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Summary 
The Swedish sex crime legislation shall protect against abuse of physical 

integrity and shall not be dependent on the victim's actions or resistance. 

Although the legal process hasn't always protected victims of sexual 

offenses from offensive abuse of individual and sexual integrity.  

The aim of this paper is to determine if the judicial system stands 

objective and impartial in a process where the presented material has been 

shown to lack judicial relevance. Based on an analysis of rape sentences 

from the Court of Appeal during 2012 I will evaluate if the judicial 

assessment has been influenced by values and prejudices. If that is the case, 

what are the consequences for the application of the law and how the victim 

is presented in the judicial process? Furthermore this report examines 

whether the principal of equal treatment has been maintained and what the 

courts can do to avoid their judgements being affected.  

The party's testimony is often decisive in the courts judgement in 

sexual offense cases. In supporting of their statements, both prosecution and 

defence have a relatively unlimited freedom to present whatever evidence 

they choose. The court must therefore be able to distinguish between 

relevant and irrelevant facts. It has been determined that when a court 

evaluates evidence, whether or not the victim was under the influence of 

alcohol during the abuse, was given importance. In such cases, evidence that 

would otherwise have been considered important has been disregarded. 

The court should take greater responsibility so that questions and 

evidence not only concentrate on the plaintiff, but to a larger degree create a 

picture of the defendant. The court presumes that the plaintiff consented to 

the accused act until her reluctant is proven. This influences the application 

of the law so that the necessary condition in rape clause depends on the 

woman's expressed intent. At the same time this has shown that outdated 

values are given relevance in the judging process while women's sexuality is 

looked upon as something passive and accessible.  
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Sammanfattning 
Den svenska sexualbrottslagstiftningen ska skydda från intrång i den 

kroppsliga integriteten och rättsskyddet ska inte vara beroende av 

brottsoffrets beteende eller motstånd. Rättsprocessen har dock inte alltid 

inneburit ett skydd från kränkande intrång i den personliga och sexuella 

integriteten för sexualbrottsoffer.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om rätten förhåller sig 

objektiv och opartisk i en process där material som visat sig sakna rättslig 

relevans tagits upp. Utifrån en analys av våldtäktsdomar från hovrätterna 

under år 2012 ska jag undersöka om den rättsliga bedömningen påverkas av 

fördomar och värderingar. Har detta i så fall inverkan på rättstillämpningen 

och hur brottsoffret framställs i processen? Vidare undersöks om 

likabehandlingsprincipen efterlevs och vad domstolen kan göra för att 

undvika att bedömningen påverkas. 

Parternas utsagor blir ofta avgörande för rättens bedömning i 

våldtäktsmål. För att stödja sina utsagor har båda parter en relativt 

obegränsad frihet att ta in vilka bevismedel de vill. Rätten måste därför 

kunna skilja ut fakta som är relevanta från fakta som inte är det. När 

domstolen värderar bevisning har det visat sig ha betydelse om offren varit 

berusade under övergreppen. Bevisning som i andra fall värderas stark kan 

då lämnas utan hänseende.  

Rätten borde ta ett större ansvar för att frågor och bevis inte bara 

handlar om målsäganden utan även ger en bild av den tilltalade. Rätten utgår 

nämligen från att målsäganden samtyckt till den åtalade gärningen till dess 

hennes ovilja är bevisad. Detta påverkar rättstillämpningen på så sätt att 

tvångsrekvisitet i våldtäktsparagrafen blir beroende av kvinnans 

viljeuttryck. Samtidigt har det visat sig ge plats åt förlegade värderingar i 

rättens bedömning då kvinnors sexualitet ses som passiv och tillgänglig. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Sexuella handlingar utförda mot någons vilja ses som mycket allvarliga 

brott. Den utsatta objektifieras på ett område där självbestämmande är extra 

centralt och det upplevs som extra känsligt att tappa kontrollen.1 

Sexualbrottmål är dock många gånger svåra att utreda. Ofta står ord mot ord 

och den enda bevisning som finns är målsägandes egen utsaga.  

I sexualbrottmål är rättens prövning många gånger beroende av 

klargöranden av händelser innan övergreppet, men de måste då skiljas på 

delar som har rättslig relevans och inte. En utsatt kvinna kan inte vara 

medvållande till övergrepp på grund av hennes val och det spelar ingen roll 

hur hon brukar bete sig. Domstolen har enligt RB en skyldighet att se till att 

inget onödigt dras in i rättegången och att hålla sig objektiv och opartisk.2  

Jag blev förvånad när jag i samband med kursen i straffrätt och 

straffprocessrätt blev varse hur uttryckligt det i förarbeten till 

sexualbrottslagstiftningen påtalas att respekt för den personliga integriteten 

ska iakttas och att material som inte har någon rättslig relevans ska hållas 

utanför bedömningen. Inte för att det inte skulle vara en självklarhet utan för 

att det inte stämde överrens med den bild jag hade om hur det svenska 

rättsväsendet behandlar den som utsatts för svåra sexuella kränkningar.  

Området behöver inte studeras länge för att inse att det nog funnits 

viss grund för min förvåning. Studier har visat att domstolarna genom 

tiderna oblygt gjort värderingar av den utsatta kvinnans person i 

bedömningen av både bevisfrågor och sakfrågor trots att det inte får 

förekomma.3  

År 2005 trädde en stor reform av 6 kap. BrB i kraft. I och med detta 

förtydligades ännu en gång att fokus bara ska ligga på kränkningen och att 

                                                
1 Asp, s. 42-45. 
2 Prop. 1983/84:105, s. 24. 
3 Se bl.a., Andersson; Sutorius & Kaldal; Wennstam. 
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brottsoffret inte ska hamna i förgrunden.4 Av denna anledning vill jag utreda 

hur sexualbrottsoffer idag framställs av domstolarna. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna framställning är att undersöka om svenska domstolar 

klarar att hålla sig opartiska och objektiva till uppgifter som saknar rättslig 

relevans vid bedömningen av våldtäktsmål. Genom studier av domar från 

hovrätterna vill jag försöka klargöra vad som gör män och kvinnors utsagor 

tillförlitliga, vilka värderingar som ligger till grund för denna bedömning 

och hur det påverkar rättens sätt att framställa sexualbrottsoffer i domskälen. 

Jag vill se om egenskaper och tillstånd hos målsäganden, som inte borde 

beaktas och därmed inte borde ha någon betydelse för utgången i målet, 

ändå uppmärksammas och tillåts ta plats i domskäl som är tillgängliga för 

allmänheten.  

Om det går att utläsa sådan problematik kommer arbetet fokusera 

kring följande frågeställningar; 

• Hur påverkas rättstillämpningen av att domstolen framställer 

brottsoffer på ett visst sätt? 

•  Är alla lika inför lagen eller går det att se mönster i när 

värderingar tillåts komma in i bedömningen?  

• Vad kan domstolen göra för att undvika att icke-relevanta 

värderingar påverkar bedömningen?  

1.3 Avgränsningar 
Fokus kommer i denna framställning ligga på rättens förhållningssätt till 

målsäganden, hur fördomar om den tilltalade kan få betydelse ur andra 

aspekter av domstolsprocessen lämnas här utanför.  

