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Abstract 

Sexual violence is a major problem in today’s society, and women are the major representing 

victim group. There is also a problem concerning how the Swedish legal system makes it 

harder to judge rape crimes. The consent that is not given at a rape should be taken into 

account as a key factor to convict the perpetrator. But instead there are other factors which are 

considered in assessing and can be crucial that the perpetrator goes free, which are proven in 

the rapecase in Lund. The operation of the male dominance cause therefore that the woman 

have to adapt both before, during and after the criminal sexual act that she is exposed to, so 

that her credibility for the law, shall considered to be sufficient. 

By using secondary data through a literature analysis, our case study and selected theories 

have we come to the conclusion that the current power of the man and the gender norms have 

an impact on the legal assessment which in turn affects the position of women in the public 

sphere. We can also see that there is a need for clarification of consent in sexual crimes 

legislation, which the female integrity violation shall be in focus.  
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Sammanfattning 

Sexuellt våld är ett stort problem i samhället idag, och kvinnor är den dominerande 

offergruppen. Det finns även en problematik kring det svenska rättssystemet som försvårar 

bedömningen av våldtäktsbrott. Att samtycke inte har givits ska vara en huvudfaktor för att 

fälla förövaren. Men istället beaktas andra omständigheter vid bedömningen, och kan då bli 

avgörande för att gärningsmannen istället frias, som blir tydligt i Lundamålet. Den manliga 

makten gör att kvinnan måste anpassa sig både innan, under och efter den brottsliga sexuella 

handling som hon utsätts för, så att hennes trovärdighet ska anses vara tillräcklig inför rätten.  

Med hjälp av sekundärdata genom en litteraturanalys, vår fallstudie och valda teorier som 

grund har vi kommit fram till att den rådande makten från mannen och könsnormerna har en 

inverkan på den rättsliga bedömningen som i sin tur påverkar kvinnans ställning i det 

offentliga rummet. Vi kan även se att det finns ett behov av ett förtydligande av samtycke 

inom sexualbrottslagstiftningen, med den kvinnliga integritetskränkningen som fokus.  

 

Nyckelord: våldtäkt, sexuellt våld, samtycke, könsmaktsordningen, kvinna, manlig dominans 
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1. Inledning 

I rapporten Nationella Trygghetsundersökningen 2015 framgår det att antalet kvinnor som 

upplever otrygghet i samhället är fyra gånger fler i jämförelse med män, och deras större 

otrygghet beror på risken för att bli våldtagen (NTU 2016). Som våldtäktsoffer kränks den 

kvinnliga integriteten i olika grad, det fysiska våldet som hon blir utsatt för vid en våldtäkt 

och även det psykiska våldet i rättssalen. I lagen om den Europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter artikel 6.2 bygger svenska 

systemets rättsliga bedömning på grundprincipen att en misstänkt ska anses vara oskyldig tills 

motsatsen är bevisad (SFS 1994:1219), vilket kan ses som problematiskt då 

bedömningsproceduren lägger mer fokus på offret än förövaren. Problematiken kan tyda på 

den rådande hierarkiskt maktförhållande mellan män och kvinnor i samhället och i rätten, där 

kvinnor är de underordnade och har ett stort ansvar att bevisa sin oskyldighet och utsatthet 

(Andersson, 2005). Detta ger ett intryck av att det är det kvinnliga offret som ställd inför 

rätten istället för den manliga gärningsmannen. Rättens påverkan kan ses som en bidragande 

att bevara denna makthierarki, genom att tillämpa lagstiftningen på ett sätt som gynnar den 

manliga förövaren och missgynnar det kvinnliga brottsoffret (Sutorius 2014, s.20).  

Att samtyckeomständigheterna vid ett våldtäktsbrott ska vara en grundläggande utgångspunkt 

är ett faktum. Men istället måste kvinnorna försvara sig både innan och efter en sexuell 

handling mot mannens dominans i samhället och inom straffrätten för att de ska ses som 

trovärdiga (Wennstam 2002, s.148). Att oväsentliga faktorer, såsom offrets tidigare 

sinnesstämning, klädsel och beteende, inte ska tas med vid en bedömning är självklart. Men 

det framgår att domstolen, trots att de inte ska, ändå tar sådana faktorer i beaktande (Sutorius 

2014, s.19). 

Under de senaste åren har ett antal olika våldtäktsfall uppmärksammats och gett upphov till 

diskussion och upprördhet kring kvinnans utsatthet i samhället. Detta kan bero på att 

förlegade patriarkala strukturer fortfarande råder samt att det finns en kontroll och 

maktutövning på kvinnan från mannen i samhället och i rättsväsendet (Andersson 2004; 

Wennstam 2002). Ett av dessa uppmärksammade våldtäktsfall skedde i Lund 2013 där den 

efterföljande debatten handlade om bristerna i våldtäktslagstiftningen med störst fokus på 

samtycke vid våldtäkt, men även huruvida samhällets syn på våldtäkt avspeglas i rätten 

(Berger & Edman 2014; Karlstein 2014). 
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Problematiken kring våldtäkt, där kvinnor som utsatts för våldtäktsbrott har svårt att hävda sin 

rätt i rättegång samt hur makthierarkin från mannen både i rätten och i samhället påverkas av 

den brist på samtycke i sexualbrottslagstiftningen, ställs på sin spets i Lundamålet. Vilket vi 

genom denna uppsats försöker belysa och analysera för att kunna uppmärksamma problemet.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Utifrån problematiken kring Lundamålet och bristerna i bedömningen vid våldtäktsbrott är 

vårt syfte med denna uppsats att belysa hur rätten bidrar till att bevara rådande maktstrukturen 

från mannen genom det sätt som våldtäktslagen tolkas och tillämpas, samt att analysera 

maktens effekter på kvinnors situation i samhället. Ytterligare vill vi belysa 

samtyckeskonstruktionen i sexualbrottslagstiftningen, och i vilken mån ett explicit 

samtyckesrekvisit kan bidra till en förbättrad bedömning vid våldtäktsbrottet och om de 

kvinnliga brottsoffrens ställning i rättsprocessen kan stärkas.  

Vi ställer därför följande frågeställningar: 

 Hur bidrar rätten till att bevara rådande manliga maktstrukturer? 

 Hur inskränker maktstrukturen kvinnans handlingsutrymme?  

 Finns det därför ett behov att förstärka sexualbrottslagstiftningen med ett uttryckligt 

samtycke från kvinnan? 

 

1.2 Avgränsning 

I vår uppsats lägger vi fokus på det svenska våldtäktsbrottsoffret som i vår studie är kvinna 

och över 18 år. Trots att vi i Sverige blir straffmyndiga vid 15 års ålder så är man enligt 

Barnkonventionen (UNICEF 1989, Artikel 1) ett barn upp till 18 års ålder. Detta är 

anledningen till att vi valt att avgränsa oss till åldersgränsen 18 år. 

Då vi valt att avgränsa oss till våldtäkt ska brottet rubriceras som detta och inte något av de 

andra brotten som sexualbrottslagen också nämner, såsom sexuella trakasserier. En ytterligare 

avgränsning är att gärningsman och offer är obekanta med varandra. Enligt 

Brottsförebyggande rådets beskrivning innebär det att offret och gärningsmannen inte alls 

känner varandra eller att de känt varandra i några timmar, exempelvis om de träffats på en fest 
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samma kväll (Brå 2008, s. 43). Vi har därför inte valt att ta med situationer där våldtäkt sker i 

nära relationer och inte heller när gärningsmannen är underårig. 

Vi kommer med detta till grund att studera samtycke som rekvisit vid sexualbrott och hur 

mannen i samband med våldtäkt använder de rådande maktstrukturer och normerna som finns 

i samhället och i rätten. Dock är vi medvetna om att män också blir våldtagna både av kvinnor 

och män men vi har valt att inte studera detta i vår uppsats. Vi är även medvetna om de 

mörkertal som finns, särskilt kring kvinnor om säljer sexuella tjänster eller lever i en nära 

relation med gärningsmannen. Denna problematik har vi valt att avgränsa oss ifrån och inte 

beröra i vårt arbete. Vi har också valt att inte fokusera på den aktuella problematiken kring 

ensamkommande flyktingungdomar som kommit till Sverige och problemen kring de 

kulturkrockar som kan uppstå, något som kan vara orsaken till att de väljer att begå t.ex. ett 

våldtäktsbrott. Vi kommer vidare inte ta hänsyn till om gärningsmannen lider av psykisk 

ohälsa eller inte, då vi anser att detta inte har relevans för att kunna studera det vi vill studera. 

Slutligen kommer vi inte heller att studera gärningsmannens eller offrets tidigare erfarenheter, 

exempelvis om de tidigare varit med om eller har utfört en våldtäkt. 

 

1.3 Rättssociologiskt relevant 

Rättssociologi kan ses som ett samspel mellan samhället och rätten, då rätten sammanvävs 

med andra förhållanden som utgör en del av våra liv (Mathiesen 2005, s.13). Med hjälp av det 

rättssociologiska tillvägagångssättet kommer vi använda metoder och teorier för att tolka 

lagen utifrån ett samhällsperspektiv och samtidigt analysera den sociala verkligheten som vi 

befinner oss i (Hydén 1977, s.11-13). Lagen uppkommer genom normer då vissa normer 

upphöjs till rättsregler (ibid, s.132), trots detta så uppstår det fortfarande motsägelser mellan 

rättssystemets normer och samhälleliga normer angående bedömningar vid våldtäktsbrott. 

Definitionen av våldtäktsbrottet antyder att den ska vara könsneutral och att likhetsprincipen 

ska tillämpas på alla typer av brott, men sexualbrottet är betydligt anpassad efter det manliga 

könet (Andersson 2004, s.21). Rättssociologin som utgångspunkt i vår uppsats kan tydligt 

kopplas till genusteorin. Som Connell (2009) beskriver att bilden av män som överordnade 

bekräftar mäns makt över kvinnan vid en våldtäktsbedömning. Dessutom kan våldtäkt ses 

som en beskrivning av en ojämn maktfördelning mellan män och kvinnor. Makten i detta fall 

handlar båda om mäns kontroll över kvinnan och även något som på ett opersonligt sätt 

utövas av rätten (Connell 2009, s.106). 
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Genom att studera mannens maktutövning på kvinnan i samhället och i rätten belyser vi 

brister i den rättsliga våldtäktsbedömningen där kvinnan som offer oftast ifrågasätts istället 

för att skyddas, vilket i sin tur kan påverka kvinnans handlingsutrymme.   

 

1.4 Disposition 

Vår uppsats består av 9 kapitel vilka syftar till att studera hur manliga maktstrukturer 

bibehålls genom rätten och hur kvinnans handlingsutrymme påverkas av detta, samt 

problematiken kring samtycke vid sexualbrott. Här nedan följer en kort beskrivning på vad 

alla delar innehåller. 

Kapitel 1 

Detta är inledningen där vi vill väcka läsarens intresse. I detta kapitel tas även syfte och 

frågeställning upp, hur vi valt att avgränsa vårt arbete samt hur vår uppsats är rättsociologisk 

relevant. 

Kapitel 2 

I det här kapitlet presenteras sexualbrottslagens uppbyggnad och ändringar samt beskrivning 

av samtyckekonstruktion inom denna lag.  

Kapitel 3 

Här behandlas tidigare forskning och andra relevanta publikationer som vi anser är viktiga för 

denna uppsats. Såsom statistik från Brå, två avhandlingar samt tre andra författare. 

Kapitel 4 

Här redovisas våra valda teoretiska inriktningar som ska appliceras på hur vi studerar 

våldtäktsproblematiken. Våra valda teorier är makt utifrån Foucault och Mathiesen, det ideala 

offret av Nils Christie, könsnormer av Connell samt feministisk kriminologi av Renzetti. 

Kapitel 5 

I denna del redovisas vår metod och dess genomförande, som är en litteraturanalys där vi 

samlar in sekundärdata genom valda sökord på söktjänsterna lubsearch och lovisa. Här 

presenterar vi även forskningsetiska överväganden, reliabilitet och validitet. 

Kapitel 6 
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I denna del presenteras vårt fallstudie som är vår empiriska utgångspunkt. Vårt valda rättsfall 

är “Lundamålet”, där berättelser från målsägande och gärningsman redovisas samt domarna 

från Lunds tingsrätt och Hovrätten över Skåne och Blekinge presenteras. 

Kapitel 7 

I detta kapitel analyserar vi det insamlade data vi har presenterat i de tidigare kapitlen. 

Kapitel 8 

Här diskuterar vi utifrån de informationer vi tidigare har redovisat samt presenterar våra 

slutsatser. 

Kapitel 9 

I denna del redovisar vi kort om hur vårt ämne kan studeras vidare i framtiden. 

 

2. Lagstiftningen kring sexualbrott 

I detta avsnitt kommer sexualbrottslagen, 6 kapitlet i BrB och dess historiska utveckling 

presenteras samt hur samtycket inom sexualbrottslagstiftningen behandlas och diskuteras. 

2.1. Dåtidens syn på våldtäkt 

På 1200-talet tolkades våldtäktsbrott som att det var ett brott som begicks mot kvinnans 

manliga beskyddare och inte kvinnan själv. På den tiden var våldtäkt ett egendomsbrott och 

inte ett sexualbrott, då mannen var den som ägde kvinnan. Om kvinnan våldtogs så sågs det 

som att mannen kränktes, inte kvinnan trots att hon var brottsoffret (Eliasson 1997, s.75). 

