatsen och eventuellt fungera som 

en del av en förklaringsmodell till hur de hovrättsdomar som ligger till grund för uppsatsen, 

formuleras i rättsinstanserna. Jag vill särskilt undersöka om teorin om kvinnan som privat och 

politisk aktör fortfarande är ”aktuell” och tillämpbar på de nyligen fastställda domar om våld 

och våldtäkt i nära relation, varför jag valt att använda mig av teoretiskt material som 

behandlar både historiska och nutida fakta och undersökningar för att ge en så rättvisande bild 

som möjligt. 

 

Gun Heimer och David Sandberg tar upp en aspekt av våld mot kvinnor i sin gemensamma 

bok Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar som även agerar som utgångspunkt och 

material till analys och diskussionsavsnittet. De betonar i boken vikten av att betrakta våld 

mot kvinnor som en kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter. Om våld mot kvinnor 

betraktas ur ett rättighetsperspektiv underlättar det markant både för tänkandet och förståelsen 

för våld mot kvinnor – i synnerhet inom familjen, vilket möjliggör att kvinnornas situation 

ges ett bättre samhälleligt skydd.13 

 

Bilden av våld mot kvinnor, i synnerhet sexuella övergrepp inom familjen, har genom 

historien skymts bakom familjen som en enhet, där familjen som sådan respekterats före 

enskilda individer inom familjen, och familjekonstellationen har därigenom varit ett hinder 

för att kunna skydda både barn och kvinnor mot våld menar författarna.14 Det är därför av stor 

vikt, enligt Heimer och Sandberg, att erkänna att det kan finnas starkt motstridiga intressen 

även inom familjen. Att tolka och beskriva mäns våld mot kvinnor som i första hand ett 

rättighetsproblem – en kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna - bidrar till att 

fokus läggs på rätten att leva utan våld står före relationsanknytningar.15 

 

Genom att låta uppsatsen genomsyras av Heimers och Sandbergs teori om 

rättighetsperspektivet, blir det därför möjligt att analysera och undersöka mitt material ur flera 

synvinklar – dels om hovrättsdomarna, mitt primärmaterial, ger uttryck för synsättet att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Heimer Gun, Sandberg David, Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, 2:a uppl., Studentlitteratur AB, Lund 2011, s. 47 

14 Ibid s.47 
15 Ibid s.47	  
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sexuellt våld mot kvinnor är kränkning av de mänskliga rättigheterna genom sina 

beskrivningar av våldet. Dessutom bidrar författarnas rättighetsperspektiv till en större 

förståelse om hur synen på våld mot kvinnor i relationer kan beskrivas och formuleras ur ett, 

för kvinnans del antingen från ett ”individperspektiv”, eller som en företeelse som granskas ur 

ett familje- och relationsperspektiv.  

 

Även Ulrika Andersson belyser en intressant aspekt i sitt arbete med könsteoretisk analys av 

sexualbrott i domstolsprövningar. I Hans (ord) eller Hennes? argumenterar Andersson för att 

offrets viljeuttryck kommit att bli alltmer centralt i den rättsliga prövningen. Hon pekar på att 

förövarens våld ofta omskrivs som offrets vilja eller ickevilja, vilket får till följd att offret på 

flera sätt ställs som ansvarig för övergrepp hon utsatts för om hon inte själv tydligt nog gjort 

motstånd eller protesterat. Viljeuttrycket ställs således före ett fokus på förövarens våld.16 

 

Tillsammans med en diskursanalytisk metod, som fokuserar på språkets makt att forma tankar 

och förståelse för olika företeelser och därigenom skapa osynliga maktförhållanden, utgör 

dessa komponenter således tillsammans uppsatsens teoretiska och metodologiska ramverk.  

 

 

2. Bakgrund 
 

För att kunna förstå våld mot kvinnor i sin kulturella kontext och hur problematiken 

behandlas i den politik som förs idag, är en aktiv medvetenhet och kunskap om historien ett 

ytterst viktigt utgångsläge. Detta menar författaren Marie Lindstedt Cronberg, redaktör 

tillsammans med Eva Österberg för boken Våld mot kvinnor – en mångtydig kulturhistoria.17 

Följande del syftar därför till att ge en övergripande bild av den utveckling som skett i Sverige 

under 1900-talet och framåt gällande våldtäktslagstiftningen samt viktiga åtgärder som 

vidtagits för att motverka våld mot kvinnor från politiskt håll. Hur har tongångarna varit, och 

är fortfarande, på den politiska arenan i Sverige varit när mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer öppet har diskuterats och som ledde fram till 1962 års straffändring om våldtäkt 

inom äktenskapet?  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Andersson Ulrika, Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övegrepp, Bokbox 
förlag, Lund 2006 s. 218-219 
17 Österberg Eva, Lindstedt Cronberg Marie (red), Våld mot kvinnor – en mångtydig kulturhistoria, Non Academic press, 
Lund 2005, s.8 
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2.1 En historisk tillbakablick i Sverige 

 
Women in Sweden are at the greatest risk of violence when they are in their own 

home, especially if their husbands or other intimate partners are present.18 

Så skriver FN:s specialrapportör om våld mot kvinnor, Yakin Ertürk, i en FN-rapport från 

2007 som granskat våldet mot kvinnor i Sverige. Sexualbrott mot kvinnor i relationer är ett 

globalt problem som skär igenom både landgränser, kultur, religion och klass, konstateras i 

den globala FN-rapporten The World´s Women från 2010.  Majoriteten av våld och sexuella 

övergrepp mot kvinnor begås av män som kvinnorna har en nära relation med.19 Trots att våld 

mot kvinnor i nära relationer ses som ett brott mot bland annat FN:s tortyrkonvention, är det 

fortfarande ett stort antal länder som väljer att inte se det nära våldet som en politisk fråga 

eller ett samhällsproblem. 

Även i Sverige har synen på våld och sexuella övergrepp mot kvinnor genom historien i 

mångt och mycket reducerats till att vara ett ”icke-problem” i den svenska lagstiftningen. 

Fram till 1962, då våldtäkt inom äktenskapet skrevs in i strafflagstiftningen - men trädde i 

kraft först 1965 - var det alltså legitimt att begå sexuella övergrepp på sin partner utan att 

genom lag straffas för det. Heimer och Sandberg menar att lagen, som Sverige var först i 

världen med att skriva in i brottsbalken, haft en både normgivande och sanktionerande 

funktion vilket medverkat till att lagändringen varit ett viktigt verktyg för att förändra synen 

på sexuella övergrepp mot kvinnor inom relationer, trots att motståndet mot lagen från 

riksdagsledamöter vid denna tidpunkt var mycket starkt.20  

Fram tills 1962 års lagändring var sexuellt våld inom äktenskapet, i den mån det ens 

betecknades som brott, beskrivna som personliga angelägenheter mellan två makar och inte 

likställda med andra typer av brott. Det sexuella våldet inom relationer och äktenskap sågs 

inte heller som ett samhällsproblem så länge det inte innebar dödlig utgång eller en fara för 

den rådande samhällsordningen. Enligt den rätt som gällde år 1938 föll endast sådan typ av 

mycket allvarlig misshandel som orsakade svåra skador på kroppen under allmänt åtal; såsom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 UN Human Rights Council, UN Human Rights Council: Addendum to the Report of the Special Rapporteur on Violence 
against Women, Its Causes and Consequences, Mission to Sweden, 6 February 2007, A/HRC/4/34/Add.3, s9 
19 UN The World´s Women 2010; Trends and Statistics, ST/ESA/STAT/SER.K/19, s.10 
20	  Heimer Gun, Sandberg David, Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar, Studentlitteratur AB, Lund 2011, s.50	  
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exempelvis förlorad hörsel eller tal.21 Detta trots att medvetenheten om att våld i hemmet var 

vanligt förekommande var mycket utbredd.22 

Maria Wendt Höjer påpekar även att sexualiserat relationsvåld genom historien har varit 

mycket svårhanterligt och är det än idag. Den främsta anledningen till detta är att de relationer 

som brotten begås inom ”förstås och konstrueras som relationer av ”kärlek”, och hon betonar 

följaktligen att kraven på att dessa övergrepp skall stävjas med hjälp av offentlighetens 

opartiska rättviseregler blir mycket svårhanterligt.23Händelser som sker inom situationer av 

kärlek, förälskelse och ömhet är än idag något som anses svårt för utomstående att både förstå 

och ingripa i då det utgör en stor och viktig del i människors privata liv. 