Bestämmelserna i 6 kap. BrB är sedan 1984 könsneutrala och både 

män och kvinnor kan, i samma utsträckning, utsättas för de gärningar som 

där beskrivs.5 Trots detta är det ingen hemlighet att kvinnor fortfarande är 

                                                
4 Prop. 2004/05:45, s. 23. 
5 Prop. 1983/84:105, s. 17, 51.  
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offer i majoriteten av alla sexualbrott.6 Undersökningsmaterialet har därför 

begränsats till domar där offret är en kvinna. Detta gör att frågan huruvida 

manliga och kvinnliga brottsoffer bemöts och framställs på samma sätt 

hamnar utanför denna framställning. 

Jag har också valt att begränsa mig till fullbordade våldtäktsbrott mot 

person över 15 år och lämna mål med andra sexualbrott och försöksbrott 

utanför. Denna avgränsning har jag gjort för att våldtäktsbrottet är reserverat 

för de allvarligaste kränkningarna och jag därför anser det vara extra viktigt 

hur domstolen agerar för att inte göra kränkningen värre.7 

I denna framställning berörs bara hur domstolen behandlar uppgifter 

som inte är av relevans och hur det påverkar deras sätt att framställa den 

utsatta kvinnan. Kvinnorna som utsätts för sexualbrott har redan innan de 

kommer till domstolen fått möta en rad representanter för olika 

samhällsinstanser, bland annat genom kontakt med sjukvård och 

förhörsledare under förundersökningen. Ofta kan de redan under dessa 

möten ha blivit utsatta för kränkningar som inte ska få förekomma. Det är 

ändå viktigt att understryka att det inte spelar någon roll om det är under 

förundersökningen eller under domstolsförhandlingen som uppgifterna 

kommer till ytan. Avgörande är att domstolen lägger värde i uppgifterna när 

de tar med dem i domen. 

1.4 Metod och teori 
Genom att använda en rättsdogmatisk metod ska jag utreda och skapa en 

bild av den gällande rättens innehåll på detta område med utgångspunkt i 

teori och praktik. Jag ska utreda vad den gällande rätten säger och hur detta 

tillämpas. 

Undersökningen bygger på en diskursanalys där jag utgår från ett 

likabehandlings- och ett genusperspektiv. Utgångspunkten för den delen av 

arbetet är ett rättssocialistiskt förhållningssätt till rätten där jag förutsätter att 

                                                
6 Färdeman, Hvitfeldt & Irlander, s. 51. 
7 SOU 2001:14, s. 10; jfr NJA 2006 s. 221. 
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även faktorer som kön, sexualitet, social och kulturell ställning får betydelse 

för den rättsliga prövningen utöver rättsreglerna.8 

Alla människor ska enligt svensk rätt vara lika inför lagen och ha 

samma möjligheter att få sin rätt prövad av en objektiv och opartisk 

domstol. Med en kritisk inställning till om domstolen lever upp till sådan 

likabehandling i våldtäktsmål har jag granskat deras arbete ur detta 

perspektiv framför allt för att se om målsägandes tillförlitlighet påverkas av 

hennes levnadsvanor. 

Språket är ett viktigt medel för hur människor ska förstå sin omvärld. 

Med hjälp av språket skapas bilder av verkligheten och språket bidrar till att 

upprätthåller verkligheten efter dessa bilder. Inom vetenskapen kallas detta 

för diskurs. Diskursen skapar referensramarna för hur sammanhang ska 

förstås och bidrar till att konstruera sociala identiteter och relationer mellan 

människor. Diskursen kan därför användas för att utöva och visa makt 

genom att styra vilka uppgifter som ska komma fram, vad som ska 

inkluderas och vad som bör göras.9 Genom att utforma domskäl på ett sätt 

som nedvärderar eller kränker det kvinnliga offrets integritet, bidrar rätten 

till att upprätthålla maktstrukturer där manligt och kvinnligt värderas olika. 

Med fokus på domskäl och diskursen i dessa menar jag att det tydligt syns 

om rätten låter sociala könsstrukturer och maktspel påverka rättsprocessen.  

Det jag letat efter i de domar jag läst är om de utsatta kvinnorna har 

fått frågor om sin tidigare sexuella erfarenhet, om sin alkoholpåverkan eller 

påverkan av andra berusningsmedel, om sina kläder och om eventuella 

frivilliga inslag i händelseförloppet (som om de frivilligt följt med 

gärningsmannen eller visat annat intresse för denne). Det jag intresserar mig 

av är om dessa uppgifter presenterats i domen utan att det framgår vad det 

har för rättslig relevans. Har de i så fall lagts fram till fördel för den 

tilltalade genom att frånta målsägande hennes trovärdighet och 

tillförlitlighet eller undanröjer den tilltalades uppsåt? 

                                                
8 Hydén, s. 60-61. 
9 Gunnarsson Å & Svensson E-M, s. 168, 174-175.  
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1.5 Forskningsläge och diskussioner 
Tidigare forskning har i Sverige framför allt berört tiden innan det 

reformerade 6 kap. BrB trädde i kraft. Ulrika Andersson publicerade år 2004 

en djupgående analys av sexualbrottsdomar från år 1999. Där belyser hon 

hur diskursen präglas av värderingar och föreställningar om manligt och 

kvinnligt och vad detta får för konsekvenser för synen på brottsoffret.10  

Forskning om rättssystemets hantering av misstänkta sexualbrott med 

inritning bland annat på synen på kvinnor har lagts fram av Helena Sutorius 

och Anna Kaldal.11  

Sedan det reformerade 6 kap. BrB trädde ikraft har det gjorts många 

studier för att utreda hur den nya regleringen fungerar och påverkar 

rättsprocessen.12 Ett viktigt inslag i den debatten är forskning angående 

möjligheten att få ikraft en samtyckesreglering av sexualbrott. Madeleine 

Leijonhufvud menar att en sådan reglering skulle medföra en ändrad attityd 

i rätten och vara ett sätt att flytta fokus i processen bort från de utsatta 

kvinnorna och deras agerande för att mer handla om den tilltalades person.13   

1.6 Material 
För att beskriva gällande rätt på området har jag använt doktrin, förarbeten, 

praxis och artiklar. Därutöver har jag undersökt 27 hovrättsdomar avgjorda 

under år 2012 där den ena prövande instansen ogillat åtalet och den andra 

instansen dömt den tilltalade till ansvar. Jag har valt just dessa domar för att 

få se hur två olika domstolar resonerat kring samma händelse men ändå 

kommit fram till olika resultat. Anledningen till att jag begränsat mig till år 

2012 är för att se hur rättsväsendet förhåller sig till dessa frågor just nu.  

                                                
10 Andersson, Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot 
sexuella övergrepp, 2004. 
11 Sutorius & Kaldal, Bevisprövning vid sexualbrottmål, 2003. 
12 För en sammanställning av en del av det arbete som gjorts se SOU 2010:71, s. 115-122. 
13 Leijonhufvud, SvJT 2004, s. 730. 
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1.7 Disposition och struktur 
För att ge en grundförståelse över problematiken kommer denna 

framställning inledas med en genomgång av de rättsregler och principer som 

är avgörande för den bearbetning av hovrättsdomarna jag ska göra. Jag 

kommer först gå igenom våldtäktsbestämmelsens rekvisit och avgränsningar 

till andra brott för att därefter se över de processuella regler som styr 

domstolen och är aktuella för mina frågeställningar. 

