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With this essay, I am introducing Crip Theory in the sexual criminal context 

with the purpose of problematizing its idea of an individual as a rational and 

autonomous subject. The essay examines the legal area where the criminal 

legal subject acts in a sexual context permeated by power structures. Power 

structures and other non-tangible aspects can only with difficulty be 

translated into legal facts and are thus invisibilized in the legal analysis. 

Consequently, the queer, the crip and the subordinated are sanctioned for 

deviating from dominating legal discourses on gender, sexuality and 

ableness.  

 

Crip Theory is an untried approach within the field of legal science. The 

theory directs its critical gaze towards the idea of an able-bodied individual, 

the normate. Through indicating the unattainable and impossible ideal of the 

normate, the theory wishes to destabilize the constructed dichotomy 

between a superior normate in relation to a subordinated disabled, crip, 

individual.  

 

Through crip views on sources of law I study the sexual criminal legal 

system where compulsory ableism and social hierarchies are produced and 

secured in legal discourses. Crip Theory makes the underlying legal 

demands of autonomy and rationality on the legal subjects visible, which 

within sexual criminal context collides with patriarchal ideas on sexual 

interaction. This leads to contradictorily expectations on, above all, the 

behavior of the subject of legal protection. Individuals who deviate to a 

notable extent from the rational and autonomous legal subject find 

themselves in an unfavorable position. Crip Theory elucidates what we feel, 

but falls outside the criminal legal logic based on separate and isolated acts 

performed by, and against, rational and autonomous individuals.   

 

In the light of this analysis I will put forward a theory about the actual 

human as crip in relation to the normative legal subject in the traditional 
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heterosexual sexual criminal context. The sexual, emotional and social 

person challenges the idea about the rational and autonomous subject as a 

uniform category. This does not only illustrate elementary misconceptions 

in the understanding and management of sexual crimes – but also the 

invisibilization and incapacity of dealing with individuals who deviate from 

the norms of legal rationality and autonomy connected to compulsory 

ableism. A crip approach can thus create a more nuanced notion of rational 

behavior and broaden the understanding and qualification of criminal sexual 

acts.  

 

The narrow approach of the legal system is not healed by a more extensive 

legislation. The inherent problem must be addressed on a deeper level. The 

power structures need to be exposed by a holistic view on power related to 

unattainable ableness. A contextualisation of the legal subject in 

combination with a positively defined autonomy make it possible to take 

into consideration structures of power and other human factors in a criminal 

analysis.  

 

Thus Crip Theory not only  makes visible the inner conflicts of the legal 

system, but also raises those issues for a constructive discussion in the 

search of substantial equality, before the law as well as outside the 

courtroom.  
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Uppsatsen introducerar cripteori i sexualbrottskontexten i syfte att 

problematisera idéen om dess rationella och autonoma subjekt i relation till 

individen. Uppsatsen undersöker det rättsliga område där det straffrättsliga 

idealsubjektet agerar i ett sexuellt sammanhang färgat av maktstrukturer. 

Maktstrukturer och andra ogripbara omständigheter är svåra att översätta till 

rättsliga fakta och osynliggörs därför i gärningsanalysen. Följaktligen 

sanktioneras det queera, det cripa och den underordnade såsom avvikande 

från dominerande rättsliga diskurser kring kön, sexualitet och 

funktionsfullkomlighet.  

 

Cripteorin är ett obeprövat verktyg inom rättsvetenskapen. Teorin riktar sin 

normkritiska blick mot idéen om en funktionsfullkomlig individ, normaten. 

Genom att påvisa normatens ohållbara och omöjliga ideal önskar teorin 

destabilisera den konstruerade dualismen mellan en överordnade normat i 

förhållande till en funktionsnedsatt, crip, individ 

 

Genom cripteoretiska skärskådningar av vetenskapliga texter och rättsfall 

granskar jag det sexualstraffrättsliga system där obligatorisk 

funktionsfullkomlighet och sociala hierarkier produceras och säkras i 

rättsliga diskurser. Cripteori synliggör underliggande rättsliga krav på 

oberoende och rationalitet hos rättssubjekten, vilka inom sexualstraffrätten 

kolliderar med patriarkala uppfattningar om sexuellt samspel. Detta medför 

motsägelsefulla förväntningar på, framför allt, rättsskyddssubjektens 

agerande. Cripteori synliggör det som vi känner, men som faller utanför den 

straffrättsliga logiken baserad på enskilda och avskilda gärningar av och mot 

rationella och autonoma individer.  

 

Mot bakgrund av detta kommer jag att framställa en teori om den faktiska 

människan som crip i förhållande till det normativa rättssubjektet i den 

traditionellt heterosexuella sexualbrottskontexten. Den sexuella, relationella 

och emotionella människan utmanar antagandet om den allmänmänskligt 
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rationella och autonoma individen som en enhetlig kategori. Människor som 

avviker i en anmärkningsvärd grad från det rationella och autonoma 

rättssubjekt hamnar i en ofördelaktig position. Detta visar inte enbart på 

grundläggande perspektivfel i förståelsen och hanteringen av sexualbrott – 

utan även på en oförmåga att hantera individer och uttryck som avviker från 

normer kring rättslig rationalitet och autonomi kopplade till obligatorisk 

funktionsfullkomlighet. Ett cripteoretiskt angreppssätt kan således skapa en 

mer nyanserad bild av rationellt agerande, samt i sin tur vidga förståelsen 

och vidden av sexualbrottsliga gärningar.  

 

Rättens begränsade synfält läks inte genom en mer omfattande lagstiftning. 

Det inneboende problemet måste angripas på ett mer djupgående plan. 

Denna probleminsikt kräver en holistisk syn på makt kopplad till ohållbar 

normativitet. Genom en kontextualisering av rättssubjektet i kombination 

med ett positivt definierat autonomitetsbegrepp ges utrymme att beakta 

maktstrukturer och andra mänskliga faktorer inom ramen för en straffrättslig 

gärningsanalys. Således kan cripteori inte bara synliggöra rättens 

inneboende problematik, utan även lyfta upp den för konstruktiv diskussion 

i sökandet efter substantiell jämlikhet inför lagen, liksom utanför rättssalen. 
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I rättsvetenskaplig teori och praktik dominerar individperspektivet och de 

rättigheter och skyldigheter som tillfaller individen.
1
 Det liberala 

rättssubjektet, rationellt och autonomt, är vidare tillsammans med 

likabehandlingsprincipen två av straffrättens hörnstenar. Idéen om 

likabehandling bygger på antagandet om rättsliga ansvars- och 

skyddssubjekt med en oproblematiserad allmänmänsklig förmåga till ett 

självständigt och rationellt agerande.
2
 Från dessa hörnstenar tar uppsatsens 

cripteoretiska interventioner avstamp.  

 

Cripteorin är ett oprövat verktyg inom rättsvetenskapen. Teorin riktar sin 

normkritiska blick mot idéen om en funktionsfullkomlig individ, normaten. 

Genom att påvisa normatens ohållbara och omöjliga ideal önskar teorin 

rasera den konstruerade dualismen mellan en överordnade normat i 

förhållande till en funktionsnedsatt, crip, individ. En cripteoretisk 

problemformulering kring funktionsfullkomlighet blottlägger allianser 

mellan ekonomisk och social normativitet som tar sig uttryck i 

institutionaliserat förtryck.  

 

Det liberala rättssubjektet är baserat på rationalitet och autonomi, som har 

identifierats vara människors minsta gemensamma nämnare.
3
 Jag vill 

granska detta antagande utifrån andra gemensamma nämnare – människors 

sexualitet och strävan efter social tillhörighet.
4
 Rättssubjektets normer 

härrörs till vår kognitiva förmåga till rationellt och självständigt 

resonerande, jag vill istället uppmärksamma människors känslomässiga, 

sociala och intuitiva gärningsincitament.
5
 För att förtydliga att dagens 

rättssubjekt inte ger en fullvärdig bild av oss människor som relationella, 

emotionella och sexuella individer kommer uppsatsen att fokusera på 

                                                 
1
 Andersson, 2011, s. 422.  

2
 Andersson, 2011, s. 421 ff.  

3
 Lernestedt, 2010, s. 37 f. 

4
 Gill, 2010, s. 202. 

5
 Dhanda, 2009, s. 459.  
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rättssubjektet i den sexualstraffrättsliga kontexten. Där har dessa företeelser 

många gånger en central roll. Situationer som präglas av ömhet, förtroende 

och lust, eller romantiska och sexuella script - jämte föreställningen om ett 

traditionellt heterosexuellt samspel som känneteckna(t)s av manligt 

initiativtagande och tolkningsföreträde - kan inte sällan ifrågasättas utifrån 

idéer om autonomi och rationalitet.  Det märks bland annat i rättsliga 

förståelser av viljeuttryck hos offer, där passiva kroppar har tolkats som icke 

o-frivilliga sinnen.
6
  

 

Uppsatsens syfte är därför att undersöka föreställningen om den 

straffrättsliga normaten när den agerar i en sexualbrottskontext färgad av 

maktstrukturer. En kontext där det queera, cripa och den underordnade 

sanktioneras såsom avvikande från dominerande diskurser kring kön, 

sexualitet och funktionsfullkomlighet. Mot bakgrund av normaten i den 

traditionellt heterosexuella sexualbrottskontexten kommer jag att framställa 

en teori om den faktiska människan som crip. Detta visar inte enbart på 

grundläggande perspektivfel i förståelsen och hanteringen av sexualbrott – 

utan även på osynliggörandet och oförmågan att hantera individer som 

avviker från normer kring föreställningar om rättslig rationalitet och 

autonomi kopplade till funktionsfullkomlighet. Uppsatsen handlar därför i 

grund och botten om demokratiska värden: rättssäkerhet och ett samhälle för 

alla.
7
 

 

Ett underliggande syfte med uppsatsen är att formulera möjligheter för 

kritisk rättsvetenskap att appliceras med ett cript angreppssätt. 

Rättsprocessen är en social praktik där gärningar görs begripliga genom att 

ordnas in i ett system i syfte att skipa rättvisa. Cripteori erbjuder en ny lins 

genom vilken rättsliga strukturer, praktiker och ideologier kan studeras. 

Cripa interventioner kommer förhoppningsvis att öppna upp för ett mer 

inkluderande subjekt, som inte bara kan vara icke-man, icke-vit, icke-

heterosexuell och utan klasstillhörighet, utan även icke-

                                                 
6
 Andersson, 2004, s. 264 f. 

7
 Lewin, 2002, s. 134. 
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funktionsfullkomligt. Cripteoretiska angrepp på sexualbrottsområdet kan 

vara en ingång till att reflektera och analysera sex som något positivt, 

genom att erkänna sexuella, sociala och romantiska beteenden.
8
 I 

förlängningen kommer detta förhoppningsvis även att destabilisera den 

hierarkiska dikotomin crip – normalstörd på övriga samhällsarenor.  

 

Jag kommer att angripa denna uppgift på följande sätt: I kapitel två granskar 

jag det ontologiska antagandet om ett rationellt och autonomt rättssubjekt 

utifrån cripteoretiska perspektiv. Jag vill undersöka vad ett oreflekterat 

antagande om det liberala rättssubjektet osynliggör, liksom den teoretiska 

bakgrunden till detta. I uppsatsens tredje kapitel diskuteras cripteoretiska 

möjligheter och begränsningar för sexualstraffrätten. Efter att ha sökt 

identifiera rättens bild av normaten i sexualbrottskontexten argumenterar jag 

för allmänmänsklig criphet i förhållande till sexualstraffrättens normat. 

Därtill prövar jag om ett kontextualiserat rättssubjekt kan föra den abstrakta 

normaten närmare den faktiska människan. Uppsatsen behandlar därför 

ontologiska frågor gällande vad som förstås som criphet, samt hur cripa 

initiativ kan förverkligas i praktiken. Uppsatsen är därmed både kritisk 

tillika konstruktiv. 

 

När perspektiv läggs på rätten är det många gånger för att visa på 

gruppspecifika effekter av till synes neutralt formulerade rättsregler för att 

fördjupa förståelsen av rättslig likabehandling.
9
 Att lägga ett perspektiv på 

något antyder att man intar en position i förhållande till det som betraktas. 

Den tidigare positionen riskerar att förstås som en icke-position.
10

 Kritisk 

rättsvetenskap anlägger istället perspektiv för att komma åt att granska 

konturer och verklighetsförståelser hos lagstiftarens ”icke-position”.
11

  

 

                                                 
8
 Detta efterlyser Franke hos rättsfeminister, se Franke, 2009, s. 42.  

9
 Minow, 1988, s. 47. 

10
 Löfgren-Mårtensson, 2012, s. 55. 

11
 Föreläsning Leila Brännström, Metodseminarium, 20121101. 
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Feministiska teorier och queerteori har länge synliggjort hur rättens 

autonoma subjekt i praktiken bekönas och hur maktstrukturer följaktligen 

reproduceras rättsligt.
12

 Därigenom åskådliggörs rättens samhälleliga 

kontext och anknytning till sociala maktstrukturer avseende kön, sexualitet, 

genus m.m.
13

 Från att ha betraktas med skepsis är de nu, mer eller mindre, 

vedertagna i rättsliga sammanhang.
14

 Jag vill undersöka om det finns 

liknande möjligheter för cripteori att bidra med kunskaper kring det 

rationella och autonoma rättssubjektet. Uppsatsen ämnar synliggöra 

normativa handlingsramar utifrån förväntningar på funktionsfullkomlighet, 

samt vilka konsekvenser detta får för den cripa individen i rätten. 

Analyserna knyter an till sexualstraffrätten i förhoppning om att belysa 

rättens särskilda svårigheter att tolka och förstå innebörden och vidden av 

sexualbrottsliga gärningar.
15

  

 

Min frågeställning är tredelad: 

1. Vad synliggör cripteoretiska perspektiv på straffrättssubjektet? 

 

2. Kan människor ses som cripa i förhållande till den rättsliga normaten i 

sexualbrottskontexten? 

 

3. Kan ett kontextualiserat sexualbrottssubjekt förbättra den rättsliga 

hanteringen av individer i relation till sexualbrottsnormaten? 

 

Avsikten är därför inte att fastställa gällande rätt, utan att få insikt i och 

bidra till problematisering och utveckling av straffrättsliga diskurser kring 

uppfattningar om det normativa rättssubjektet och konsekvenser av att 

avvika från den straffrättsliga normen. På grund av min abstrakta ansats har 

jag med breda penseldrag fått avgränsa uppsatsområdet.  

 

                                                 
12

 Andersson, 2011, s. 422 f.  
13

 Minow, 1988, s. 47. 
14

 Gunnarsson och Svensson, 2009, s. 27 ff. och Fineman, 2009, s. 2 och Andersson, 2011, 

s. 419.  
15

 Detta har påpekats av bland andra Ulrika Andersson, Johanna Niemi-Kiesliäinen samt 

Nicola Lacey. 
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Då avsikten med uppsatsen är att undersöka möjligheter och dilemman med 

ett cripteoretiskt angreppssätt kommer jag att hålla mig till en abstrakt nivå.  

Min ambition är att utgå från två genomgående aspekter hos straffrätten; 

dess tanke om det rättsliga subjektet som autonomt och rationellt och idéen 

om likabehandling. Dessa två grundantaganden genomsyrar även andra 

rättsområden än just straffrätten, men de faller utanför uppsatsens räckvidd. 

För att ytterligare avgränsa uppsatsen har jag valt att fokusera på 

straffrättens sexualbrottsområde. Anledningen därtill är att spänningen 

mellan rationella/autonoma individer och emotionella/sexuella script dras 

till sin spets i det privata rum som har öppnats upp för offentlig 

sanktionering.  

 

Med tanke på mitt val av straffrättsliga kärnvärden kommer jag vidare att 

avgränsa uppsatsen till kognitiv funktionsnedsättning. Ett autonomt och 

rationellt rättssubjekt för tankarna främst till kognitiva och mentala 

kapaciteter hos individen. Därmed bortser jag från de många diskussioner 

och diskurser kring fysisk funktionsnedsättning som uppsatsen tangerar.  