2.2 Våld och privatlivets helgd 

Fram till lagändringen om våld i nära relation i Sverige 1962 har våldet mot kvinnor 

diskuterats i olika hög grad och på olika sätt på den politiska arenan. Höjer redogör för den 

samhällsutveckling Sverige genomgått sedan slutet på 30-talet gällande våld i relationer, 

beskriver strömningarna i de politiska debatter och diskussioner som förekommit. I slutet på 

30-talet beskrevs våldet i statens utskottsbetänkanden och riksdagens protokoll främst som en 

fara för samhällsmoralen och samhällsordningen och inte med någon större omsorg om de 

kvinnor som fallit offer för våld och övergrepp. Ett brott betecknades det först som om det på 

ett eller annat sätt skadade statens intressen.24 

I ett citat från ett riksdagsprotokoll från 1938:38; Andra kammarens protokoll, som Höjer 

studerat, argumenteras för familjens integritet och privata angelägenheter rörande 

misshandelsfall mot kvinnor: 

Man måste i många fall ställa sig tveksam, vilket intresse som här är viktigast att 

bevaka, nämligen statens intresse att straffa misshandel eller hustruns efter moget 

övervägande intagna ståndpunkt att avböja inblandning i familjens interna 

förhållanden.25 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Höjer Wendt Maria, Rädslans politik – Våld och sexualitet i den svenska demokratin, Liber, Lund 2002 s.52 
22 Ibid s.55 
23 Ibid s.37 
24 Ibid s.64-66 
25 Ibid s. 57 
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Familjens behov och önskan om integritet som uttrycks i citatet vägde således tyngre än 

statliga intressen i att ingripa mot våld och misshandel i hemmet och en tydlig distinktion 

mellan privatlivets helgd och statens intressen görs. Strafflagen fokuserade således både på 

själva kränkningen men inte minst vilken samhällsposition och identitet offret hade. Straffbart 

var företeelser såsom ”otukt” mellan exempelvis syskon, homosexuella relationer eller ”otukt 

mellan lärare och elev”, men ”otukt” enligt då gällande lag kunde inte förekomma inom 

äktenskapet utan omfattade enbart ogifta. 26  

 

Marie Lindstedt Cronberg, som redogör för hustrumisshandel i Sverige under 1800-talets 

senare hälft, talar om mäns våld mot kvinnor med hjälp av begreppet ritualiserat våld.  

Cronbergs definition är följaktligen att manligt våld måste betraktas som en ritual för att 

befästa manlig dominans.27 Hon poängterar att när hon själv studerat rättsprotokoll från 1800-

talet gällande hustrumisshandel, har sexualiserat våld aldrig inkluderats, och menar att 

samhället på så sätt historiskt har använt sig av en ritual för att undanhålla denna typ av våld 

som därigenom blivit ett ”osynligt problem” i mycket stor utsträckning.28 

 

I början på 50-talet började dock en ny diskussion ta form på den politiska arenan som syftade 

till att ta fasta på individens sexuella integritet. Argument som inte enbart värnade om den 

allmänna samhällsnyttan började växa fram. Begreppet otukt som återfanns i sedlighetslagens 

formulering ansågs enligt den dåvarande straffrättskommittén vara olämplig och ersattes 

istället med formuleringen ”framtvingande av samlag” vilket beskrev brottet som ett mer 

individuellt riktat brott än som en fara för den allmänna samhällsmoralen. Tyngdpunkten 

lades då på viljan att skydda individens sexuella och kroppsliga rättigheter i större mån än vad 

som gjorts tidigare.29 

 

2.3  Förändringar i den svenska brottsbalken 

 
Höjer talar om rättsubjektet och den uppdelning som görs tydlig i diskussionen om förändrad 

lagstiftning om våld inom äktenskapet under 50- och 60-talet. Hon pekar på att brottet i första 

hand förstås i en så kallad könad kontext, som fokuserar på att belysa mäns och kvinnors 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Höjer Wendt Maria, Rädslans politik – Våld och sexualitet i den svenska demokratin, Liber, Lund 2002 s. 64 
27 Österberg Eva, Lindstedt Cronberg Marie (red), Våld mot kvinnor – en mångtydig kulturhistoria, Non Academic press, 
Lund 2005, s. 24	  
28 Ibid s. 24 
29 Höjer Wendt Maria, Rädslans politik – Våld och sexualitet i den svenska demokratin, Liber, Lund 2002 s. 65 
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sexuella olikheter och formuleras därför som könsrelaterade problem.30 Föreställningar om 

kön och hur förhållandet mellan män och kvinnor bör se ut får därför stor betydelse för de 

lagförslag som läggs fram. Män framställs som av naturen mer sexuellt intresserade aktiva 

och kvinnors sexualitet förpassas till att handla om reproduktion och kyskhet.  

I slutet av 70-talet blossar en ny diskussion om både misshandel och våldtäkt mot kvinnor i 

hemmen upp på den politiska arenan som leder till omändringar i brottsbalken.31 

 

Startskottet för debatten om sexualiserat våld mot kvinnor blir den utredning, genomförd av 

1976 års sexualbrottskommitté, som haft i uppgift att se över brottsbalkens bestämmelser om 

sedlighet.32 Följden av debatten och sexualbrottsutredningen blir att 1976 års utredning 

”förlängs” med 1977 års sexualbrottskommitté som starkt betonar att våldtäkt är en allvarlig 

kränkning för den personliga integriteten, och motsäger det faktum att det bör finnas utrymme 

för förmildrande omständigheter för brottets gärningsmän, men kommittén betonar dock att 

våldtäktsbrott inte bör ses som brott av så specifik karaktär att det krävs särskilda åtalsregler 

för denna typ av brott eller en särskild typ av psykologiskt stöd för de som fallit offer.33 Enligt 

1976 års betänkande väljer man också att inte särskilja våldtäkt från andra typer av övergrepp, 

och våldtäkt och misshandel beskrivs få samma konsekvenser för den personliga integriteten 

som även andra brott kan ge.34 

 

2.4 Kvinnofridskränkning skrivs in i brottsbalken 
 

En förändring i det svenska arbetet mot våld mot kvinnor kommer i form av en 

jämställdhetspolitisk riksdagsproposition från 1990. I propositionen formuleras våld mot 

kvinnor för allra förstå gången i Sverige i en jämställdhetskontext och som ett uttryck för 

bristande jämställdhet och en obalans i maktförhållandet mellan könen.35Arbetet mot våld mot 

kvinnor uppmanas att ses som en samhällelig uppgift, och man poängterar i propositionen att 

det utbredda våldet mot kvinnor har en särskild problematik till vilken det bör tas specifik 

hänsyn.36 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Höjer Wendt Maria, Rädslans politik – Våld och sexualitet i den svenska demokratin, Liber, Lund 2002 s. 66 
31 Ibid s. 120 
32 Ibid s. 120 
33 Ibid s.134 
34 Ibid s.135 
35 SOU 1990:91:113, s.48 
36 Ibid s.48	  
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År 1995 lades Kvinnovåldskommissionens huvudbetänkande Kvinnofrid fram och fick stor 

uppmärksamhet och inflytande över den politiska utvecklingen. Huvudbetänkandet innebar att 

våld och kränkningar av kvinnor synliggjordes ytterligare och slutligen kom att leda till 1997 

års utvidgning av våldtäktsbrottet. I betänkandet föreslogs bland annat genomgripande 

förändringar, inte minst språkliga, i sjätte kapitlet brottsbalken. Man betonade i synnerhet 

begreppsapparatens betydelse för tolkningen av sexualbrott, och kritiserade användandet av 

begreppet ”sexuellt umgänge” i sjätte kapitlet brottsbalken, som man menade förde tankarna 

till en ömsesidig och frivillig sexualakt mellan två personer.  