Därefter går jag igenom problematiken mer specifikt utifrån mina 

teorier tillsammans med en analys av de observationer jag gjort där mina 

ståndpunkter kommer belysas med exempel från några av de fall jag 

undersökt. Avslutningsvis sammanfattas detta i en diskussion med de 

slutsatser jag dragit.  
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2 Gällande rätt 

2.1 Våldtäkt 
Utgångspunkten för kriminaliseringen av våldtäktsbrottet är att varje person, 

i alla situationer, har rätt till sexuellt självbestämmande. Hur detta 

självbestämmande utformas får inte bestämmas efter omoderna värderingar 

om vad sexualitet innebär utan ska bygga på tanken att alla har samma rätt 

att bestämma över sin egen kropp. Syftet med regleringen är att ge varje 

person fullständig kroppslig integritet.14  

Våldtäktsbrottet definieras i 6 kap. 1 § BrB där det delas in i tre 

grader; normalgraden, grovt och mindre grovt brott. För att en gärning ska 

falla in under våldtäktsbegreppet måste det bevisas att det mellan den 

tilltalade och brottsoffret har förekommit samlag eller annan sexuell 

handling, som med hänsyn till kränkningens art är jämförlig med samlag. 

Därutöver måste den sexuella handlingen ha skett antingen genom att 

gärningspersonen tvingat till sig den med våld eller hot, eller genom att 

offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. 

2.1.1 Samlag eller annan sexuell handling 
Samlag i juridisk mening innebär enbart vaginala samlag. Handlingar som 

inte innebär någon direkt kontakt mellan könsorganen mellan man och 

kvinna kan falla in under våldtäktsbestämmelsen genom att de innefattas i 

begreppet annan sexuell handling. Meningen är att detta uttryck ska fånga 

upp andra handlingar som för den utsatta innebär samma kränkning som ett 

påtvingat samlag. Det är inte den sexuella handlingen som ska ligga i fokus 

utan kränkningen som sådan. Så länge de andra rekvisiten i 6 kap. 1 § BrB 

är uppfyllda ska den som utför en sådan kränkande handling ställas till 

ansvar för våldtäkt. 15 

                                                
14 Prop. 2004/05:45, s. 21-22; SOU 2001:14, s. 108-110. 
15 Prop. 2004/05:45, s. 46 och 135. 
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2.1.2 Tvång 
I Sverige bygger våldtäktsbestämmelsen än så länge på ett kvalificerat 

tvångsrekvisit. Kravet på det tvång som ska användas för att det ska vara 

fråga om våldtäkt är utformat på samma sätt som brottet olaga tvång i 4 kap 

4 § 1 st. 1 men. BrB. Tvånget ska ha käraktaren av misshandel eller annat 

våld eller hot och det är genom detta den sexuella handlingen ska ha 

genomförts.  

Det krävs inget kraftigt våld för att kravet på våld ska vara uppfyllt. 

Det räcker idag att gärningspersonen använt sig av det som betecknas som 

våld mot person. Det innebär att det räcker att knuffa undan någon eller 

rycka denne i armen. Att man hindrat någons kroppsrörelser genom att hålla 

fast armar, hålla fast med sin egen kroppsvikt eller tvinga isär någons ben är 

andra exempel på det våld som sedan länge ansetts tillräckligt för att ställas 

till ansvar.16  

Det hot som ska användas för att det ska kunna bli fråga om våldtäkt 

är hot om brottslig gärning. Detta omfattar till exempel att gärningspersonen 

förstör egendom som tillhör offret i syfte att tilltvinga sig sexuellt 

umgänge.17 Hotsituationen vid våldtäkt har dock begränsats till skillnad från 

bestämmelsen om olaga tvång. Det innefattar inte situationer där någon 

tilltvingar sig en sexuell handling genom att hota att åtala någon för brott 

eller att avslöja andra ogynnsamma omständigheter om personen.18 

Huruvida offret gjort motstånd under övergreppet saknar betydelse för 

bestämmelsens tillämpligt. Europadomstolen fastställer i en dom från 2003 

att detta ska gälla för samtliga konventionsslutna stater.19 En av grunderna i 

svensk rätt för att hålla både hotsituationen och våldsanvändningen på en så 

pass låg nivå är det faktum att många som utsätts för våld eller hot 

underkastar sig situationen och varken klarar av eller vågar göra motstånd.20  

Den som inte gjort motstånd måste dock på annat sätt ha visat för 

gärningspersonen att det inte funnits samtycke till den sexuella handlingen. 
                                                
16 Prop. 1983/84:105, s. 18; prop. 2004/05:45, s. 43 och 45; jfr NJA 1988 s. 40; NJA 1993 
s. 310.  
17 Prop. 2004/05:45, s. 45 
18 Jfr 4 kap. 4 § 1 st. 2 men. BrB. 
19 M.C. mot Bulgarien, p. 166. 
20 Prop. 2004/05:45, s. 41 och 43. 
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Tvångsrekvisitet ställs i svensk rätt nämligen i relation till ett eventuellt 

samtycke. HD uttalade i NJA 2004 s. 231, att det grundläggande för 

prövningen av ett åtal om våldtäkt är huruvida det förelegat samtycke eller 

inte. Förekomsten av hot och våld ska enligt denna praxis ses som ett 

bevisinstrument för att visa att sådant samtycke inte förekommit.  

2.1.3 Hjälplöst tillstånd 
Genomför någon ett samlag eller annan sexuell handling med den som 

befinner sig i ett hjälplöst tillstånd krävs det inte att det förekommit något 

tvång för att ansvar ska utkrävas.21 

 Med hjälplöst tillstånd menas att offret under gärningstillfället 

befunnit sig i ett sådant tillstånd att det inte gått att skydda den sexuella 

integriteten därför att det inte haft möjligt att försvara sig eller kunnat ha 

kontroll över sina handlingar.22 I 6 kap. 1 § 2 st. BrB ges som exempel på 

sådana situationer att offret varit medvetslös, sovit, varit berusad eller under 

annan drogpåverkan, eller inte kunnat värja sig på grund av sjukdom, 

kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna. I praxis har HD konstaterat att till exempel den som på 

grund av berusning förlorat sina hämningar ska kunna anses vara i ett 

hjälplöst tillstånd.23  

Det spelar sedan 2005 inte någon roll om det är ett tillfälligt tillstånd 

eller om det hjälplösa tillståndet beror på att offret själv försatt sig i det. 

Tidigare gjorde 6 kap. BrB skillnad mellan situationer som berodde på att 

gärningspersonen försatt offret i vanmakt och situationer där offret frivilligt 

berusat sig eller tillexempel på grund av psykisk störning befann sig i ett 

hjälplöst tillstånd. En kvinna eller man som valt att dricka sig berusad eller 

led av en psykisk sjukdom kunde inte utsättas för våldtäkt om det inte hade 

förekommit våld eller hot, utan bara det mildare brottet sexuellt utnyttjande. 