 

Mina resonemang kan, i mångt och mycket, appliceras på såväl förövare 

som offer, även om offer behandlas i något större utsträckning. I gråzonen 

mellan övergrepp och föreställningen om traditionellt hetero-sex avviker 

passiva (kvinnliga) offer, i större utsträckning, från föreställningar om ett 

rationellt och autonomt agerande.  I ett samhälle där den patriarkala 

samhällsordningen genomsyrar (hetero)sexualiteten och dess script, befinner 

sig kvinnan, många gånger offret, i ett strukturellt underläge.
16

 Underläget, 

summan av flera faktorer, är oftast svårt att konkretisera och rättsligt 

hantera. Trots uppsatsens heterosexuella fokus innebär det inte att jag anser 

att samkönade förhållanden är befriade från maktdynamiker.  

 

                                                 
16

 Detta är grundläggande i den radikalfeministiska samhällsanalysen, se bland annat 

McKinnon i Fineman, 2009, s. 3 och Franke, 2009, s. 38. 
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Det finns ytterst lite material som förenar cripteori och juridik.
17

 För att 

tolka cripa uttryck och problematisera den rättsliga normaten har jag därför 

använt mig av litteratur som erbjuder verktyg att analysera självklara 

rättsliga antaganden och maktskapande dikotomier. Materialet innefattar 

förarbeten, doktrin samt analytiska texter. Jag har främst använt feministiska 

texter, medveten om att denna maktstruktur inte kan appliceras oreflekterat 

på relationen normalstörd-crip. Subjektsskapande kategorier såsom kön, 

klass, ”ras” och funktionsnedsättning har olika historiska arv med 

tillhörande maktmekanismer.
18

 

 

Mina resonemang byggs på rätts- och socialvetenskapliga texter och 

exemplifieras genom rättsfall. För att konkretisera uppsatsens abstrakta 

resonemang har jag systematiskt läst rättsfall på jakt efter exemplifierande 

diskurser och metoder rörande rättssubjekt med kognitiv 

funktionsnedsättning i sexualbrottssammanhang.
19

Rättsfallen har jag funnit 

genom sökningar i olika rättsdatabaser.  

 

 

Syftet med uppsatsen är att synliggöra idéen om en funktionsfullkomlig 

normat och problematisera effekterna av dess normer. Trots detta blir 

definitionen av den mentalt icke-funktionsfullkomliga individen nödvändig 

då konsekvenser av ett svåruppnåeligt ideal belyses, diskuteras och 

kritiseras.  

 

                                                 
17

 Jag har under arbetets gång hittat en artikel av Michael Gill från 2010. Jag anser därför 

att cripteoretiska problemformuleringar är oprövade inom rättsvetenskapen. 
18

 Brown, 2008, s. 15.  
19

 Min tanke var också att granska handlingsplaner för hantering av människor med psykisk 

funktionsnedsättning/mental ohälsa/utvecklingsstörning hos rättsutövande myndigheter 

såsom Domstolsverket och Åklagarmyndigheten. För tillfället finns inte några sådana. De 

två myndigheterna ingår dock i ett pågående projekt med fokus på medvetandeskapande 

kring personer med funktionsnedsättning, se visare i not 155.  
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Att söka enhetligt benämna den ”avvikande” gruppen kan i sig anses gå 

emot fundamentala idéer hos cripteori. Själva kategorin, även inom 

funktionshindersrörelsen, är högst oklar.
20

 Det kan dock vara nödvändigt att 

urskilja den grupp vars rättigheter och livsförutsättningar är strukturellt 

sämre.
21

 Kategorisering kan även ha en annan avsikt. Inom juridiken ämnar 

den till att reglera individens privatautonomi, genom exempelvis 

åldersgränser eller förvaltarskap.
22

 Urskiljandet bör ske utan att gruppen i 

sig blir normaliserad eller essentialiserad och att dess medlemmar därmed 

begränsas att fritt utveckla sin identitet.
23

  

 

Cripteorins identitetspolitiska aspekt bygger på subversiv stigmahantering 

som bland annat går ut på att undvika eufemistiska omskrivningar av 

funktionsnedsättning.
24

  Cripteori kommer ursprungligen från USA där crip 

anspelar på cripple – krympling.
25

  

 

I enlighet med cripteoretiska strategier har jag sökt efter ett behändigt, 

genomskinligt och representativt begrepp för att benämna gruppen som 

anses skilja sig från de sociala figurer som identifierar sig med normatens 

funktionsfullkomliga kropp och normalstörda sinne. På samma sätt som 

cripteorin har döpt idealet av den funktionsfullkomliga individen till 

normat, önskar jag finna liknande paraplybegrepp för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning, mental ohälsa, utvecklingsstörning och 

neuro-psykiatrisk störning. Det dessa människor har gemensamt är att de 

skiljer sig från förståelsen av vad som kännetecknar en normat. Det innebär 

inte att jag anser att de har samma livsvillkor och önskningar, eller att 

endast personer med mental funktionsnedsättning kan ha en strukturellt 

underordnad position.  

 

                                                 
20

 Lennard, 1999, s. 503.  
21

 Wennström, 2005, s. 22 f. Se även den postkoloniala feministen Gayatri Chakravorty 

Spivak och hennes tankar kring strategisk essentialism ibland annat Tollin och Törnqvist, 

2010, s. 88. 
22

 Wennström, 2005, s. 22 f.  
23

 Andersson, 2011, s. 425.  
24

 Rydström, 2012, s. 10 ff. 
25

 Berg och Grönvik, 2007, s. 3 och McRuer, 2006, s.33. 
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Cripteori önskar inte definiera eller kategorisera det som fysiskt och mentalt 

kan klassas som cript.
26

 Ett svenskt ord för crip måste därför ha möjlighet 

att rymma en vidd av personer och företeelser. Begreppet och benämningen 

queer har inte någon svensk koppling. Trots detta är queer idag ett etablerat 

samlingsbegrepp för normkritiskt uttryck. Kanske kan ordet crip göra 

samma resa och fyllas med betydelse. Ett nytt ord som crip kan 

förhoppningsvis möjliggöra en omläsning och omvärdering av crips, 

normalstörda och deras samhälleliga positioner. Jag kommer därför främst 

använda gruppbenämningen crips när jag diskuterar personer som avviker 

från normatens normer. Det kommer även förekomma begrepp som mental 

störning och mental funktionsnedsättning för att kontrastera idéen om 

normalstörda och mental funktionsfullkomlighet.  

 

Jag har använt mig av en referensgrupp för att bättre förankra mitt val av 

terminologi. Den anonyma referensgruppen består av utvalda personer som 

antingen har egna erfarenheter av mental ohälsa och funktionsnedsättning, 

eller representerar organisationer och förbund aktiva på området. De har fått 

fylla i en enkät där de mot bakgrund av cripteoretiska strategier kring språk 

och deras egen koppling till ämnet har fått kommentera och ge förslag på 

cripa benämningar av personer med mental funktionsnedsättning.
27

 

 

 

Med idé- och ideologianalys som metod utforskar jag rättsliga idéer och 

normer kring det mentalt funktionsfullkomliga rättssubjektet.
28

 Denna 

metod ligger nära metoden kritisk rättsvetenskap.
29

 Detta innebär att jag 

läser texter och rättsligt material (förarbeten och doktrin) om det liberala 

rättssubjektet och dess roll i sexualstraffrätten utifrån ett cripteoretiskt 

perspektiv. Genom att granska det funktionsfullkomliga idealsubjektet söker 

jag finna vad och vem straffrättsprocessen osynliggör. Det funna analyseras 

                                                 
26

 Löfgren-Mårtenson, 2012, s. 67 ff. och McRuer, 2006, s. 34. 
27

 Enkäten till referensgruppen finns bifogad i Bilaga A.  
28

 Bergström och Boréus, 2000, s. 165 f. 
29

 Brännström, Metodseminarium, Inom ramen för kursen Kön och Rätt, 20121101.  
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vidare med hjälp av texter grundade på feministiska och andra kritiska 

perspektiv.  

 

Eftersom uppsatsen söker utreda underliggande uppfattningar och krav på 

individen och hur kraven tar form i maktuttryck kan uppsatsen sägas vara 

inspirerad av diskursanalytisk metod. Diskursanalytisk metod skiljer sig från 

rättsdogmatisk metod då den förra bygger på att diskursen, det vill säga 

sättet att tala om verkligheten, skapar kunskap. Kunskap anses således inte 

existera utan den gestaltas genom en text eller tal.
30

 Diskursanalytisk metod 

antas ha tre utgångspunkter: den vilar på en socialkonstruktivistisk grund, 

antar att språket förmedlar verkligheten och att subjektet skapas i 

diskurser.
31

 Rätten som diskursproducent är därmed även en 

kunskapsproducent.
32

 Mot bakgrund av Iris Marion Youngs begrepp 

serialitet, tolkar jag rättsprocessen som en praktik som styrs av strukturer 

och diskursiva förutsättningar.
33

 Den strukturella underordningen av 

personer med mental störning växelverkar med diskriminerande normer i 

den rättsliga kontexten.
34

 I uppsatsen belyser jag mångdimensionellt 

strukturellt och diskursivt förtryck med koppling till både kön, sexualitet 

och kognitiv funktionsförmåga.
35

 I diskursiv anda läser jag rättsfallen och 

deras hantering av kognitiv störning utifrån Gayle MacDonald’s kategorier; 

likhet, olikhet och frånvaro.
36

 

 

Rättens syn på sexualitet är tillsammans med idéer om autonomi och 

rationalitet centrala för uppsatsens analyser. Det förs en diskussion kring 

sexualitet som antingen naturligt eller konstruerat. Jag är av uppfattningen 

att sexualitet vilar på en socialkonstruktivistisk grund varvid den 

diskursanalytiska metoden är intressant att applicera på straffrättens 

hegemoniska och inflytelserika diskurser om sexualbrott och sexualitet.
37

 

                                                 
30

 Bacchi, 2003, s. 11. 
31

 Andersson, 2004, s. 40. 
32

 Niemi-Kiesliäinen, 2004, s. 169. 
33

 Andersson, 2011, s. 427.  
34

 Om intersektionalitet, se Mulinari och Sandell, 2006, s.10. 
35

 Andersson, 2011, s. 425.  
36

 MacDonald, 2005, s.50.  
37

 Lacey, 2008, s. 50 och Wegerstad, 2011, s.277. 
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Utifrån ett diskursanalytiskt synsätt utgör sexualbrottslagstiftningen och 

dess tillämpning en del i skapandet av sexualitet och genus genom politiska, 

sociala, ekonomiska och kulturella processer.
38

 Resonemanget ligger i linje 

med Foucaults maktlära. Maktläran bygger på att maktuttryck genomsyrar 

hela samhället och uttrycks inte enbart av staten. Makt produceras genom 

vårt sätt att förklara och förstå verkligheten, i så kallade diskurser. Makt 

fungerar såväl repressivt som produktivt då diskurser formar vårt sätt att 

tänka, känna och agera.
39

 I och med detta utgår jag ifrån, i likhet med 

Andersson, att rättsliga diskurser producerar olika sociala subjekt som kan 

begå eller utsättas för ett brott.
40

  

 

 

Don’t dis my ability. 

I uppsatsen används cripteori. Cripteorin är ett oprövat verktyg inom 

rättsvetenskapen. Cripteori granskar normer hos den funktionsfullkomliga 

idealmänniskan i syfte att ifrågasätta dikotomin funktionsfullkomlig – 

funktionsnedsatt. Denna teoribildning lämpar sig väl för uppsatsen som vill 

undersöka och problematisera idéer om och tillämpningen av ett rationellt 

och autonomt rättssubjekt i den sexualbrottsliga kontexten.
41

  

 

Cripteorin kompletteras även av script-teori. Script-teori utvecklades inom 

socialkonstruktivistisk forskning kring sexualitet. Teorin driver tesen att vi 

lär oss manus för sexuella praktiker.
42

 Uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

är i hög grad feministisk då dess analys byggs utifrån antagandet om den 

sexuella kontexten som ett utrymme för maktmanifestationen mellan manlig 

och kvinnlig ojämlikhet. Denna förståelse bygger på radikalfeministen 

Catherine McKinnons tankar om ”dominerande feminism”. Kortfattat har 

                                                 
38

 Niemi-Kiesliäinen, 2004, s.168 och Franke, 2009, s. 40 och Wegerstad, 2011, s. 276. 
39

 Bladini, 2013, s. 19.  
40

 Andersson, 2006, s.4 och Andersson, 2004, s. 32 och Wennström, 2005, s. 8.  
41

 Löfgren-Mårtenson, 2012, s. 67 ff. och McRuer, 2006, s. 34. 
42

 Löfgren-Mårtenson, 2012, s. 61 f. 
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McKinnon identifierat sex som ett kolonialiseringsområde av kvinnor.
43

 

Queerteorin var sedermera först med att lyfta frågan om kvinnors rätt och 

möjlighet att njuta av sin sexualitet.
44

 Min utgångspunkt är att det, inom 

ramen för det heterosexuella spelet, ryms maktstrukturer som placerar 

kvinnan i ett sexuellt underläge på grund av hennes förutfattade passivitet. 

Samtidigt som överordnade strukturer influerar så anser jag att dessa i det 

enskilda fallet kan brytas och hindras. 

 

 

Cripteori är ett spirande forskningsfält från den samtida amerikanska 

handikappforskningen som har sin bas i Critical Disability Theory. Cripteori 

har även en ”queer attityd” hämtad från Queerteorin med fokus på 

normativitet i förhållande till sexuell marginalisering. Critical Disability 

Theory och cripteori har gemensamt att de genom olika strategier önskar 

motarbeta den strukturella diskrimineringen av personer med fysisk och 

mental funktionsnedsättning.
45

   

 

Fenomenet funktionsnedsättning begränsades länge till den medicinska 

sfären där avvikelser skulle läkas och lindras. Allt eftersom började de 

sociala konsekvenserna av funktionsnedsättning ses som funktionshindrets 

utgångspunkt. Till slut ifrågasattes även medicinska uppfattningar om 

funktionsnedsättning som en universell konstant.
46

 Den mångfacetterade 

disciplinen Disability Studies utgår från samhällsvetenskapliga 

tanketraditioner.  Med angreppssättet the social model flyttas 

funktionsnedsättningen från individen ut i samhället. Mötet mellan 

normativt avvikande människor och samhällets homogena strukturer anses 

generera funktionshinder.
47

 Utgångspunkter för Criticial Disability Theory 

                                                 
43

 Fineman, 2009, s. 3 och Franke, 2009, s. 38.  
44

 Franke, 2009, s. 38 f och 43.  
45

 Berg och Grönvik, 2007, s. 3 och Ambjörnsson, 2006, s. 8 och 82, och McRuer, 2006, 

s.33. 
46

 Lennard, 1999, s. 506.  
47

 Lennard, 1999, s. 507.  
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är att personer med funktionsnedsättning är en marginaliserad grupp till 

följd av samhällets uppbyggnad och organisering. Därmed innebär det 

skapade funktionshindret stigma.
48

 Utifrån denna förståelse strävar Critical 

Disability Theory efter att genomgående och genuint inkludera personer 

med funktionsnedsättning i samtliga samhälleliga institutioner.
49

  

 

Cripteori eftersträvar inte att inkludera crips i de funktionfullkomligas 

gemenskap– utan vill istället positionera sig i kontrast till normen och 

ifrågasätta uppfattningar om ideal.
50

 Cripteorins bruk av Garland-Thomsons 

konceptbegrepp normat som social figur visar bokstavligen på hur idealet av 

funktionsfullkomliga och normalstörda individer kan identifieras och 

granskas.
51

 Detta ideal är ett samspel av sociala klassificeringskategorier 

som klass, kön, ”ras”, funktionsfullkomlighet, sexualitet och ålder.  