Vid våldtäkt är varje inslag av ömsesidighet utesluten. Mot denna bakgrund är 

uttrycket sexuellt umgänge direkt olämpligt för att beskriva den sexuella 

handlingen när en person förgriper sig sexuellt på en annan person.37 

Två år efter publicerandet av Kvinnovåldskommissionens betänkande Kvinnofrid, kom den 

proposition och lagändring som också ses som en viktig milstolpe i den svenska 

våldtäktslagstiftningen då brottsrubriceringen ”Kvinnofridskränkning” skrevs in i 

brottsbalken och trädde i kraft den 1 juli 1998. Propositionen undertecknades av dåvarande 

statsminister Göran Persson och Ulrica Messing som vid denna tidpunkt var biträdande 

statsråd i arbetsmarknadsdepartementet med särskilt ansvar för frågor rörande bland annat 

jämställdhet. Propositionen, som även den gick under namnet Kvinnofrid, föreslog en 

utvidgning av våldtäktsbrottet för att ytterligare skydda och underlätta för kvinnor att anmäla 

sexuellt våld och misshandel i nära relationer. Regeringens förslag formulerades som följer: 

 

Våldtäktsbrottet utvidgas så att med samlag jämställs annat sexuellt umgänge, om 

gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med på- tvingat samlag. Vissa av de förfaranden som enligt nuvarande 

lag- stiftning bedöms som sexuellt tvång kommer därmed att bedömas som 

våldtäkt.38  

Kommissionens motivering till förslaget om utvidgningen av brottet motiverades med att de 

handlingar som inte tidigare räknats som samlagshandlingar ”kan vara mer smärtsamma, 

skadeframkallande och kränkande än samlag eller samlagsliknande handlingar.”39Särskild 

hänsyn skulle alltså tas till upprepade och systematiska kränkningar i form av våld och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Sammanfattning av betänkandet Kvinnofrid, SOU 1995:60 
38 SOU 1997/98:55, Kap 14.1.1 s. 89 
39 SOU 1997/98, Kap 14.1.1 s.91	  
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övergrepp mot kvinnor, både psykiska och fysiska, med fängelse i lägst sex månader och 

högst sex år som påföljd.  

 

År 2005 genomfördes så ännu en utvidgning i sjätte kapitlet brottsbalken för att från regering- 

och riksdagshåll ytterligare stärka skyddet mot sexuella kränkningar av kvinnor och för att 

värna om den sexuella integriteten. Man poängterar i propositionen att det vid denna tidpunkt 

finns ny kunskap om hur människor beter sig i hotfulla situationer, än vad som fanns under 

slutet av 70-talet och på 80-talet då regleringen av sexualbrotten arbetades fram.40  

Propositionen syftar därför till att ta fram en ny bestämmelse där kravet på tvång om våldtäkt 

bör sättas lägre än vad som tidigare gjorts. Följande ändringar träder i kraft i april 2005: 

Våldtäktsbrottet utvidgas så att det för straffansvar skall vara tillräckligt att 

gärningsmannen framtvingat den sexuella handlingen genom misshandel eller 

annars med våld eller genom hot om brottslig gärning. Uttrycket ”sexuellt 

umgänge” ersätts med ut-trycket ”sexuell handling.41 

 

3. Svenska hovrättsdomar 2011-2012 

 
Följande del i uppsatsen undersöker och redogör diskursanalytiskt för begreppsapparaten i 

utvalda delar från sammanlagt 26 hovrättsdomar från Svea Hovrätt i Stockolm och Hovrätten 

över Skåne och Blekinge, fortsättningsvis benämnd som Malmö Hovrätt, med utgångspunkt i 

den feministiska teori och den utveckling som beskrivits i bakgrundskapitlet. I stycket Urval 

och motivering redogörs för motiveringen av utvalda domar och i nästa stycke står en 

närmare beskrivning och definition av brottsrubriceringarna som alla lyder under sjätte samt 

fjärde kapitlet brottsbalken att finna.  

 

Avsnittet Redovisning av hovrättsdomar från 2011-2012 består av en redovisning och 

undersökning av, för denna uppsats, relevanta utdrag ur några av de valda 26 domarna. 

Redovisningen är uppdelad i tre delar utefter de tre brottskategorierna grov 

kvinnofridskränkning, sexuellt tvång och våldtäkt. I slutet av varje del ges en sammanfattning 

av de viktigaste punkterna som redovisningen visat. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 SOU 2004/05:45 s.43 
41 SOU 2004/05:45 s.41	  
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3.1 Urval och motivering 

I nästa avsnitt redogörs för, för denna uppsats relevanta delar, ur 26 hovrättsdomar rörande 

grov kvinnofridskränkning, sexuellt tvång, våldtäkt samt grov våldtäkt, från Malmö Hovrätt 

och Svea Hovrätt i Stockholm från 2011 till 2012. Tolv domar från Malmö Hovrätt respektive 

fjorton domar från Svea Hovrätt utgör således det gemensamma materialet. Hovrättens domar 

är offentliga handlingar och går att beställa via personlig kontakt med aktuell hovrätt. På 

grund av att det inte går att göra fritextsökningar i de båda hovrätternas arkiv, exempelvis att 

söka specifikt på sexualbrott i nära relation, fick ett slumpvis val av ett större antal domar ur 

respektive hovrätts diarielistor från 2011-2012 göras, vilket resulterade i cirka 80 

hovrättsdomar totalt med ovanstående brottsrubriceringar.  

Det andra, och sista urvalet, som resulterade i 26 domar, valdes ut bland de 80 domarna på 

grund av relationen mellan offer och gärningsman.  

De domar som redovisas i avsnittet behandlar två kategorier som jag valt att i denna uppsats 

omnämna som sexuellt relationsvåld:  

Kategori ett – Bekanta; Offer och gärningsman/gärningsmän är ytligt bekanta eller 

känner/kände varandra mer eller mindre väl, exempelvis genom gemensamma vänner. Antalet 

domar som går under denna kategori är 5. 

Kategori två – Nära relation; offer och gärningsman/gärningsmän har eller har haft en nära 

relation i form av ett förhållande, äktenskap eller samboskap och i några fall gemensamma 

barn. Bor ihop eller har bott ihop. Antalet domar som går under denna kategori är 21. 

Syftet med att använda domar från två olika hovrätter i Sverige är främst för att kunna 

upptäcka eventuella skillnader i valet av formuleringar och användandet av återkommande 

termer hovrätterna emellan. Domar från båda hovrätterna går dock under samma kapitel i 

redovisningsavsnittet och jag har således inte gjort en uppdelning mellan hovrätterna, utan 

endast en uppdelning mellan brotten som sådana. I domarna återfinns endast ett fall av 

sexuellt tvång vilket är en dom från Svea Hovrätt. Grov kvinnofridskränkning återfinns i sex 

fall från Svea Hovrätt samt åtta fall från Malmö Hovrätt. Våldtäkt samt grov våldtäkt 

återfinns i fyra fall från Malmö Hovrätt respektive sju fall från Svea Hovrätt.  
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Tyngdpunkten har lagts på beskrivningar av hovrätternas egna bedömningar och domskäl av 

brotten, följaktligen redogörs inte detaljerat för varje enskilt händelseförlopp i domarna och 

inte heller för gärningsmannens/männens och målsägandens egna berättelser.	  

Redovisningen av domarna är uppdelad i de tre olika brottskategorierna som nämnts ovan. 

Under kategorierna följer närmare beskrivningar, citat och utvalda delar från de aktuella 

domarna. Jag har valt att ge domarna egna namn för att lättare kunna skilja ut dem. Varje dom 

som benämns går således under ett påhittat kvinnonamn, exempelvis Vanessafallet och 

Karinfallet, för att underlätta redovisningen. Personerna i domarna nämns aldrig vid sina 

riktiga namn i uppsatsen utan istället som gärningsman och målsägande i samtliga domar. 