Våldtäktsman som erkände eller bevisades som skyldig dömdes i de flesta fall till döden, fram 

till 1779 då dödsstraffet avskaffades (Wennstam 2002, s.45). En ogift kvinna som blev utsatt 

för våldtäkt kunde bli dömd för horsbrott om brottet ledde till graviditet och kvinnan inte själv 

kunde påvisa att hon blivit våldtagen. På den tiden var inte respekten för kvinnors individuella 

rättigheter någonting betydelsefullt, utan det var av ens släkts intresse för 

äktenskapsmarknaden och mannens äganderätt till kvinnan som låg i fokus (ibid, s.75). 

Under 1600-talet var det förbjudet och kriminellt att genomföra sexuella handlingar utanför 

äktenskapet vilket betydde att både gärningsman och offer kunde bestraffas (Wennstam 2002, 

s.44). År 1779 blev det tydligare skillnad mellan det olagliga utomäktenskapliga sexuella 

umgänget och våldtäkter. Det var frågan om användning av våld i sig som var straffbart och 



 
 

12 
 

inte det tvång till samlag mot kvinnans vilja som låg i fokus (ibid, s, 45). På den tiden var det 

också nödvändigt att särskilja de ärbara och icke-ärbara kvinnorna vid bedömning av brott. 

De ärbara var antingen ogifta oskulder eller gifta och trogna kvinnor. Icke-ärbara kvinnor vars 

sexuella moral eller livsstil kunde ifrågasättas, ansågs vara lovligt byte och att våldta dem 

ansågs inte vara kriminellt (Eliasson 1997, s.77; Wennstam 2002, s.45). Även när det 

bevisades att en våldtäkt hade ägt rum var det fortfarande mannens rättssäkerhet som var 

viktigare att skydda än kvinnans, om hon inte var oskuld vid våldtäkten då kunde 

gärningsmannen få mildare straff. Det förekom också att gärningsmannen kunde betala ett 

skadestånd till kvinnans manliga beskyddare för den kränkning han orsakade. Ett annat 

alternativ var att gärningsmannen kunde erbjuda kvinnan äktenskap så att både kvinnan och 

hennes släkt kunde undgå vanära (Eliasson 1997, s.77). 

Ända fram till 1864 betraktades våldtäktsbrottet som en kränkning mot kvinnans släkt och 

dess heder, och fram till 1960 ansågs våldtäktsbrott som ett brott mot allmän ordning och inte 

ett brott mot en enskild person (Eliasson 1997, s.78; Wennstam 2002, s.45). 

 

2.2 Sexualbrottslagens utveckling samt lagändringen 

I 1965 års bestämmelse om våldtäkt angavs det beslutsunderlag på ett bättre straffrättsligt 

skydd för en persons sexuella integritet mot en del grövre sexuella övergrepp. 

Våldtäktsbestämmelserna och andra sexualbrott placerades i samma kapitel som 

sedlighetsbrotten (Prop. 2004/05: 45). Individens personliga frihet överfördes till den sexuella 

integriteten och ett ökat skydd för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp lades fram. 

Under 1965 års bestämmelser slog dock dåtidens kvinnosyn igenom och våldtäkt inom 

äktenskap förmildrades gentemot andra övergrepp (Prop. 2004/05: 45). 

Genom reformen år 1985 så gjordes ett antal förändringar i 6 kapitlet i brottsbalken. En 

förändring var att begreppet sedlighetshetsbrott ersattes med en ny rubrik, om sexualbrott, 

samt att lagen blev mer könsneutral. I lagen tillkom även bestämmelser kring att offrets 

agerande inte skulle ha relevans för brottets bedömning. Vidare gjordes ändringen att sexuella 

övergrepp blev jämförbart med samlag och att frihetskränkande otillåtet sexuellt umgänge 

ersattes med bestämmelser om sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande. En straffskala för 

grövre sexuella brott infördes och flera ändringar angående straffbestämmelserna kring barn 

och unga gjordes (Prop. 1983/84:105). 
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Den första april 2005 trädde en ny reviderad sexualbrottslagstiftning i kraft. Den nya 

lagändringens syfte är att ytterligare förstärka den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten samt att öka skyddet mot sexuella kränkningar (Prop. 2004/05: 45). 

Stadganden kring våldtäkt utvidgas och flera gärningar ska nu bedömas som våldtäkt. Det 

kommer inte längre att ses som en förmildrande omständighet om offret exempelvis varit 

onykter, blivit drogad, har drogat sig själv eller sov under våldtäkten. Detta ska snarare ses 

som att offret har befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Allvarligare sexuellt utnyttjande 

ska också räknas som våldtäkt, då det heller inte längre är relevant om det är offret som först 

tagit initiativ till fysisk kontakt och sen väljer att avbryta. Nu bedöms det även som en 

våldtäkt om det sker mellan individer av samma kön (Prop. 2004/05: 45). 

Den 1 juli 2013 kom en ny omarbetat lagändring där ett förtydligande och en mer skärpt 

sexualbrottslagstiftning presenteras. Förstärkande av skyddet av individens sexuella integritet 

och självbestämmanderätt var en av lagändringens största fokus, men även att fler sexuella 

utnyttjande räknas nu som en våldtäkt då begreppet “särskilt utsatt situation” ersätts av 

begreppet “hjälplöst tillstånd” (Prop. 2012/13:111). Denna förändring ska ge möjlighet att 

döma gärningsmannen för våldtäkt även om offret möter överfallet med passivitet. Ett antal 

andra viktiga lagändringar som gjordes 2005 och 2013 är de som handlar om sexualbrott mot 

barn och ungdomar, vilket vi har valt att inte fokusera på i denna uppsats. 

 

2.3 Sexualbrott – 6 kap i BrB 

I brottsbalken 6 kap tas sexualbrott upp (SFS 1962:700). I 1 § förklaras det att om man genom 

misshandel eller annat våld tvingar någon till samlag eller utsätter en annan för en sexuell 

handling som är jämförbar med samlag, ska man dömas för våldtäkt till fängelse lägst två år 

och högst sex år. Vidare står det att om ett samlag eller en sexuell handling, som är jämförlig 

med ett samlag, utförs på en individ när den befinner sig i en särskild utsatt situation ska detta 

räknas som en våldtäkt. Sådana utsatta situationer som personen kan befinna sig i kan vara 

medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 

kroppsskada eller psykisk störning. Om brottet anses vara mindre grovt, döms 

gärningsmannen för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Anses brottet som en grov våldtäkt, 

döms gärningsmannen till fängelse i lägst fyra år och högst tio år. För att bedömas som en 

grov våldtäkt måste våldet varit av särskild grov art, ha begåtts av flera gärningsmän eller den 

enskilda gärningsmannen visat en större hänsynslöshet eller råhet (SFS 1962:700). 
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I 6 kap 2 § beskrivs det att den som genom olaga tvång tvingar sig på en person att utföra eller 

tåla en sexuell handling ska dömas för sexuellt tvång till fängelse i högst två år. Om 

övergreppet ska ses som grovt sexuellt tvång ska flera förgripit sig på offret eller deltagit på 

något annat sätt, alternativt att gärningsmannen ska ha visat särskild hänsynslöshet eller 

brutalitet. Gärningsmannen döms då till fängelse i minst sex månader och högst sex år (SFS 

1962:700). 

Vidare står det i 6 kap 3 § att den som tvingar sig på en person, att tåla en sexuell handling 

genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i en beroendeställning till 

gärningsmannen, döms förövaren för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst två år. Anses 

dock det sexuella utnyttjandet som grovt, då förövaren visat mer hänsynslöshet, döms 

personen till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (SFS 1962:700). 

Vi har i denna uppsats bara valt att fokusera på våldtäkt på personer över 18 år, därför läggs 

fokus på 6 kap 1 § som tar upp just lagen om våldtäkt. Vi har inte heller valt att beskriva 

lagens delar om våldtäkt och övergrepp mot barn då vi anser att det hamnar utanför vårt 

fokus. 

 

2.4 Om samtycke inom sexualbrottslagstiftningen 

Samtycke vid en våldtäkt är något som är omdebatterat och utrett i Sverige under många år. 

Diskussionerna har lett till huruvida det i Sverige bör införas en så kallad 

samtyckeslagstiftning, det vill säga en reglering som bygger på den brist av samtycke som är 

grundläggande vid bedömning av sexuellt utnyttjande och våldtäkter (Asp 2010, s. 43). 

År 2010 presenterade regeringen en utredning där sexualbrottslagen blivit utvärderad och där 

det lades fram att lagstiftningen kring samtycke vid en sexuell handling var bristande. Det 

råder delade meningar om regeringens lagändring 2005. Vid flera tillfällen kritiseras den 

svenska sexualbrottslagstiftningen då den anses, på vissa plan, bryta mot 

Europakonventionens krav, medan andra hävdar att reformen är helt riktigt framställd (SOU 

2010:71, s. 199). Inom den internationella rätten, med Europadomstolens utredning angående 

Bulgariendomen1 som grund, utvecklas synen på våldtäkt att varje sexuell penetration utan 

                                                           
1 Ett våldtäktsfall i Bulgarien där fallet lades ner. Målsägaren väckt åtal i Europadomstolen mot Bulgariens 
rättssystem som helhet inte kunde ge en tillräcklig effektiv skydd mot våldtäkt. Europa konventionens ansåg, 
med Bulgariendomen som grund, att ett införande av en lagstiftning i Europas länder skulle som medför att 
varje sexuell handling som inte bygger på ett samtycke ska vara straffbar (SOU 2010:71, s.128). 
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offrets samtycke utgör våldtäkt. I SOU (2010:71, s 201) presenteras det även att i paragraf 35 

i tillägget till Europarådets ministerkommitté läggs det även fram att alla medlemsländer ska 

kriminalisera varje sexuell handling som är utförd mot en person som inte samtycker, även 

om personen inte visar tecken på motstånd. 

Det finns dock delade meningar om lagstiftning med bristande samtycke som rekvisit ska 

införas (Prop. 2012/13:111, s. 18). Jonas Sjöstedt från miljöpartiet, genom partimotionen 

2014/15:137: Samtycke och oaktsamhet vid sexualbrott anser att ett nej ska räcka och samlag 

utan samtycke är ett övergrepp. I dagens samhälle har vi rätten till självbestämmande över vår 

kropp, vilket är viktigt att det även framgår i rätten och lagen. Ett införande av ett 

samtyckeslag inom sexualbrottslagstiftningen blir därför viktig då den markerar att sex ska 

bygga på frivillighet och samtycke (Sjöstedt, m.fl. 2014/15:137, s. 1). 

Svea hovrätt anser att en bevisproblematik uppstår om ett samtycke ska införas, vilket även 

Södertörns tingsrätt instämmer i. De anser att en svårighet med bedömningen för tingsrätten, 

men även hovrätten, ökar, då det blir svårare att få grepp om parternas vilja och avsikter 

(Prop. 2012/13:111, s.18). Även RFSU anser detta, samt att införandet av samtycke under en 

övergångsperiod skulle leda till omfattade tolkningssvårigheter för rättsväsendet och en 

oförutsägbarhet i hur sexualbrott bedöms skulle uppstå, vilket även domstolsverket och 

åklagarmyndigheten instämmer i (ibid, s. 18). 

Andra remissinstanser, som bland annat Brottsoffermyndigheten, Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid (NCK) vid Uppsalas universitet, Riksorganisationen för kvinnojourer, tjejjourer i 

Sverige (Roks) och UNICEF Sverige förespråkar en samtyckesreglering som brottsrekvisit då 

det stärker det rättsliga skyddet för samhällets individer (Prop. 2012/13:111, s. 18). 

 

3. Tidigare forskning och relevanta publikationer 

Tidigare forskning inom våldtäktsområdet är väldigt omfattande, då det finns många böcker 

och uppsatser som analyserar problemet utifrån olika perspektiv och synvinklar. Nedan 

presenterar vi statistik från Brå, två doktorsavhandlingar som berör ämnet samt tre andra 

författare som vi anser vara relevanta för uppsatsen. 

3.1 Statistik från Brottsförebyggande rådet om våldtäkt 

Våldtäkt har alltid varit ett av de prioriterade brott som det svenska rättsväsendet vill 

bekämpa. Det är dock allmänt känt att denna brottstyp också är en av de svåraste att studera 
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och bedöma då det finns många tolkningar kring själva definitionen och olika omständigheter 

som kan påverka bedömningsprocessen (Brå 2008, s.5). 

År 2008 publicerade Brå en rapport om våldtäkter mot personer som är 15 år eller äldre där 

brottets struktur och utveckling av polisanmälda våldtäkter under perioden 1995-2006 

studerades. Sedan år 1995 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats Detta kan bero på de 

intensiva kvinnodebatter samt lagändringar som ledde till att samhällets tolerans mot våldtäkt 

minskade och som då skapade en eventuellt ökad anmälningsbenägenhet (Brå 2008, s.7). 

Genom att utvidga definitionen av våldtäktsbegreppet har flera mindre grova sexuella 

handlingar kategoriserats som våldtäkt (ibid, s.9). Enligt Brå har det blivit allt vanligare att det 

är andra än offret som anmäler våldtäkten, tillexempel sjukvården eller socialtjänsten. En 

positiv förändring är att allt fler offer besöker sjukvård direkt efter våldtäkten. Detta 

underlättar bevisning, stöd efter övergreppet samt att det kan bidra positivt till offrets 

trovärdighet i rättegången (ibid, s.8).    