Det faktum att offret varit för berusad för att det skulle behövas något tvång 

var inget lagen tog hänsyn till.24 

                                                
21 Prop. 2004/05:45, s. 48. 
22 Prop. 2004/05:45, s. 47-48, 50. 
23 NJA 2004 s. 231. 
24 Prop. 2004/05:45, s. 48-49. 
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Det ska idag inte heller ha någon betydelse om det är 

gärningspersonen eller målsägande som tagit initiativ till den sexuella 

handlingen. Det straffbara är nämligen själva genomförandet av 

handlingarna med den som är i hjälplöst tillstånd.25 

2.2 Processrättsliga regler 
I brottmål har åklagaren bevisbördan för att den tilltalade är skyldig till de 

gärningar denne står åtalad för. Denna placering av bevisbördan kan sägas 

följa av den processuella regeln in dubio pro reo (i tveksamma fall till 

förmån för den tilltalade); en regel som i sin tur kan härledas ur 

oskyldighetspresumtionen. Oskyldighetspresumtionen innebär att den 

tilltalade alltid ska ses som oskyldig till dess att motsatsen är bevisad.26  

Dessa båda principer gör att beviskravet måste sättas högt för 

åklagaren. Motsatsen till oskyldig anses vara bevisad när det är ställt utom 

rimligt tvivel att den tilltalade är skyldig, det vill säga när alla alternativa 

förklaringar som skulle leda till friande dom visats inte vara möjliga att 

använda.27 

Beviskravet är lika högt i våldtäktsmål och det klargjordes av HD i 

NJA 1980 s. 725 där det faktum att de utsatta flickornas berättelser var mer 

trovärdiga än de tilltalades inte ansågs göra att det var ställt utom rimligt 

tvivel att männen vad skyldiga till de handlingar de anklagades för.  

2.2.1 Bevisprövning och bevisvärdering i 
brottmål 

Det är domstolens uppgift att under bevisprövningen avgöra om åklagaren 

nått upp till sitt beviskrav genom att pröva den fakta – de bevis – som 

åklagaren och försvaret lagt fram i målet. Rättens bevisprövning styrs av 

den fria bevisprövningens princip som kommer till uttryck i 35 kap. 1 § RB 

                                                
25 Prop. 2004/05:45, s. 136. 
26 Nowak, s. 32-34. 
27 Diesen (1994), s. 82. 
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och innefattar både principen om fri bevisvärdering och principen om fri 

bevisföring. 28  

I 35 kap. 1 § RB stadgas att rätten, efter samvetsgrann prövning av allt 

som förekommit i målet, ska avgöra vad som är bevisat. Att 

bevisprövningen är fri innebär att det inte finns några direkt angivna 

metoder eller måttsatser domstolen ska använda sig av vid prövningen. När 

rätten värderar ett bevis måste detta dock ske objektivt och det får inte 

grundas på ett totalintryck av materialet utan varje enskilt bevis ska värderas 

för sig. Resultatet av värderingen måste dessutom motiveras på ett öppet sätt 

och på godtagbara grunder. Det får inte förekomma några godtyckliga 

slutsatser och fördomar. Klassintressen får till exempel inte inverka på 

värderingen. 

Även 1 kap. 9 § RF, som slår fast att domstolar i sin verksamhet ska 

beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet i arbetet, 

måste uppmärksammas. Det uppställs en likabehandlings- och 

objektivitetsprincip som alltid måste följas. Lika fall ska behandlas lika och 

olika fall ska behandlas olika och ansvarsfrågan får inte vara avgörande av 

vem som dömer.29 

2.2.2 Bevisföring 
Rättens objektivitet och principen om likabehandling måste även sättas i 

relation till principen om fri bevisföring. Denna princip ger en mycket 

vidsträckt rätt för parterna att fritt välja vilket bevismaterial som ska föras in 

i processen. Art 6 EKMR måste dock tillgodoses och bevisningen får därför 

inte kränka den tilltalades rätt till en rättvis rättegång. Det innebär att den 

tilltalade måste ges möjlighet att på ett tillbörligt sätt bemöta de uppgifter 

som läggs fram och föra in motbevisning.30  

Domstolen har en begränsad möjlighet enligt 35 kap. 7 § RB att 

avvisa bevis som uppenbart inte kommer behövas eller inte kommer få 

verkan i målet. Detta bör ses tillsammans med 46 kap. 4 § 2 st. RB där det 

påtalas att det i rättens materiella processledning också ingår att se till att 
                                                
28 Schelin, s. 19. 
29 Diesen (1994), s. 7-9. 
30 Schelin, s. 19-22. 
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inget onödigt tas in i målet. Det är ett högt ställt krav, att det ska vara 

uppenbart att beviset inte behövs, och det är många gånger svårt att säga på 

förhand att uppgifterna inte kommer få någon verkan eller att de är 

onödiga.31  

Enligt 36 kap. 17 § 5 st. RB ska frågor under förhör avvisas om de kan 

antas bli utan verkan för bedömningen och uppenbart inte hör till saken eller 

anses vara otillbörliga. Även här finns alltså det högt ställda 

uppenbarhetskravet men i förarbetena till 6 kap. BrB påtalas att det är 

viktigt att förhandlingarna inför rätten inte övergår till att handla om 

uppgifter om målsäganden som inte har någon betydelse i målet. 

Lagstiftaren lägger här ansvar även på rättens andra aktörer att de måste 

vara medveta om hur de formulerar sig. Rättsprocessen ska inte vara 

kränkande eller på annat sätt nedlåtande för brottsoffret.32 

2.3 Bevisning i våldtäktsmål 
Några direkta vittnesuppgifter på sexuella övergrepp går oftast inte att få då 

målsägande och tilltalad i de flesta fall är de enda närvarande. Många 

gånger är det också svårt att få fram någon relevant teknisk bevisning; 

speciellt när den tilltalade inte förnekar samlag utan bara ofrivilligheten till 

det. Det beror bland annat på att det inte självklart behöver uppkomma 

några fysiska skador på den som utsatts för sexuella övergrepp.33 

Praxis säger dock att det faktum att det inte går att få fram någon 

direkt vittnesuppgift eller någon teknisk bevisning inte ska hindra att 

bevisning som finns kan vara tillräcklig för fällande dom. Målsägandens och 

den tilltalades utsagor blir istället de viktigaste bevismedlen och rättens 

huvuduppgift blir därför att värdera trovärdigheten i deras berättelser. Som 

tidigare nämnts har HD slagit fast att det, för en fällande dom, inte är 

tillräckligt att målsägandes berättelse anses mer trovärdig än den tilltalades. 