Cripteoretiska pionjärer, såsom Robert McRuer, har främst fokuserat på 

fysisk funktionsnedsättning. Cripteori kan dock även omfatta mental och 

kognitiv funktionsnedsättning.
52

 Huruvida funktionsnedsättningen är synlig 

eller inte beror på vad som förväntas i det enskilda fallet.
53

 Målet är att bryta 

ner den hierarkiska dikotomin och ge normater möjlighet att utveckla cripa 

uttryckssätt.
54

 

 

Identitetsaspekten är således central för cripteori. Förståelsemodeller av 

strukturell diskriminering gentemot människor med funktionsnedsättning 

kompletteras med identitetspolitiska strategier för den enskilda individen.
55

 

Samma angreppssätt som påträffas hos feminist studies, queer theory och 

critical white theory.
56

 Kampen mot cripa människors strukturella 

underordning förs på ett individuellt plan. Diskurser kring 

                                                 
48

 Berg och Grönvik, 2007, 1 ff. 
49

 Devlin och Pothier, 2006, s. 2.  
50

 Löfgren-Mårtenson, 2012, s. 67 ff. och McRuer, 2006, s. 34. 
51

 Garland Thomson, 1997, s.8 och McRuer, 2006, s.7. 
52

 Löfgren-Mårtenson, 2012, s. 67 ff. och McRuer, 2006, s. 34. 
53

 Devlin och Pothier, 2006, s. 15. 
54

 Berg och Grönvik, 2007, s. 5 och 8 f. 
55

 McRuer, 2006, s. 31 och Berg och Grönvik, 2007, 1 ff. 
56

 Berg och Grönvik, 2007, 1 ff. 
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funktionsfullkomlighet motarbetas genom att vägra en konstant anpassning 

till normatens normer.  

 

 

Cripteorins universella tillämpning på funktionsnedsättning och 

normkritiska ursprung blir tydligt när Jens Rydström identifierar teorins 

grundkoncept som performativitet, språk och stigma-hantering.
57

  

 

Den performativa aspekten har samma poststrukturalistsiska kärna som 

Judith Butlers feministiska performativitetsteori i förhållande till genus. 

Performativitet är ett samlingsbegrepp för ord och gärningar som bekräftar 

ett faktum och gör det till sanning. Ett klassiskt exempel är när ett nyfött 

barn presenteras med att det blev en pojke/flicka. Enligt Butler finns det 

inget som är genus eller som uttrycker genus, men det finns en föreställning 

om ett stabilt genus. Föreställningen bekräftas genom att människor, med 

rädsla för sociala sanktioner, agerar i enlighet med ett skapat genus. Butler 

går längre än många andra feministiska teoretiker och menar att kön, liksom 

genus, är socialt konstruerat. Att vara ett kön innebär endast att efterlikna 

antingen idéen om kvinnan eller den om mannen.
58

 Genus är alltså inget 

som finns, utan genus och kön är något man ”gör”. På samma sätt menar 

cripteorin att människor inte är ”crip” utan gestaltar ”crip”.
59

  

 

Enligt McRuer imiteras den funktionsfullkomliga normaten i mycket större 

utsträckning än det heterosexuella idealet. Hela samhället, från trappor till 

skolsystem, är uppbyggda efter en genomsnittligt funktionsfullkomlig, 

normalstörd individ. Trots det ihärdiga imiterandet av normaten är 

anpassningen dömd att misslyckas. För lika mycket som genus inte finns, 

lika ouppnåelig är den funktionsfullkomliga normaten.
60

 En cripteoretisk 

                                                 
57

 Rydström, 2012, s. 10 ff. 
58

 Tollin och Törnqvist, 2005, s.113 ff. 
59

 Rydström, 2012, s. 10 och Ambjörnsson, 2006, s. 137 och Berg och Grönvik, 2007, s. 6 

och McRuer, 2006, s.10.  
60

 McRuer, 2006, s. 9. 
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förståelse av funktionsnedsättning är således att kroppar med 

funktionsnedsättning måste utöva funktionsnedsättningen för att klassas som 

sådana och därmed tillerkännas socialpolitiska rättigheter kopplade till 

dessa.
61

 Detta kan illustreras genom Elina Vaahteras betraktelse av den icke-

simkunniga och den överviktiga kroppen som crip i den finländska 

kontexten.
62

   

 

Vad gäller språket vill cripteori undvika eufemistiska omskrivningar av 

funktionsnedsättning och önskar därför att återerövra det tidigare 

nedvärderande ordet cripple, på samma sätt som queerteorin använder sig av 

beteckningen queer.
63

 Detta är kännetecknande för poststrukturalistisk 

teoribildning. Focault menar att språket, som vårt yttersta verktyg att 

beskriva verkligheten, även skapar och värderar densamma.
64

  

 

Stigmatisering utgör den tredje pelaren av Rydströms dekonstruktion av 

cripteori. Stigmatisering är en hegemonisk diskurs som avhumaniserar de 

avvikande.
65

 Stigmatiseringen är till följd av en kultur som inte vill, eller 

kan, samexistera med ”det andra”.
66

 Graden stigmatisering är avhängigt 

graden av avvikelse från normativa socio-kulturella kategorier.
67

 I likhet 

med queer förståelse av flytande och socialt avhängiga begrepp, är 

stigmatiseringen flexibel och alla riskerar någon gång att drabbas.
68

 Den 

ständiga rädslan att drabbas upprätthåller stigmat och utgör därmed dess 

logik och nedåtgående spiral; en grupps stigmatisering friar en annans, 

samtidigt som ytterligare stigma utlöses.
69

 Detta säkrar ett efterliknande av 

                                                 
61

Rydström, 2012, s. 11 och Gill, 2010, s. 204.  
62

 När den till synes funktionsfullkomliga kroppen utövar en funktionsnedsättning genom 

att inte kunna simma, avviker den från den funktionsfullkomliga normen, se Vaahtera, 

2012, s. 79. 
63

 Rydström, 2012, s. 10 ff. 
64

 Ambjörnsson, 2007, s. 45. 
65

 Vaahtera, 2012, s.85.  
66

 McRuer, 2006, s. 35 f. och Garland Thomson, 1997, s.14 och Lennard, 1999, s. 502 och 

Vaahtera, 2012, s.78. 
67

 Jämför exempelvis den generella uppfattningen av människor med depression och 

människor med Downs syndrom, se Coleman Brown, 2006, s. 180 f. 
68

 Coleman Brown, 2006, s. 180 f. och Fineman, 2009, s. 5.  
69

 Coleman Brown, 2006, s. 180 f.  
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normaten, i rädsla för att utsättas för stigma.
70

Cripa människors subversiva 

stigmahantering går ut på att omfamna och exponera sitt stigmatiserade drag 

och därmed rucka på stigmats gränser.
71

  

 

McRuer, har identifierat medvetet funktionshinderskap, critical disability, 

som den position från vilken det funktionsfullkomliga idealet kan 

ifrågasättas. Att vara crip innebär en ståndpunkt mot den hegemoniska idéen 

om funktionsfullkomlighet, ableism.
72

Olikheter kan utifrån positionen 

medvetet funktionshinderskap identifieras, bli verkliga och få 

konsekvenser.
73

 Cripteori vill därför undvika att fastna i begränsande 

definitioner.  Teorin rymmer teoretiska analyspositioner, forum för 

motstånd och är en plattform för avvikelser för att främja cripa uttryck.
74

 

Maktperspektivet är således fundamentalt för cripteorin och kommer nu 

behandlas mer ingående. Från och med nu kommer uppsatsen även att utan 

undantag fokusera på kognitiv/mental funktionsnedsättning. 

 

 

Vi har svårt att medge att den liberala individualismen 

samtidigt kränker och stärker människor.  

  Gayatari Chakravorty Spivak 

Cripteorins syfte är inte att bryta ned funktionsnedsättnings identitet. Den 

önskar istället utmana och lösa upp maktdikotomin normat – crip.
75

 

Maktstrukturers uttryck skiljer sig åt beroende på deras respektive historiska 

ursprung och uttrycks konstant i mellanmänskliga relationer och dess 

institutioner.
76

Normen framstår som självklar då samhällets strukturer och 

inrättningar har formats efter denna.
77
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 McRuer, 2006, s.82. 
71

 Coleman Brown, 2006, 186 f. Rydström, 2012, s. 10 ff. 
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 Berg och Grönvik, 2007, s. 5 och Lennard, 1999, s. 502. 
73

 Minow, 1988, s. 60. 
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 Berg och Grönvik, 2007, s. 5 och 8 f. 
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 McRuer, 2006, s. 35 f.  
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 Brown, 2008, s. 15 och Minow, 1988, s. 51. 
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 Minow, 1988, s. 51. 
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Genom Foucaults glasögon förtydligas hur den abstrakta normaten 

genererar makthierarkier där heterosexualitet, vithet, funktionsfullkomlighet 

och manlighet hamnar överst. Förtrycket internaliseras av den 

stigmatiserade/avvikande gruppen och påverkar identitetsskapandet.
78

 

Identitet skapas i ett samspel av ekonomiska, sociala och kulturella 

relationer i en hegemoniskapande process.
79

 Vi söker oss till normen, 

genom att exempelvis konsumera och motionera.
80

 Det normala är en 

självklarhet som försvårar ett självständigt identitetsskapande.
81

 För den 

aspirerande normaten tjänar det avvikande som såväl kompass som ett 

erkännande.
82

 Avvikelser och skillnader blir värdefulla i konstruktionen av 

ett vi och ett dem.
83

  

 

Med utgångspunkt i dagens individualistiska och till synes fria samhälle kan 

man tycka att det borde finnas möjlighet att skapa tolerans för skiftande 

individer som är queer och crip.
84

 Trots detta är det under de senaste 

århundradena som avvikande beteenden såsom homosexualitet och kognitiv 

funktionsnedsättning patologiserats och kategoriserats.
85

 Detta har förklarats 

med att marknadsekonomin, och även demokratin, inte har möjlighet att 

hantera ett alltför brett spektra av medborgare.
86

 För en fungerande 

samexistens i ett samhälle baserat på frihet skapas därför ett abstrakt ideal 

som vi uppmanas att efterlikna, under hot om sociala sanktioner.
87
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 Vaahtera, 2012, s.79 f. och Coleman Brown, 2006, 186 f. och Rice, 2012, s. 127.  
79

 Rice, 2012, s. 121 och McRuer, 2006, s. 2. 
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 Ambjörnsson, 2006, s. 47 f. och McCluskey, 2009, s. 120 och Lennard, 1999, s. 505.  
81

 Garland Thomson, 1997, s.8. 
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Michael Berubé har identifierat den förnekelsepolitik, politics of disavowal, 

med vilken funktionsfullkomliga distanserar sig från former av 

funktionsnedsättning.
88

 Enligt Berubé, vore en mer klarsynt inställning att se 

funktionsnedsättning som en universellt potentiell omständighet. Vi borde 

därför ta avstånd från normatens ideologi och anamma en syn på kroppen 

och tanken som föränderliga och omöjliga att kontrollera.
89

  

 

Funktionsnedsättningens instabilitet och ständiga hot är måhända en av 

orsakerna till normatens besatthet av att särskilja sig från det cripa.
90

Att 

tänka på funktionshinder som ett mönster av påtvingad social exkludering 

utlöser frågan om vari detta behov grundar sig.
91

  

 

Forskare inom Critical Disability Studies har identifierat föreställningen om 

autonomi som kärnan till makthierarkin mellan normalstörda och 

assistansberoende crips.
92

 Människor med kognitiv funktionsnedsättning ses 

som mindre värda i situationer där de upplevs som assistansberoende.
93

 

Samtidigt är det i dessa situationer som normaten framstår som tydligast 

genom att assistera den beroende.
94

 Maktrelationen mellan normat och crip 

återskapas när den assisterande normaten tar sin överordnade position som 

självklar istället för att inta en medvetet funktionsfullkomlig position.
95

  

                                                 
88

 Klassificeringen vid utvecklingsstörning visar på den tvivelaktiga dikotomin 

funktionsfullkomlig – funktionsnedsatt. Till exempel måste utvecklingsstörningen ha visats 

innan personen blir myndig för att klassificeras som sådan. Normalstörda som därefter 
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funktionsnedsättning enligt gällande medicinska och psykologiska uppfattningar. På samma 
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personer med mental funktionsnedsättning, se Frithiof, 2007, 14 samt McCluskey, 2009, s. 

117.  
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 Lennard, 1999, s. 510.  
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 Mauk Mulder har utvecklat konceptet maktdistans, the concept of power.
 
Maktdistans är 

graden av maktojämlikhet mellan personer tillhörande samma sociala system i olika 

maktpositioner. Grundläggande för förståelsen av beteendet är enligt Mulder att 

överordnade individers maktlystnad bottnar i en ren och skär tillfredsställelse i att utöva 

makt. Dessa dynamiker formar makteliter som till följd utvecklar en benägenhet att 

devalvera värdet av underordnade individers prestationer.
 
Detta har påvisats i relationer på 



 24 

 

Fineman’s feminism har likheter med Critical Disability Theory, liksom 

cripteori, på så vis att samtliga önskar göra en omläsning av beroende. 

Beroende behöver inte nödvändigvis innebära svaghet. Det är helt enkelt en 

allmänmänsklig omständighet som kräver samhälleliga insatser.
96

 Med 

denna insikt berörs avslutningsvis icke-normatens relation till dagens 

samhällssystem, i vars kontext rätten agerar.  

 

 

McRuer ser det neoliberalistiska samhällssystemet som grundvalen för 

skapandet och iscensättandet av kroppsliga, mentala och sexuella 

identiteter.
97

 För Deborah Stone är funktionsnedsättning essentiell för 

utformandet av välfärdsstaten och dess distributionspolitik. Stone har funnit 

att funktionsnedsättningen avgör om personen ska disciplineras in på 

arbetsmarknaden, eller avhållas traditionellt arbete och istället erhålla 

assistans.
98

 McRuer benämner fenomenet obligatorisk 

funktionsfullkomlighet, compulsorary able-bodiness; i en verklighet 

saluförd som ett forum för valfrihet saknas möjlighet att utveckla praktiker 

associerade med funktionsnedsatthet.
99

 De ges nämligen inte en plats i 

samhälleliga produktionsprocesser.
100

  

 

Den liberala ekonomiska världsordningen har även pekats ut som orsak till 

att Critical Disability Theory, liksom cripteori, möter större utmaningar än 

andra rörelser som önskat skapa lika förutsättningar för människor med 

olika kön,” ras” och etnicitet.
101

 Feministiska och anti-rasistiska rörelser 

med ett liberalt rättighetsperspektiv har krävt att individuell prestation, 

istället för social position, ska avgöra individens livsvillkor. I Sverige har 
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101
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den rättighetsliberala feminismen vunnit mark genom att kämpa för 

oberoende, frihet och ägande för kvinnor.
102

 I ett neoliberalt system där en 

begränsad grupp innehar resurser och kapital kan strukturen bestå trots att 

gruppen blir mer heterogen.
103

  

 

Det strukturella innanförskapet avgränsas idag till lönearbetet och de 

rättigheter och den identitet av funktion som följer av detta.
104

 I en alltmer 

globaliserad och avreglerad värld får den egna aktiviteten/prestationen allt 

större betydelse för vem du är.
105

 Att avvika från den obligatoriska 

funktionsfullkomligheten (självförsörjning och oberoende) blir att 

automatiskt klassas som mindre värd.
106

 Cripteori önskar istället fokusera på 

vad vi är och inte vad vi gör.
107

 I en tid av privatisering, entreprenörskap och 

global assimilering är ovanstående högst subversivt. Frågor om criphet, 

framför allt kognitiv sådan, ligger därför i tiden. 