I Brå-rapporten tas det upp även andra omständigheter som kan vara avgörande för 

bedömningen om en våldtäkt har skett eller inte och om eventuellt hur en kategorisering av 

olika sexuella handlingar görs. Det kan tillexempel handla om relationen mellan offret och 

gärningsmannen, brottsplats och mötesplats (Brå 2008).  

Under den studerade perioden 1995-2006 har antalet polisanmälda våldtäkter som ledde till 

åtal, både fullbordade och försök till våldtäkt, varierat mellan 10-20 procent och som högst 

var det under år 2005 med 24 procent. Brå menar att uppklaringsprocenten är högre när det är 

fall som skett inomhus och parterna har en nära relation till varandra (Brå 2008, s.31). Detta 

beror på att det i dessa fall finns en misstänkt person jämfört med våldtäkter som sker 

utomhus. Då finns det ofta inte andra vittnen som kan styrka våldtäkten, mer än offret och 

gärningsmannen. 

Enligt statistiken som framgår på Brås hemsida har det under år 2015 gjorts 18 100 

anmälningar av sexualbrott. där 5 920 av dessa anmälningar rör sig om våldtäktsbrott. Av 

dessa sexualbrott är 96 procent av offren kvinnor och 97 procent av de misstänkta män, där de 

mest utsatta offren är mellan 16 och 24 år. Antalet personer som uppger att de har blivit 

utsatta för sexualbrott har dock minskat under år 2014 i jämförelse med år 2013. Trots detta så 

ligger det fortfarande på en högre nivå än perioden 2005-2011. De senaste åren, alltså 2014 

och 2015, har sexualbrott där offret är kvinna ökat, då det under år 2014 var 1,8 procent av 

kvinnor som uppgav att de blivit utsatta för sexualbrott. Vid sexualbrott under perioden 2005-
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2014 är gärningsmannen i 63 procent av samtliga fall helt okänd av offret. År 2015 handlades 

6 140 fall av våldtäktsbrott, varav 94 procent av dem ledde till utredningar och 6 procent 

avskrevs direkt. Vidare var det endast 856 fall av alla de våldtäktsbrott som handlades som 

personuppklarades. Detta är en minskning på 6 procent i jämförelse med år 2014 (Brå 2016). 

 

3.2 Avhandlingar 

Vi har valt att presentera två stycken avhandlingar som diskuterar detta. 

“Liksom våldtäkt, typ” (1998) är en doktorsavhandling som är skriven av Stina Jeffner. Syftet 

med avhandlingen är att kunna förstå ungdomarnas syn på våldtäkt, vad kärleken har för 

betydelse enligt deras uppfattningar, vilka beteenden eller handlingar som avgör risken för 

tjejer att bli våldtagna och hur en schysst kille definieras. I Jeffners intervjuer och analys 

framkommer en skrämmande sanning om ungdomarnas syn på våldtäkt. Trots grundsynen 

som alla medverkade har om våldtäkt, vilket är att allt sexuellt umgänge som sker efter att 

tjejer har sagt nej kategoriseras som våldtäkt, så är våldtäkt fortfarande ett förhandlingsbart 

fenomen (Jeffner 1998, s.224). Förhandlingsutrymmet handlar framför allt om hur tjejer ska 

bete sig, vad de har för kläder, deras rykte före våldtäkten och andra omständigheter såsom 

alkoholpåverkan (ibid, s.202). Alla dessa faktorer ger killarna tolkningsföreträde, vilket också 

innebär att det är beroende av hur killar tolkar händelsen, något som ger en avgörande 

påverkan vid bedömning om ett våldtäktsbrott har begåtts. Det är tjejernas ansvar att hålla sig 

till ramen på hur en fin tjej ska vara för att kunna framstå som trovärdig inför rätten. Tjejer 

som avviker från ramen anses inte kunna bli våldtagna, därmed är hennes utsaga inte lika 

trovärdig som andra fina tjejers. Samtidigt uppstår det också komplexitet gällande sättet att 

säga nej vid motvilligt sexuellt umgänge, något som har en koppling med relationen mellan 

gärningsmannen och våldtäktsoffret. Genom en intervju med en av de medverkande, 

framkommer det att även om det har skett en våldtäkt så kan man inte ställa gärningsmannen 

till svars då denna är i en nära relation till offret. Detta komplicerar bedömningen av 

händelsen när man inte kan ställa någon till svars. Samtidigt är det av stor vikt att 

våldtäktsoffer säger nej på rätt sätt. Vem som bestämmer hur ett rätt nej ska vara är dock 

oklart. Man kan inte säga nej men mena ja till sexuellt umgänge och man ska vara tydligt med 

sitt nej så att det inte ger något tolkningsutrymme för gärningsmannen. Trots att avhandlingen 

av Jeffner utgår ifrån ungdomars syn på våldtäkt anser vi att den är relevant då den utgår ifrån 
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ett könsperspektiv och dess betydelse med den feministiska forskningen som grund (ibid, 

s.179). 

 

En annan doktorsavhandling som behandlar ämnet våldtäkt är “Hans (ord) eller hennes? En 

könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp” (2004) som är skriven av 

Ulrika Andersson. I avhandlingen analyserar Andersson lagstiftarens bedömning i samband 

med de straffrättsliga definitionerna och domstolarnas eventuella prövningar. Det framförs av 

författaren att det senaste åren har uttalats mycket kritik mot den rättsliga prövningen av 

våldtäkter och andra sexuella övergrepp. Kritiken handlar mest om den kränkning som 

våldtäktsoffer utsätts för, det vill säga att genom ifrågasättandet av personen samt att offren 

har alltför stort ansvar på sig att bevisa sin oskyldighet och försvarslöshet, trots att det bör 

vara förövarens intressen som ska vara grunden för straffrätten (ibid, ss.13, 47). I sin 

argumentation påpekar Andersson att det kommer att bli offrets viljeuttryck vid våldtäktsbrott 

som blir centralt i rättstillämpning och i straffrättsliga texter (ibid, s.235). För att kunna uppnå 

sin legitimitet som våldtäktsoffer måste det krävas en viss typ av motstånd vid den aktuella 

händelsen. I de fall där offret inte har gjort något motstånd förväntas det att hon ska kunna 

klargöra anledningen till att hon avstår från att uttrycka sin ovilja. Istället för att fokusera på 

gärningsmannens beteende har det varit många diskussioner om offrets viljeuttryck i 

domstolarnas prövningar (ibid, ss.219-220). Detta gör att om offret inte sätter gränser för vad 

som är övergrepp eller inte så anses det vara tillåtet för gärningsmannen att förgripa sig på 

henne. Denna problematik föranleder synen på offrets kropp som tillgänglig, passiv och 

gränslös där personen som utsätts för övergrepp enbart kan reagera utifrån förövarens sexuella 

handlingar (ibid, ss. 235). Sexualbrott är tydligt anpassad efter det manliga könets normer och 

våldtäktsbrott är ett extremt exempel på den rådande obalansen i maktförhållande mellan 

könen. I straffrättsligt sammanhang kopplas våldtäktsoffret på så sätt samman med en 

patriarkal föreställning om det kvinnliga könet (ibid, s.21). 

 

3.3 Relevanta publikationer 

Vi har valt att presentera tre författare som tar upp problemen kring kvinnan som ett 

våldtäktsoffer samt den makt som råder inom våldtäkt. Urvalet av publikationerna fick vi 

fram med hjälp av våra litteratursökningar då dessa böcker var träffar på de flesta valda 

sökorden. Samtidigt granskade vi även studentuppsatsers referenslistor där de här tre 
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böckerna var just de som refererades till mest. Genom att läsa de här tre litterära böckerna 

ansåg vi att de är relevanta och behandlar våra frågeställningar.  

 

En väldigt intressant författare som vi upptäckte när vi gjorde litteratursökningar var Katarina 

Wennstam, en kriminalreporter och författare till boken “Flickan och skulden” (2002). I 

boken har hon fokuserat på olika fall av gruppvåldtäkter och våldtäkter. Genom erfarenheter i 

form av olika intervjuer och domstolsbesök har hon kommit fram till att även om det är män 

som begår våldtäktsbrott så är det fortfarande offren, det vill säga kvinnor som ifrågasätts och 

stigmatiseras ytterligare i rättssalen. Boken innehåller många citat från rättegångshandlingar 

som tyder på att det har förekommit problematik gällande domstolars resonemang i deras 

ställningstagande i rätten (Wennstam 2002, s.81). De kvinnliga offren får ofta känsligare 

frågor om tillexempel sina kläder, tidigare sexuella liv, hur många partner de har haft innan 

överfallet och så vidare. Motsvarande gäller dock inte för de manliga tilltalade. Ingen visar 

intresse för varken vad de hade på sig eller deras sexliv. Istället för att bevisa vad som var rätt 

och fel verkade det som att rätten försöker försämra och inskränka kvinnors möjlighet att 

vistas i allmänheten genom sitt ifrågasättande (ibid, s.110, 140). Istället för att lägga ansvar på 

kvinnor bör fokus ligga på att vissa män ska sluta begå våldtäkt och att eftersträva ett 

förebyggande arbete. Ofta skyller de misstänkta på att det är kvinnors klädsel och deras 

stötande beteende som är orsaken till männens brottsliga beteende, vilket innebär att det är 

kvinnor som provocerar fram våldtäkter (ibid, s.77). Detta leder till den fördomsfulla 

mytbilden kring den manliga sexualiteten, det vill säga att så fort den sexuella viljan tar över 

så är det svårt för männen att fatta förnuftiga beslut och att man måste ta hänsyn till deras 

biologiska natur, även i rättssalen (ibid, s.21). 

Även författaren Maria-Pia Boëthius tar upp i sin bok “Skylla sig själv” (1981), samhällets 

syn på våldtäkt. I boken problematiserar hon samhällets inställning till våldtäkt där det är 

offret, oftast kvinnan, som blir den ansvarige och som får all skuld. Boëthius kritiserar även 

sexualbrottsutredningen, som kom samma år, där sju män och en kvinna presenterade ett antal 

lagförslag som syftade på att avdramatisera våldtäkt, sänka straffen på sexualbrott samt att 

skulden skulle läggas på kvinnan som innan våldtäkten då har gjort sexuella uppmaningar till 

mannen. Hon presenterar även problematiken kring att det är kvinnans beteende innan och 

efter brottet som ifrågasätts (Boëthius 1981). 
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Vid mitten av 1900-talet publicerade Susan Brownmiller boken “Våldtäkt” (1977), som då 

väckte stor uppmärksamhet under denna period då den presenterade ett nytt perspektiv om 

begreppet våldtäkt. Brownmiller menar att våldtäkt i grunden handlar om maktutövande och 

inte sexualitet. Hon tar exempelvis upp hur kvinnan blir intvingad i en social position i 

samhället genom våldtäkt, på samma sätt som män blir våldtagna i exempelvis 

fängelsemiljöer och då också blir intvingade i utsatta sociala positioner. I boken anförs det 

även att våldtäkt ger uttryck för hur sexualiserat genus är och därför förvånas hon inte över att 

det största antalet våldtäkter sker av mannen på kvinnan. Hon betonar också att det inte bara 

är onda män som våldtar utan det kan ske av nästan vem som helst oavsett ställning i 

samhället. Våld är en del av den kollektiva manskulturen och kvinnors underordning blir helt 

enkelt en överlevnadsstrategi (Brownmiller 1977) 

 

4. Teoretiskt ramverk 

Våra teoretiska utgångspunkter i uppsatsen kommer att vara ett maktperspektiv av Foucault 

och Mathiesen, det ideala offret av Nils Christie, normer av Hydén, könsnormer av Connell 

samt ett kriminologiskt feministiskt perspektiv av Renzetti. 

4.1 Makt utifrån Foucault och Mathiesen 

Med utgångspunkt från Foucault och Mathiesen om makt kommer vi i detta avsnitt 

introducera olika maktperspektiv. 

4.1.1 Foucault om makt 

Vanligtvis ses makt som en egenskap hos en specifik individ eller grupp, en slags hierarki 

mellan den som har makt och den som inte har makt. Men Foucault (2002) menar att det är en 

alldeles för snäv förklaring. Han anser att vi studerar och stirrar oss blinda på de som för 

tillfället sitter på makten istället för att se maktstrukturerna som innefattar hela samhället. Att 

makten sker i relation mellan människor och att varje social relation samtidigt är en 

maktrelation (Hörnqvist 1996, s. 28). Foucault förklarar även att makt inte är något som 

någon kan göra sig värd, fråntas eller dela, inte heller något som man behåller eller låter sig 

bli av med (2002, s.104). 

Vidare förklarar Foucault makt utifrån begreppet styrkeförhållandena (2002, s. 103). Han 

menar att olika relationer är styrkeförhållanden. Då makten hela tiden är i omlopp, alltså att 

där den finns där utövas den. Det är genom dessa styrkeförhållanden som maktrelationen 
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löper, integreras och omorganiseras i alla sociala relationer (Hörnqvist 2012, s.12-13). Så det 

krävs en förståelse över att styrkeförhållanden ligger underbyggt inom vissa förhållanden och 

att styrkeförhållandet därför är maktens uttrycksätt, som kan tillexempel uppstå mellan 

enskilda individer eller grupper. Vilket slutligen kan leda till att olika tillvägagångssätt, som 

finns mellan vissa grupper, utkristalliseras i varierade samhällsformer och i det ledande 

hegemoniska dominansen (Foucault 2002, s. 103). Styrkeförhållanden tenderar därför att 

påverka individers beteenden, som då ger upphov till olika handlingar, även om det inte alltid 

konkret förklarar om hur en individ ska agera (Hörnqvist 2012, s. 14-15).     