Någon form av stödbevisning kommer därför behövas därför.34 Ett 

avgörande bevis för att ge stöd åt målsägandeberättelsen blir därför ofta 
                                                
31 Andersson (2004), s. 166. 
32 Prop. 2004/05:45, s. 23. 
33 Antologi: sju perspektiv på våldtäkt, s.71. 
34 Jfr dock Lainpelto, s. 274-287. 
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vittnen som kan styrka offrets beteende och psykiska tillstånd efter 

händelsen. Är målsägandes berättelse trovärdig kan den, tillsammans med 

sådana uppgifter, därför vara tillräcklig.35 

2.3.1 Bevisvärdering i våldtäktsmål  
HD har i sin praxis utvecklat ett system, med inspiration hämtad från 

vittnespsykologin, för att bedöma trovärdigheten i parternas utsagor. I NJA 

2010 s. 671 betonar domstolen vikten av att trovärdighetsbedömningen görs 

på faktorer som har med berättelsens innehåll att göra och inte utifrån ett 

allmänt intryck av målsäganden. De uppställer en rad kriterier på hur en 

trovärdig utsaga bör vara. Det handlar bland annat om att utsagan ska vara 

klar, lång och levande med många detaljer, men den ska sakna motsägelser, 

överdrifter eller svårförklarliga moment och ändringar.36 

Sutorius och Kaldal är skeptiska till kriteriernas värde, eftersom deras 

tillförlitlighet är beroende av att samtliga domare tillämpar dem exakt 

likadant. Sådan tillämpning är svårt att försäkra då det inte går att sätta upp 

direkta riktlinjer för vad som är långt eller vad som är detaljerat och så 

vidare. När domstolen i sin bedömning tvingas resonera om berättelsen 

utifrån kriterierna påpekar författarna dock att det borde fungera som en bra 

vägledning för att tvinga bedömningen att baseras på någonting konkret.37 

2.3.2 Trovärdighet och tillförlitlighet 
En uppdelning bör i detta sammanhang göras mellan begreppen trovärdighet 

och tillförlitlighet. Trovärdighet handlar om det subjektiva intrycket av 

sanning som åhöraren får av en berättelse medan tillförlitlighet å sin sida 

handlar om vilket bevisvärde utsagan kan tillmätas i den rättsliga 

bedömningen. Tillförlitlighetsprövning görs under överläggningen när 

berättelsens värde sätts i relation till andra uppgifter som kommit fram 

under förhandlingen.38 

                                                
35NJA 1980 s. 725; NJA 1991 s. 83; NJA 2005 s. 712; NJA 2009 s. 447. 
36 Jfr Sutorius & Kaldal, s. 89. 
37 Sutorius & Kaldal, s. 89-90. 
38 Sutorius & Kaldal, s. 90. 
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Genom den bevisning som förs under huvudförhandlingen kan 

parterna alltså påverka varandras tillförlitlighet. En berättelses trovärdighet 

ska inte direkt kunna påverkas eftersom detta är subjektivt för berättelsen 

som sådan. Däremot påverkas trovärdighen hos personen som lämnat 

berättelsen.39 

 

                                                
39 Domstolarna har visat sig inte använda begreppen helt konsekvent men kriterierna som 

nämns som trovärdighetsbedömning i föregående avsnitt tycks enligt Sutorius och Kaldal få 

sin betydelse någonstans i gränslandet mellan trovärdighetsbedömning och 

tillförlitlighetsbedömning. Jfr Andersson, s. 202; Sutorius & Kaldal, s. 90.  
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3 Objektivitet och opartiskhet i 
praktiken 

3.1 Karaktärsbevisning 
Ett sätt att påverka tillförlitligheten i en berättelse är genom att ta upp 

uppgifter om målsägandes personlighet och beteende i andra sammanhang 

eller situationer. I NJA 2007 s. 547 har det slagits fast att rätten med stöd av 

35 eller 46 kap. RB inte kan avvisa bevisning som enbart ska användas som 

så kallad karaktärsbevisning och visa på bristande trovärdighet hos någon 

part.  

Detta gör det svårt för domstolen att under huvudförhandlingen hindra 

att det kommer fram vissa uppgifter om målsäganden som inte ska ha någon 

betydelse för den rättsliga bedömningen. Det är svårt att avgöra vad frågor 

och bevismaterial har för betydelse och vad det kan komma att tjäna för 

syfte innan de framförts. För att rätten ska kunna få ett så allsidigt 

bedömningsmaterial som möjligt kan det i vissa situationer vara av vikt att 

veta vad offret har haft för kläder, för att visa hur mycket våld som behövts 

och för att stämma av berättelsernas innehåll. Samtidigt är berusningsgrad 

och mängden konsumerad alkohol ibland avgörande vid påstående om att 

offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Det kan också i något fall ha 

betydelse för uppsåtet vad den tidigare sexuella relationen mellan offret och 

den tilltalade haft för uttryckssätt.40 

Något som däremot tål att lyftas fram är att rätten att använda sådan 

bevisning och ställa sådana frågor inte är förbehållen försvaret. Båda parter i 

processen måste ges samma rätt att använda sig av samma medel för att 

påverka bedömningen. Det råder en ojämn fördelning av utnyttjandet av 

rätten att använda bevis som rör den andra partens karaktär. Diesen tar i en 

artikel i JT upp det så kallade stureplansfallet41 som exempel för att visa hur 

denna rätt lämnas outnyttjad av åklagaren. Fallet blev mycket 

uppmärksammat för att den utsatta kvinnans sexuella karaktär hängdes ut 
                                                
40 Sutorius & Kaldal s. 95. 
41 Svea HovR B 3806-07. 
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och fick en avgörande betydelse för bedömningen. Däremot valde åklagaren 

att inte lägga fram motsvarande bevisning som fanns om en av de tilltalades 

karaktär; information om att han under processen blivit misstänkt för 

ytterligare en våldtäkt.42  

Tillåts frågor och bevis om målsägandens och den tilltalades karaktär, 

men utnyttja parterna denna rätt olika anser jag det vara extra viktigt att 

rätten inte lägger in kunskap de får därifrån i bedömningen, om det skulle 

visa sig vara utan rättslig relevans. Förutsättningarna för skyddssubjektet 

och ansvarssubjektet snedfördelas annars och brottsoffer riskerar att 

behandlas olika beroende på deras person och inte beroende av 

sakförhållandena.  

3.1.1 Behandlas lika fall lika? 
I flera av de fall jag läst har jag kunnat urskilja åsikter som visar att det 

fortfarande tycks ha betydelse ifall målsäganden varit för full eller tagit 

några andra berusningspreparat. Även om detta inte längre får betydelse för 

brottsrubriceringen vid en fällande dom får det stor betydelse i rättens 

värdering av målsägandens utsaga.  