 

Därutöver kan människor med mental störning, precis som andra 

underordnade grupper, uppleva att de saknar tolkningsföreträde och 

auktoritet. Deras position är dock än mer komplex. Många har en nedsatt 

förmåga till abstrakt tänkande, vilket bland annat bidrar till svårigheter att 

hantera och motarbeta sitt underläge tillika kräva sina rättigheter.
108

 

 

Utmaningen för cripteori består således av att utmana idéen om att vi alla är 

födda lika och förtjänar lika behandling. Cripteori hävdar nämligen 
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motsatsen: olikheter är oundvikliga, full assimilering omöjlig och 

grundläggande samhälleliga institutioner krävs för att alla i största möjliga 

mån ska kunna förverkliga sina livsplaner. Teorin inbjuder därför till nya 

perspektiv på effektivitet, kompetens och produktivitet som mänskliga 

värderingsparametrar och därmed ett nytt koncept av natur, samhälle och 

individ.
109

  

 

Sammanfattningsvis kan funktionsnedsättning reduceras till något 

performativt, som i det mellanmänskliga samspelet förstås som mer eller 

mindre avvikande. Det innebär inte att kategorin assistansberoende kan 

avskaffas. Det som bör motarbetas är istället den makthierarki som 

systematiskt positionerar normatens ideal överst och är drivande i den 

sociala utstötningsprocessen av crips.
110

 Cripteori kan i detta bidra med 

givande perspektiv genom dess förståelse av makt och dess reproduktion.
111

 

Cripteorins subversivitet, i likhet med exempelvis critical white theory och 

queerteori, ligger i att ta sikte på normaten; granska dess normer och 

ifrågasätta dess position som icke-identitet.
112

 I denna process, där 

normatens gränser ifrågasätts och omformuleras, önskar man upplösa det 

hierarkiska motsatsförhållandet funktionsnedsatt – funktionsfullkomlig.
113

 

Frågan som följer blir på vilket sätt denna underordning kan antas 

återspeglas och reproduceras i en rättsordning där vi antas vara lika inför 

lagen. Denna fråga angrips med hjälp av cripteori som inte endast tjänar 

som plattform för identitetsknuten aktivism, utan även som informativ och 

konstruktiv akademisk förståelsemodell.  
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Liberté, Egalité et Fraternité!
114

  

Som tidigare nämnts är cripteori ett analytiskt instrument med intresse för 

identitetsskapande.
115116

 Cripteorin är inte intresserad av vem som klassas 

som funktionshindrad, inte heller varför. Istället ställer cripteorin in skärpan 

på den abstrakta normaten, föreställningar kring obligatorisk 

funktionsfullkomlighet, samt samhällets ansträngda särskiljande av crips 

och normater.
117

 Följande kapitel granskar rättsväsendets del i denna 

subjektsskapande process. Rätten som kunskapsproducent av normater i 

sexualbrottskontexten, bidrar till produktionen av olika sociala subjekt som 

kan begå eller utsättas för ett sexualbrott.
118

 Innan uppsatsen undersöker vad 

cripteori kan berätta om det liberala rättssubjektet, presenteras nämnda 

subjektet närmare.  

 

 

Straffrätten är uppbyggd kring relationen mellan stat och gärningsperson, 

där rätten agerar medlare.
119

 Autonomi som straffrättssubjektets 

kärnegenskap är intimt sammankopplad med den fria viljan. Den fria viljan 

har varit central för straffrätten alltsedan upplysningstiden.
120

 Straffrätten 

har gått från att döma individens kriminella/laglydiga karaktär till att pröva 

individens kapacitet att, utifrån den fria viljan, välja att handla laglydigt och 
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rationellt.
121

 Karaktärsbedömningarna hämtade kunskap ur individens 

grupptillhörighet. För att möjliggöra likabehandling och erbjuda skydd mot 

maktmissbruk önskade man finna det moderna subjektets minsta 

gemensamma nämnare. Enligt en liberal hållning delar människor en 

självständig ställning och en förmåga till rationellt tänkande.
122

 Manlig 

överrepresentation bland förövare fick straffrättssubjektet att kodas med 

typiskt manliga karaktärsdrag som autonomi och oberoende.
123

 Det 

historiska arvet präglar emellertid straffrätten än idag. Med den skillnaden 

att karaktärsprövningen har flyttats från själva sakprövningen till 

straffmätningen och påföljdsvalet.
124

  

 

Konstruktionen av det straffrättsliga rättssubjektet som autonomt och 

rationellt är följaktligen avgörande för ansvarsläran och möjligheten att 

utkräva ansvar hos enskilda individer för lagstridigt handlande.
125

 Med 

denna tankegrund kan rättssystemet tillämpa en formell likabehandling som 

tjänar ett legitimitetssyfte. Det rättsliga systemet vill genom likabehandling 

framstå som ett legitimt vedergällningssystem.
126

 Detta legitimitetsbehov 

menar Sverker Jönsson kommer av att straffrätten är ett system som ämnar 

reglera det onda. Det onda innefattar såväl våldsuttryck mellan individer, 

som det våld som manifesteras genom statlig maktutövning. Jönsson menar 

att straffrätten därför är i behov av att framstå som sprungen ur vetenskap 

snarare än ur politiska avvägningar för att skapa legitimitet och 

förtroende.
127
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Utifrån formell likabehandling inom ramen för ett normativt regelverk är det 

svårt för rätten att hantera ett normativt avvikande rättssubjekt i ett 

strukturellt underläge.
128

 Det straffrättsliga rättssubjektet har tidigare 

problematiserats från feministiskt håll då kvinnor inom straffrätten främst 

har förekommit i rollen som rättsskyddssubjekt. Rättsskyddssubjektens 

position och intressen har osynliggjorts på grund av att de har stått utanför 

fokusrelationen individ (manlig gärningsperson)-stat.
129

 Inom straffrätten 

antas istället fria och rationella individer begå gärningar gentemot lika fria 

och rationella individer.
130

 Här uppstår det som Andersson benämner som 

en konflikt mellan subjekt och struktur.
131

 Individerna agerar inom en 

strukturell kontext med tillhörande hierarkier, men straffrättssystemet tolkar 

situationen utifrån ett individperspektiv med fokus på enskilda gärningar.
132

  

Osynliggörandet leder till att erfarenheter för individer som avviker från 

normaten inte erkänns.
133

  

 

Det senaste årtiondet har rättssubjektet även problematiserats i relation till 

personer med funktionsnedsättning.
134

I följande stycken belyser jag tre 

centrala punkter som enligt mig synliggörs genom cripteoretiska perspektiv 

på rättssubjektet. Inledningsvis åskådliggörs hur crips indirekt diskrimineras 

genom formell likabehandling. Detta följs av hur ”irrationella” 

gärningsincitament riskerar att negligeras då de inte kan hänföras till 

straffrättens rationella och autonoma spelregler. Slutligen synliggörs den 

priviligierade positionen hos ett idealiserat autonomt och rationellt subjekt. 

Avslutningsvis gör jag en ansats till att teoretiskt förstå cripa människors 

exkludering från det rättsliga tankesystemet. Kopplingar till rätten kommer 

främst ske via sexualbrottsområdet. Anledningen därtill är att spänningen 

mellan rationella/autonoma individer och emotionella/sexuella script dras 
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till sin spets i det privata rum som har öppnats upp för offentlig 

sanktionering. 

 

 

I FN:s deklaration för mänskliga rättigheter har nationer enats om att 

människor har lika värde.
135

 Nationella och globala rapporter om hälsa, 

utbildning och ekonomisk kapitalfördelning visar dock att människor inte 

delar samma livsförutsättningar.
136

 Liberala förklaringsmodeller, 

uppbackade av juridiska och samhälleliga institutioner, rättfärdigar vår 

ojämlika verklighet med att vi människor är naturligt jämlika.
137

 Det är upp 

till individen att klättra på samhällsstegen. Ansvarsförskjutningen till 

individen ignorerar eller nedvärderar samtidigt våra icke-konkurrenskraftiga 

olikheter.
138

  

 

På samma sätt som vi accepterar den liberala berättelsen om individen, 

accepterar vi berättelsen om det rationella och autonoma rättssubjektet för 

att uppehålla ett rättssystem byggt på formell likabehandling.
139

 I de två 

nästkommande delkapitlen undersöks hur det liberala rättssubjektet ger 

upphov till indirekt diskriminering för individer som inte delar normatens 

förutsättningar.  
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Nicola Lacey har problematiserat idéen om individuellt straffansvar och 

menar att den följer av straffrättsliga koordinerings och legitimitetsproblem.  

Straffrätten önskar vara objektiv samtidigt som den vill korrelera med det 

allmänna rättsmedvetandet. Följaktligen påverkas uppfattningen av 

individuellt ansvar av dess kontext. Kontexten innefattar politiska och 

ekonomiska intressen, det kulturella sammanhanget, professionell status och 

möjligheter till alternativa regleringsmedel.
140141

 Det sociala sammanhanget 

och dess inneboende maktstrukturer försvårar att isolerat se till den enskilda 

gärningens klandervärdhet.
142

 Med andra ord tvingas straffrätten ständigt till 

problematiska avvägningar mellan kraven på förutsebarhet/objektivitet och 

en förankring i det allmänna rättsmedvetandet som grumlas av sin sociala 

kontext.
143

 En social kontext där individer och sammanhang erkänns olika 

värden, vilket följaktligen speglas i rättsliga praktiker.  

 

Johanna Niemi-Kiesliäinen finner att den sociala kontexten även påverkar 

den rättsliga uppfattningen om den fria viljan. I analysen av den finska 

diskussionen kring prostitution och den fria viljan ses den fria viljan som 

antingen närvarande eller icke-närvarande. Liberala grundantaganden om 

den fria viljan blir annars svåra att relatera till när subjekt agerar i 

trångmål.
144

 Det finns således ett visst utrymme att falla bort från normatens 

script, trots att normaten i teorin borde agera genomgående utefter förnuft 

och rationalitet.
145
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Idéen om det rationella rättssubjektet influerar även rättens förväntningar på 

utsagor och förhör. Exempelvis kräver rättsprocessen att brottsoffret redogör 

för händelseförloppet. I måltyper som kännetecknas av avsaknad av 

vittnesmål, såsom sexualbrott, är de inblandades trovärdighet och 

tillförlitlighet många gånger avgörande för bedömningen.
146

 För personer 

med bristande tal- eller språkförståelse kan lätt missförstånd ske på grund av 

svårigheter att skilja på verklighet och fantasi. Obehag att tala med okända 

personer kan också påverka målsägandens utsaga, precis som för människor 

utan klassificerad criphet.
147

 Konsekvensen kan vara att personen inte 

upplevs som trovärdig.
148

  

 

Detta framgår bland annat i en svensk studie som visar på bristfälligheten i 

den rättsliga hanteringen av barn och personer med förståndsnedsättning. 

Värderingen av trovärdigheten hos offer eller vittnen görs utifrån sedvanliga 

bedömningsparametrar. I de granskade fallen saknades ofta utlåtanden 

rörande förståndsnedsättningen. I fall då psykologiskt eller psykiatriskt 

underlag beaktades ansågs det sällan adekvat för den rättsliga utredningen. 

Detta bidrog till att domstolen många gånger fick lita till sin egen förmåga 

att avgöra förståndsnedsättningens påverkan på rättssubjektens utsagor.
149 I 

mål B 2917-10 ansågs exempelvis målsägandens förståndsnedsättning skada 

utredningens robusthet, även om hon bedömdes ha svarat till synes adekvat 

på frågorna som ställts.
150 

 

Även om rätten inte anser funktionsnedsättningen vara relevant för 

utredningen, kan rätten missa den särskilt utsatta position som personer med 

psykisk funktionsnedsättning generellt har gentemot normater. Den 

strukturella underordingen kan, som ovan nämnts, internaliseras av den 

förtryckte vilket kan leda till ett accepterande av en ojämlik situation 

och/eller tvivel på den egna upplevelsen. Filosofen Sandra Bartky 

                                                 
146

 SOU 2010:71, s. 224 f. och Mål B 16033-10, s. 5 och Mål RH 2008:84, s. 4 och Mål B 

9089-11 s. 3 och Mål B 5886-08, s. 62 Mfl.   
147

 Mål RH 2008:84, s. 4, och RH 2006:53, s. 1, se även Mål nr B 7243-10, s. 7 där den 

tilltalade på grund av sin utvecklingsstörning inte kan ge en egen version av det inträffade.  
148

 POMS- Handikappsykologernas riksförbund, 2012,  http://www.poms.nu/us/us3.htm. 
149

 Cederborg och Lamb, 2006, s. 544 f. och Dhanda, 2007, s. 433.  
150

 Mål B 2917-10, s. 25 ff. Se även Svallingson, Hur dum får man vara?, 2012. 

http://www.poms.nu/us/us3.htm


 33 

uppmärksammar det schizofrena tillstånd som följer av att individens 

upplevelser av förtryck inte erkänns.
151

 Att inte få göra sin röst hörd i en 

rättegång och att inte få sina erfarenheter bekräftade är att lära sig att inte bli 

sedd.
152

 

 

I Socialdepartementets promemoria från 2008, som ligger till grund för den 

senare ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning
153

, diskuteras Sveriges uppfyllande av konventionens 

krav i förhållande till konventionens artikel 13, Tillgång till rättssystemet. 

Den faktiska tillgången till rättssystemet diskuteras på ett formellt plan i 

form av möjlighet till tolk, målsägandebiträde och rättshjälp.
154

 Det finns 

ingen ansats till maktanalys av subjektets position som mentalt crip inom 

den rättsliga kontexten.
155

  

 

                                                 
151

 Mulinari och Sandell, 2006, s.10. 
152

 MacDonald, 2005, s. 57.  
153

 The Convention on the Rights of Persons with Disability, G.A. Res. 61/106, U.N. Doc. 

A/RES/61/106 (Dec. 13, 2006).  
154

 Ds 2008:23, s. 54 f. 
155

 I enlighet med konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder måste 

regeringen utarbeta strategier för att uppnå rättstrygghet för individer med 

funktionsnedsättning. Den tidigare handlingsplanen, Från patient till medborgare – en 

nationell handlingsplan för handikappolitiken, avslutades 2010. Mot bakgrund av detta 

antog regeringen En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016. 

Inom ramen för projektet söker regeringen uppfylla riksdagens nationella mål för 

funktionshinderspolitiken: en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället 

utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i 

samhällslivet samt jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionshinder. Arbetet fokuserar särskilt på att identifiera och eliminera former av 

diskriminering för att erbjuda förutsättningar för självständighet och självbestämmande. 

Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen är tre av de tio 

myndigheter som har fått i uppdrag att aktivt arbeta för detta. Gemensamt för de tre 

myndigheterna är att personalens kompetens kring dessa frågor ska stärkas. I dagsläget 

finns inga handlingsplaner eller policydokument. Det är dock för tidigt att utläsa några 

konkreta resultat av insatserna, se Rikspolisstyrelsen rapport, HR-028-607/13, 120313, 

Brottsoffersmyndighetens Delredovisning S2011/8810/FST (delvis) och Domstolsverkets 

rapport om arbetet för att uppnå delmål i En strategi för genomförande av 

funktionshinderspolitiken 2011-2016, Dnr. 1906-2011, 050313.  
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Föregående stycke kan sammantaget visa på att maktpositioner utser vems 

verklighetsberättelse som råder.
156

 Sociala maktstrukturer ger 

tolkningsföreträde åt individer utifrån deras samhälleliga position, något 

som följaktligen speglas i rättsliga diskurser.
157

 Personer som avviker från 

rättssubjektets normer har behov av speciell och atypisk behandling som går 

stick i stäv med idéen om formell likabehandling baserad på fri vilja och 

rationalitet.
158

 Rättssystemets svårigheter att hantera detta innebär därmed 

att en formell likabehandling utfaller negativt för de som avviker från 

normen. 

 

Eventuell straffrihet får den konsekvensen att offrens erfarenheter inte 

erkänns som kränkningar vilka förtjänar straffrättslig återupprättelse. Detta 

reproducerar i sin tur den socio-strukturella hierarkin som genomgående 

placerar personer med kognitiv criphet i botten.  

 

Cripteorin vill bryta ned ofördelaktiga maktförhållande som osynliggörs av 

tillhandahållande av dessa formella utjämningsförsök. Med ett cripteoretiskt 

angreppssätt på den svenska läsningen av artikel 13 i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionedsättning skulle den lagstadgade 

rättigheten kunna närma sig materiell verklighet. För att förverkliga den 

grundläggande idéen om lika mänskligt värde och möjligheter som stadgas i 

FN- konventionen krävs inte enbart formella utjämningsförsök, såsom 

målsägandebiträde.
 159

 För att bryta ned det hierarkiska socio-strukturella 

avståndet mellan dömande normater och cripa rättssubjekt krävs att 

medvetandegörande arbete även inom den dömande verksamheten.
160
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 Minow, 1988, s. 51. 
157

 Wennström, 2005, s. 8.  
158

 Nussbaum, 2006, s. 101 f. 
159

 Rice för samma argument i hans artikel om hur välgörenhetspraktiker mörkar behovet av 

substantiella förändringar mot fattigdom och socialt utanförskap, se Rice, 2012, s. 125. Se 

även Dhanda, 2007, s. 458.   
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 Detta är målet med projektet En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 

2011-2016, där regeringen valt ut tio myndigheter som kommer att arbeta med att 

medvetandegöra diskriminering av människor med funktionsnedsättning. 
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Endast detta kan åtgärda den strukturella diskrimineringen av rättssubjektet 

som avviker från normen av det rationella, autonoma och vältaliga 

rättsubjektet, förmågor som är få förunnade i krissituationer. För en genuin 

rättsprocess krävs en dömande verksamhet medveten om maktprocesser 

som existerar såväl utom som inom rättssalen. 