 

4.1.2 Tre förståelse av makt 

Thomas Mathiesen presenterar begreppet makt i boken ”Rätten i samhället” (2005). 

Genomgående i hans teorier får begreppet ganska generell betydelse, så det då blir förståeligt i 

ett sammanhang där exempelvis ett inflytande eller förmåga att påverka presenteras (ibid, s. 

125). Han introducerar tre förståelser av makt, där den första tar sin utgångspunkt i det sociala 

livet och Max Webers definition. Makt ses som en mekanism för att få igenom sin vilja i det 

sociala livet även om det skulle finnas motstånd. Via makt, som ses som en avsiktlig 

företeelse, uppnås alltså ett syfte. Det kan vara genom att främja till exempel ett intresse trots 

att det finns motstånd. Med detta som bakgrund, alltså en viss uppfattning om makt, så har ett 

försök till utforskning av större och mindre maktgrupper i samhället gjorts samt om det finns 

en utveckling hos motmakterna, alltså de undertryckta grupperna, gentemot maktövergreppen 

som finns (ibid, s. 125). 

För det andra ses makt som ett strukturellt inflytande (Mathiesen 2005, s. 126). Det vill säga 

att ekonomiska, politiska, sociala mönster eller ramar som fastställer de möjligheter och 

begränsningar som människan har och i det sammanhang då påverkar det mänskliga 

handlandet. Maktstrukturer innefattar ingen medvetenhet och därför då inget syfte (dock 

omtalas det som fallet vore så), trots detta så finns fortfarande makten där. Mathiesen (ibid 

s.126) anser att det är något tillgjort av uppdelningen mellan personlig makt och strukturell 

makt. Han menar att strukturer inte kan hållas levande utan individers och gruppers 

handlingar där viljan är att driva igenom sitt syfte samtidigt som makten från individer och 

grupper vilar på den struktur som då etablerats vid de olika tillfällena. För att vidare förstå 

detta måste växelverkan mellan maktens uttryck och fördelningen i samhället studeras (ibid, s. 

126). 
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Den tredje förståelsen av makt, har sin grund hos Michael Foucault, där makten inte anses 

vara lokaliserad någonstans. Alltså inte bestämt belägen till varken individen, gruppen eller 

andra strukturer utan den genomträngs i alla förhållanden i kombination med våra sociala 

relationer (Mathiesen 2005, s. 126). Det förnekas dock inte heller att maktförhållande framstår 

genom en maktkamp mellan vissa bestämda grupper eller klasser, inte heller att det finns ett 

förtryck i samhället. Däremot anser Foucault att genom många försök att lokalisera maktens 

utgångspunkter gör att den verkliga förståelsen och påverkan av var makten kommer ifrån 

utelämnas (ibid, s. 127). 

Mathiesen menar istället ”…att ett perspektiv på makt som endast lägger vikt vid det dolda 

och finmaskiga hos rätten, blir lika felaktigt som det motsatta, dvs. ett perspektivs där vikten 

endast läggs vid en lokaliserbar, enhetlig och synlig maktapparat” (Mathiesen 2005, s. 127). 

Därför väljer Mathiesen att lägga fokus på den synliga makten, men trots det tas dolda sidor 

av makt och inflytande i samhället emellertid också med. Maktanalysen har därför blivit mer 

komplicerad, särskilt i förhållande till rätten, på grund av den rådande samhällsutvecklingen 

och makten inte längre är lika självklar hos någon viss aktör (ibid. 127). 

 

4.1.3 Makt - diakront och synkront 

Makt och rätt kan i kombination ses på två sätt, diakront och synkront. Diakront innebär att 

rätten vid en viss tidpunkt kan ses som ett resultat av utveckling, förstärkning och ändringar i 

maktförhållandena över en viss tid (Mathiesen 2005, s. 127). Det är främst lagstiftningens 

utveckling som ligger i fokus. Det är särskilt Marx som gett upphov till begreppet, något som 

Mathiesen har valt att bygga vidare på. Mathiesen menar att det är viktigt att skilja mellan 

normer som uppstått genom en formaliserad beslutsprocess, som de formella rättsreglerna och 

icke rättsliga normer som bildas informellt och som breder ut sig i ett samhälle eller i en 

grupp (ibid, s. 129). Det beskrivs även att normer formas efter makten, då de bildas genom en 

formaliserad beslutsprocess genom att grupper och organisationer med makt kan stärka sin 

ställning och då hålla andra aktörer ständigt utanför. Därför ställer sig Mathiesen frågan om 

rätten formas diakront efter makten, vilket han försöker svara på genom att han studerat ett 

forskningsarbete, av sociologen Ragnhild Övrelid, som påstår att juridikens och juristernas 

neutrala roll och form kan ha en politisk verkan. 

Vidare presenterar Mathiesen begreppet synkront vilket innebär samtidig. Det är de bestämda 

rättsliga besluten vid en given tidpunkt som kan ses som ett resultat av maktutövningen vid 
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samma tid (Mathiesen 2002, s. 132). Exempelvis påverkas domstolarnas och den offentliga 

förvaltningens enskilda beslut av politiska sammanställningar och svängningar i samhället, 

något dock juristerna protesterar mot när det påstås att makten formar rätten. Mathiesen 

menar att när det kommer till den offentliga förvaltningen är det svårt att inte se en politisk 

påverkan, då de påverkas i enskilda beslut av både indirekta och direkta kanaler, såsom 

debatter i massmedia. Inom vissa gränser kan det anses legitimt att personer, grupper och 

organisationer påverkar, dock betraktas det nog som mindre legitimt när starka grupper får 

genomslag och svaga parter inte får. I domstolarnas fall finns det forskning, särskilt från USA, 

där det tyder på att en politisk bakgrund kan påverka besluten. Även i domstolarnas fall kan 

pågående debatter påverka beslut och bedömning, exempelvis inom den rättsliga frågan (ibid, 

s.133). 

Mathiesen redovisar även att domstolen verkar efter massmedierna, att domstolen inte kan 

förstås utan massmediernas eventuella verkningar. Juristerna kan också arbeta synkront då 

deras egen makt har ett inflytande. Utifrån deras position har de makt på sin arbetsplats och 

genom arbetet. Makt som bakgrund formar människans perspektiv och tankesätt. Människor 

med makt införlivar en redan bestämd uppfattning på omgivningen och samhället i deras egen 

personlighet. De ser lättare samhället ovanifrån med makten som utgångspunkt, istället för att 

se utifrån ”de vanliga” människornas synvinkel (Mathiesen 2005, s.146). 

 

4.2 Det ideala brottsoffret 

Nils Christies fenomen ideala brottsoffret handlar inte bara om att en person eller en kategori 

definierar sig själv som ett offer utifrån ens egna tolkningar på situationer (2001, s.47). På 

samhällsnivå handlar det istället om en person eller kategori utifrån olika omständigheter där 

han eller hon lättast kan få den fullständiga och legitima status som offer när denna person 

drabbas av ett brott. För att kunna uppnå denna status måste den drabbade personen uppfylla 

fem olika egenskaper konstaterar Christie (2001, s.48). 

1.     Offret är svagt. 

2.     Offret är upptaget med ett respektabelt projekt. 

3.     Hon är på en plats som hon inte kan klandras för att vara på. 

4.     Gärningsmannen är stor och stark. 
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5.     Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. 

Christie konstaterar även att utifrån dessa egenskaper kan det illustreras en bild av ett idealt 

brottsoffer i ett våldtäktsfall. Tillexempel då offret är en ung, oskuldsfull tjej som är på väg 

hem efter har varit på ett besök hos sina sjuka släktingar när hon då blir attackerad och 

tvingad till samlag med en okänd gärningsman (Christie 2001, ss. 48-49). Dessa villkor är 

nödvändiga att uppfylla för att kunna ses som ett idealt offer. Han menar dock också att det 

inte alltid är tillräckligt för en bedömning vilket beror på den aktuella situationen samt att den 

våldtagna kvinnan inte alltid är en ideal representant som offer. Ett idealt offer skiljer sig från 

det verkliga offret då de flesta av de idealiska offren inte blir verkliga offer. Med verkligt 

offer menar Christie att det är de som är motsats av det idealiska offret och som inte är rädda 

för att tillexempel röra sig i brottsexponerade område (ibid, s.57). 

 

4.3 Normer 

Nedan redogörs för normbegreppet utifrån Hydén samt även ett könsnormsperspektiv av 

Connell, där ett inslag av feministisk kriminologi av Renzetti också presenteras. 

4.3.1 Normer och makt 

Normbegreppet som introduceras av Håkan Hydén i boken “Normvetenskapen” (2002), 

beskrivs som en mekanism för att styra individers handlande, både medvetet och omedvetet. 

Vi som samhällsmedlemmar införlivar normer i våra tankemönster och lär oss om våra roller 

genom olika socialisationsprocesser under livets gång (Hýden 2002, s.14). Normer presenterar 

beteende som anses vara normala och accepterade i ett samhälle, som då kan ses som en 

måttstock för acceptans (ibid, s.15). Enligt Hydén kan normer ha en normativ ansats, det vill 

säga att de föreskriver hur en aktör bör handla i vissa situationer för att ett beteende ska 

accepteras av kollektivet. En norm kan också ha en deskriptiv ansats som har en beskrivande 

karaktär om hur vi ska bete oss, något som förekommer ofta inom rättsliga sammanhang. 

Genom att införliva normer med hjälp av beaktandet av olika företeelser kan vi skaffa 

kunskaper och förståelse om hur handlandet ska gå till, som i efterhand fungerar som 

handlingsanvisningar för att kunna uppnå ett visst mål eller en önskvärd handling (ibid, s. 16-

17). 

I sociala sammanhang finns det tydliga förväntningar bland aktörer på hur man ska handla. 

Att inte bete sig efter de förväntningar som framställs, kan det leda till olika sanktioner från 
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det kollektiva på den enskilda individen. Makten i denna kontext anses vara bestämmande för 

normbildningen, samt förfogande av våld som är en mekanism för upprätthållandet av 

normsystemet (Hydén 2002, s.18). Med fysiskt eller psykiskt våld som en dominerande form 

för bestraffning applicerar staten sin monopolisering av våldsanvändning på sina 

samhällsmedlemmar som en typ av maktutövning, för att undvika möjliga hot mot staten och 

dess suveränitet (ibid, s. 19). Hydén nämner att det har uppstått en ojämn maktfördelning i 

samhället, något som anses vara en del av den existerande samhällsstrukturen. Den grupp som 

har mest makt i samhället kan därför styra handlandet hos den gruppen som saknar makt, 

vilket då kan handla om kvinnors ställning i olika samhällssystem gentemot männens och 

statens dominerande maktstatus (ibid, s.104). Det nämns också att de som har mest makt är 

troligen de som har den lägsta sannolikheten att bli straffade samt högsta sannolikheten att 

trotsa existerade normer (ibid, s.106). 

 

4.3.2 Könsnormer och feministisk kriminologi 

Som tidigare nämnts är normer värderingar som det kollektiva utgår från för att bedöma om 

en individs handlande är accepterat eller inte. Individerna lever sig in i och intar sina roller 

som tilldelas av samhället, bland annat könsroll. Connell beskriver i sin bok Om genus ” Att 

vara man eller kvinna är alltså inget förutbestämt tillstånd. Det är ett blivande, ett tillstånd 

under aktiv konstruktion”(2009, s.18). Man föds varken maskulin eller feminin, det är genom 

inlärningsprocess och utveckling som vi blir de vi är. Det innebär också att samhällsindivider 

genom fri vilja intar en plats i genusordningen, genom sitt sätt att uppträda i vardagslivet 

(ibid, s.19). Det kan handla om att uttrycka sin maskulinitet eller femininet genom klädsel och 

beteende beroende på vilken egenskap av det sociala beteendet som vi identifierar oss till. 

Genom att uppträda och utföra olika handlingar bekräftar män och kvinnor sitt könsliga 

förhållande. Till exempel att män i allmänhet uppmanas att framstå som hårda och mer 

dominanta samt att de ska ägna sin tid åt manliga sysselsättningar såsom tävlingssporter som 

kräver aggressivitet, vilken då anses ligga i deras natur. Kvinnor tillhör hemmet och utför det 

mesta hushållsarbetet, där även barnpassning tillhör (Connell 2009, s.15). Connell beskriver 

också att det är strukturer som fortfarande råder i dagens samhälle. I den offentliga sfären har 

inte det kvinnliga könet lika stor möjlighet att uppträda i samma utsträckning som det manliga 

könen har. Detta påstående är en uppsättning föreställningar som förväntas av män och 

kvinnor i fråga om egenskaper och beteende som tillhör könsstereotypiseringen (Rogers & 
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Rogers 2002, s.71). Att avvika från dessa förväntningar anses vara onaturliga och kan leda till 

sociala sanktioner (ibid, s. 80). 

Genusfrågor genomsyrar de manliga intellektuellas försök att formulera den samhälleliga 

vetenskapen och teori om social utveckling där kvinnors sociala funktion utgör en viktig bas 

för det utopiska samhället, det vill säga som mannens underordnad (Connell 209, s.52). 