Det kan handla om resonemang liknande de i HovR för västra Sverige 

B 2256-12. Till förhandlingen i HovR hade det i detta fall kallats två 

karaktärsvittnen som skulle intyga att målsäganden i ett annat ärende ljugit 

för polisen. Vittnesuppgifter som fanns angående målsägandes reaktion i 

direkt anslutning till händelsen gavs därefter inte något värde. Bevis som 

annars anses ha stor betydelse för att stödja trovärdigheten och 

tillförlitligheten i parternas utsagor lämnades helt utan avseende.43 

Anledningen till att HovR inte la någon vikt vid målsägandens 

upprivna tillstånd efter det påstådda övergreppet var inte de uppgifter 

karaktärsvittnena lämnat, utan det faktum att de ansåg att hennes 

sinnestillstånd skulle kunna förklaras av alkohol eller de narkotiska preparat 

som återfunnits i hennes blod. HovR säger alltså att målsägandens 

alkoholintag och det faktum att hon valt att ta emot tabletter, som enligt 

                                                
42 Diesen, JT 2008-2009, s. 89. 
43 Se ovan avsnitt 2.3. 



 
20 

hennes uppfattning var värktabletter, gjorde att hon inte kunde vara skakad 

över situationen på riktigt. Det har alltså betydelse för åklagarens 

möjligheter att styrka våldtäkt om en kvinna varit berusad. Bevis som 

annars hade stärkt hennes berättelse lämnas utan avseende och rätten 

behandlar henne därigenom inte likadant som en kvinna som inte varit 

berusad.44 

I ett ännu mer anmärkningsvärt fall förlorade målsägandens berättelse 

enligt TR:s bedömning tillförlitlighet på grund av att hon hade lugnande 

medel i kroppen. Det handlade i detta fall om en målsägande med 

sömnsvårigheter som hade tagit sömntabletter innan hon blev våldtagen i 

trädgården i samband med att hon var ute och rökte. Den tekniska 

utredningen visade att de nivåer av lugnande medel hon hade i blodet var 

normal vid medicinsk behandling. Det sätt TR resonerar kring hennes 

trovärdighet innebär alltså att en kvinna som har sömnproblem inte kan bli 

våldtagen, eftersom normala nivåer av lugnande medel i kroppen gör att 

hennes berättelse inte går att tro på. Detta trots att det i detta fall, för 

ovanlighetens skull, fanns teknisk bevisning som styrkte hennes version av 

händelseförloppet och gjorde den tilltalades berättelse näst intill omöjlig att 

lägga tilltro till.45  

3.1.2 Det ideala brottsoffret 
Det har visat sig ha betydelse att den som utsätts för brott är oskyldig och 

försvarslös inför situationen, för att den ska kunna vinna samhällets 

sympati. Offret får inte själv ha haft någon aktiv roll i händelseförloppet 

eller vara en tvivelaktig person. Kriminologen Nils Christie46 talar om ett 

idealoffer. Han har ställt upp vissa egenskaper hos den som utsätts för brott, 

som gör denne till ett idealt offer. Brottsoffret ska, när det utsätts för brottet, 

vara på väg till en icke-klandervärdig plats för att delta i en respektabel 

aktivitet. Offret ska vara svagt och i underläge i förhållande till den 

främmande gärningspersonen. De som utsätts för brott utan att leva upp till 

                                                
44 HovR V S, B 2256-12, s. 6. 
45 Svea HovR, B 2759-12, TR-domen, s. 9. 
46 Här återgiven efter Lindgren, Pettersson & Hägglund. 
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dessa kriterier riskerar att få ett sämre rättsligt skydd just för att de inte 

stämmer överrens med bilden av det perfekta offret.47 

Det ideala våldtäktsoffret är med detta synsätt något i stil med en ung 

svag kvinna som på väg till sitt arbete som vårdare, blir överfallen av en 

okänd, ovårdad, stark man på öppen gata.  

Ett problem i våldtäktssituationen är att det många gånger inte är ett 

idealoffer som blivit utsatt. En stor andel av de sexualbrott som begås i 

Sverige begås mellan en gärningsperson och ett brottsoffer som antingen är 

bekanta sedan tidigare eller har en nära relation till varandra. Andelen 

övergrepp som sker inomhus på icke-allmän plats är också mycket hög. Det 

är inte ovanligt att kvinnan är berusad och får kontakt med 

gärningspersonen i samband med detta. Kvinnan kan till och med 

inledningsvis inlett intima aktiviteter med gärningspersonen eller självmant 

följd med till brottsplatsen.48 

Brottsoffrets relation till förövaren eller offrets agerande utanför 

gärningstillfället ska inte påverka dennes rättsskydd. För att likabehandling 

ska vara möjlig måste skillnader i människors levnadsvanor och 

handlingsmönster tillåtas utan att värderas negativt och få betydelse i 

domstolen.49  

3.1.3 Den som ger sig in i leken 
I HovR för nedre Norrland B 679-11, resonerar TR på ett sätt som ger 

uttryck för åsikten att en kvinna som kysst och umgåtts med en man på 

krogen får räkna med att han kommer ha samlag med henne. Detta oavsett 

om hon vill eller inte och vare sig hon är vaken eller inte.  

I fallet hade målsäganden somnat i samma säng som den tilltalade när 

hon väcktes av att han genomförde samlag med henne. Frågan i målet var 

alltså om hon varit i hjälplöst tillstånd eller inte.  

TR bedömer den tilltalades utsaga som mer trovärdig men ger ingen 

förklaring till hur de kommit fram till detta. Det fanns tvärtom flertalet 

                                                
47 Lindgren, Pettersson & Hägglund, s. 31-32. 
48 Färdeman, Hvitfeldt & Irlander, s. 52-53; Hradilova Selin, s. 48-50, 59; jfr SOU 2010:71 
s. 83-84 angående mörkertal och vilka brott som generellt sett blir anmälda. 
49 Jfr Burman, SvJT 2009, s. 775 för en diskussion om likabehandling och diskriminering. 
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vittnen som både kunde vittna om målsägandes reaktion i anslutning till 

händelsen och visa att den tilltalades utsaga i alla delar inte stämde med vad 

han hade sagt till dem. Rätten tycks bortse från dessa uppgifter och inte göra 

någon tillförlitlighetsbedömning av den tilltalades utsaga.  

Domskälen förmedlar känslan att det är omständigheten att 

målsäganden haft sällskap med den tilltalade tidigare under kvällen som 

avgör rättens bedömning. Den skiljaktiga meningen till domen ger stör för 

den uppfattningen eftersom de skiljaktiga där trycker på vikten av att 

parternas umgänge tidigare inte ska få tillmätas något värde i den rättsliga 

bedömningen.50 

3.2 Rekvisit och bevisvärdering 
Soturios och Kaldal delar in brottsliga gärningar, så som de beskrivs enligt 

lagtext, i en inre och en yttre form. Den yttre formen handlar om rekvisitens 

rent formella karaktär, medan den inre formen handlar om rekvisitens 

faktiska betydelse och hur de ska definieras. Åklagaren ska i sin 

gärningsbeskrivning se till att den yttre formen kan fastställas, men för att 

det ska vara möjligt måste rekvisiten konstrueras med en konkret innebörd. 

Den innebörd rekvisiten ges får därför betydelser för vilken bevisning som 

krävs för att en brottslig gärning ska anses bevisad.  

Enligt författarna är det vid definitionen av den inre formen som 

begrepp som sexualitet, kön och sexuellt självbestämmande är aktuella. 