 

I delkapitlets inledning nämndes hur straffrättssystemet tolkar situationer 

utifrån ett individperspektiv med fokus på enskilda gärningar.
161

  I följande 

delkapitel flyttas fokus från cripa individer till cripa gärningar. Mer specifikt 

undersöks den rättsliga positionen för sexualitet och rättens förståelse av 

sexuellt beteende.  

 

 

I rätten finner vi abstrakta individer i form av medborgare och arbetstagare, 

medan den faktiska individen finns någon annanstans.
162

 Uppdelningens 

ursprung kommer ifrån den liberala indelningen av människors liv mellan 

offentligt och privat, som länge utgjort rättens verklighetsförståelse.
163

 När 

straffrätten gjorde entré på det privata området förblev bilden om individen 

den samme. I det privata rummet, där rätten möter den faktiska individen, 

menar jag att det finns situationer där människor som antas vara normater, 

svårligen kan agera autonomt och rationellt. Ett område som således är 

särskilt utsatt för svåra bedömningar om vilka gärningar som faller inom 

eller utom det kriminaliserade området är Brottsbalkens sjätte kapitel: Om 

sexualbrott.
164

 Följande delkapitel går ut på att visa varför.  

 

                                                 
161

 Andersson, 2011, s. 420.  
162

 Wennström, 2005, s. 7 och 10 f.  
163

 McCluskey skriver om hur den feministiska rörelsen lyckades göra våld i nära relationer 

till ett samhälleligt problem, se mer i McCluskey, 2009, s. 116. 
164

 Wegerstad, 2011, s. 274.  
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Straffrättens världsbild kännetecknas av enskilda och avgränsade gärningar 

som utförs av rationella och autonoma individer. För dessa individer måste 

det vara tydligt vad som är brottsligt. Att skilja klandervärda gärningar från 

lagenliga gärningar är centralt för straffrätten, till skillnad från kriminologin 

som fokuserar på beteenden.
165

 Juridiken är upprättad efter en föreställning 

om hur saker och ting normalt sett sker och varför.
166

 Detta är enligt 

Katherine M. Franke problematiskt i relation till sexuella gärningar. Vi 

missar inte enbart betydelsen av sexualitet som ett maktinstrument, utan 

begränsar även vår tolkning av sexuella uttryck till de som är uttalat 

sexuella.
167

  

 

Sexualbrottsområdet omfattar många skilda handlingar. De har gemensamt 

att de gör våld på offrets sexuella integritet.
168

 För att fastställa uppsåtet hos 

en misstänkt våldtäktsförövare utreds huruvida den tilltalade var medveten 

om att målsäganden inte ville, inte om den tilltalade förstod vad 

målsäganden ville.
169

  

 

De rättsliga feministiska diskurser som Franke identifierat kring sexualitet 

är beroende och fara.
170

 Inom den rättsliga sfären antas således den enskilde 

värna som sin sexuella integritet. Beslutet att exempelvis följa med någon 

hem ligger inte i linje med att vilja värna om sin sexuella integritet. Begär 

kopplade till lust och njutning kan tyckas generera irrationella beslut, om 

utgångspunkten är att individen bör skydda sig mot oönskade närmanden. 

Problematiskt nog, i en teoretiserad idévärld av romantiska och kärleksfulla 

relationer är själva förutsättningen, och även del av det vällustiga, att helt gå 

upp i en relation och för en stund lämna sitt eget jag för någon annans. Med 

andra ord att bli sårbar och beroende.
171
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Andra irrationella faktorer som påverkar hur vi agerar är maktstrukturer. 

Franke förstår sexualitet som ett trångbebott område, befolkat av flera typer 

av maktrelationer. Även Foucault har identifierat sexualiteten som ett 

mångsidigt instrument, som bland annat tjänar för maktutövning.
172

 Linnea 

Wegerstad har identifierat sexualbrottens sexualitet som något förknippat 

med lustfylld erotik med den enskildes sexualdrift i fokus– utan någon 

reflektion kring maktrelationer.
173

 Det sexuella rummet lämpar sig därför 

särdeles väl för uppsatsens maktkritiska syfte, då det bebos av såväl 

sexualitet som makt. Två aspekter som svårligen kan förenas med en 

autonom och rationell individ.  

 

 

Världshälsoorganisationen definierar sexualitet som en central aspekt av att 

vara människa och som en del i processen av tillblivelse.
174

 Det handlar inte 

endast om reproduktion, utan lika mycket om identitet, intimitet och 

njutning. Sexualitetet och dess uttryck påverkas av biologiska, 

psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, rättsliga, historiska, 

religiösa och spirituella faktorer.
175

 Autonomi och rationalitet är inte 

handlingsparametrar som vanligtvis förknippas med att leva ut sin 

sexualitet, där längtan många gånger blandas med förnekelse.
176

 Idéen om 

sexualdriften och romantik behöver inte mystifieras eller överdrivas för att 

förstå att sexuell längtan och föreställningar om sexuella script sätter det 

moderna subjekts minsta gemensamma nämnare i gungning. Det krävs 

således en specifik förståelse om den sexuella individen i rättsprocessen. 

 

Avsaknaden av rättslig medvetenhet kring sexualitet och 

funktionsfullkomlighet kan exemplifieras i ett fall rörande människohandel 
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 Wegerstad, 2011, s. 289. 
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 Wegerstad, 2011, s. 278 f. 
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 Gudrun Schyman inom ramen för Majmötet/Malmö #1, Tema: Historia, humor och hat, 
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 Världshälsoorganisationens definition av sexualitet kan hittas på 
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och koppleri. I mål B 2917-10 värderar domstolen målsägandens 

förståndsnedsättning utifrån motpartens förväntningar och föreställningar 

om ett adekvat uppträdande i den kontext de har befunnit sig. Målsäganden 

korresponderar inte med den konstruerade föreställningen av ett passivt 

offer.
 177

  Med andra ord antas målsäganden ha en fri vilja och hennes 

viljeuttryck tolkas i enlighet med de gärningar som påvisar 

händelseförloppet. Hon bedöms därmed enligt en mall byggd utifrån normer 

av en vit, vuxen, rationell, ekonomiskt oberoende medelklasskvinna. 

Diskursen kring målsägandens vilja och domstolens ovilja att väga in 

strukturella aspekter och karaktärsdrag hos offrets förståndsnedsättning kan 

härledas till den sexuella självbestämmanderättens centrala position inom 

sexualstraffrätten, vilken analyseras närmare nedan.
178

 Domstolens bristande 

förmåga att hantera förevarande rättssubjekt är förstås oroande med tanke på 

att många offer för sexuella övergrepp är just minderåriga, mentalt och/eller 

fysiskt funktionshindrade, berusade eller i någon form av utsatt situation.
179

 

 

I dagsläget läggs inte sällan undersökningen ned i ett tidigt stadium för offer 

med fysiska eller psykiska funktionshinder.
180

 I SOU 2010:71 erkänner man 

att det finns problem med att hantera och tolka begreppet hjälplöst tillstånd. 

Andelen fall rörande våldtäkt och hjälplöst tillstånd ogillas i påtagligt större 

utsträckning än vid tvång.
181

I den utredning som presenterades i samband 

med propositionen rörande skärpt sexual-lagstiftning framgår att begreppet 

tillämpats snävt, inte minst vad gäller offer med särskilda svårigheter att 

värna om sin sexuella integritet.
182

 

 

                                                 
177

 Mål B 2917-10, s. 25 ff. Se även Svallingson, Hur dum får man vara?, 2012. 
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Att förstå sexualitet som ett område för mångfacetterad maktutövning gör 

det också möjligt att förstå att en autonom och rationell reaktion på 

övergreppet många gånger uteblir. På grund av skam, förnedring, kränkning 

eller helt enkelt därför att offret ej rubricerade gärningen som ett övergrepp. 

En traditionell heterosexuell kontext påverkas av patriarkala strukturer där 

sexuella script, traditionellt sett, utmålar mannens roll som aktiv, medan 

kvinnan förväntas förhålla sig mer passiv. Mot bakgrund av bland annat 

detta är viljeyttringar alltför svåra att objektivt och generellt utläsas i en 

sexuell kontext där gränsdragningar av det kriminella området är 

svårmarkerat.
183

 Det blir också tydligt varför straffrätten har svårigheter att 

förstå de sexuella kränkningar som målsäganden upplevt. Förhoppningar, 

idéer och önskningar om sex är alltför brett. Hovrätten i mål B 9098-11 

belyser dock irrationellt agerande på ett sätt som vittnar om insikt om denna 

svårighet, nämligen att en parts agerande/kan/ påverkas av förhållanden 

som hovrätten saknar möjlighet att överblicka.
184

 

 

Med hjälp av ett cripteoretiskt perspektiv kan påstått irrationellt beteende 

omtolkas.  Såsom exempelvis har skett vad gäller ”spela-död-effekten”, som 

har uppmärksammats hos våldtäktsoffer där kroppen upplevs som förlamad 

och oförmögen till handling.
185

 Att förhålla sig passiv kan i vissa 

sammanhang även vara en medveten (rationell) strategi för att undvika 

våld.
186

 ”Spela-död-effekten” är idag ett erkänt tillstånd och förstås inte 

längre som bristande motstånd/motvilja.
187

  Mot bakgrund av den 

uppmärksammade Bulgariendomen i Europadomstolen anses 

medlemsländerna nu ha en skyldighet att kriminalisera och lagföra varje 

                                                 
183
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sexuell handling som har skett mot målsägandens vilja, i enlighet med 

artikel 3 och 8 i Europakonventionen. Trots att inte något fysiskt motstånd 

har förekommit.
188

 En ny lag med utvidgat tillämpningsområde kommer 

därför att träda i kraft första juli 2013.
189

  

 

 

Cripteori visar att rättssubjektets autonoma och rationella ursprung i 

kombination med fokus på enskilda gärningar i sexualbrottskontexten 

försvårar den straffrättsliga tolkningen av omständigheter som faller utanför 

dess förståelseramar. Gärningar som insinuerar samtycke kan i själva verket 

vara färgade av komplexa beteendemönster, sprungna ur maktstrukturer. 

Gråzonen för samtycke är vidsträckt, vilket inte minst uppdagades i och 

med kampanjen #prataomdet.
190

 Konsekvensen av att en individ anses ha en 

viss grad av självbestämmande och antas resonera i likhet med normen, men 

i själva verket agerar utefter andra bedömningsparametrar, blir att ojämlika 

maktförhållanden mellan mentalt funktionsfullkomliga och icke-

funktionsfullkomliga, kär och icke-kär, oerfaren och erfaren osynliggörs. 

Osynliggörandet maskeras genom rättsprocessens formella likabehandling 

som redogjorts för ovan.
191

  

 

Människor som avviker i en anmärkningsvärd grad från det rationella och 

autonoma rättssubjekt hamnar i en ofördelaktig position. Det samma kan 

antas gälla för den ”faktiska individ” som rätten möter i en sexuell kontext. 

                                                 
188
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Rättssystemet måste därför erkänna och bli medvetna om människors icke-

rationella, sexuella, gärningsincitament och utveckla en lyhördhet för 

maktstrukturer. Maktutövningsaspekten i sexualitet kräver att gärningarna i 

brottsutredningen kontextualiseras, såsom i Bulgariendomen.
192

För en 

effektiv kontextualisering ur crip-perspektiv krävs att den dömande 

verksamheten intar en medvetet funktionsfullkomlig position. Denna 

medvetandegöring måste inledas med att undersöka från vilken position och 

med vilken måttstock rationalitet och autonomi bedöms.  Ett steg på vägen 

tas i följande delkapitel.  

 

 

Cripteorin med sin postmoderna queera grund, är intresserad av hur en viss 

grupps priviligierade ställning upprätthålls. Som ovan nämnts utgår det 

liberala rättssubjektet från att vi alla är naturligt jämlika. Vi är alla 

autonoma och rationella och har därför möjlighet till självständigt 

beslutsfattande. Från denna grund sker bedömningen av sann klandervärdhet 

som i sin tur möjliggör för rättvisa att skipas.
193

  

 

Martha Fineman pekar dock ut myten om vår autonomi som det främsta 

hindret till att uppnå rättvisa och jämlikhet.
194

 Centralt för att uppnå 

autonomi är självständighet och självförsörjning.
195

 Kulturella och sociala 

föreställningar om en idealiserad autonomi är alltså sprungna ur ett 

ekonomiskt produktivt deltagande i samhället. Dagens jämlikhetsdiskurs 

präglas av en förenklad ideologi baserad på självtillräcklighet eller 

självförsörjning, individual self-sufficiency, som vägen till jämlikhet. 

Ideologin döljer människors oundvikliga beroende av andra och går stick i 

stäv med sociala och emotionella behov och önskningar.
196

 I dagens 
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samhälle kan en crip, beroende, människa svårligen uppnå självständighet 

och självförsörjning och därmed bli jämlik. I samverkan med rättsliga 

diskurser placerar således jämlikhetsdiskursen cripa, beroende, människor i 

utanförskap.
197

  

 

Med sin institutionella auktoritet som offentligt sanktionssystem drar rätten 

gränsen mellan straffbara och lagliga gärningar. Rättsliga diskurser slår 

därför lätt undan andra erfarenheter och påverkar innebörden av 

självständiga och självförsörjande ideal inom samtliga samhälleliga sfärer, 

såsom utbildningssystemet och arbetsmarknaden.
198

  

 

Som nämnts tidigare är ett brott inte endast något som strider mot 

samhällets lagar, utan är samtidigt ett beteende som uppfattas som negativt 

och avvikande. Vad som uppfattas som negativt avvikande beror på 

egenskaper hos individen, samhället och det sociala sammanhang i vilket 

det påstådda brottet begåtts.
199

 David Pfieffer är inne på samma linje när han 

beskriver normalt beteende som en statisk artefakt vilken uppmuntrar 

människor med makt och resurser att märka människor utan makt och 

resurser som anormala. Följaktligen är normaten den som kan positionera 

sig i den priviligierade positionen som normativt rättssubjekt vars position 

upprätthålls genom normatens omöjliga och ohållbara standarder.
200

 

Rationalitet och autonomi är ord som har fått sin betydelse av människor 

med tolkningsföreträde och är således kopplade till priviligierade 

positioner.
201  

Precis som individens socio-ekonomiska position påverkar 

dennes möjligheter att realisera sina rättigheter, inverkar ekonomiska 

resurser och socialt kapital på individens förmåga att agera rationellt och 
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autonomt.
202

 Detta kan bland annat belysas i HovR B 5886-08 där 

målsäganden ansågs vara helt utlämnad åt den tilltalade. De befann sig på en 

för målsäganden okänd ort samt att hon i princip saknade möjligheter att 

agera på egen hand.
203

 Med andra ord innehar det liberala rättssubjektet en 

priviligierad position i dagens samhälle, vilken inte delas av alla.   

 

Sammanfattningsvis har kapitel två hittills behandlat aspekter som 

osynliggörs av en oreflekterad tillämpning av det liberala rättssubjektet. 

Under rubriken Criphet synliggör diskriminering genom formell 

likabehandling uppmärksammades hur cripa individer hamnar i en 

ofördelaktig position genom formell likabehandling. Den rättsliga 

exkluderingen av crips gäller även för det som faller utanför det 

straffrättsliga ramverket, uppbyggt utifrån den offentliga sfären baserat på 

rationalitet och autonomi. Detta är bland annat maktdynamiker och känslor, 

båda centrala inom det sexuella spelet. Detta tas upp i delkapitlet Cripteori 

synliggör straffrättens oförmåga att hantera irrationella (sexuella) 

gärningsincitament. Slutligen observerades den priviligierade positionen 

hos en individ som har ekonomiska resurser och socialt kapital till att vara 

autonom och rationell i Cripteori synliggör det liberala rättssubjektets 

priviligierade position. De tre iakttagelserna är alla inbyggda i dagens 

rättssystem. Innan jag med hjälp av dessa mer ingående analyserar 

sexualbrottssubjektet vill jag kort undersöka den teoretiska förklaringen till 

varför criphet i allmänhet faller utanför den rättsliga spelplanen.  
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The guiding idea is that the principles of justice /…/ are the principles 

that free and rational persons concerned to further their own interests 

would accept in an initial position of equality. 

  John Rawls i a Theory of Justice 

För att närma mig frågan använder jag Martha Nussbaums teori om social 

rättvisa, baserat på en gransking av John Rawls teori om samhällskontraktet. 