Många diskussioner kretsar kring den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor för att 

kunna förklara skillnaden i sociala genusmönstren mellan könen, där det påstås att det 

patriarkala samhället är till för att skydda kvinnor från att misslyckas och att det är män som 

ska härska (ibid, s.77). Andra diskussioner har framfört att de sociala genusmönstren inte ska 

ses som naturliga konsekvenser av kroppars egenskaper och att biologin inte bör användas för 

att legitimera kvinnors underordning (ibid, ss.78-83). Makt i det patriarkala samhället är 

sammankopplad med bilden av män som härskande och våldtäkt som en bekräftelse på mäns 

makt över kvinnor. Makten handlar inte bara om mäns direkta kontroll över kvinnor utan 

också är något som utövas av staten på ett opersonligt sätt, till exempel rättegångsförfarande 

vid våldtäktsmål (ibid, s.106). Det innebär också att istället för den åtalade så är det 

målsägande som ställs inför rätta, då det ligger i hennes ansvar att bevisa sin trovärdighet, 

utsatthet och maktlöshet. Makt är en aspekt av ojämställdhet, för de som tjänar på 

ojämställdheten har de ett intresse för att bibehålla den och de som missgynnas har ett intresse 

att avskaffa den. Kvinnors bristande resurser är genusbaserad ojämlikhet där mannen har 

övertag av makten. I det ojämlika systemet i vilket kvinnor utnyttjas och utsätts för våld, 

våldtäkt och förtryck utgör det en tydlig markör för makt och sårbarhet. Genom en ojämlik 

genusordning framförs den patriarkaliska utdelningen där fördelen ligger i män som grupp, 

såsom auktoritet, respekt, trygghet, tillgång till institutionaliserad makt och kontroll över sitt 

eget liv (ibid, s.188-190). 

Vidare presenterar Claire Renzetti (2012, s. 130) mannens dominans över kvinnan som en 

grund för feminismens utveckling och chans att arbeta emot ojämlikheter och förtryck i 

samhället som påverkar mannens och kvinnans vardagsliv, såsom den utsatthet som finns för 

kvinnan att bli ett brottsoffer. Hon ser feminismen som en social rörelse med mål att motverka 

könsdiskriminering och som då arbetar för ett mer jämställt samhälle. Hon introducerar även 

sociologen Joann Millers studie kring genusojämlikheter vilket har som mål att skapa kunskap 

hos samhällsindivider till återskapandet av könsroller och relationer i samhället som mer 

jämlika. Det finns speciella mål med feministisk kriminologi och hur den är genomförd menar 

Renzetti. Feministisk kriminologi är alltså ett synsätt som studerar och förklarar brottsoffer 
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och förövare samt de etablerade reaktionerna på problem kring grundläggande genus. Vilket 

då betonar kunskapen om vetenskapen som tillägnar sig studier om problematiken kring mer 

rättvisa sociala relationer men även strukturer mellan könen (ibid, s. 131). 

Med detta som grund beskriver hon några viktiga kriminologiska feministiska teorier som ska 

klarlägga detta mer (Renzetti 2012, s. 132). Liberal feministisk kriminologi handlar om olika 

rättigheter, vilket innebär i stora drag en säkring att det är samma rättigheter för kvinnor som 

för män. Vidare anses det att den stora anledningen till att det finns könsolikheter är att 

chanser har blivit blockerade, då största fokusen har varit att bryta isär och diskriminera 

kvinnan genom arbetslöshet och utbildning men även en inskränkning från regering och andra 

institutioner. Kvinnor och män är lärda in i specifika och olika genusroller vilket gör att 

liberal feminism söker efter att ändra traditionella synsätt av genussocialisationer till mer 

jämställdhet mellan kvinnor och mäns attityder och handlingar (ibid. s. 133). 

En annan feministisk kriminologisk inriktning som tar upp patriarkala kontrollen är 

radikalfeminismen. Den upprätthåller ojämlikheter mellan könen samt belyser en rådande 

sexism som en grundläggande form av förtryck av kvinnor. Vidare argumenteras det för att 

kvinnor är den mest förtryckta gruppen i samhället, det beror på att män gillar könsfördelarna 

vilket inkluderar underordningen och kontrollen av kvinnor. Patriarkala sociala strukturerna 

och där även rättssystemet öppnar upp för den manliga makten och kvinnans underordning, 

vilket utförs genom hot och våldshandlingar. Radikalfeminismen belyser kvinnan som 

brottsoffret, då de är offer för våldsutövandet av männen samt bristerna i rättssystemet som 

egentligen ska skydda kvinnan mot mannens våld. Även om män ofta utsätts för våld, så är 

det kvinnan som blir offret för det sexuella våldet och trakasserierna, vilket Renzetti i sin 

studie även visar på hur samhället som följd råder kvinnan att inte prata med främlingar. 

Radikalfeminismen hävdar även att trots att bland annat polis och rätten finns så har deras 

arbete att försöka hålla kvinnor säkra varit ineffektivt vilket gör att män fortsätter att utföra 

och vara ansvarstagare för brotten emot kvinnan (ibid, s.134). 

 

5.  Metod  

Vi bedömer att en kvalitativ innehållsanalys är passande då den ger oss möjlighet att behandla 

större mängd material än om vi själva skulle göra en egen observation, vilket vi behöver i 

denna uppsats för att kunna undersöka detta aktuella ämne samt för att kunna svara på våra 

frågeställningar. 
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Vi kommer bara att använda oss av sekundärdata som vi får fram genom vår innehållsanalys. 

Vår uppsats har även en deduktiv ansats som är en uppfattning om relationen mellan teori och 

praktik (Bryman 2011, s. 26). Det är genom hypoteser och idéer som det härleds från teorin 

och sedan ut i praktiken som kommer styra vår datainsamlingsprocess. Vi kommer ha en 

utgångspunkt från våra förutbestämda teorival (Eriksson & Wiedersheum-Paul 2014, s. 88), 

som är makt av Foucault och Mathiesen, normer av Hydén, könsnormer av Connell samt 

feministisk kriminologi av Renzetti, som vi sedan använder för att kunna tolka vår empiri och 

därefter analysera samt besvara vårt syfte och vår frågeställning. Vidare är det viktigt att vi 

noga anger hur vi samlar in vårt data som utgör en del av vår hypotes, vilket vi kommer 

beskriva nedan under rubriken datainsamlingens genomförande (Bryman 2011, s.26). 

Nedan kommer vi beskriva olika metoder och dess tillvägagångsätt, för att sedan kunna ge en 

mer omfattad förklaring kring vår valda metod, alltså kvalitativ innehållsanalys.   

5.1 Litteraturanalys och dess metoder 

Det finns olika typer av kvalitativa metoder för att studera tidigare dokument och texter. Ett 

tillvägagångssätt kan vara kvalitativ innehållsanalys, som är en av de vanligaste använda 

metoderna för att studera dokument (Bryman 2011, s. 505). Detta sätt att samla information, 

går ut på att söka efter bakomliggande teman i materialet som noga undersöks och dessa 

teman som hittas återfinns in annat relevant material. Etnografisk innehållsanalys är nästan 

detsamma som kvalitativ innehållsanalys, bara det att forskaren kan bearbeta ner de teman 

och kategorier som tillämpas på materialet. Detta leder då till att mycket av insamlat data 

sållas bort och nya kategorier kan komma fram och appliceras. Semiotik är en annan form 

som studerar texten mer djupare, då detta synsätt studerar textens dolda meningar (ibid, s. 

506). Kritisk diskursanalys, som kan tillämpas på många olika sorters material, studerar vad 

som egentligen sägs i texten genom att hitta genomgående och upprepande teman (ibid, s. 

503). Dessa analyseras sedan för att ta fram vad i informationen som återupprepas och för att 

bedöma vad den säger. Ett sista synsätt är hermeneutik, som kan kombineras med dem 

tidigare beskrivna synsätten. Men grunden för hermeneutiken, för den som analyserar texten, 

är att försöka få fram textens mening utifrån de perspektiv som dess upphovsman haft (ibid, 

s.507). 
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5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys, som bygger på 

dokument och texter, för att kunna studera om ett samtycke behöver förtydligas inom 

sexualbrottslagstiftningen samt hur den manliga makthierarkin påverkar den rättsliga 

bedömningen och kvinnans handlingsutrymme. I en innehållsanalys analyseras mängder av 

dokument och texter på ett systematiskt sätt för att kunna få ut så stor mängd av innehållet 

utifrån tidigare förbestämda kategorier (Bryman 2011, ss. 283, 505). Vi kommer därför kunna 

identifiera och tolka teman samt eventuella mönster i det material som vi funnit, utifrån våra 

förbestämda och beskrivna kategorier som rör vårt ämne och fokus. I en innehållsanalys 

ligger mycket av huvudpunkten på forskarens roll, då sammansättningen av meningen i och 

av texten är viktig. Det läggs även stor vikt på att vi som undersökare ska förstå meningen i 

den kontext där våldtäkt analyseras och därför låta kategorierna uppstå ur data (ibid, s.651). 

Det är därför viktigt att vi först utför en enklare sökning på google.se för att kunna tolka 

problematiken inom våldtäkt, sedan skapar vi sökord utifrån vad vi valt att lägga vårt fokus 

på, som vi använder oss av i våra valda söktjänster. Vid materialinsamlingen är det därför 

viktigt att vi som forskare kan avläsa om resultaten har relevanta teman som vi kan få 

användning av eller inte.  

Fördelen med innehållsanalys som metod är att det underlättar vid beskrivning av uppsatsens 

urval, som då även i sin tur förenklar proceduren för återskapande av studien och 

uppföljningsstudier. Andra fördelen med forskningsmetoden är att undersökningsämnet i stor 

del inte kan bli påverkad av en forskares närvaro, detta då bidrar till objektivitet i våra valda 

material. Bland annat med kvalitativ innehållsanalys har vi stor möjlighet att undersöka 

ostrukturerade material på ett flexibelt tillvägagångssätt samt att få fram information om 

sociala grupper som annars är svåra att få direkt kontakt med, vilket i vår uppsats är våldtagna 

kvinnor och manliga gärningsmän (Bryman 2011, s.296). 

En innehållsanalys kan även ha sina svagheter, såsom att den är beroende av dokumentet och 

blir därför inte bättre än vad informationen redovisar. Därför är det viktigt att ta följande tre 

punkter i beaktning vid bedömning av dokumentet. Det första är autencitet, alltså att 

dokument verkligen är vad det påstår sig vara. Den andra är trovärdighet där en 

uppmärksamhet kring om det finns grund för åsikter och att informationen inte förfalskats 

eller förvrängts måste också tas hänsyn till. Den tredje punkten är representativ som innebär 

att dokumentet som studeras ska vara betecknande för alla andra relevanta material, då 

tillförlitligheten kan ifrågasättas om vissa dokument inte finns kvar eller är otillgängliga. I en 
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innehållsanalys är det även lätt att dra slutsatser som är osäkra, särskilt när det handlar om 

drag för manligt och kvinnligt eller om det grundar sig på det som står i tidningstexter 

(Bryman 2011, s. 296-297).  

 

5.3 Datainsamlingens genomförande 

Inledningsvis sökte vi på google.se, den 28e mars 2016 kl. 10.15, på vårt valda område för att 

granska om det fanns tillräckligt med information. Vi använde ordet Våldtäkt och fick cirka 

408 000 träffar där många indikerade på att ämnet är aktuellt, som nyhetsartiklar och andra 

debatterande artiklar samt andra informationsgivande material, såsom uppsatser och allmänna 

publikationer från myndigheter. Vi valde därför att fortsätta med datainsamlingen i samma 

bana, framför allt för att skaffa oss mer kunskaper inom det valda ämnet, det vill säga med 

fokus på maktstrukturer och dess påverkan i samhället och i rättssalen.  Det viktiga steget, 

förutom att läsa genom den insamlade informationer för att sedan välja ut de mest relevanta, 

är att tolka och analysera det som är skrivet för att kunna stärka vår trovärdighet och våra 

argument (Bryman 2011, s.97). 

Efter att vi har bestämt oss för vilket fenomen vi ville studera kom vi fram till att flera olika 

sökord skulle hjälpa oss i vårt datainsamlande. På detta sätt ska vi få fram så mycket relevant 

material som möjligt för att kunna svara på våra forskningsfrågor. I en litteraturgenomgång 

(Bryman 2011, s.113), så använder man ett fåtal nyckelbegrepp, som kommer presenteras 

nedan. 

Vi har valt att göra litteratursökning i två söktjänster, Lovisa samt Lubsearch. I våra sökningar 

valde vi att både söka enskilda ord och kombinerade ord för att kunna täcka och samla in så 

mycket information om området som möjligt. I våra sökningar använde vi följande ord: 

kvinna, våldtäkt, Sverige, makt, sexuella övergrepp, sexualbrottsoffer samt (NOT) barn. Då vi 

behöver information från olika tidsperioder valde vi att inte avgränsa till något speciellt 

publicerings år, utan gjorde en mer generell sökning på området. Hur vi har gått tillväga i våra 

sökkriterier och urvalskriterier redogörs nedan. 

En av litteratursökningarna gjordes i Lubsearch (Lunds universitets sökmonter). Utifrån 

uppsatsens syfte bedömde vi att en avgränsning om ett fåtal kombinerade sökord skulle vara 

passande och att någon begränsning på publiceringsår inte skulle göras. De sökningar som vi 

gjorde var:  



 
 

31 
 

 Våldtäkt* AND kvinnor* AND Sverige* (54 träffar) 

 Sexualbrottsoffer* (8 träffar),  

 Sexuella övergrepp* AND Kvinnor* AND Sverige* (49 träffar), 

 Våldtäkt* AND Kvinnor* NOT Barn* (135 träffar), 

 Våldtäkt* AND Kvinnor* AND Makt* (17 träffar) samt  

 Våldtäkt* AND Makt* (29 träffar).  