Trots att begrepp kan få en förändrad definition och synen på till exempel 

sexualitet förändras över tiden, kommer tolkningen av de omständigheter 

som krävs aldrig kunna göras fullständigt objektivt. Även rättens företrädare 

påverkas av normer och värderingar. De erfarenheter och attityder 

domstolen har avgör hur de tolkar en handling eller ett uttryck.51 

För att domstolen ska kunna upprätthålla likabehandling och 

objektivitet får personens moraliska eller politiska åsikter inte påverka 

bedömningen. Därför har rätten vissa objektivt konstruerade erfarenheter att 

förhålla sig till. Detta kallas för erfarenhetssatser och det handlar om att 

                                                
50 HovR N N, B 679-11, TR-domen, s. 12; domsbilaga 2, s. 1. 
51 Sutorius & Kaldal s. 93-94, 96-97; Lainpelto, s. 133. 
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rätten utifrån flera enskilda fall drar generella slutsatser om olika 

förhållanden. Generella kunskaper lägger på detta sätt grunden för hur 

sambandet mellan företeelser ska förstås. Erfarenhetssatser kan grunda sig 

på empirisk forskning eller livserfarenhet och föreställningar baserad på 

allmän kunskap.52  

Trots utveckling kommer definitioner av begrepp på sexualbrottens 

område påverkas av en historisk konstruktion och föreställning av sexualitet 

och kön. I detta sammanhang kan nämnas att det först i och med en 

lagändring 1984 började tas hänsyn till kvinnans kroppsliga integritet i 

lagstiftningen. Fram till dess ansågs mannens könsdrift, uttryckligt i 

förarbetena, så självklart stark att det var en förmildrande omständighet om 

övergreppet skett på en kvinna som medverkat till eller tillåtit vissa 

närmanden eller om kvinnan inte kallat på hjälp fast det varit möjligt.53 

Enligt min uppfattning uppstår det problem i bedömningen om de 

beprövade erfarenhetssatserna bygger på definitioner och värderingar där 

sexualitet, kön och sexuellt självbestämmande påverkas av historiska 

värderingar där män och kvinnor förväntas vara på ett visst sätt. 

3.2.1 Kvinnors passiva sexualitet 
Som tagits upp i avsnitt 2.1.2 har HD i NJA 2004 s. 231 konstaterat att det 

grundläggande för prövningen av våldtäkt är om det förelegat samtycke eller 

inte och att förekomsten av hot och våld blir ett stödbevis för att visa att 

sådant samtycke inte förekommit. Samtycke används på detta sätt som 

motpolen till tvång och domstolen utgår från att det förelegat en ömsesidig 

sexuell handling mellan parterna till dess att utevaro av samtycke är 

bevisat.54 

Samtycket gör den sexuella handlingen straffri, vilket innebär att ett 

samtycke i ett våldtäktsmål har samma funktion som ett samtycke lämnat 

enligt 24 kap. 7 § BrB. Skillnaden är att ett samtycke enligt 24 kap. BrB 

                                                
52 Schelin, s. 49-50. 
53 Sutorius & Kaldal s. 40, 43, 93-94. 
54 Observera att detta samtycke inte är samma typ av samtycke som det talas om i 
utredningar angående en samtyckesreglering av sexualbrott. Där handlar det om att införa 
ett samtyckesrekvisit som ska tillämpas subsidiärt till våldtäktsbestämmelsen och träffa 
situationer där tvång eller hjälplöst tillstånd inte förekommit. Se SOU 2010:71 s. 495-498. 
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fungerar som ansvarsbefriande grund för en gärning som redan bevisats 

rättsstridig. En förutsättning för att det ska vara ett giltigt samtycke är då att 

det lämnats utan tvång. I ett våldtäktsmål är samtycke istället 

utgångspunkten och denna motbevisas genom att tvång kan styrkas.55  

Under sådana förutsättningar framstår offrets vilja som ett 

brottsrekvisit, vilket påverkar rättstillämpningen. Motstånd blir, oavsett vad 

förarbetena säger, grundläggande för sexualbrotten och flera författare 

menar att detta är ett uttryckt för kvinnlig underordning.56 Sexualiteten kan 

nämligen ses som aktiv eller passiv. Den manliga förövarens sexualitet är 

aktiv och uttryckt, medan det kvinnliga offret har en passiv sexualitet som 

kommer fram genom visat motstånd eller icke-samtycke. Offret måste visa 

sin ovilja att delta för att våldtäktsbestämmelsens skyddsintressen ska kunna 

tillgodoses. 

Bedömningen utgår från att det naturliga i sexuella relationer mellan 

män och kvinnor är att kvinnan samtycker till erbjudanden och initiativ 

tagna av mannen. Så länge hon inte motsätter sig dessa har handlingen varit 

ömsesidig. En kvinna förväntas med detta synsätt inte vara aktiv i sin 

sexualitet utan tillgänglig för mannen. Hon behöver därigenom inte aktivt 

visa sitt intresse för sexuell samvaro för att det ska vara en rättsenlig 

handling.57 

Andersson har i sin avhandling kunnat konstatera att det sällan talas 

om den tilltalades beteende, dennes uttryck för vilja eller hur denne 

kontrollerat att det funnits vilja hos offret. I de allra flesta fall är fokus 

istället på målsägandes uttryck.58 Även i de rättsfall jag läst saknas en 

diskussion om den tilltalades beteende medan offret ofta framställs med 

utgångspunkten att hon har en passiv, tillgänglig sexualitet och så länge 

inget tydligt ställningstagande i motsats riktning kunnat styrkas, förväntas 

hon vilja delta. Resonemang med utgångspunkt i detta synsätt går att hitta i 

samtliga av de ovan nämna hovrättsfallen. Två fall refererade enbart utifrån 

den aspekten följer i de följande avsnitten. 

                                                
55 Andersson (2004), s. 68-70.  
56 Andersson (2004), s. 70-71 med referenser, Sutorius & Kaldal s. 26. 
57 Andersson (2004), s. 70-71, 205-206.  
58 Andersson (2004), s. 218, 232-233. 
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3.2.2 Synen på manligt och kvinnligt 
Bland de fall jag analyserat återkommer det flera gånger fall där kvinnan 

någon gång i relativt nära anslutning till övergreppet bråkat med sin partner. 

Det framstår nästan som att domstolarna lägger in detta som ett faktum i 

bedömningen av kvinnans eventuella samtycke.59 I HovR för övre Norrland 

B 895-11 är det uttalat på detta sätt när TR bedömer fallet. Vid 

förhandlingen i tingsrätten hade domstolen fått uppfattningen att 

målsägande och hennes sambo bråkat. De ansåg därför att det inte gick att 

utesluta att målsägande ville hämnas sin sambo när hon hade sex med en 

främmande man, på marken på en ödslig skogsväg, mitt i natten, när hon var 

på väg hem till sin sambo och deras barn. Denna kvinnas sexualitet 

framställs som passiv. Så länge inget annat visats vill hon, om så bara för att 

hämnas på den man hon lever och har barn tillsammans med.  

TR resonerar i detta fall också kring om den tilltalade verkligen kunde 

ha uppsåt till våldtäkt då det inte går att intyga att målsäganden sa eller 

gjorde något för att visa att hon inte ville ha sex. Detta beror på att hon inte 

hade en fullständig klar bild av vad som hände mellan att bilen stannat på 

skogsvägen och hon blir utdragen ur den med ett grepp om nacken. 