Mer fokus i uppsatsen har kommit att läggas på vissa domar än andra på grund av att 

specifika formuleringar och ordval förekommit i högre grad än i andra domar och därför varit 

av särskilt intresse för uppsatsens innehåll. Tyngdpunkten har således lagts på att undersöka 

vilken begreppsapparat som används i domarna, i syfte att undersöka om formuleringarna och 

ordvalen talar om relationsbrotten i termer av familj, dikotomin mellan privat och offentligt 

och uttrycker en rättighetssyn. 

3.2 Brottsbalkens definition av sexualbrotten samt grov 

kvinnofridskränkning  
 

I sjätte kapitlet brottsbalken 1 § beskrivs våldtäkt samt grov våldtäkt enligt följande: 

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. 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.42 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 6 Kap. Brottsbalken, Om sexualbrott 1 § SFS: 1962:700 
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Särskild hänsyn i båda brottsbeskrivningarna tas till medvetslöshet, sömn, berusning eller 

annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning samt om någon finner sig i 

särskilt hjälplöst tillstånd. 43 

Sexuellt tvång beskrivs i 2 § som följande: 

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.44 

Grov kvinnofridskränkning återfinns i fjärde kapitlet brottsbalken 4 a § Om brott mot frihet 

och frid och beskrivs som följer: 

4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en 

närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av 

gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och 

gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov 

fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Har 

gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som 

han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans 

med under äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov 

kvinnofridskränkning till samma straff. Lag (1999:845)45 

4. Redovisning av hovrättsdomar 2011-2012 

Efter grundlig genomläsning och genomgång av samtliga domar har jag valt att redogöra för 

relevanta delar i form av citat och formuleringar ur ett antal av dessa. I en del domar har jag 

inte funnit vare sig formuleringar eller beskrivningar som kunnat problematiseras utifrån mina 

teoretiska utgångspunkter, medan andra domar har varit något tydligare gällande detta. För att 

underlätta redovisningen av undersökningen redovisas således mer detaljerade formuleringar 

ur ett mindre antal domar, även om samtliga domar behandlats och vägs in i den övergripande 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 6 Kap. Brottsbalken, Om sexualbrott 1 § SFS: 1962:700 
44 6 Kap. Brottsbalken Om sexualbrott 2 § SFS:1962:700 
45 4 Kap. Brottsbalken Om brott mot frihet och frid 4 a § SFS: 1962:700 
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bilden som ges i avsnittet sammanfattning under varje brottskategori. Alla domar är högst 

relevanta och viktiga för resultatet av undersökningen. 

4.1 Grov kvinnofridskränkning enligt 4 Kap. Brottsbalken: Om brott mot frihet och frid 

Domarna i nedanstående stycke går samtliga under brottsrubriceringen Grov 

Kvinnofridskränkning. Nedan görs en redogörelse för fyra domar från både Svea och Malmö 

Hovrätt som valts ut på grund av att innehållet åskådliggjort intressanta formuleringar för 

uppsatsens utgångspunkter. Det sammantagna genomgångna materialet innefattar totalt 

fjorton domar. 

Vanessafallet 

Målsäganden A och gärningsman B inledde, efter en tids kontakt via mail, ett förhållande och 

flyttade några månader därefter ihop i ett gemensamt boende. Kort efter att de flyttat ihop 

började B att använda våld mot A då han blev arg.46 Våldet tog sig olika slags uttryck och 

bottnade enligt målsäganden själv i svartsjuka och kontrollbehov. Hovrätten poängterar i 

domskälet följande: 

Det finns emellertid en, för den här typen av mål, ovanligt omfattande utredning i 

form av både skriftlig och muntlig bevisning, som A:s uppgifter kan ställas mot. 

Det gäller inte minst hennes uppgifter om olika skador. Sammantaget innebär den 

utredningen, som tingsrätten också konstaterat, ett mycket starkt stöd för 

målsägandens uppgifter. 47 

Våldet mot A innefattade bland annat upprepade slag mot panna och käke, upprepade 

strupgrepp om halsen, sparkar mellan benen, hon blev även knäad i magen och fick vid 

ett tillfälle ett så kraftigt slag mot sig att hon kastades mot ratten i bilen, detta vid en 

tidpunkt då hon var gravid. Vid ett annat tillfälle fick hon av B sparkar mot kroppen då 

hon låg på ett stengolv. En annan gång dunkade B hennes huvud i en dörr mellan 5-6 

gånger.  

Väl dokumenterade bevis i form av fotografier och journalanteckningar från en vårdcentral 

samt psykiatrisk avdelning har visat sig väl förenliga med A:s egna uppgifter. Tingsrätten 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Hovrätten över Skåne och Blekinge: Dom 2011-06-14, Målnr: B 939-11 samt B 137-11 
47 Hovrätten över Skåne och Blekinge: Dom 2011-06-14, Målnr: B 939-11 samt B 137-11 
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menar dock i sitt utlåtande att B i sin misshandel och kränkning av A inte har använt sig av 

kraftigt våld.  

De gärningar B låtit komma sig till last har visserligen inte innefattat användande 

av särskilt kraftigt våld men med hänsyn till antalet övergrepp och till att han 

förgripit sig mot A under tid när hon var gravid respektive relativt nyförlöst har 

brottsligheten ett straffvärde som klart överstiger straffminimum48. 

Man beskriver också brottet med benämningen ”brottslighetens allvarliga art”, och 

tingsrättens påföljd för grov kvinnofridskränkning blir således tio månaders fängelse. 

Hovrätten är inte enig med tingsrättens bedömning vad gäller straffvärdet för B, vilket 

resulterar i en straffpåföljd från tio månader till istället ett år. I övrigt är hovrätten enig 

med tingsrättens konstateranden. 

Melindafallet  

Målsägande A och gärningsman B hade ett förhållande sedan 2009 och bodde 

tillsammans i A:s bostadsrätt. Enligt hovrättens domskäl ”har parternas förhållande varit 

stormigt”, vilket förklaras med att de båda nyttjat alkohol i stora mängder och vid vissa 

tillfällen också använt sig av drogen antabus.49 B har enligt både tingsrätt och hovrätt 

gjort sig skyldig till två fall av olaga hot och fem fall av misshandel utav målsägande A. 

Samtliga misshandelsfall har resulterat i smärta, blånad, svullnad och blodvite för A:s 

del, och i ett fall också håravfall. Misshandeln har bestått i slag med knivskaft och 

knytnävsslag mot A:s ansikte, slag över bröstet, flera slag med tillhygge såsom ett 

stolsben som träffat över A:s nacke.  

B har även kastat in A i olika föremål samt dragit henne i håret vilket orsakat håravfall 

och rodnad. B har vid två tillfällen uttalat hotelser mot A med innebörden att han skulle 

skära halsen av henne och ta livet av henne. Enligt hovrättens bedömning är den 

sammantagna misshandeln att se som misshandel av ”normal svårighetsgrad”. Påföljden 

blir således ett års fängelse för grov kvinnofridskränkning. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Hovrätten över Skåne och Blekinge: Dom 2011-06-14, Målnr: B 939-11 samt B 137-11 
49 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Målnr B 1041-11 Dom 2011-06-01 
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Karinfallet 

Målsägande A och gärningsman B har en relation sedan långt tillbaka, då de tidigare 

varit gifta med varandra. Även sedan äktenskapsskillnaden har de bott tillsammans i 

perioder, och de har även ett gemensamt barn. B har tidigare varit dömd för misshandel 

och olaga hot mot A. I bakgrunden till tingsrättens bedömning beskrivs problematiken 

med relationsrelaterad brottslighet: 

Det saknas i mål om relationsrelaterad brottslighet ofta vittnesiakttagelser och 

teknisk bevisning. Detta hindrar emellertid, enligt praxis, inte att bevisningen 

ändå kan vara tillräcklig för en fällande dom.50 

Vidare poängterar tingsrätten att det därför är av stor vikt att den målsägande lämnar en 

lång och detaljerad berättelse om brottshändelserna, att hon ger ett trovärdigt intryck 

och att hon kan ge rimliga förklaringar och inte lämnar oriktiga uppgifter. 