Symbolen * används efter ett sökord för att få med flera olika böjelser och ändelser på ordet. 

Vid sökning av tryckt litteratur och artiklar lästes bokernas abstract för att se om den hade 

någon relevans och kunde bidra till uppsatsen. I lubsearch fanns inte alltid möjligheten att 

kunna läsa abstractet, så därför sökte vi upp boken eller artikeln i Google Scholar. Vi valde 

även att söka några sökord på engelska i Lubsearch för att täcka en större del av 

undersökningsområdet. De sökord vi valde var:  

 Rape* AND Women* AND Sweden* (140 träffar) samt  

 Rape* AND Power* AND Sweden*(66 träffar).  

När vi gjorde sökningarna på engelska så kom det upp ett antal dubbletter av sökningar så 

därför ändrades sökningen av sig själv och minskade från ett större antal träffar till ett mindre 

antal träffar. Våra engelska sökningar gav även svenska resultat. Detsamma gäller våra 

svenska sökningar som ibland kunde få engelska resultat. 

Vår andra litteratursökning gjordes i Lovisa (Lunds universitets bibliotekstjänst). Vi la upp 

sökningen på samma sätt som när vi gjorde litteratursökning i Lubsearch, med samma 

avgränsningar. Sökning gjordes med orden:  

 Våldtäkt* AND kvinnor* AND Sverige* (38 träffar),  

 Sexualbrottsoffer* (3 träffar),  

 Sexuella övergrepp* AND Kvinnor* AND Sverige* (38 träffar),  

 Våldtäkt* AND Kvinnor* NOT Barn* (76 träffar),  

 Våldtäkt* AND Kvinnor* AND Makt* (5 träffar) samt  

 Våldtäkt* AND Makt* (9 träffar). 



 
 

32 
 

Även här används symbolen * efter ett sökord för att få med flera olika böjelser och ändelser 

på ordet. Dessutom lästes, på samma sätt som i förra söktjänsterna, den tryckta litteraturens 

och artiklarnas abstract för att se om den hade någon relevans och kunde bidra till uppsatsen. 

Även i Lovisa fanns inte alltid möjligheten att kunna läsa abstractet, så därför sökte vi upp 

boken eller artikeln i Google Scholar.  När vi sökte i Lovisa valde vi att bara använda oss av 

våra svenska sökord eftersom när vi sökte med engelska ord så fick vi samma resultat som när 

vi sökte med de svenska sökorden. 

Utöver de sökningar vi gjort i Lubsearch och Lovisa så har vi även gått igenom våra resultats 

(från dessa söktjänster) litteraturlistor för att hitta ännu fler relevanta källor och information 

samt hitta förstahandskällorna som vi eventuellt kan få användning av. 

 

5.4 Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetik är något som varierar från samhälle till samhälle samt från person till person 

(Vetenskapsrådet, s. 6). Vetenskapsrådet belyser fyra individskyddskrav inom 

forskningsetiska principer som kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa principer syftar dock på forskningsetik där 

metoden används i kontakt med till exempel intervjupersoner, vilket vi inte gör i våra 

litteraturstudie. I vår uppsats är det viktigt att poängtera att vi inte drar generella slutsatser om 

alla män när vi pratar om att män använder sin makt genom våldtäkt. Vi syftar heller inte på 

någon speciell sorts person, vi tar inte fokus på utseende, ras eller etnicitet.  Det är även 

viktigt att våra resultat från litteraturundersökningen redovisas korrekt och trovärdigt där alla 

infallsvinklar från resultaten presenteras på ett eller annat sätt. För att undvika 

missuppfattningar och feltolkningar av materialet är det viktigt med noggrann granskning av 

textinnehållet. Resultaten får inte heller påverkas av några förutfattade meningar, om det finns 

några från vår sida, då det eftersträvas ett objektivt förhållningssätt (Vetenskapsrådet). 

 

5.5 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet är en term som används för att undersöka pålitlighet och följdriktighet av en mått 

eller mätning. För att kunna ta reda på om måttet eller mätningen är pålitlig så finns det 

faktorer som måste tas hänsyn till. Dessa är stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet (Bryman 2011, s.161). För att en undersöknings tillförlitlighet ska 
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kunna uppnås är det nödvändigt att undersökningsproceduren och dess alla faser redovisas. 

Syftet är att vi eller annan forskare vid ett senare tillfälle ska kunna genomföra samma studie 

och då uppnå samma eller liknande resultat (Bryman 2011, s.49). För att förstärka vår studies 

reliabilitet har vi beskrivit genomgående hur vi har gått tillväga med datainsamlingen, 

avgränsat våra sökord för att minimera uppkomsten av missvisande data och redogjort för var 

eller vilka söksidor vi har använt oss av. 

Validitet används också som en bedömning av mått med fokus på att granska om måttet som 

görs verkligen studerar det som ska undersökas och inget annat (Bryman 2011, s.163). Det 

kan sägas att det handlar om korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den 

praktiska definitionen. På samma sätt som reliabilitet så finns det också olika sätt att mäta 

validiteten, det vill säga ytvaliditet, samtidigt validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet 

och konvergent validitet (ibid, s.162). För en kvalitativ undersökning som vår studie är, har 

dock mätningen inte lika stor betydelse som för en kvantitativ undersökning (ibid, s.76). 

Huvudsyftet är att ta reda på om studien verkligen undersöker det avsedda 

undersökningsområdet och om insamlat data verkligen är relevant utifrån våra 

frågeställningar och vårt syfte. För vårt arbete är det av stor vikt att tillse att materialet 

verkligen stödjer vår analys och att informationen inte pekar i annan riktning. Det betyder 

också att vi genom resonemang och förklaringar kommer att skapa en röd tråd genom hela 

arbetet för att kunna påvisa sammanhanget och förstärka vår analys. Detta gör vi genom att 

noggrant granska litteratur som behandlar vårt valda ämne. 

 

6. Material 

Vår studie är en fallstudie, vilket innebär en detaljerad och ingående analys av ett enstaka fall. 

Det kan då vara en forskning som handlar om den komplexitet och karakteristiska egenskaper 

som det specifika fallet uppvisar, vilket Lundamålet gör (Bryman 2011, s. 73). Brottsfallet är 

ett så kallat exemplifierande fall, vilket betyder att “målet är att fånga och beskriva de 

omständigheter och villkor som en vardaglig eller vanlig situation uppvisar” (ibid, s.77). Ett 

sådant fall väljs ofta för att de kan representera en bredare kategori av fall eller för att den 

passar in i uppsatsens kontext. 
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Vår empiriska utgångspunkt är därför ett våldtäktsfall som skedde i Lund 2013 och är ett 

omtalat fall där gärningsmannen inte blev dömd trots att en del av beviset tyder på att det var 

en våldtäkt som skedde. Vårt underlag kommer därför att vara domarna som vi införskaffat 

från Lunds tingsrätt samt Hovrätten över Skåne och Blekinge. 

Nedan kommer en beskrivning av rättsfallet göras med både tingsrätten och hovrättens dom. I 

rättsfallet var målsägande beskriven som A och gärningsmannen som P.A. Vi har valt att i 

denna uppsats benämna målsägande som A och gärningsmannen som P för att det ska vara 

lättare att hänga med i texten.  

6.1 Lundamålet 

Ett omtalat våldtäktsfall är det så kallade “Lundamålet” som inträffade i slutet av december 

2013. Målsägaren A och gärningsmannen P berättade i stort sett likartade berättelser om 

händelseförloppet, med några olikartade uppgifter. Som båda berättelserna tyder på att de 

sedan tidigare varit obekanta med varandra, då de träffades för första gången genom en 

gemensam vän på baren Glorias i centrala Lund. Under kvällen satt alla och pratade och drack 

alkoholhaltiga drycker. Dock uppgavs det från båda att A inte var berusad och att P var mer 

onykter. I samband med stängning så lämnade hela sällskapet baren samtidigt och alla gick 

tillsammans till stationen för att lämna några som skulle med tåget och därefter tog även 

målsägarens kompis en taxi hem. A och P bodde åt samma håll, vilket resulterade i att de hade 

följe. När de nådde P:s lägenhet bjöd han upp henne på ett glas, vilket hon tackade ja till. 

Målsägande A uppger att hon kände ingen kemi mellan dem, vilket dock P kunde känna. 

Uppe i P:s lägenhet satte de sig i soffan och pratade vilket resulterade i att de började kyssas 

och ta på varandra. P lyfte sedan in A i sängen och hämtade en kondom och glidmedel (TG, 

Mål nr B5865-13; HovR SoB, mål nr B 409-14). 

Härefter börjar berättelserna bli oeniga om vad som verkligen hade hänt. Båda var i alla fall 

eniga om att parterna hade vaginalt samlag och att P hållit för A:s mun så hon inte fått luft, 

dock skiljde de sig i hur stor omfattning det skedde och vid vilket tillfälle. Båda hade även 

uppgett att P försökt med analsex, med hur grov penetrationen var skiljer i berättelserna. 

Vidare försökte även P med oralsex men även den avbröts. Båda var även överens om att P 

gav A trettio slag på ena skinkan, som hon räknat högt, samt någon örfil. Dock uppgav de 

olika uppgifter om att A var med på händelsen eller inte (TG, Mål nr B5865-13; HovR SoB, 

mål nr B 409-14). 
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Målsägande uppgav att hon vid många tillfällen under natten försökt dra sig undan för hon 

ångrade sig och inte ville, mer men hon menade att han sagt att under händelsen att hon ville 

och fortsatte därför med handlingarna. Hon uppgav även att hon inte gick därifrån då hon var 

rädd för honom och han var mycket större och starkare än henne. Hon försökte även skrika 

vid ett flertal gånger men då höll han för hennes mun och näsa så hon inte fick luft. Han 

försökte även tvinga henne till oralsex genom att sätta sig på hennes bröstkorg och hålla för 

näsan så hon skulle öppna munnen. Han sa att skulle fortsätta tills han fick vad han ville men 

till slut så gav han upp, då hon ett flertal gånger flyttade bort huvudet. Hon sa även nej 

upprepade gånger och att det gjorde ont, och vid två tillfällen sa hon att han skulle sluta. A sa 

även att hon gjort motstånd flera gånger, men inte överdrivet tydligt eftersom hon var rädd för 

honom och hur han kunde reagera. Han frågade aldrig heller om hon var med på vad som 

hände (TG, Mål nr B5865-13; HovR SoB, mål nr B 409-14). 

P påstod att han under ett flertal gånger under kvällen fått signaler om att hon ville och att han 

gillade det. Han tog initiativ till en del handlingar, men till exempel när han försökte att utföra 

oralsex på henne så respekterade han hennes kroppsspråk som visade att hon inte ville. Han 

kände hela tiden att hon visade tydliga signaler att hon var tillfredsställd och att hon 

samtyckte att han skulle utföra samlag med henne. Han påstod även att hon stönade fram 

tunna och lätta nej och en del sluta men han tolkade dem som inga tydliga nej utan att det var 

en del av leken. P tyckte det var tydligt att hon var intresserad av dominanssex, vilket var 

anledningen till att han höll för hennes mun och näsa samt till varför han gav henne en del 

slag på rumpan och i ansiktet. P sa även i sin berättelse att han vid något tillfälle försökt få 

bekräftelse från A om att hon tyckte om det, vilket han hade fått genom nickningar. Han sa 

även att han fick uppfattningen om att hon tyckte om allt han gjorde på henne och att han inte 

uppfattat att hon kände sig obekväm. Hans tolkade helt enkelt det som att hon gillade 

dominanssexet (TG, Mål nr B5865-13; HovR SoB, mål nr B 409-14). 

Efter samlaget sprang A ut från lägenheten då P hoppat in i duschen. Han hörde att hon var på 

väg att lämna och gå ut, därför frågade han, varför hon skulle gå samtidigt som hon rusade 

därifrån. En man såg målsägare A springa på gatan hysterisk och rädd med några kläder på sig 

och några i handen. Mannen förstod att något var fel och ringde polisen. Efter händelsen hade 

hon ont i slidan och i analöppningen i ett antal dagar. Hon hade även ont i käken och kunde 

inte gapa ordentligt då hon hade skrikit så mycket. Psykiskt mådde hon dåligt, då hon efter 

händelsen hade fått ångest och har en rädsla i kroppen (TG, Mål nr B5865-13; HovR SoB, 

mål nr B 409-14). 
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6.2 Lunds tingsrätt - Mål nr B 5865-13 

Lunds tingsrätt beslutande att fallet skulle ogillas. Detta på grund av att P:s berättelse på ett 

mer detaljerat sätt beskrivit händelsen samt att han uppfattat att A samtyckt till handlingarna. 

P uppgav även att en del protester uppkommit från A sidas vilket han då tagit hänsyn till, samt 

att han stämde av med henne om hon samtyckte till handlingarna vilket han ansåg att hon 

gjorde. A:s berättelse, ansåg tingsrätten, var mindre detaljrik. Dock efter A:s reaktion, som 

mannen som anmälde till polisen såg, så förstod man att A inte samtyckte till händelsen då 

hon var väldigt skärrad. Tingsrätten ansåg då att på grund av A:s tidigare depressioner så 

kunde inte hennes sinnesstämning på ett adekvat sätt förbindas med våldtäkten. Tingsrätten 

såg att hon varit lite uppgiven efter våldtäkten och det kunde då bero på hennes tidigare 

depression, och att den då kunde vara anledningen till hennes reaktion och sinnesstämning. 