Samhällskontraktet antas ha slutits mellan jämlika avtalsparter bakom en 

slöja av okunnighet. Slöjan förhindrar dem att känna till vilka 

förutsättningar deras framtida liv kommer att ges.
204

 Det rättvisa initialläget 

antas ge en rättvis följd.
205

 Nussbaum finner att avtalsparterna antas vara 

rationella jämlikar (män) förmögna till produktiva ekonomiska aktiviteter 

för ömsesidigt utbyte.
206

 Nussbaum har i granskningen av John Rawls teori 

om samhällskontraktet funnit att våra avtalsförfäders reciproka relation 

utesluter personer med funktionsnedsättning, personer från andra länder och 

kontinenter, samt icke-mänskliga varelser.
 207

  

 

Funktionsnedsättning och beroende har visat sig svårförenliga med Rawls 

kontraktsteori.
208

 Människor med funktionsnedsättning upplevs inte som 

jämlika och ekonomiskt produktiva inom ramen för det skapade samhället. 

De faller därmed utanför samhällsprincipernas målgrupp, då dessa är främst 

ämnade för att skydda människors egendom och intressen.
209

  

 

Utanförskapet för crips i förhållande till Rawls kontraktsteori om social 

rättvisa är endast en del av den struktur som systematiskt förtrycker crips. 

Liksom individerna i kontraktsteorin är rättssubjektet grundat på individers 
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minsta gemensamma nämnare.
210

 Rättens gemensamma nämnare, autonomi 

och rationalitet, kan inte alltid tillskrivas alla. Vidare är även den moderna 

civilrätten konstruerad efter människors behov att kunna tillgodogöra sig 

egendom och skyddas från angrepp på sina intressen och integritet.
211

  

 

Den identifierade exkluderingsdynamiken finns således även inom rätten. 

Det rationella autonoma rättssubjektet gör att det som hamnar utanför 

framstår som oförståeligt.
212

 Det blir då klart att den cripa, beroende 

individen reproduceras och cementeras genom andrafiering, det vill säga 

görs till ”den andre”, den negativt avvikande. Normaten däremot åtnjuter 

privilegiet att betraktas som en icke-identitet och därmed undgå granskning. 

Vidare placeras skulden för indirekt diskriminering på den enskilde 

individen. Kanske är det även här vi finner anledningen till stigmatiseringen 

av människor i sjukdom, deras utförsäkring och brist på intresse för 

samhällets vårdande institutioner.  

 

Människor som inte anses tillhöra den grupp med vilken ömsesidigt 

produktivt utbyte kan göras, de som inte har ekonomiskt eller socialt kapital 

till att vara autonoma eller rationella, försätts i en ofördelaktig position 

genom att jämföras och förväntas agera i enlighet med ett avlägset rätts-

ideal. Detta har även visat sig speglas i hanteringen av individen i den 

privata sfären eller för individer i andra sammanhang där inte den 

ekonomiska och rationella logiken styr.  

 

Audre Lorde har undersökt relationen mellan svarta och vita kvinnor. Hon 

har funnit att så länge den vita (i dagens rasisitiska samhälle överordnade) 

kvinnan definierar kvinnlighet från sina vita erfarenheter, kommer den 

svarta kvinnan vara den andre vars erfarenheter är alltför avvikande för att 

begripas.
213

 Jag vill parafrasera det antagandet. Inte förrän 
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funktionsfullkomliga människor erkänner sin socialt skapade överordning 

kan upplevelser av crips förstås och deras andrafieringen motarbetas. Det 

rör sig alltså om inneboende problem hos rättsväsendet, grundade i 

samhälleliga maktstrukturer.  Samhällets oförmåga att hantera individer som 

avviker från den idealiserade rationaliteten och självständigheten är en 

allvarlig brist i moderna samhällen som lever efter devisen om allas lika 

värde. För att se cripa människors behov måste samtidigt normatens behov 

erkännas, vilka idag kamoufleras in i den uppbyggda vardagen.
214

 

 

Det behövs således cripa problemformuleringar i juridiska termer för att 

problematisera och rucka på den strukturella hierarkin som systematiskt 

förpassar den cripa till den andre. I samhället i allmänhet och således även i 

rätten. Därför kommer uppsatsen följaktligen att närmare undersöka 

eventuella förtjänster av en introducering av cripteori i sexualstraffrätten. 

 

                                                 
214
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Saker och ting skulle alltid kunna vara annorlunda, och varje 

ordning innebär därför att alternativa möjligheter utesluts. 

   Chantal Mouffe i Om det politiska 

I föregående kapitel observerades tre aspekter av rättsligt osynliggörande av 

criphet; osynliggörande i förhållande till den cripa individen genom att utgå 

från normata ideal, osynliggörande i förhållande till cripa 

handlingsincitament då dessa ej baseras på rationalitet och autonomi, samt 

rättssubjektets priviligierade position. Kapitlet avslutades med att konstatera 

behovet av att cripa sexualbrottsnormaten. Utifrån föregående kapitels 

analyser diskuteras cripteorins möjligheter att belysa straffrättens 

inneboende begränsningar att förstå sexualbrottens subjekt och vidden av en 

sexuell kränkning. För denna uppgift är det nödvändigt med en cripteoretisk 

positionering i form av medvetet funktionshinderskap. Utan ett erkännande 

av den ”andres” position
215

 är det omöjligt att finna vägar ut ur en 

underordning där den enskildes handlingsparametrar misstolkas utifrån ett 

system skapat efter andra värden. Mitt fokus ligger dock på normaten.  

 

I kapitlets första del undersöker jag på vilka diskursiva och strukturella 

premisser sexualrättssubjektet vilar, genom att läsa och resonera kring 

rättsvetenskapliga teorier och analyser avseende rättsliga förståelser av 

sexuellt självbestämmande och den fria viljan. Mot bakgrund av detta 

kommer jag att framställa en tes om rättens sexuella normat som omöjlig. 

Därefter kommer jag att närmare pröva om det rättsliga systemet har 

möjlighet att hantera ett mer verklighetsförankrat sexualrättssubjekt, samt 

diskuterar kring hur detta kan bli möjligt. Resonemangen berör främst vad 

och vem den rättsliga människan är. Varför jag har valt att angripa den 

indirekta diskrimineringen på ett mer djupgående plan än själva 

lagstiftningen förklaras i det inledande delkapitlet: 

 

                                                 
215
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Hur verkligheten förstås är en ontologisk fråga och hur den hanteras är en 

strategisk sådan. Utgångspunkten för rättsordningen är liberal då den utgår 

från att vi är naturligt lika.
216

 Det finns även strukturell medvetenhet hos 

rätten, i exempelvis konsumentskyddslagstiftningen och straffbestämmelsen 

grov kvinnofridskränkning.  

 

Lernestedt menar att skiljelinjen mellan ett liberalt och ett strukturellt 

perspektiv på rätten inte går vid ontologin – utan vid de strategier som 

perspektiven anför.
 217

 Perspektiven har olika syn på huruvida strukturer ska 

beaktas i rättsutövningen eller inte. Strukturer är dock problematiska att föra 

ner på individnivå. När övergripande strukturer reduceras till generella 

företeelser för att appliceras på den enskilde individen blir de inte sällan 

missvisande, särskilt i en rättslig kontext.
218

 Den strukturella gruppen kan 

alltså användas som kunskapskälla, men inte som avgörande fakta.
219

  

 

Alex Sharpe identifierar instabiliteten hos flytande sociala kategorier som 

anledningen till att rätten inte vill, vågar eller kan hantera dessa särskilt 

utsatta grupper, även om det är tydligt att de diskrimineras.
220

 Ett strategiskt 

användande av strukturer i rättsutövningen kan nämligen ifrågasättas utifrån 

rättssäkerhetsprinciper. Det kan därför anses finnas en poäng med att 

presentera halvsanningar för att genom förenklade antaganden uppnå ett 

någorlunda rättssystem.
221
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Lernestedt har som sagt funnit att det liberala och strukturella perspektivet 

skiljer sig åt strategiskt. Jag undrar dock inte om förståelsen av den 

tredelade ontologi som rätten innefattar – varat, rättslig argumentation och 

börat – även skiljer sig åt mellan det strukturella och liberala 

perspektivet.
222

 På så vis att erkännandet av de maktdynamiker som 

strukturer medför, deras påverkan på individens socio-ekonomiska position 

och därmed individens livsförutsättningar, inte ges samma betydelse i en 

liberal tolkning av en situation.
223

 Om det är så, innebär det att problemet 

inte endast ligger i utformandet av rättsregler utan problemet finns också 

inneboende hos mänskliga rättstillämpares uppfattning om varat, hur något 

är. Osynliggörandet av rättslig criphet inleds redan i gärningsanalysens 

initiala fas.  

 

Cripteoretiska interventioner på rätten kan därför antas blottlägga en 

maktontologi som utan en medveten rättslig argumentation tar med sig 

ojämlikheten i skapandet av börat. En gärning, liksom de inblandades 

beteende, tar inte plats i ett vakuum, utan inom en kontext som rätten måste 

tillägna sig kunskap om i sökandet efter sann klandervärdhet.   

 

Arbetet för kvinnors rättsliga rättigheter består av två delar; dels 

ifrågasättandet av kvinnor som den andre samtidigt som att hävdandet av 

kvinnors könsspecifika erfarenheter som verkliga.
224

 Kampen för crips 

måste på samma sätt utövas på såväl den ontologiska som strategiska 

fronten, i syfte att nå full potential att hantera människor som avviker från 

normen och situationer som kännetecknas av icke-rationalitet och autonomi. 

Såsom den romantiska (heterosexuella) sexualbrottskontexten. Utifrån 

denna tanke byggs det avslutande kapitlet vars poäng är att det råder ett 

rättsligt missförstånd om vad och vem individen i sexualstraffrätten är. 
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Ett av sexualbrottslagstiftningens skyddsobjekt är individens sexuella 

självbestämmanderätt som innebär att individen själv ska ha möjlighet att 

styra sitt sexuella uttryck.
225

 Ulrika Andersson har dock funnit att domstolen 

inte frågar sig huruvida rättsskyddssubjektet i våldtäktsfall haft tillräckligt 

sexuellt inflytande. I de analyserade hovrättsdomarna bortsåg rätten ifrån 

tecken på bristande medverkan hos offret. Offret konstruerades med en 

öppen kropp och en tillgänglig/passiv sexualitet, tills dess att målsäganden 

uttryckte motstånd.
226

  

 

Ett passivt (kvinnligt) offer kan tyckas vara förenligt med den traditionella 

idéen om passiv kvinnlig sexualitet som samspelar med aktiv manlig 

sexualitet. En annan tolkning kan vara att rätten utgår ifrån att ett rationellt 

och autonomt subjekt gör motstånd när någon eller något inkräktar på dess 

intressen. Båda tolkningar ligger i linje med rättens bild av sexuellt 

självbestämmande.  

 

Sexuellt självbestämmande är centralt för sexualbrottsfrågor. Följande 

stycke undersöker därför rättens förståelse av begreppet. På grund av 

feministiska teoriers maktkritiska beröringspunkter med cripteori används 

teorier baserade på könsmaktsordningen till att analysera cripa människors 

utgångspunkter i sexualstraffrätten.  

 

 

Tidigare i uppsatsen konstaterades att straffrätten har svårt att hantera 

irrationella gärningsincitament. Upptäckterna i kapitel två kan förstås 

genom Laceys teori om att sexualbrottslagstiftningens otillräcklighet ligger i 
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dess bristande förståelse av sexualitet.
227

 Tankar som dagens uppfattning om 

sexualitet grundas på - anknytning, intimitet, relationer, är till stor del 

frånvarande i den rättsliga analysen. Förödmjukelse och utnyttjande är inget 

som ryms inom den rättsliga regleringen. Hon menar att detta beror på 

bedömningens utgångspunkt i form av ett rationellt rättssubjekt med sexuellt 

självbestämmande, som redogjorts för ovan. Lacey hävdar att idén om 

sexuellt självbestämmande som skyddsobjekt bygger på en falsk dikotomi 

mellan tanke och kropp. Tanken anses vara överordnad och därmed i 

besittning av kroppen.
228

 Skadan vid sexuella övergrepp utgörs endast av det 

övertramp som sker av offrets sexuella självbestämmanderätt över sin 

kropp.
229

  

 

Denna utgångspunkt skapar en snäv förståelse av skada vid sexuella 

övergrepp. Om teorin appliceras på mål B 2917-10, som redogjordes för 

ovan om sexuellt utnyttjande i form av människohandel alternativt koppleri, 

är följaktligen ingen skada skedd. Målsäganden utövade endast sin, om än 

självdestruktiva
230

, självbestämmanderätt över sin kropp.  

 

Laceys teori kan utvecklas med hjälp av Niemi-Kiesliäinens teori om hur 

den sexuella självbestämmanderätten förverkligas genom ett avtalslut.
231

 

Det moderna (rätts)subjektet är sprunget ur kontraktsteorier.
232

 

Kontraktstanken finns även inbyggt i idéen om sexuellt självbestämmande. 

Niemi-Kiesliäinen ser den sexuella självbestämmanderätten som ett 

antagande om ett kontrakt mellan två oberoende och fria parter.
233

 

Konsekvensen av att en individ anses ha en viss grad av självbestämmande, 

men i själva verket saknar fullständigt självbestämmande blir att ojämlika 
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maktförhållanden osynliggörs.
234

 Niemi-Kiesliäinen menar att den liberala 

diskussionen kring den sexuella självbestämmanderätten och individens 

rationalitet blir tvivelaktig när det kommer till exempelvis övergrepp mot 

underåriga och prostitution. Där kan kontraktsparterna knappast anses ha 

lika möjlighet att få gehör för sin vilja.
235

  

 

Niemi-Kiesliäinens teori om det sexuella kontraktet kan även den 

exemplifieras genom domstolens resonemang i mål B 2917-10 rörande 

människohandel och koppleri. Där uppfattar målsäganden en av de tilltalade 

både som sin pojkvän och hallick. Jag menar att man, utifrån teorin om det 

sexuella kontraktet, kan se de gärningar som är föremål för bedömning i 

fallet som komna ur detta avtal. Målsäganden har med andra ord, i egenskap 

av rationell individ, endast slutit en ofördelaktig överenskommelse mot 

bakgrund av en missvisande förtjänstkalkyl. Det finns inget utrymme att 

beakta svek, objektifiering och utnyttjande inom ramen för det rättsliga 

regelverket. Således anses hon inte utgöra ett offer för andras utnyttjanden 

och därigenom avskrivs ansvarssubjektens skuld och ansvar.
236

  

 

Med hjälp av Laceys och Niemi-Kiesliäinens teorier belyses hur rätten 

tillämpar samma rationella och autonoma subjekt inom både den offentliga 

och den privata sfären. Det liberala rättssubjektet ligger i linje med den 

individualistiska värdegrund som spirar inom rättsskapandet genom en 

könsneutral lagstiftning och inställningen till olika sexuella praktiker som 

uttryck för individens sexuella självbestämmande.
237

  

 

Inom genusvetenskaplig forskning avseende sexuella övergrepp analyseras 

hur sexualitet, kärleksrelationer och heteronormativitet bidrar till att 

könsmaktstrukturen upprätthålls.
238

 Cripteori påpekar hur kravet på 

obligatorisk funktionsfullkomlighet upprätthåller hierarkin mellan påstådda 
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normater och crips. På grund av att detta ignoreras i den rättsliga analysen 

osynliggörs det kvinnliga och det cripa offrets strukturellt underordnade 

position.  

 

Inom sexualstraffrätten har det dock förekommit bestämmelser mot 

bakgrund av ojämlika strukturer, såsom kvinnofridsbestämmelsen.
239

 

Rättsliga strategier att skydda särskilt utsatta grupper kan emellertid utgöra 

ett tveeggat svärd. I följande stycke kommer jag att ta upp hur 

protektionistiska ambitioner kan försvåra för en strukturellt underordnad 

grupp att göra bruk av sin agens. 