Tingsrätten och hovrättens dom styrker A:s beskrivning av misshandelstillfällena. Den 

misshandel som A blivit utsatt för har bestått i upprepat våld i form av knuffar, 

trampningar och sparkar på A:s ben då hon varit liggande på golvet. Slag mot 

bröstkorgen som resulterat i blåmärken, smärta och rodnad. Vid upprepade tillfällen har 

B dragit A i håret, örfilat henne i ansiktet, slagit henne i huvudet, bankat hennes huvud 

mot en vägg samt tagit strupgrepp på henne vilket resulterat i blödningar i ögonen. I 

skadeståndsdelen menar man att den misshandel som A utsatts för är att se som 

”allvarlig”: 

B har genom de brott han nu döms för utsatt A för allvarliga kränkningar som 

denna är berättigad ersättning för. 

Tiden för fängelsestraffet för grov kvinnofridskränkning för B blir således tio månader 

samt ersättning till A i form av 5000 kr för sveda och värk.51 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Svea Hovrätt Stockholm, Målnr 9052-10 Dom 2011-09-09 
51 Svea Hovrätt Stockholm, Målnr 9052-10 Dom 2011-09-09 
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Sannafallet 

Målsägande A och B har varit gifta med varandra och har ett gemensamt barn. Under en 

period var A gift med en annan man, men år 2009 återupptog A och B samlevnaden. De 

misshandelsfall som B gjort sig skyldig till pågick både under den tid de inte flyttat ihop 

efter skilsmässan samt även när de bodde tillsammans med sin son återigen.  

Misshandeln av A har bestått i sparkar mot A vid ett tillfälle i sängen så kraftigt att hon 

föll ur sängen. Knytnävsslag och örfilar i ansiktet som resulterat i svullna ögon, 

huvudvärk i nästan en månads tid efteråt och vid ett tillfälle även kraftigt näsblod. Vid 

ett tillfälle vred B om A:s arm samt bet henne hårt i underarmen. A själv beskriver att 

hon upplevt våldet som grovt och att hon vid ett av misshandelstillfällena spelade död 

på grund av rädsla och chock. 

Enligt tingsrättens dom är inget av misshandelsbrotten att anse som ringa. I tingsrättens 

dom formuleras i bedömningsavsnittet följande: 

Utredningen visar emellertid att ömsesidigt tjafs och gräl mellan dem (A och B) 

har varit vanligt förekommande. (…)Det är inte uteslutet att omständigheterna 

åtminstone ibland har varit sådana att B:s handlande inte har nått upp till straffbar 

nivå, exempelvis på grund av A:s eget agerande.52 

Hovrätten fastställer tingsrättens dom och påföljden blir således fängelse åtta månader 

för grov kvinnofridskränkning.53 

Sammanfattning 

Av fjorton genomgångna domar har de fyra ovanstående visat på några formuleringar som 

varit särskilt intressanta ur ett diskursanalytiskt perspektiv som fokuserar på 

begreppsanvändningen. I två av fallen har formuleringarna ”partnernas förhållande har varit 

stormigt” samt ”utredningen visar emellertid att ömsesidigt tjafs och gräl mellan dem (A och 

B) har varit vanligt förekommande” förekommit, vilka lägger vikt vid att beskriva och i viss 

mån förklara relationen i förhållande till de brott som begåtts. Formuleringarna inkluderar 

såväl både offer och gärningsman och kan tolkas som att ett bärande av ansvar från bådas sida 

till misshandeln finns. Detta problematiseras vidare i analys- och diskussionsavsnittet.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Svea  Hovätt Stockholm, Målnr 10203-10 Dom 2011-02-04 
53  Svea  Hovätt Stockholm, Målnr 10203-10 Dom 2011-02-04 



	   27	  

Utgångarna i samtliga domar bär också ett visst intressevärde, då ingen av de sammanlagt 

fjorton domarna om grov kvinnofridskränkning resulterat i ett straff om mer än ett år och sex 

månaders fängelse. Maximistraffet för grov kvinnofridskränkning är sex år. Den vanligaste 

straffpåföljden enligt min undersökning av domarna har varit tio månaders fängelse. Därefter 

har det varit två fall med åtta månaders straffpåföljd, ett fall med sex månaders straffpåföljd 

samt ett fall med sex månaders straffpåföljd. Två fall av fjorton har fått ett år och sex 

månaders straffpåföljd respektive två fall med ett års påföljd. Endast i ett fall blev påföljden 

psykiatrisk vård. Inga särskilda skillnader mellan Svea och Malmö Hovrätt har dock i detta 

fall varit möjliga att se.  

Beskrivningarna av det våld som utspelats har i samtliga fall betecknats som våld och 

kränkning av ”allvarlig art”, ”av lindrigt slag” samt vanligast förekommande ”våld av 

normalgraden”. I inget av fallen har våldet betecknats som grovt eller av särskild 

hänsynslöshet. Detta trots att flertalet av kvinnorna fått skador på kroppen efter misshandel i 

form av svullnader, blånader, blödningar i ögon och näsa, svår i huvudvärk i drygt en månads 

tid samt slag mot kroppen mot en kvinna som vid tillfället var gravid.  

Våldet mot kvinnorna har innefattat såväl sparkar som knytnävsslag mot både ansikte, bröst 

och nederdelen av kroppen och våldet har varit upprepat. I flera av fallen har kvinnorna även 

varit liggandes på marken eller golvet när slag och sparkar har riktats mot dem och således 

varit särskilt utsatta. I ett fåtal fall har även parets barn varit närvarande vid kränkningarna. 

4.2 Sexuellt tvång 

Oliviafallet 

Målsägande A och gärningsman B hade varit ett par sedan 1997 och fått två gemensamma 

barn tillsammans. Vid den aktuella tidpunkten för brottet hade parets förhållande ännu inte 

brutits och de bodde tillsammans. Brottet skedde på natten i parets bostad efter det att B 

kommit hem. B uppträdde både våldsamt och krävande mot A och tvingade bland annat 

henne att laga mat som han senare vägrade äta.  

Då hon inte vidare ville göra vad han befallde henne att göra slog han A upprepade gånger på 

armen och ville att hon skulle ta av sig sitt linne. När hon motsatte sig detta fortsatte han att 

slå henne på armen och nöp henne hårt i bröstvårtan vilket orsakade smärta och blånad. 
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Slutligen krävde han att hon skulle suga av honom och vid denna tidpunkt var A så rädd att 

hon inte vågade säga emot B av rädsla att få fler slag, vilket gjorde att hon genomförde 

handlingen. Tingsrätten resonerar i bedömningen som följer: 

Det som målsäganden berättat om är en sexuell handling och frågan är då endast 

om den utförts med tvång eller inte. Visserligen har inget våld eller uttalat hot 

förekommit under själva handlingen, men alldeles dessförinnan hade B varit både 

krävande och våldsam mot målsäganden. Detta har givetvis påverkat målsäganden 

till den milda grad att hon känt att hon inte vågat motsätta sig hans sexuella krav 

och därmed varit utsatt för tvång i lagens mening.54  

Hovrätten är enig med tingsrättens dom och straffpåföljden för B blev villkorlig dom i form 

av 100 timmars samhällstjänst. Man menar att det är tydligt att B varit likgiltig inför att han 

försatt A i en tvångssituation vilket bevisar att han gjort sig skyldig till sexuellt tvång enligt 

sjätte kapitlet Brottsbalken.55 

4.3 Våldtäkt och grov våldtäkt 

Klarafallet 

Målsägande A och gärningsman B är bekanta och känner varandra mer eller mindre väl och 

umgicks i samma vänskapskrets sedan en relativt lång tid tillbaka. De har inte haft något 

förhållande utan bara umgåtts som vänner.  