Tingsrätten ansåg därför, tillgrund i P:s och A:s berättelser, att P inte haft uppsåt att med våld 

tvinga A till samlag (TG, mål nr B 5865- 13). 

 

6.3 Hovrätten över Skåne och Blekinge - Mål nr B 409 - 14 

Även hovrätten ogillade målet. De påstod, på samma sätt som tingsrätten, att det inte fanns 

underlag för yrkande om att P genomfört de sexuella handlingarna trotts att han förstått att 

målsägande motsatte sig dessa. Utredningen kunde heller inte påvisa att P varit likgiltig till 

A:s inställning. Trots våldet som förekommit kommer hovrätten fram till samma slutsats som 

tingsrätten att P inte uppsåtligen tvingat A till de sexuella handlingara, vilket resulterades i att 

han inte kunde dömas för våldtäkt (HovR SoB, mål nr B 409-14). 

 

7.     Analys och resultat 

Denna del kommer innehålla en analys av Lundamålet utifrån makt och normer både i 

samhället och i rättssystemet samt hur kvinnan blir eller inte blir ett idealt offer. Diskussionen 

kring samtycke inom sexualbrottslagen och hur samtycke behandlas i målet kommer också att 

analyseras. 

7.1 Makt i samhället och i rätten 

Att det i samhället råder patriarkala strukturer och att den sexuella våldsutövningen begås av 

män är ett faktum (Brå 2016; Jarl & Stolt 2010, s. 85). Det illustreras tydligt huruvida det 
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handlar om en maktutövning ifrån mannen genom det sexuella våldet och genom hur männen 

på så vis kan bibehålla sin maktposition i samhället. Detta kan således kopplas till ett 

missbrukande av makt från mannens sida, vilket görs möjligt då det råder en överordning av 

mannen och en underordning av kvinnan vid sexuellt våld (Mackinnon 2004, s. 

307).  Foucault beskriver makten som att den förekommer överallt och kan därför ses som en 

maktrelation mellan individer, där det olika styrkeförhållanden står till grund för vidare 

utveckling som hela tiden är i omlopp och rörelse. Mannen har en möjlighet att bilda och 

utnyttja styrkeförhållandena vid våldtäkt på grund av dennes överordning över kvinnan i 

samhället, så att en makt och dominans från mannen framhävs ännu mer i det redan rådande 

patriarkala samhället (Foucault 2002, s.103-104). Det blir därför tydligare att makten inte bara 

finns i ett omlopp bakomliggande i samhället, utan att genom mäns sexuella våldsutövande 

synliggörs den (Mathiesen 2005, s. 127). I våldtäkter finns det underbyggda och 

genomdrivande strukturer av makt som hålls levande utav individer och grupper (ibid, s. 126). 

Den makt som finns i dessa sammanhang vilar på det patriarkala maktsystem som utgörs i 

samhället, som då gör det möjligt för mannen att bibehålla sin dominans. En våldtäkt behöver 

därför inte bara ses som en sexuell handling utan den kan även kopplas till hur mannen genom 

våldtäkt försöker bibehålla sin maktställning (Brownmiller 1977). 

Något som även belyser upprätthållandet av ojämlikheterna mellan könen samt en sexism som 

en grundläggande syn på kvinnor som förtryckta är radikalfeminismen (Renzetti 2012, s.134). 

Där argumenteras det för att kvinnor tillhör den mest förtryckta gruppen i samhället, särskilt 

av män samt att de patriarkala sociala strukturerna stödjer den manliga makten och kvinnans 

underordning, vilket utförs genom hot och våldshandlingar såsom i våldtäkter. Vidare uppstår 

även makten i rätten och av rätten (Renzetti 2012, s. 134; Hydén 2002, s. 104). Mannen och 

rätten har den dominerande makten över kvinnan genom de uppbyggda samhällsstrukturer, 

vilket de utnyttjar genom att styra kvinnans handlingar i samhället (Hydén 2002, s. 104). Det 

kan även lyftas fram att detta påverkar utfallet i rätten, beroende på att de som har mest makt 

har möjligheten att påverka de rådande normerna och samhällssynen. Detta kan således i sin 

tur leda till att mannen med makt inte blir lika lätt dömd för brott samt att domstolen då kan ta 

beslut som gynnar och upprätthåller den manliga maktstrukturen (ibid, s. 106). Denna 

kombination mellan makten och rätten beskriver Mathiesen (2005, s.127) som synkront och 

diakront. Bedömningen vid Lundamålet kan därför haft en inverkan av både synkront och 

diakront trots att lagändringen 2005 (Prop. 2004/05: 45) säger att offret ska ha rätt till att 

avbryta en påbörjad sexuell handling utan att det ska bli relevant vid en senare bedömning av 
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rätten. Det blev som att domstolen arbetade för att framhäva den rådande makten i samhället 

in i rätten. Även då rätten påstår att målsägarens historia inte var lika tydlig som förövarens 

trots att båda parterna beskrev att det funnits protester vid händelsen från offret, vilket tydligt 

visar på att ett samtycke inte funnits fastän förövaren uppfattade det så. Rätten anser att 

gärningsmannen har våldtagit kvinnan enligt den rättsliga beskrivningen, men de anser istället 

att gärningsmannen inte haft uppsåt med händelsen och därför uppfylls inte subjektiva 

rekvisiten (TG, Mål nr B5865-13; HovR SoB, mål nr B 409-14). Domstolens arbete blir 

därför ännu mer synkront då deras beslut vid fallet speglar makten i samhället, de fokuserar 

på mannens uppsåt och inte den rättsliga bevisningen (Mathisen 2002, s. 132). Även genom 

att kvinnan först visat intresse och sedan ångrat sig, kan det vara en effekt av att domstolen får 

uppfattningen om att det är självförvållat samt att det inte anses konstigt att mannen inte 

förstod protesterna då det inte fanns ett samtycke från offret. Makten i domstolen blir därför 

en sanning då rättens olika parters egen makt har ett inflytande (ibid, s. 146). 

Att de även belyser kvinnans tidigare problem, såsom depressionen, samt att det påstods att 

hennes protester inte var tydliga nog tränger det patriarkala strukturerna i samhället igenom 

och blir avgörande då de hittar anledningar som kan hålla kvinnan underordnad. Även 

tingsrättens bedömning ifrågasätter knappt förövarens handlingar, utan mannen får indirekt 

stöd av domstolen över att ett samtycke har funnits. Då det egentligen ska finnas en 

objektivitet i domstolen, så är det i grund och botten fråga om maktutövning från rätten samt 

att lagen då ger möjligheten att återspegla samhällsstrukturen och därmed låta domarens egen 

bedömning och syn införlivas (Sutorius 2014, ss. 15-17). Radikalfeminismen belyser även 

denna problematik om kvinnan som brottsoffret. Då de särskilt är offer för våldsutövandet av 

männen samt bristerna i rättssystemet, som egentligen ska skydda kvinnan mot mannens våld 

men istället som i rättsfallet stjälper kvinnan för att upprätthålla maktstrukturerna (Renzetti 

2012, s. 134). Det är relationen mellan kön och makt som ger liv åt mäns våld mot kvinnor, 

där våldtäkten blir själva symbolen för förtrycket av kvinnan (Berglund 2007, s. 362). Det kan 

även tas med att den straffrättsliga definitionen av gärningen våldtäkt innehåller ett visst 

uttryck av makt och på så vis ifrågasätts rättsordningen för att de inte erkänner denna makt 

(ibid, s. 232, 364). 

 

 

 



 
 

39 
 

7.2 Kvinnors handlingsutrymme 

Det sexuella våldet handlar ytterst om makt och kontroll där majoriteten av dem som begår 

brott är män (Jarl & Stolt 2010, s.85). Den typen av våld bidrar till skapande och 

upprätthållande av dominansförhållande i många olika sammanhang. Själva existensen av en 

våldtäkt bidrar till att inskränka kvinnors handlingsutrymme och då tvinga in henne i en 

specifik social position i samhället som gör att män kan bibehålla sin makt över kvinnor 

(Brownmiller 1977; Jarl & Stolt 2010, s.87). Trots en fri vilja att uttrycka sin feminitet måste 

kvinnor ändå begränsa sina handlingar och beteende utifrån den maktutövningen som mannen 

utgör, för att undvika utsattheten för våldtäkt (Connell 2009, s. 19). 

Vidare belyser även Hydén männens och rättssystemets utnyttjande av maktstrukturerna i 

samhället för att styra kvinnans handlingsmöjligheter (2002, s.104). Rädslan för att bli 

våldtagen som kvinnor förhåller sig till, kan leda till att deras möjligheter att röra sig fritt i det 

offentliga rummet begränsas (Jarl & Stolt 2010, s.87; Andersson 2005, s.69; Connell 2009, 

s.15). Det innebär också att kvinnor både socialt och psykiskt måste anpassa sig efter de 

manliga präglade villkoren (Jarl & Stolt 2010, s.87). Det framgår även att många kvinnor som 

inte definierar sig själva som rädda, inser ändå medvetet eller omedvetet risken för att bli 

utsatt för mäns våld eller sexuellt våld, som i sin tur påverkar deras frihet i vardagslivet 

(Andersson 2005, s.70; Boethiüs 1981, s. 72). 

Det är inte helt oförståeligt att män också är rädda för att bli utsatta för samma risker som 

kvinnor men det inte är garanterat att kvinnors upplevelser är detsamma som mäns. Trots att 

män och kvinnor använder samma strategier när de upplever otrygghet, tillexempel att 

undvika område som uppfattas som hotfulla eller farliga, så är det fortfarande kvinnor som 

upplever otryggheten i högre grad än män (Andersson 2005, s.71). Detta framgår tydligt i den 

årliga Nationella trygghetsundersökningen som gjordes år 2015 där 25 procent av kvinnor 

angav att de kände sig otrygga i jämförelse med männens 7 procent (NTU 2016). Det beror 

främst på att kvinnor till skillnad från män tar hänsyn till de risker som finns för att bli utsatt 

för sexuellt våld, vilket då blir ett könsrelaterat våld eller maktutövning som kvinnan utsätts 

för (Andersson 2005, s.71). 

När en kvinna utsätts för sexuellt våld förstärks upplevelserna av risken, som då i sin tur 

påverkar andra kvinnors tankegångssätt och påminner dem om vad som kan hända om de inte 

vidtar olika åtgärder för att undvika att bli våldtagen (Andersson 2005, s.72). När andra 

kvinnor blir utsatta för våldtäkt, där kvinnan utgör majoriteten som offer (Brå 2016), bildas 
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uppfattningen att det är farligare att vara kvinna än man och att det då blir kvinnors eget 

ansvar att skydda sig själv (Andersson 2005, s.76). Deras upplevelse av risken påverkas av 

rum, tid och livssituationer, därför krävs det olika strategier för hantering av dessa upplevda 

risker. För att undvika risken för våldtäkt eller sexuellt våld är det nödvändigt för kvinnan att 

anpassa sig. Hon uppmanas av det manliga samhället att exempelvis använda mer neutrala 

kläder för att det inte ska signalera en missvisande tolkning (Andersson 2005, s.76; Jeffner 

1998, s. 202). Med undvikande som strategi minimerar kvinnor risken för att bli våldtagna i 

och med att de inte befinner sig på område som betraktas vara farliga. Lämpliga platser att 

vistas på ska inte vara insynsskyddade, har flyktvägar och folkberikade (Anderson 2005, 

s.77). Detta är något som Nils Christie nämner i sin teori om det ideala brottsoffret, att inte 

befinna sig på olämpliga platser vilka kan utsätta kvinnan för fara och låg trovärdighet inför 

rätten. Det innebär också att för att kunna anses vara ett idealt brottsoffer ska kvinnan tänka 

noga på sina handlingar före, under och efter en våldtäkt, vilket inskränker hennes handlande 

(Christie 2001, s.48; Boethiüs 1981, s.84). 

På grund av mannens dominerande maktställning kan man konstatera att kvinnor uppfyller de 

egenskaperna som krävs för att lättare få en legitim och fullständig status som ett idealt offer 

än män (Christie 2001, s.48). De kriterierna som ställs upp för det perfekta offret är på en 

samhällsnivå, där makten från mannen över kvinnan utgör en central punkt. Det perfekta 

offret ska vara en bra kvinna som lever ett vanligt liv med ett anständigt jobb och eventuellt 

en familj (Eliasson 1997, s.77; Wennstam 2002, s. 95; Jeffner 1998, s.202). För att ett sexuellt 

umgänge ska kunna klassificeras som våldtäkt och komma längre i rätten ska det även skett av 

en okänd man genom överfallsvåldtäkt och kvinnan ska kunna uppge någon typ av skada som 

tyder på att våld har utförts, det kan exempelvis vara blåmärken på halsen efter stryptag, 

blåtira eller rivsår. Materiella bevis skulle vara idealt för att stödja hennes berättelse såsom 

sönderrivna kläder eller sperma på trosorna (Wennstam 2002, s.95). En viss sexualmoral kan 

därför läggas fram, vilket innebär att endast vissa kvinnor anses förtjäna ett rättsligt skydd. De 

som inte anses uppfylla vissa givna beteende som är i enlighet med moralens krav, såsom att 

inte befinna sig på en utsatt plats som hon sedan kan bli klandrad för (Christie 2001, s. 48), 

kan då inte heller räkna med ett skydd av sin sexuella integritet. Det kan alltså ses som att 

våldtäktsoffret bli moraliskt klandervärt på grund av att hon själv satt sig i en utsatt situation 

(Berglund 2007, s. 67). 