 

 

Specificerade skyddsregler riskerar att cementera ojämlika förhållanden 

samtidigt som neutrala rättigheter osynliggör specifika gruppers särskilda 

behov. Denna rättsliga paradox uppmärksammas av Wendy Brown i relation 

till kampen mot ett rättssubjekt kodat som manlig normat.
240

 Rättsliga 

queerteoretiker har dessutom påpekat att även rättigheter kan riskera att 

reglera snarare än befria underordnade grupper.
241

 Rättigheter främjar 

produktionen av en underordnad grupp samtidigt som de skyddar dess 

medlemmar.
242

För att omfattas av en skyddsbestämmelse eller en rättighet 

avsedd för en specifik grupp måste du tillhöra gruppen.
243244
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James Rice har identifierat den maktlösa positionen som människor 

”förtjänta” av hjälp anses ha. Att göra ”crip” i det fallet är att ”göra” 

maktlöshet och därmed skilja sig från normativa idéer om aktörskap och 

självständighet.
245

 Att lära sig ett script av hjälplöshet kan få långtgående 

negativa konsekvenser för den enskilda personen vars agens och 

beslutstagande undermineras.
246

 Exempelvis visar Monica Burman på hur 

brottet grov kvinnofridskränkning har konstruerat ett kvinnligt idealoffer 

som framställs som passivt och försvarslöst vilket cementerar stereotypa 

bilder av våldsutsatta kvinnor och våldsbenägna män.
247

 Idén om ett offer 

med särskilda karaktärsdrag påtalas även av Ekis Ekman som skriver att det 

i dagens offer-diskurs är omöjligt att både vara offer och aktivt subjekt.
 248

   

 

Stereotypen av ett kvinnligt offer samt avsaknaden av problematisering 

kring könsmaktsstrukturer inom ramarna för det heterosexuella spelet, får i 

förlängningen konsekvenser för möjligheterna för rättsskyddssubjekt att 

åtnjuta rättsligt skydd. Ett idealt kvinnligt offer associeras med särskilda 

karaktärsdrag vilket försvårar för kvinnor att aktivt värja sig mot de uttryck 

av strukturella förhållanden som försätter dem i underläge. Kvinnor är 

således fastlåsta mellan den fria autonoma viljan som bortser från 

strukturella förhållanden och synen på det ideala offret som försvarslöst och 

inaktivt. Samma resonemang kan appliceras på crips.
249

  

 

Det har funnits en ovilja att kategoriskt stämpla personer med mental 

funktionsnedsättning som föremål för sexuellt utnyttjande och därmed 

ignorera deras sexualitet. Den mentala funktionsnedsättningen kan dock ha 

betydelse i det enskilda fallet. I RH 2008:82 resonerar domstolen med 

respekt för målsägandens sexualitet och visar förståelse för gärningens 
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sammanhang. I målet framhålls att en målsägande med psykisk 

funktionsnedsättning har rätt och möjlighet till ett sexualliv.  I samspel med 

övriga omständigheter, kan målsäganden dock befinna sig i en situation i 

vilken det är svårt att värna om sin sexuella integritet.
250

 I likhet med 

domstolen i RH 2008:82 måste rättsutövarna därför inse att personer med 

mental funktionsnedsättning kan ha särskilt svårt värna om sin sexuella 

integritet, samtidigt som de måste erkännas agens att utöva den.
251

 Ett 

maktkritiskt perspektiv på sexualbrott måste på samma gång värna om 

människors rätt att skyddas från sexuella kränkningar, samtidigt som det 

måste finnas möjligheter för njutning och utforskande av den 

kvinnliga/cripa sexualiteten. När offer är förknippat med passivitet blir det 

svårt att tolka agerande för att nå sexuell njutning.
252

 Rätten, utifrån 

påvisbara fakta, ser ett subjekt som antingen vill eller inte, inte någon som 

hade hoppats på något annat. 

 

Brown förklarar rättens begränsning som maktresurs med att den opererar 

inom ramen för en normativ och diskursiv kontext. Rättsregler kan därför 

omöjligen tillämpas fritt.
253

 Juridiken bygger nämligen på vad som brukar 

ske och varför, i ett samhälle genomsyrat av maktstrukturer.
254

 

Rättssystemet är en del av en institutionalisering av sanningar som 

producerar och reproducerar maktordningen.
255

 Förtryck måste förstås 

utifrån de kollektiva sanningar som människor förhåller sig till.
256

 Att 

utmana förtrycket är att ifrågasätta dessa sanningar. Därmed kan det vara 

problematiskt att angripa icke-normaters särskilda svårigheter att värna om 

sin sexuella integritet, liksom icke-normaters reaktion på övergrepp, genom 

en specifik skyddslagstiftning. Detta kan istället cementera ojämlika 
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förhållanden och misslyckas med att ta itu med gråzonen mellan ömsesidigt 

sex och övergrepp. 

 

Som nämndes ovan kan ett passivt (kvinnligt) offer inom sexualstraffrätten 

både anses vara förenligt med traditionell heterosexuellt samspel, liksom en 

rationell och autonom individ som ger uttryck för sitt sexuella 

självbestämmande. I och med detta framstår normatens normer, tillika 

rättsliga idéer om människan, allt tydligare som ohållbara och omöjliga för 

den sexuella och emotionella människan. Denna tanke utvecklas därför 

vidare i följande delkapitel. 

 

 

Normatens position framträder vid en granskning av diskurser och processer 

som genererar en andrafiering av de som fysiskt, kulturellt och socialt inte 

lyckas passera som normat i det enskilda fallet.
257

 Som tidigare nämnts 

tycks dagens fria samhälle kräva en generell anpassning till en idealperson. 

Huruvida denna idealperson utgör en majoritet av befolkningen är dock inte 

relevant att diskutera om man utgår ifrån att alla människor är lika värda och 

vill agera därefter. Istället bör undersökas hur dessa diskurser fungerar och 

vad de producerar.
258

  

 

Den diskursiva konstruktionen av ett avvikande subjekt blir tydligt hos 

juridiska praktiker som utförs i en normativ kontext.
 259

 De återspeglar inte 

enbart samhällets uppfattning av exempelvis genus, kön, sexualitet och 

funktionsfullkomlighet, utan deltar även i reproduktionen av dessa.
260

 Inom 

rätten kritiserar feministiska tänkare sexualbrottens sexualitet för att 

osynliggöra könsmaktstrukturer och därmed den underordnade position som 
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kvinnan tilldelas i ett patriarkalt samhälle.
261

 Ett cripteoretiskt perspektiv 

belyser rättens oförmåga att utifrån ett rationellt och autonomt subjekt 

begripa cripa beteende- och gärningsincitament, exempelvis sexuella 

sådana. Detta gör att samtliga sexuella och sociala individer som påverkas 

av maktstrukturer försätts i en crip position i förhållande till den 

straffrättsliga normaten. Det handlar således lika mycket om förståelser av 

funktionsfullkomlighet som om förväntningar på heteronormativitet.
262

   

 

I nuläget finns det, historiskt och kulturellt, en föreställning om att antingen 

vara normalstörd eller crip – antingen föremål för disciplinering eller 

välgörenhet.
263

 Vaahtera kritiserar visserligen nämnda dikotomi eftersom 

den, bland annat, ignorerar den kamp som normalstörda människor för i 

syfte att uppfylla normatens normer.
264

 McRuer varnar dock för att påstå att 

vi alla, i någon mening, är cripa, eftersom det skulle osynliggöra hierarkin 

mellan normater och crips. McRuer uttrycker en ängslan över att icke 

funktionsnedsatta cripa inte kan ifrågasätta den obligatoriska 

funktionsfullkomligheten utan mest ikläda sig epitetet crip i solidariskt 

syfte. Vaahtera har istället en mer nyanserad, flytande bild av 

funktionsfullkomlighet som hon tolkar som lika föränderlig och flexibel 

som heterosexuellt uttryck. Den funktionsfullkomliga gruppen är inte 

homogen och att ”cripa” det funktionsfullkomliga kan följaktligen vara en 

strategi för att problematisera normatens normer. Istället för att skapa 

kategorier av crips och icke-crips kan termen brukas av alla som genom a-

normat beteende tänjer på den konstruerade dualismen normat-crip.
265

 

 

För ett rättssystem i en kapitalistisk kontext innebär autonomi och 

rationalitet egenskaper som är kopplade till ekonomisk frihet och rationella 

val som föder förtjänstfulla resultat.
266

 Detta passar illa inom 
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sexualbrottskontexten med dess relationer, romantik, maktstrukturer och 

könsroller.
267

  Tesen om allmänmänsklig criphet kan förklara varför vi 

många gånger inte anser att domar i sexualmål lyckas förstå 

händelseförloppet och stundtals missa klandervärdheten hos den tilltalade. 

 

Cripteori är avslöjande för den straffrättsliga strukturen, liksom för idéen 

om rationalitet och autonomi i sig.
268

Utifrån ett cripteoretiskt perspektiv går 

det inte att förstå rationalitet och autonomi som objektiva 

grundförutsättningar. Den sexuella, relationella och emotionella människan 

trotsar det ohållbara antagandet om den allmänmänskligt rationella och 

autonoma individen.
269

 Sexualbrottsnormaten speglar inte den sociala 

människan som därmed blir crip i förhållande till denna.  

 

Ett cripteoretiskt angreppssätt kan således problematisera det autonoma, 

rationella rättssubjektet och visa på den faktiska människans frånvaro i den 

sexualstraffrätten. Grundtanken om vad som är en människa inom 

sexualbrottskontexten måste omformuleras för att den faktiska – och inte 

den abstrakta - människan ska kunna inkluderas i ett straffrättssystem där 

den privata sfären är föremål för offentligt ingripande. Detta skulle inte bara 

skapa en mer nyanserad bild kring rationellt agerande, utan kan i sin tur 

vidga förståelsen och vidden av kriminaliserade sexualbrottsliga gärningar.  

 

Rättsligt fyller därför normaten en funktion. Inom rätten känner vi igen den 

som bonus pater familias.
270

 Ett rättssystem behöver normen för att kunna 

skilja mellan lagenliga och lagstridiga gärningar. Som Träskman poängterar, 

är det nödvändigt att skilja mellan ett moralsystem och ett rättssystem.
271
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Föreställningen om normativitet är central för att förstå rättsprocessen.
272

 En 

fullvärdig problemformulering av straffrättens normat kräver ett erkännande 

av det rättsliga systemets behov av ”rättesnören” och transparenta 

bedömningskriterier för att kunna avgöra dolus och culpa.
273

 Uppsatsen 

börjar härmed närma sig dess verkliga spänningsfält, där rättsliga 

grundkonstruktioner i form av legitimitet och objektivitet kolliderar med 

behov av att erkänna sociala maktstrukturer och individuella förutsättningar 

som försvårar för förenklade antaganden om allas lika värde och fria vilja.   

 

 

Rättsligen måste det finnas en möjlighet att enhetligt och effektivt söka efter 

den sanna klandervärdheten hos förövaren liksom trovärdigheten hos offret. 

Graden skuld/oaktsamhet och trovärdighet antas uppenbara sig genom en 

jämförelse mot en abstrakt jämförelseperson.
274

 Det krävs sakliga skäl för 

att undantas den normatenliga jämförelsen.
275

 Det antas att sann 

klandervärdhet uppenbaras när måttstocken för klandervärdhet läggs nära 

den tilltalade. I sexualbrottsfall gäller detta även för offret.
276

 Måttstocken 

har dock en begränsad flexibilitet för att just bestå som måttstock. Detta kan 

påverka den som avviker från måttstocken negativt.
277
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För att förhindra att icke normater indirekt missgynnas kan man 

argumentera för att måttstocken, i större utsträckning, ska anpassas till den 

enskilde individen. Detta skulle medföra konsekvenser för den formella 

likabehandlingen inom rättsprocessen. Straffrätten är en del av ett 

rättssystem baserat på allmänna principer. Diskussionen måste därför föras 

med hänsyn till straffrättens övergripande rättssäkerhetsprinciper. 

Institutionellt uppbackad beteendestyrning och ansvarstillskrivning i 

brottsbalkens sexuella avdelning måste vara kompatibel med regler för 

tillskrivande av ansvar i rättens allmänna del.
278

  

 

Legalitetsprincipen och andra rättssäkerhetsgarantier är centrala inom 

straffrätten.
279

 Mot bakgrund av dessa funderar Lernestedt över hur 

strukturella perspektiv genom lagändringar, omtolkningar och 

tilläggstolkningar kan beaktas inom juridiska praktiker.
280

 En parallell 

frågeställning är vilka strukturella påverkningar som ska anses vara 

straffrättsligt relevanta. Lernestedt frågar sig hur dessa ska utses som 

straffrättsligt giltiga (normativ prövning) och hur de processrättsligt ska 

bevisas (faktisk prövning).
281

 

 

Som tidigare konstaterats är det svårt för den individcentrerade straffrätten 

att beakta strukturella aspekter i den rättsliga bedömningen av en gärning.
282

 

Den utsatthet som ligger för handen i flera av de refererade rättsfallen
283

 är 

därför svår att bevisa.
284

 Vidare kan argumenteras att om det straffrättsliga 

rättsubjektet antas utgöra en idealiserad normat i en priviligierad position 

kommer rättsliga argumentationer utifrån exempelvis ett cript perspektiv 
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sannolikt rättfärdiga och ursäkta a-normat beteende.
285

 Lernestedt befarar att 

detta skulle ogiltigförklara hela rättssystemet.
286

 

 

Lernestedts resonemang är färgat av den moderna rättens paradigmer. Dessa 

värdesätter formell likabehandling och förutsebarhet för att skydda 

rättssubjekt mot maktövergrepp och mot andra angripare. Objektiviteten 

inom den dömande verksamheten är så fundamental att det är svårt att se på 

alternativ.
287

 Precis som Lernestedt uppmärksammar i sin bok Dit och 

tillbaka igen medför detta att andra värden och perspektiv får stryka på 

foten, 
 
såsom hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och materiell 

likabehandling.
288

  

 

Rätten verkar i en samhällelig kontext som befinner sig i ständig förändring. 

Hittills har berättelsen om det autonoma och rationella rättssubjektet 

accepterats i brist på annat, men den moderna rätten spås övergå till en 

senmodern sådan. Följdfrågan är om det i en senmodern rätt ges utrymme 

att formulera nya visioner för rättssubjektet. 

 

 

Rätten är, och kommer alltid att befinna sig, ett steg efter samhällets 

utveckling och omtolkning av värderingar, individer och integritetsskydd.
289

 

Bo Wennström ser idag framväxten av en senmodern rätt som tvingas 

anpassa sig till en uppluckrad värld av konkurrerande auktoriteter. I en 

senmodern värld existerar inte den rationalitet som formell likabehandling 

bygger på. Rättssystemets abstrakta individ är idag alltför snäv för den 

kosmopolitiska människan.
290

 Det är med andra ord idag inte självklart att 
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människor som delar samma fysiska territorium även delar samma sociala 

och kulturella navigeringsinstrument.
291

  

 

Wennström har studerat hur rättens bild av människan har gått från en del av 

ett kollektiv till en individ i takt med att samhället har gått från 

ståndssamhälle till klassamhälle.
292

 I det senmoderna rättssamhället med 

fokus på den enskildes aktörskap skyddas den enskildes integritet inte 

längre genom skydd för maktövergrepp.
293

 Wennström argumenterar för att 

integritetsskydd istället uppnås genom att stärka individens integritet med 

ett utvidgat skydd för värdighet och självkänsla.
294

  

 

Utifrån Wennströms tankar om en rättslig omläsning av människor och 

integritet behöver inte rättssystemet förkastas för att integrera strukturella 

perspektiv. En utgångspunkt baserad på individens verklighet, vardag och 

möjligheter att skydda och försvara sin integritet inbjuder till att 

kontextualisera individen. Kontextualiseringen kompletterar 

gärningsanalysen med ett kritiskt maktperspektiv. Inom straffrätten öppnas 

det därmed upp för ett rättssubjekt som är icke-vit, icke-hetero, icke-

medelklass, icke-man liksom crip. Därigenom kan cripa människor i 

förhållande till det normata rättssubjektet erhålla en position som 

rättighetsbärare och moraliskt inkluderade.
295

 Så även i sexualstraffrätten.  