En man förväntas enligt rätten inte förstå och kunna tänka sig in i att 

en kvinna inte vill ha sex med honom. Detta trots att han är en främling, de 

befinner sig utomhus på en ödslig skogsväg mitt i natten och han har lovat 

att ta henne hem.60 

3.2.3 Kläderna gör kvinnan tillgänglig 
Ett annat uttryck för kvinnors passiva och tillgängliga sexualitet är hur deras 

kläder i vissa fall får ta plats i domstolens diskurs. Ett exempel på detta är 

TR:s resonemang i HovR för västra Sverige B 4961-11 där kvinnans kläder 

diskuteras ingående. Anledningen till att hennes kläder får sådan plats i 

domen är troligen att den tilltalade, en arbetskollega till målsäganden, börjar 

prata om detta. Han menade att hon var orsaken till det inträffade då hon 

genom olika inviter bjöd in till sexuella handlingar. En av de saker hon hade 
                                                
59 Jfr Svea HovR, B 5908-12; Svea HovR, B 7194-11. 
60 HovR Ö N, B 895-11, TR-domen, s. 13. 
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gjort var att under arbetsdagen ta av sig sina leggings och gå med bara ben 

under klänningen. 

Domstolen kan inte styra hur den tilltalade i detta fall tänker och jag 

kan till och med se att det finns ett värde i att ta upp uppgifterna i 

domskälen, eftersom det visar vilken kvinnosyn den tilltalade har. TR tycks 

dock i detta fall dela samma kvinnosyn. Anledningen till att åtalet där 

ogillas är nämligen att han kan ha uppfattat hennes beteende som en invit 

och att hon inte tydligt klargjorde för honom vilken inställning hon hade. 

Även här ser rätten tydligen kvinnans viljeuttryck utifrån att hon har en 

passiv sexualitet och hon förväntas vilja så länge inget annat sägs. 

Det förs i domskälen dessutom ett resonemang som snarare än något 

annat tyder på att de försvarar den tilltalades sätt att påtala hennes kläder. 

De tycker uppenbarligen inte att det är konstigt att tolka bara ben som en 

invit till någonting sexuellt som gör att uppsåt till våldtäkt inte kan 

föreligga.61 

3.2.4 Lust och rationalitet 
Lagstiftaren förutsätter ofta i lagstiftningsarbetet att de subjekt reglerna 

berör är autonoma och oberoende av sin omgivning. Det gör att rätten i sin 

bedömning utgår från individen som en rationell varelse fråntagen sitt 

sammanhang.62 Samtycke som jämförelsenorm till tvång medför också en 

annan problematik som domstolens resonemang i HovR för västra Sverige 

B 4961-11 belyser. Sutorius och Kaldal menar att domstolen utgå från en 

uppfattning att samtycke är något som styrs rationellt och därmed är 

konstant och oföränderligt. Den förbiser då det faktum att samtycke i dessa 

sammanhang handlar om lust knutet till ett känslomässigt tillstånd som inte 

behöver vara rationellt. Det går inte att knyta lust till specifika händelser, 

situationer eller människor. Något som den ena dagen eller den ena stunden 

väcker intresse behöver inte alltid göra det. Samtycket måste därför kunna 

tas tillbaka utan att det ska ligga kvinnan till last.63 

                                                
61 HovR V S, B 4961-11, TR-domen, s. 7, 12-13. 
62 Andersson (2011), s. 422, 431. 
63 Sutorius & Kaldal, s. 25-26. 



 
27 

Intimiteten i sexuella handlingar gör att den andra personen kommer 

nära in på den personliga sfären och självbestämmande är därför extra 

viktigt. Det ska därför inte spela någon roll om det skulle varit så att 

målsäganden i fallet ovan faktiskt försökt inbjuda till sexuella handlingar 

någon gång. Om syftet med våldtäktsregleringen är att ge varje individ rätt 

till sexuellt självbestämmande saknar det rättslig relevans huruvida hon 

skulle ha uppträtt flirtigt; hon har då nämligen också fullständig rätt att 

bestämma hur långt denna flirt ska gå.  
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4 Avslutande diskussion 
Det svenska rättsskyddet måste i alla situationer efterlevas och 

upprätthållas. Varje anklagelse om brottlig gärning måste därför utredas så 

långt det är möjligt. Detta innebär att omständigheter i anslutning till 

gärningstillfället måste klargöras och inget som kan ha betydelse för 

bedömningen får utelämnas. Det är svårt att undgå att vissa uppgifter som 

kommer sakna rättslig relevans ändå tas upp och blir belysta under 

förhandlingen inför rätten. Den slutsats jag dock tvingats dra är att rättens 

företrädare i vissa fall ger uttryck för att de inte kan hålla isär rättsligt 

relevanta fakta från icke-relevanta. När detta enbart drabbar den ena parten 

får det till följd att domstolens opartiskhet och objektivitet påverkas.  

En möjlig förklaring till att uppgifter som inte borde få någon plats i 

domskäl ändå kommer fram är att de som bedömer materialet låter 

värderingar kopplade till sex och sexualitet samt manligt och kvinnligt styra 

deras förhållningssätt till bevismaterialet.  

Det är svårt att fullständigt avgöra i vilken utsträckning rätten lever 

upp till likabehandlingsprincipen. De exakta sakförhållandena skiljer sig 

alltid åt och fall som kan tyckas väldigt lika kan ändå innehålla väsentliga 

skillnader. Några klara mönster i när värderingar kommer in i bedömningen 

går nog inte att urskilja men klart är att rätten värderar stödbevisning olika 

beroende på vem offret är. Är hon berusad eller har hon visat egna initiativ 

kan annan bevisning riskera att inte längre bli lika värdefull.  

Genom att låta synen på manligt och kvinnligt styra bedömningarna 

kommer rättstillämpningen påverkas. Föreställningarna om hur det 

kvinnliga offret ska vara styr hur rätten tillämpar bestämmelserna och vilka 

utgångspunkter de har. Att som i våldtäktsfallet utgå från att offrets vilja 

uttrycks genom hennes passivitet ger bestämmelsens tvångsrekvisit en 

annan innebörd än den det enligt förarbetena sägs ha. Vad offret gjort för 

motstånd spelar roll liksom vad offret gjort innan övergreppet. 

Ett sätt att påverka utvecklingen framåt är att rätten, åklagare och 

målsägandebiträden tar ett större ansvar för att se till att även den tilltalade 
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får frågor som kan utreda dennes förhållningssätt till och tolkning av 

situationen. Fokus kan aldrig försvinna helt från offret men det kan aktivt 

förflyttas även till gärningsmannen om också dennes beteende ifrågasätts. 

Det är viktigt att den som utformar domen inte utgår från 

könsstereotypa inställningar när det kvinnliga offret framställs. Domstolen 

ska inte ta på sig ansvar för vilka värderingar parterna i en förhandling har. 

Däremot kan rätten styra hur den väljer att lägga fram värderingar samt 

vilka budskap den skickar ut till offer, förövare och allmänheten. Accepterar 

eller försvarar domstolen en kvinnosyn som inte är förenlig med vår tids 

jämställdhetssträvan försvåras jämställdhetsarbetet. Fortsätter domstolen att 

utgå från att kvinnor är passivt tillgängliga sexuella varelser, som alltid vill 

ha sexuell samvaro så länge de inte säger något annat, kommer detta även 

vara det naturliga förhållningssättet för delar av befolkningen.  
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