Efter en efterfest promenerade A tillsammans med B ensam på en gata då B plötsligt dragit 

omkull A på marken och därefter tilltvingat sig vaginalt och analt samlag med henne, 

samtidigt som hans hand varit lagd över hennes mun medan han hotat att döda henne om hon 

skrek. Hovrätten poängterar även i denna dom att det ofta saknas både teknisk bevisning och 

vittnesiakttagelser vid sexualbrott, varför också målsägandens egen berättelse och minnen 

från händelsen blir extra viktig för domslutet.56 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 Svea Hovrätt Mål nr B 6803-10, Dom 2011-04-12 

55 Svea Hovrätt Mål nr B 6803-10, Dom 2011-04-12 
56 Hovrätten över Skåne och Blekinge, Mål nr B 1307-11, Dom 2011-12-20	  
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Hovrätten poängterar att målsägandens beteende och agerande efter händelsen är viktig. I 

Klarafallet framkommer således att A, direkt efter händelsen, varit mycket upprörd och gråtit 

enligt två vittnen som A hörde av sig till direkt efter våldtäkten, vilket hovrätten menar ger 

starkt stöd åt A:s berättelse: 

Berättelsen vinner stöd av A:s agerande omedelbart efter händelsen. A har 

nämligen endast några minuter efter det att hon sagt sig ha blivit våldtagen varit 

ledsen och gråtande berättat för C att D våldtagit henne.57 

Att de rör sig om en våldtäkt står också klart enligt hovrätten: 

Enligt hovrättens mening framstår det som helt klart med hänsyn till vad som 

förekommit att B varit medveten om att det sexuella umgänget inte varit frivilligt 

från målsägandens sida. B ska därför dömas för våldtäkt. 

Vid tingsrättens genomgång framgår av hovrättens bedömning att A även fått frågan i 

förhör om varför hon inte gjort motstånd under våldtäkten: 

Målsäganden har först vid huvudförhandlingen vid tingsrätten, som förklaring till 

att hon inte gjorde motstånd, uppgett att B hotade att döda henne om hon inte höll 

tyst.58 

Att frågan uppkommit vid tingsrättens förhör får antas att den haft betydelse för 

målsägandens berättelse och eventuella trovärdighet. I hovrättens bedömning 

poängteras också att eftersom målsäganden varit påverkad av alkohol vid 

våldtäktstillfället, bör hennes uppgifter bedömas med viss försiktighet.  

Något paradoxalt förklaras i några meningar längre ner i texten att hörda vittnen som 

haft kontakt med A under kvällen och natten genomgående inte uppfattat henne som 

påtagligt berusad, samt att inget i utredningen påvisat att A på grund av 

alkoholpåverkan skulle ha varit ur stånd att uppfatta vad som hände. Straffpåföljden för 

B, som döms för olaga hot och våldtäkt, blir två år samt skadestånd till A. 
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Evafallet 

Målsägande A och B känner varandra väl och har tidigare haft ett förhållande. Vid 

tidpunkten för våldtäkten var de inte längre tillsammans. A och B befann sig på samma 

fest hos en gemensam bekant. A blev under kvällen mycket berusad och kräktes, varpå 

en av tjejerna på festen hjälpte henne in i ett sovrum där A lade sig för att sova.  

Efter en stund kom B in i rummet och gjorde närmanden i form av att lägga sig på A 

och pussa henne. A gav upprepade gånger uttryck för att hon inte ville fortsätta på 

grund av att hon var full och skulle sova. B öppnade hennes BH och drog ner hennes 

byxor trots att hon fortsatte att säga att hon inte ville. Hon försökte även att fösa bort 

honom med handen. Slutligen hade B sex med A mot hennes vilja, trots att hon ideligen 

sa att hon inte ville och att han skulle sluta. 

Enligt tingsrättens bedömning som styrks i hovrättens domslut poängteras att A varit 

tydligt med ett verbalt och fysiskt motstånd mot B:s handlingar. 

Det är alltså klarlagt att målsäganden klart och tydligt sagt ifrån att hon inte ville 

ha samlag och att B ändå tvingat sig på henne på det sätt som åklagaren har 

påstått.59 

Liksom i Klarafallet vägs även i detta fall målsägandens agerande efter våldtäkten in 

som viktig del för bedömningen. Efter våldtäkten har flera personer vittnat om att A 

varit mycket upprörd och ledsen. Motiveringen preciseras tydligt i följande mening: 

Det har inte framkommit någon annan rimlig förklaring till målsägandens 

upprördhet än att det hänt något extraordinärt under natten. Tingsrätten finner att 

det finns sådant stöd för målsägandens uppgifter att dessa ska läggas till grund för 

bedömningen.60 

Tingsrätten anser vidare att B varit berusad och eventuellt varit oförmögen att tolka A:s 

motstånd. Dock skall detta inte åberopas som ursäkt. Påföljd för B som döms för 

våldtäkt blir skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.61 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Svea Hovrätt Målnr B 8432-10, Dom 2011-02-03 
60 Svea Hovrätt Målnr B 8432-10, Dom 2011-02-03 
61 Svea Hovrätt Målnr B 8432-10, Dom 2011-02-03 



	   31	  

Grov våldtäkt - våldtäkt 

Mariafallet 

Notering: Gärningsman B har enligt hovrätten gjort sig skyldig till fler brott än grov 

våldtäkt vilka innefattar bland annat olaga hot och misshandel och tas upp i samma 

dom. Fokus i detta stycke är dock endast lagt på att fokusera på tingsrättens och 

slutligen hovrättens domskäl gällande två incidenter som enligt tingsrättens dom 

betraktats som våldtäkt respektive våldtäkt. I hovrättens dom ändrades 

brottsrubriceringen slutligen till att betrakta båda incidenterna som våldtäkt och inte i 

något av fallen som grov våldtäkt.62 

Målsägande A och gärningsman B har sedan en tid tillbaka ett förhållande och bor 

tillsammans i en lägenhet. Incidenten för den första våldtäkten utspelade sig i parets 

säng i deras gemensamma bostad, då B filmat A när hon sovit samt fört in sina fingrar i 

hennes slida upprepade gånger. Enligt både tingsrätt och hovrätt är incidenten att 

betrakta som våldtäkt. I tingsrättens bedömning yttrycks följande om incidenten: 

Han har gjort gällande att samtycke av A har förelegat men har inte uppgett att 

han inför sitt handlande den 7 november 2010, t.ex. på kvällen den 6 november 

2010 innan A somnade, kom överens med A om det som kom att ske. Innebörden 

av B:s uppgifter får anses vara att handlandet utgjorde ett naturligt inslag i hans 

och A:s samliv och att sådana handlingar hade förekommit tidigare och att A hade 

funnit detta önskvärt eller i allt fall inte gett uttryck för att hon inte ville delta i 

handlingarna.63 

Vid den andra incidenten, som av tingsrättens dom var att betrakta som grov vilket 

senare ändrades i hovrättens dom, skall B ha fört in ett järnrör i A:s slida vid ett tillfälle 

då de hade samlag. A skall vid detta tillfälle ha protesterat upprepade gånger vilket B 

enligt tingsrätten inte tagit hänsyn till. 

På grund av det anförda är det styrkt att B i samband med att han och A hade 

sexuellt umgänge har fört in ett järnrör med plasthandtag i A:s slida – varvid han 
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måste ha insett att det var emot A:s önskan – och att han därefter mot hennes 

uttryckliga vilja och trots att hon har försökt värja sig har fört föremålet in och ut 

under icke obetydlig tid med de följder som är angivna åtalet. Genom sitt 

handlande har B gjort sig skyldig till våldtäkt, som på de av åklagaren angivna 

skälen är bedöma som grov våldtäkt.64 

Straffpåföljden enligt hovrättens dom blev sammantaget fyra år och sex månaders 

fängelse för två fall av våldtäkt samt sexuellt ofredande. 

Sammanfattning 

I ovanstående redovisade domar har jag funnit några särskilt intressanta formuleringar för 

uppsatsen analysdel. Vid en samlad bedömning av samtliga våldtäktsdomar kan konstateras 

att flertalet av domarna i uppsatsen, enligt min tolkning, inte visat sig innehålla 

”undantagsformuleringar” specifika just för att de är sexualrelaterade relationsbrott. Inte i 

någon av våldtäktsdomarna som har undersökts har jag fått intrycket av att man genom 

formuleringar ”velat” bagatellisera våldtäkterna på grund av att de är begångna i nära 

relationer.  