 

Detta möjliggör även för ett intersektionellt angreppssätt och 

subjektskapande genom hänsynstagande till flera omständigheter och 

identitetskategorier.
296

 Den underordnade positionen skapas därmed inte 

automatiskt av att individen är kvinna, crip eller svart. Det hindrar även att 

ett rättssubjekts trovärdighet betvivlas på grund av funktionsnedsättningen i 

sig.  
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Man kan fråga sig om en mer individanpassad rättsprocess öppnar upp för 

en alltför relativistisk rätt.
297

 Tidigare i uppsatsen har redogjorts för en 

straffrätt som rättfärdigar sin legitimitet genom neutralitet och formell 

likabehandling baserad på vetenskapsklingande objektivitet. Objektivitet 

kan tyckas kräva värde-neutralitet och dess motsatspar är följaktligen 

värdeladdad relativism.
298

 Sandra Harding avvisar detta resonemang. Med 

vetskapen om att kunskap är socialt betingat följer att antaganden och idéer 

ständigt måste ifrågasättas och undersökas utifrån deras historiska, sociala 

och kulturella arv. Detta är inte en relativistisk inställning, utan skapar 

endast förutsättningar för en mer verklighetsförankrad objektivitet.
299

 En 

objektivitet grundad på medvetenhet, kunskap och transparent analys skapar 

förutsättningar för en rättslig argumentation som kan problematisera utan att 

bli relativistisk. En medveten rättslig argumentation kan skapas genom en 

kontextualisering av individen och en positiv definition av autonomi.   

 

 

Att förpassa fantasin till ett tillstånd av slaveri är att förråda all 

känsla av absolut rättvisa inom en. Enbart fantasin kan ge mig en 

föreställning om vad som skulle kunna vara. 

    André Breton 

De rättssubjekt och människor som enligt rätten figurerar i 

sexualbrottssammanhang delar de rationella och autonoma förmågor som 

tillskrivs rättsaktörer på andra områden. Att laborera med den fria viljan 

inom ramarna för det sexuella kontraktet är problematisk på grund av dess 

bristfälliga kontextualisering. Avtalsförhandlingar för det sexuella 

kontraktet tar plats i en sexualiserad kontext. Flera teoretiker menar att det 

heteronormativa sexuella spelet är erotiserat av manlig överordning och 
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298
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299
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kvinnlig underordning och att det så kommer att förbli så länge 

könsmaktsstrukturer består.
300

  

 

För att denna förståelse och probleminsikt ska nå den rättsutövande 

verksamheten måste maktordningen synliggöras genom en holistisk syn på 

kön, makt och sexualitet i förklaringsmodeller av sexuella övergrepp.
301

 Att 

beröringspunkter för juridik och intimitet automatiskt innebär en 

byteshandel mellan liberala (frihets-) och samhälleliga (kontroll-) intressen 

är ett liberalt antagande.
302

 Detta är nödvändigtvis inte fallet. 

 

Tidigare i uppsatsen presenterades Niemi-Kiesliäinens iakttagelser om en fri 

vilja som antingen uppfattades som närvarande eller icke närvarande.
303

 På 

grund av denna vacklande kapacitet anser Lacey att rättstillämparen bör 

definiera rättssubjektets förmåga till autonomi positivt.
304

 Hennes ambition 

är att försöka omformulera begreppet autonomi för att skapa ett rättssubjekt 

där kroppen och tanken inte hålls åtskilda och därmed öppna upp för en mer 

holistisk och verklighetsanknuten syn på våldtäkt inom juridiken. Lacey 

efterlyser därför ett positivt definierat autonomi-begrepp där fokus ligger på 

individens kapacitet och möjlighet att förverkliga sina livsval.
 305

 

 

I en crip kontext kan en positivt formulerad autonomitets-begrepp påtala 

individens begränsade möjligheter att agera utefter strukturer och script satta 

efter en ouppnåelig normat. Att utgå från ett positivt autonomikoncept 

minskar risken för att oproblematiserat slå fast att vi alla är lika inför lagen. 

Ett positivt autonomibegrepp ger även insikter om att förväntningar på 

individens agerande inte alltid sammanfaller med dennes faktiska och 

imaginära möjligheter att ha inflytande över sig själv och sin omgivning.  

                                                 
300
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Att positivt definiera individens autonomi bidrar till att rätten närmar sig ett 

kontextualiserat rättssubjekt. Ulrika Andersson argumenterar för ett 

kontextualiserat rättssubjekt i syfte att belysa de strukturella och diskursiva 

maktstrukturerna som subjektet är utsatt för.
306

 Jag instämmer med 

Anderssons tro på att ett kontextualiserat subjekt ”förbättrar den enskilde 

individens möjligheter att kräva rättsligt skydd”.
307

 Vilket, som hon 

påpekar, minskar den straffrättsliga konflikten mellan konflikt och struktur.  

Ett kontextualiserat rättssubjekt möjliggör för ett offer med utrymme för 

agens, vilket samtidigt motverkar att förövarens ansvar och skuld 

reduceras.
308

  

 

I en kontextualiserad rättsanalys kan människors beteende läsas i en bredare 

kontext med plats för reaktioner och situationsanalyser som färgas av 

”irrationella” omständigheter, eller omständigheter som inte tidigare har 

rymts inom den rättsliga verklighetsförståelsen. Att ta av den rationella 

glorian från rättssubjektet skulle bidra till en mer heltäckande och 

verklighetsförankrad rättsprocess.  

 

I cripteoretisk anda behövs inte dessa till synes irrationella uttryck 

definieras, även om de kan tänkas omfatta reaktioner kopplade till 

maktrelationer och känslor. Det kan istället tänkas vara tillräckligt med ett 

aktivt ifrågasättande av det rationella idealet som allmängiltigt och en ökad 

acceptans av icke-normativa resonemang.
309

 Att förstå rättssubjektet utifrån 

sitt sammanhang skulle generera en ökad verklighetsförståelse i korrelation 

med en uppluckring av dikotomin funktionsfullkomlig-funktionsnedsatt, 
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helt i linje med cripteoretiska ambitioner.
310

 Hovrättens bedömning i RH 

2008:84 är ett föredöme i detta avseende där övriga omständigheter 

tillsammans med målsägandens psykiska funktionsnedsättning anses utgöra 

ett hjälplöst tillstånd.
311

 

 

Istället för att förstå likhet med jämlikhet och olikhet med underlägsenhet, 

så bör särbehandling ses som tillfällen att begrunda den rutinmässiga 

hanteringen av ett fall, utan att värdera olikheterna.
312

 Precis som Rice har 

påpekat, är det idéen om normaten och det normala som sätter käppar i 

hjulet för crips.
313

 Utan idéen om normaten tvingas rättsutövare att 

kontextualisera den enskilda individen i det enskilda fallet och därmed 

komma ett steg närmare jakten på den sanna klandervärdheten. I enlighet 

med Hardings teori om en stark objektivitet som redogjordes för ovan.
314

 

 

Med den nya lagen som träder i kraft i juli 2013 kommer vi förhoppningsvis 

ett steg på vägen mot ett kontextualiserat rättssubjekt. Inom bedömningen 

för våldtäkt uppmanar lagstiftaren rätten att utreda om offret har befunnit sig 

i en särskilt utsatt situation genom att väga in samtliga omständigheter.
315

 

Rätten undviker därmed att stigmatisera enskilda omständigheter och 

cementera deras strukturella underordning.
316

 Klass, genus, kön, ”ras”, ålder 

och andra strukturella positioneringsmekanismer kan ha lika stort inflytande 
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 67 

som criphet.
317

 Detta skulle förebygga andrafiering och paternalistiskt 

medlidande samtidigt som agensen hos subjekten erkänns.  Att inte definiera 

sexuellt övergrepp från bristande samtycke (bevisat genom våld) till 

utnyttjande av ojämlika maktförhållanden (bevisat genom en 

kontextualiserad gärning) skapar större förståelse av kränkningen.  

 

För en effektiv kontextualisering visar cripteori på otillräckligheten med att 

begränsa uppfattningen av rätten till dess formella inrättningar. Mot 

bakgrund av studien om hanteringen av barn med förståndsnedsättning i 

rättsväsendet, påtalar ett cripteoretiskt perspektiv följderna av bristande 

medvetenhet hos rättsväsendet. Genom att uppmärksamma detta formuleras 

problem med att bara ha tillgång till sina egna erfarenheter och att vidare 

förstå dessa normenliga erfarenheter (läs: ”objektiva” och ”rationella” 

erfarenheter) som självklara.
318

 Dessa nya insikter kan motverka risken att 

icke-normativt beteendet reproduceras som avvikande, oförståeligt och att 

individen i fråga försummas tillgång till rätten och rättvisa.  
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Sammanfattningsvis lyckas cripteori synliggöra paradigmatiska 

begränsningar tillika maktuttryck hos rätten; indirekt diskriminering och 

osynliggörande av den cripa (irrationella och beroende) individen, liksom 

osynliggörande av cripa handlingsincitament. Samtliga aspekter är grundade 

i ett priviligierat rättssubjekt.  

  

Jag har i uppsatsen spårat cripa människors underordnade ställning till ett o-

problematiserat antagande om självständiga och ekonomiskt 

självförsörjande individer. Den rättsliga exkluderingen av crips är grundad i 

en maktontologi om den rationella och autonoma individen och uttrycks 

genom andrafiering. Maktförhållanden för personer som avviker från 

normatens normer fungerar annorlunda än de maktförhållanden som tidigare 

har problematiserats rättsligt, såsom maktordningen mellan kön. Rättsliga 

grundvalar kring legitimitet och objektivitet kolliderar med behov av att 

erkänna och beakta sociala maktstrukturer och individuella begränsningar 

som försvårar förenklade antaganden om allas lika värde och fria vilja. I och 

med detta bidrar cripteorin till att mer direkt påtala inneboende svagheter 

hos det rättsliga systemet. 

 

Rättens begränsningar blir särskilt tydliga när idéen om det abstrakta 

liberala rättssubjektet används inom sexualbrottens kontext.  Förväntningar 

på ohållbar funktionsfullkomlighet och heteronormativitet i kombination 

med förståelsen av sexuellt samspel i ett patriarkalt samhälle skapar 

motsägelsefulla förväntningar, föreställningar och krav på rättsaktörerna. 

Att skam, tillit, lust och maktspel inte får rättslig relevans får till följd att 

den emotionella, relationella och sexuella individen blir crip i förhållande 

till sexualbrottens normat. Rättens förståelse av individen är således dess 

inneboende begränsning.  

 

För att cripa människors erfarenheter och cripa omständigheter ska få 

rättslig relevans krävs inte att straffrättssystemet ogiltigförklaras genom att 
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avskaffa likabehandling och tumma på rättssäkerheten. Däremot kan lika 

rätt inför lagen svårligen innebära en formell likabehandling av de subjekt 

som kommer i kontakt med rätten.  Istället efterfrågar jag en reflexivitet 

såsom Harding beskriver den. Att förlikas med detta skulle kunna öppna 

upp för ett mer verklighetsförankrat rättssystem och en uppluckring av 

modellsubjektets normer.  

 

En omskrivning av det rationella och autonoma rättssubjektet vore 

tillräckligt om rättsprocessen varit en formel där en variabel påverkar de 

följande. Rättsprocessen kan snarare liknas vid en social ritual där 

händelseförlopp görs begripliga utifrån de sanningar vi har att förhålla oss 

till. En omskrivning läker därför inte bristen hos ett rättssystem utan 

reflektion över rättssubjektets priviligierade position, vars normer stundtals 

är inkompatibla med händelseförloppets sociala kontext och därmed 

motarbetar sökandet efter sann klandervärdhet. 

 

För att rättsligt inkludera cripa människor, erfarenheter och omständigheter 

krävs ett medvetandeskapande hos den dömande verksamheten genom 

självgranskning och handlingsplaner. I uppsatsen har refererats till rättsfall 

som visar på möjligheter att rättsligt kontextualisera rättssubjektet och se till 

dennes reella möjligheter till självständigt aktörskap. Detta ger utrymme att 

beakta och erkänna maktdynamiker och andra emotionella, relationella, 

sexuella och socio-strukturella handlingsparametrar inom ramen för en 

straffrättslig gärningsanalys. Denna medvetenhet måste dock säkras i hela 

rättssystemet.  

 

En kontextualiserad individ med en positivt definierad autonomi tillerkänns 

agens utan att positionen som offer ifrågasätts. Det minskar även risken för 

rättssubjektet att missgynnas och rättssäkerheten att hotas genom 

jämförelser med avlägsna ideal. Med en senmodern rättsinställning kan 

fokus läggas på de omständigheterna som förhindrar individen att uttrycka 
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sin agens. Detta hade varit ett steg i processen att röra sig från 

”välfärdssystem till rättighetsregimer”. 
319

 

 

Juridiken är en maktresurs med förmåga att skapa sociala diskurser med 

räckvidd utanför rättssalen. Cripteoretiska problemformuleringar inom 

rätten kan därför få konsekvenser på andra samhälleliga områden där 

diskriminerade maktstrukturer sätter agendan.  Rätten är därmed en utmärkt 

tillika nödvändig arena för ”cripa” omformuleringar, i ett försök att angripa 

den bristande tillgången till rättssäkerhet och rättvisa hos a-normater.  

 

Uppsatsen visar på behovet att problematisera det autonoma och rationella 

rättssubjektet vidare. Cripteori, om än omvälvande och laddad, blottlägger 

rättens inneboende förtryck och problematik och kan presentera 

konstruktiva strategier att bemöta dessa - i sökandet efter substantiell 

likabehandling inför lagen liksom utanför rättssalen. Jag hoppas därför ha 

visat att cripteori har en given plats inom rättsvetenskapen. Se därför inte 

uppsatsens avslut som en punkt, utan som ett semikolon. 
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Enkät till Referensgrupp.  

 

CRIP PÅ SVENSKA 

 

Cripteori önskar rucka på uppdelningen mellan normalfungerande 

människor och människor med funktionsnedsättning. En av cripteorins 

strategier för att uppnå detta är genom att kritiskt granska idealet av den 

normalfungerande människan – normaten. En annan strategi rör 

stigmahantering. Cripteorin önskar att människor som i olika sammanhang 

avviker från normatens idealbild ska visa upp sitt stigma istället för att söka 

skyla över det som uppfattas som avvikande. I linje med detta ligger den 

cripteoretiska idéen att undvika eufemistiskt språkbruk. Namnet cripteori 

kommer därför från det engelska ordet cripple som betyder, mer eller 

mindre, halt/lytt. Tanken är att människor som identifierar sig som ”cripa” 

ska ta tillbaka skällsordet cripple och bära upp det med stolthet, liksom 

ordet queer har tagits tillbaka av hbtq-rörelsen. Bland annat därigenom 

kommer den ojämlika maktbalansen mellan normater och crips att planas ut. 

Det ska understrykas att cripteori främst har en social aspekt, den önskar 

inte ogiltigförklara de medicinska diagnoser som används inom medicin och 

psykiatri.  

 

Cripteori kommer ursprungligen från USA. När teorin skulle översättas till 

svenska valde man att översätta den till Miffoteori. Detta namnval kan 

diskuteras. Det är viktigt att veta att cripteori inte önskar definiera eller 

kategorisera det som fysiskt och mentalt kan klassas som cript. Ett svenskt 

ord för engelskans crip måste därför ha möjlighet att rymma en vidd av 

personer och företeelser. Jag undrar därför vad svenskans crip skulle kunna 

vara. 

 

Först kommer jag att presentera några förslag som Du förhoppningsvis vill 

kommentera. Dessa förslag presenteras tillsammans med mina egna 

kommenterar, vilka Du gärna får förkasta och/eller stämma in i. Därefter 

finns utrymme för egna förslag och tankar kring detta.  

 

STÖRD 

Att vara störd är något man kan vara för stunden eller under längre perioder. 

Det fungerar även väl som kontrast till normalstörda personer, det vill säga 

de som kognitivt/mentalt hamnar relativt nära normatens ideal. Det kan 

dock vara svårt att få en positiv konnotation till ordet störd. 
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FUNKIS 

Ett slang-uttryck av ordet funktionsnedsatt/hindrad. Ändelsen –is kan dock 

låta förminskande.  

 

 

 

CRIP 

Begreppet och benämningen queer har inte någon svensk koppling. Trots 

detta är queer idag, på svenska, ett etablerat samlingsbegrepp för 

normkritiskt uttryck. Kanske kan ordet crip göra samma resa och fyllas med 

betydelse. Ett nytt ord som crip kan förhoppningsvis möjliggöra en 

omlärning, omläsning och omvärdering av crips och normalstörda och deras 

samhälleliga positioner.  

 

 

 

ANDRA FÖRSLAG OCH TANKAR KRING ”CRIP” 

TERMINOLOGI PÅ SVENSKA: 
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