Man har dock återkommande i hovrättsdomarna gett uttryck för att sexualbrott i nära 

relationer utgör en speciell kategori brott. I flertalet av domarna har problematiken med 

sexualbrott, i synnerhet i nära relation, således poängterats. Nedan citeras denna problematik 

från två olika domar som belyser just detta: 

Återkommande är också både tingsrätternas och hovrätternas tilltro till offrets 

beskrivningar av händelsen samt offrets agerande och beteende efter 

brottshändelsen. Vid påstådd brottslighet av förevarande slag saknas ofta direkta 

vittnesiakttagelser och teknisk bevisning till stöd för åtalet. Det hindrar inte att 

bevisningen ändå kan befinnas tillräcklig för en fällande dom. En huvuduppgift i 

sådana mål är att bedöma trovärdigheten av målsägandens utsaga.65 

Sexual- och våldsbrott riktade mot en närstående till gärningsmannen är ofta svåra 

att utreda, eftersom brotten normalt förövas i hemmet eller i allt fall i situationer 

där vittnen sällan förekommer. Därtill kommer den känslomässiga bindning som 
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normalt finns mellan målsäganden och gärningsmannen och som många gånger 

leder till att målsäganden drar sig för att anmäla brottet eller för att vidta åtgärder 

som kan säkra bevisning.66 

Vidare har undersökningen visat att frågan huruvida målsägandena i våldtäktsfallen 

varit tydliga med att visa motstånd har vägts in i hovrättens bedömning. Även 

målsägandens agerande efter brotten har poängterats vara av stor vikt. Enligt hovrätten 

har exempelvis gråt och tecken på upprördhet vägt tungt till de målsägandes 

trovärdighet i berättelsen om det brott de utsatts för. I Klarafallet visar domen att 

målsäganden i förhör fått svara på och motivera varför hon inte gjort motstånd under 

våldtäkten.  

Även i Evafallet poängteras att den målsägande ”tydlig sagt ifrån att hon inte ville ha 

samlag”. I Mariafallet menar hovrätten att den målsägande inte gett uttryck för att hon 

inte ville delta i samlagshandlingarna, och termen ”naturligt inslag” förekommer i 

bedömningen som bakgrund av A:s agerande. Rätten menar att innebörden av 

gärningsmannens uppgifter ”får anses vara att handlandet utgjorde ett naturligt inslag i 

hans och A:s samliv och att sådana handlingar hade förekommit tidigare och att A hade 

funnit detta önskvärt eller i allt fall inte gett uttryck för att hon inte ville delta i 

handlingarna.”67 

5. Slutsatser och analys 

Av samtliga tjugosju domar har de redovisade domarna under de tre brottskategorierna ovan 

belysts extra på grund av sitt innehåll som enligt min tolkning skiljt sig åt från de övriga 

domarna i frågan om dikotomin mellan privat och offentligt och hur detta språkligen tagit sig 

uttryck. Dikotomin mellan privat och offentligt har gjorts mer eller mindre tydlig i flera utav 

fallen. Jag upplever inte att beskrivningarna av brotten har varit led i ett mål att ursäkta våldet 

utan snarare förklara varför våldet uppstått. Men även i en förklaring så tolkas det lätt som att 

uppkomsten av våld kan, och bör, förklaras utifrån kvinnans agerande, vilket verkligen 

övergripande måste ifrågasättas.  
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Mot bakgrund av den feministiska kritik som beskrivits i teoridelen och bakgrundskapitlet i 

uppsatsen, tycker jag mig märka att rättsväsendet tagit intryck av kritiken på flera sätt vilket 

kan märkas i den begreppsapparat som används. Bland annat har begreppet ”sexuell 

integritet” förekommit i några av domarna, vilket jag tolkar som att man vill belysa att den 

sexuella integriteten är oberoende av kön. Jag har inte tyckt mig märka av att man talar om 

våldet i en särskilt könad kontext som Höjer gett uttryck för, där man velat förklara våld och 

övergrepp på kvinnor utifrån olika föreställningar om mäns och kvinnors sexualitet. 

På grund av de formuleringar som jag belyst i domarna kan det dock i några fall tolkas som 

att rätten ger uttryck för att båda parter på något sätt varit ansvariga för uppkomsten av våldet, 

vilket lämpar sig att problematiseras ur ett genusperspektiv. I synnerhet i domarna om grov 

kvinnofridskränkning menar jag att detta visat sig mer eller mindre tydligt. 

Enligt min undersökning har detta tydligt visat sig i Melindafallet där parternas förhållande 

enligt hovrätten beskrivs som ”stormigt” och detta förklaras med att båda parter ofta använt 

sig av alkohol.68 Även i Sannafallet talar man om relationen mellan parterna, då man 

beskriver att ”utredningen visar emellertid att ömsesidigt tjafs och gräl mellan dem (A och B) 

har varit vanligt förekommande”.69 Dessa beskrivningar kan visserligen ses som en rent 

redogörande del för att ge en bild av relationen, men frågan man kan ställa sig här är om det 

är relevant att de överhuvudtaget tas upp och om det på grund av beskrivningen av att det 

varit ett stormigt förhållande kan tolkas som att ansvar även ligger på målsäganden för den 

misshandel hon utsatts för?  

I varken Melinda- eller Sannafallet framkommer att de målsägande någon gång varit 

aggressiva, hotfulla eller brukat våld mot gärningsmannen. Våldsanvändningen har endast 

varit riktad åt ett håll, nämligen mot de målsägande. Höjer belyser just detta när hon talar om 

att kvinnomisshandel ofta karakteriseras som en personlig, ickepolitisk och ickejuridisk 

angelägenhet. När man talar i termer av relationer finns således inte en tydlig förövare eller ett 

tydligt offer, enligt Höjer, och ”därigenom förskjuts skuldbördan till att inkludera även den 

slagna kvinnan”.70  

Jag menar att detta tydligt går att se i hovrätternas formuleringar ovan. Det kan därför tolkas 
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som att hovrätterna i detta fall använt sig av begrepp som ger uttryck för den tolkning som 

beskrivs i Höjers resonemang, där man istället för att beskriva gärningsmannens våld enskilt 

även blandar in kvinnan i en relationskontext. Detta får till följd att skuld- och ansvarsfrågan 

inte enbart läggs på gärningsmannen. 

I fallen under kategorierna sexuellt tvång och våldtäkt är det främst två återkommande 

delar som varit tydliga i domarna. Det första berör offrets vilja eller ickevilja, i Ulrika 

Anderssons avhandling närmare benämnt som offrets ”viljeuttryck”. I Evafallet 

poängteras just att målsäganden varit tydligt i sitt motstånd mot övergreppen: 

Det är alltså klarlagt att målsäganden klart och tydligt sagt ifrån att hon inte ville 

ha samlag och att B ändå tvingat sig på henne på det sätt som åklagaren har 

påstått. 

I Klarafallet har målsäganden tydligt fått svara på frågan om varför hon inte gjort 

motstånd före och under våldtäkten. Svaret på detta är att hon varit rädd och därför varit 

tyst. Likaså har frågan om offrets motstånd eller vilja belysts i Mariafallet, då den 

målsägande sovit vid tiden för övergreppet.  

Begreppet ”naturligt inslag” har formulerats av hovrätten i Mariafallet och här resonerar 

rätten också kring om offret verbalt eller fysiskt kvällen före övergreppet gett uttryck 

för motvilja till samlag. Närmare formulerar rätten sig som att innebörden av 

gärningsmannens uppgifter i Mariafallet ”får anses vara att handlandet utgjorde ett 

naturligt inslag i hans och A:s samliv och att sådana handlingar hade förekommit 

tidigare och att A hade funnit detta önskvärt eller i allt fall inte gett uttryck för att hon 

inte ville delta i handlingarna.”71 Termen ”naturligt inslag” tolkar jag som specifikt just 

för att brottet begåtts inom en relation. Termen för onekligen tankarna till en slags 

förmildrande beskrivning i stil med att ”har det hänt förut, kan det hända igen”. 

Det är tydligt här att offret förväntas visa sin inställning tydligt före eller under 

övergreppen vilket är mycket intressant utifrån Ulrika Anderssons resonemang om att 

offren borde eller kan agera för att förhindra övergrepp.72 Enligt Anderssons 
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undersökning av hur domstolar beskriver offret, drar hon slutsatsen att de domstolar hon 

undersökt främst talade om offrets vilja istället för förövarens beteende.73I likhet med 

Anderssons egen undersökning av hovrättsdomar har jag också dragit slutsatsen av 

denna uppsats undersökning om att en stor del av rättens fokus ligger på offrets sätt att 

hantera den situation hon försatts i istället för på gärningsmannens agerande; Har hon 

tydligt visat motstånd? Hur? Om inte – varför?  

Att belysa att detta fokus faktiskt läggs på offret är inte minst viktigt när det gäller 

frågan om det ens är möjligt för offret att förhindra att hon blir våldtagen? Att påstå att 

så är möjligt finner jag mycket problematiskt.  Om svaret på frågan då är nej – varför 

görs då ständigt dessa bedömningar av offrets agerande? Enligt min uppfattning kan det 

inte tolkas på annat vis än att man från rättens håll anser att offret, till viss del, kan ha en 

bidragande del i det som händer henne. 

Även offrets agerande under och efter övergreppen har vägts in i rättens samlade bedömning 

av trovärdigheten hos offret. Hovrätterna poängterar i samtliga av de domar som beskrivits 

ovan att målsägandens agerande är viktigt för utredningen. Känslomässiga konsekvenser 

såsom att offret gråtit, skakat eller visat tecken på att vara mycket upprörd har styrkt hennes 

trovärdighet. Ett exempel är hovrättens bedömning från Evafallet:  

Det har inte framkommit någon annan rimlig förklaring till målsägandens 

upprördhet än att det hänt något extraordinärt under natten. Tingsrätten finner att 

det finns sådant stöd för målsägandens uppgifter att dessa ska läggas till grund för 

bedömningen.74 

Formuleringen behöver inte ses som problematisk i sig, men man kan ställa sig några 

frågor efter genomläsningen eftersom rätten här fortsätter att fokusera på offrets 

beteende. Det kan tolkas som att det i bedömningen ges utrymme för bara en typ av 

reaktion, vilken innefattar att man tydligt visat att man varit ledsen, rädd och upprörd 

efter händelsen. Om man istället, på grund av rädsla och skräck eller skam, vänt sig inåt 

och inte alls visat tydliga tecken på att vara upprörd i form av gråt och skakningar utan 

istället en vilja att inte uttrycka vad man varit med om – skall detta beteende bedömas 
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som mindre trovärdigt eftersom det inte innefattar ett beteende som syns utåt? Återigen 

kan det tolkas som att det finns ”normer” kring hur våldtäkts- och misshandelsoffers 

reaktion och beteenden bör vara och att det vid hovrätternas och tingsrätternas 

bedömning läggs stor vikt vid detta. 

Ett resultat som varit tydligt i synnerhet i genomgången av domarna rörande grov 

kvinnofridskränkning, är det faktum att i ingen av domarna har den misshandel som 

offren utsatts för betecknats som grov. Återkommande beskrivningar av våldet har varit 

bland annat våld och kränkning av ”allvarlig art”, ”lindrigt slag” och vanligast ”våld av 

normalgraden”, trots att kvinnorna enligt min tolkning blivit utsatta för våld som skulle 

kunna klassas som grovt våld. Upprepade slag och sparkar mot ansikte och kropp, slag 

med tillhyggen såsom stolsben samt våld mot en kvinna som var gravid och 

konsekvenser såsom blodvite, näsblod, svår huvudvärk, svullnad och blånad bland 

offren tyder på att våldet skulle kunna vara värre än våld av normalgraden. Om inte, är 

en relevant fråga att ställa sig vilken typ av våld som ytterligare skulle behöva 

tillkomma för att det skall betecknas som grovt?  

Enligt Anna Sundén i Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten fälls många 

gärningsmän för misshandel av normalgraden eller grov kvinnofridskränkning trots att 

grov misshandel i många fall varit en mera riktig brottsrubricering. Hon menar att 

åklagare och domstolar inte tillämpar reglerna kring detta på ett adekvat sätt.75 Möjligen 

kan detta fungera som en del av förklaringen till misshandelsbeskrivningarna. 

Slutligen kan alltså resultaten utav genomgången av hovrättsdomarna fastslå att hovrätterna 

till viss del kan ”belastas” för att reproducera en bild av en gränsdragning privat och offentligt 

när de talar om relationsvåld och övergrepp vilken måste problematiseras. I de fall där man 

använt sig av begrepp som ”stormigt förhållande”, ”ömsesidigt tjafs och gräl parterna emellan 

har varit vanligt förekommande” samt ”naturligt inslag” i beskrivningarna kan det tolkas som 

att skuld- och ansvarsfrågan fördelas mellan parterna och inte enbart på gärningsmannen samt 

att ett visst mått av våld eventuellt kan förklaras utifrån relationens ”karaktär”. Detta måste 

därför ses som unikt för just relationsbrott. Poängteras bör dock att det efter grundlig 

genomgång av domarna verkar finns en större medvetenhet om problematiken med 

relationsbrott och att det innebär en särskild kränkning för offret och svårighet både psykiskt 
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och fysiskt att bli utsatt för övergrepp av en person som du står eller har stått nära och litat på.  

5.1 Avslutande kommentarer 

Resultaten av uppsatsens undersökning har till viss del varit både förvånande och 

förväntande. Jag upplever att det har krävts många genomläsningar av varje dom för att 

upptäcka eventuella formuleringar som kunnat problematiseras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna, vilket emellanåt varit både svårt och tidskrävande eftersom antalet domar 

trots allt varit 26 stycken. ”Svårigheten” med att hitta det jag någonstans förväntade mig hitta 

måste trots allt ses som positivt, även om delar ur domarna som redovisats och kunnat 

problematiseras i analysdelen varit material nog och tillslut blev en hel del att analysera.  

Jag tycker mig dock se, som tidigare sagt, att det verkar finnas en större medvetenhet och en 

vilja, åtminstone i de hovrätterna jag använt mig av, i att se problemet med våld och sexuella 

övergrepp mot kvinnor som en del i en ojämlik samhällsstruktur mellan män och kvinnor än 

vad som verkar ha gjorts i det material som jag tagit del av; bland annat Höjer och Ulrika 

Anderssons böcker. Den kanske främsta orsaken till detta tror jag är just den feministiska 

kritik som framförts och fortfarande framförs av forskare och större organisationer såsom 

Brottsförebyggande rådet när det gäller rättsväsendets sätt att hantera våld och övergrepp i 

relationer.  

Detta bevisar just hur viktigt detta arbete är för utveckling och förbättring för ett jämställt 

samhälle mellan män och kvinnor. Med detta även sagt att det är en lång väg kvar till ett 

jämställt samhälle och således också ett neutralt rättsväsende där specifika formuleringar och 

begrepp inte tas endast på grund av att brott är begånget i en nära relation, vilket faktiskt visat 

sig göras i ett antal fall i min undersökning. Likaså önskar jag i framtiden se att ett större 

fokus läggs på gärningsmannens agerande istället för att återkommande ställa frågor om 

offrets uttryck för vilja eller ickevilja, i synnerhet vid sexuella övergrepp, samt hur hon har 

agerat under och efter brottet.  

I likhet med Heimer och Sandberg anser jag också att ett mycket större fokus på 

rättighetsbegreppet76 måste genomsyra rättsväsendets syn på relationsbrott. Endast först då vi 

ser kränkningar mot kvinnor som en kränkning av de mänskliga rättigheterna kan vi också 
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börja tala och formulera oss i termer av rättigheter och övergrepp i ickekönade kontexter. 
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