Det kan även belysas att kvinnan i Lundamålet varken kan ses som det ideala eller perfekta 

brottsoffret då hon självmant följde med gärningsmannen hem, vilket anses som att hon var 
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lösaktig. Kvinnan kunde även ses som ansvarig för händelsen då hon först bjöd in till sexuella 

handlingar genom kyssar och sedan ändrade sig, vilket då kunde ge mannen tron om att ett 

samtycke fanns. Eftersom hon följde med honom hem självmant och gav honom 

förhoppningar om att de skulle ha ett sexuellt umgänge, kan det inte påstås att hon befann sig 

på någon utsatt plats som hon sedan kunde beskyllas för (Christie 2001, s. 47). Det ska även 

klarläggas att kvinnan druckit lite alkohol under kvällen vilket kan ses som en negativ 

bidragande faktor i hennes trovärdighet men även som en påverkan på hennes situation som 

ett idealt offer, något som gör att många anser att offret får skylla sig själv (Wennstam 2002, 

s. 97). Dock ska det även uppmärksammas att förövaren i detta fall hade druckit mer alkohol 

än kvinnan, men det var inget som rätten valde att ta med (Mål nr B 5865- 13; mål nr B 409-

14). Vad som även framhävs i sexualbrottslagens 6 kap 1 § är att även om en individ är 

alkoholpåverkad eller befinner sig i ett hjälplöst tillstånd ska det inte påverka beslutsfattandet 

av fallet. Något som Wennstam även belyser är att ett perfekta brottsoffer ska bete sig på 

“rätt” sätt efter en våldtäkt. Offret ska visa att hon är tagen av händelsen samtidigt som att hon 

inte får vara för uppriven (Wennstam 2002, s. 96). Både tingsrätten och hovrätten belyste 

offrets sinnesstämning, som offret själv samt vittnen beskrivit som förtvivlad, vilket anses 

vara ett problem som gör att målsägaren inte på ett trovärdigt sätt kunde förbindas till 

våldtäkten (TG, Mål nr B 5865- 13; HovR SoB, mål nr B 409-14). 

I samhället uppstår det ett hierarkiskt förhållande mellan kvinnor och män, där kvinnor är 

allmänt sett underordnade i jämförelse med männen och genom våld bibehålls mannens 

maktförhållande mellan könen (Andersson 2005, s.73). I förenlighet med Berglund (2007) 

antyder Andersson (2004) att det manliga könet förväntas vara starkt, både genom fysisk och 

psykisk styrka, och för det kvinnliga könet gäller att det intar rollen som underlägset och 

svagare. Detta synsätt återskapar då en bild av den kvinnliga passiviteten och sårbarhet som 

det kvinnliga brottsoffret ska besitta (Andersson 2004, s.29). I Lundamålet kan det tydligt 

klarläggas att ett dominansutövande skedde från mannen mot kvinnan. Det är genom de slag 

på rumpan och i ansiktet samt hållningen för munnen och näsan som rollerna av könen 

illustreras (TG Mål nr B 5865- 13; HovR SoB, mål nr B 409-14). 

 

7.3 Samtycke som rekvisit vid sexualbrott 

I den straffrättsliga definitionen av våldtäktsbrottet framgår det inte någon beskrivning av 

samtycke. Men trots det så råder det en nödvändighet att väga in samtycke i bedömning av om 
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tvång har förelegat i våldtäktssammanhang (Andersson 2004, s.67). Det råder därför 

diskussioner om huruvida ett förtydligande angående samtycke inom sexualbrottslagen borde 

ske eller inte (SOU 2010:71). Bland annat finns det även en outtalad utgångspunkt om att 

samtycke kan förekomma. Det handlar om i de fall det kvinnliga offret har lyckats med att 

uttrycka sin ovilja tydligt nog att gärningsmannen utan svårigheter kan ställas inför svars, 

annars anses hon vara sexuellt tillgänglig. Det innebär också att det är av stor vikt att 

brottsoffer säger nej på ett rätt och tydligt sätt (Jeffner 1998, s.179). Detta tankesätt kan 

kopplas till en juridisk manlig konstruktion. Samtycke är ingen permanent egenskap och har 

inte fast giltighet, då en kvinna först kan samtycka till sexuellt umgänge men sedan ändra sig 

(Sutorius 2014, s. 24). 

Sett utifrån Lundamålet finns det olika tolkningar på om ett samtycke har förekommit mellan 

förövaren och offret. I målet ansåg både tingsrätten och hovrätten att det var märkligt att 

gärningsmannen inte skulle uppfatta att offret inte samtyckte till samlaget, men trots detta 

kunde inte rätten utesluta att mannen kunde ha missuppfattat samtycket (TG Mål nr B 5865- 

13; HovR SoB, mål nr B 409-14). Det kan även påstås att mannen förstod att de sexuella 

handlingarna skedde mot kvinnans vilja då de inte pratat om dominanssex samt att de inte 

kände varandra sedan tidigare så att han skulle kunna veta att hon var intresserad av det. 

Förövaren i detta fall har dragit slutsatsen själv att det fanns en överenskommelse utifrån 

deras samtal under kvällen (TG Mål nr B 5865- 13; HovR SoB, mål nr B 409-14). Med detta 

som bakgrund kan det ses som att det finns klara bevis för att gärningsmannen förstod att det 

inte fanns något samtycke, vilket då görs tydlig att uppsåt inte studerats ordentligt från rättens 

sida (Andersson 2004, s.76). Diskussionen kan härledas vidare till om en samtyckeslag bör 

stiftas och egentligen ska ligga i grund för våldtäkt då det i Lundamålet var frånvaron av 

samtycket inte tillräckligt för att fälla förövaren (TG Mål nr B 5865- 13; HovR SoB, mål nr B 

409-14). Petter Asp argumenterar för samtycke som en primär faktor för att skilja på sexuella 

övergrepp från tillåtet sexuellt umgänge, dock är det inte avgörande för frågan om hur 

lagstiftningen bör utformas (SOU 2010:71, s. 121). Han framlägger att fokus bör flyttas från 

lagstiftningens utformning till vad som anses vara godtagbart som ett giltigt, eller rättsligt 

relevant, samtycke (ibid, s.121). Diskussionen kan härledas vidare till om fokus i lagen ska 

ligga på Europarådets syn på våldtäkt, där gärningsmannen ska dömas om den sexuella 

handlingen är utförd mot personens vilja och samtycke eller om det istället ska fokuseras på 

själva kränkningen av kvinnans integritet (SOU 2010:71, s.201; Diesen & Diesen 2013, s. 

94). En sexuell handling vid en våldtäkt är utan samtycke, så för en förändrad straffrättslig 
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bedömning så krävs en ändrad syn på vad ett samtycke innebär, vilket då skulle medföra en 

diskussion om vem straffrätten egentligen ska skydda (Berglund 2007, s. 71). 

Vidare kartläggs svårigheterna kring samtycket vid sexualbrott, då det utifrån ett radikalt 

feministiskt perspektiv redogörs att rätten öppnar upp för den manliga makten och kvinnans 

underordning genom lagstiftningens brister (Renzetti 2012, s. 134). Rätten ser och behandlar 

kvinnan som mannen behandlar och ser kvinnan ute i samhället (Mackinnon 2004, s. 308). 

Detta gör att de patriarkala strukturerna kommer upp till ytan, som även genomsyras i rätten 

och framhäver den manliga uppfattningen och definitionen av våldtäkt före kvinnans. Då 

våldtäktsbrottet i juridisk mening fokuserar på själva penetrationen, vilket i sig är en manlig 

förståelse av vad ett sexuellt utnyttjande innebär (ibid, s. 306). Att avsaknaden av ett 

samtycke inte räcker för att fälla en gärningsman, som illustreras i Lundamålet, leder till att 

rätten som egentligen ska skydda kvinnan mot mannens våld, istället placerar kvinnan i en 

ännu mer markant offerroll utan någon beskyddare (Renzetti 2012, s.134; Sutorius 2014, 

s.21). Detta gör det påtagligt att fokus istället ska ligga på jämförelsen mellan den sexuella 

handling och den kränkning som offret utsätts för vid ett påtvingat samlag och inte 

jämförelsen av olika typer av gärningar (Berglund 2007, s. 74). Som lagen säger, BrB 6 

kapitlet 1 §, “som med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt är jämförlig 

med samlag”. 

 

8. Diskussion och slutsats 

I den här uppsatsen har det gjorts klart att det än idag finns en del problem och kritik kring 

synen på våldtäkt i samhället och även i bedömning av våldtäktsbrott. Genom vår studie har 

det framkommit en uppfattning om att det ligger alldeles för stora krav på den som har blivit 

utsatt för en våldtäkt att bevisa att just den har blivit utsatt, och att detta beror på de beviskrav 

som vi har i Sverige idag. Det krävs så mycket mer av brottsoffret än vad det gör av 

förövaren, något som även kan ses som att det är målsägande som ställs inför rätten. Som vi 

kan se i Lundamålet ifrågasatts kvinnans trovärdighet då hon ansågs vara för skärrad för att 

kunna föra en trovärdig utsaga av händelsen. Det påstod även att hennes nej och sluta under 

övergreppet inte heller var uppenbara nog så att förövaren kunde förstå att hon inte samtyckte. 

Det kan klarläggas att normerna och mannens maktställning i samhället även blir synligt inom 

rättssystemet och hur lagen används vid våldtäktsdomarna. Vi menar att det fortfarande råder 

gamla maktstrukturer och könsnormer i samhället där kvinnan anses underordnad mannen och 
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att detta påverkar utfallen vid brottet och synen på våldtäkt. Samtidigt ifrågasätts kvinnan och 

placeras in som ett självklart offer för våldtäkt. Det blir därför viktigt att analysera och få 

kontroll på den patriarkala makten i samhället. Därför ser vi att fokus inte ska ligga på könen 

och inte heller på kvinnan. Genus och könsmaktsordningen som genomsyrar alla 

samhällssystem och inte minst i rätten gällande våldtäkt, där vi tror att det finns inbyggda 

fördomar som måste försvinna för att rätten ska se annorlunda på våldtäktsfall och inte lägga 

skuld på kvinnan. 

Som tidigare har nämnts ska sexualbrottslagen framstå som könsneutral där både kvinnor och 

män kan vara gärningsman respektive brottsoffer men enligt en rapport från Brå (2010) 

framgår det att 97 procent av brottsoffren är kvinnor. Detta tyder på att kvinnan fortfarande 

representerar majoriteten att bli utsatt för våldtäkt vilket vi tror beror på makten från mannen. 

Utifrån detta kommer vi därför fram till följande slutsatser, att rätten påverkas av de 

föråldrade könsnormer i samhället där patriarkala strukturer till en viss del fortfarande råder 

genom att kvinnan underordnas mannen vid en våldtäkt och bedömningsprocess i ett 

patriarkalt könsrollsmönster. Dessa underbyggda strukturer av makt bibehålls av manliga 

individer och grupper genom våldtäkt. Vilket rätten även förstärker genom hur de bedömer 

vid en rättsprocess, såsom vid Lundamålet där de ansåg att kvinnans berättelse inte var lika 

tydlig och beskrivande som mannens. Att rätten även tog fokus på mannens uppsåt och inte 

den rättsliga beskrivningen samt genom ett ifrågasättande av kvinnans trovärdighet speglar 

hur domstolen bidrar till den rådande makthierarkin från mannen.  

Som vi ser det väger mannens ord tyngre än kvinnans. Det blir även tydligt att kvinnans 

handlingsutrymme inskränks på grund av mannens makt då den kvinnliga kroppen anses vara 

sexuellt tillgänglig. I det manligstyrda samhället tilldelas kvinnan en roll i vilket hennes 

självbestämmande inte respekteras och är tvungen att handla utifrån den makten som mannen 

utövar. Kvinnan måste anpassa sin klädsel, beteende och platsvistelse för att inte ska betraktas 

som sexuellt tillgänglig för mannen. Detta är ett ständigt återskapande av gamla tiders synsätt 

där kvinnan är underordnad mannen.   

Vi har även svårt att tro att ändring av samtycket i sexualbrottslagen skulle förändra allt, dock 

kan det kanske vara en bit på vägen, då vi menar att ett fokus på själva kränkningen som sker 

vid våldtäkt hade varit en bättre lösning. Vi anser att samtycke vid sexualbrott är till för att 

skydda brottsoffret, men vad som framkom klart i Lundamålet, så ansågs en misstolkning av 

ett samtycke har uppstått hos gärningsmannen och därför räckte det inte för att fälla förövaren 
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trots att målsägande påstod att det inte fanns något samtycke. Vi tror därför att samtycke inte 

är till för att skydda kvinnan då på grund av de manliga strukturens påverkan, skyddas därför 

förövare i detta fall mer. Att då istället förtydliga lagen så att en kränkning av en individs 

integritet läggs i fokus hade gjort bedömningen av våldtäkt klarare samt att de patriarkala 

strukturerna inte får möjlighet att genomsyras i rättssystemet. 

Som vi ser det kan studiens resultat vidga vyer för samhällsindivider om att det till viss mån 

fortfarande råder ojämlikhet mellan könen både i samhället och i den rättsliga bedömningen. 

Det är dock viktigt att uppmärksamma att det pågår ständig utveckling för en mer jämställdhet 

i samhället, vilket vi hoppas även ska förbättra bedömningen av brott, speciellt vid 

sexualbrott. 

Som Andersson framför i sin doktorsavhandling Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk 

analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp (2004) poängterar hon att det finns 

brister i den rättsliga bedömning av våldtäkt där offret ifrågasätts på grund av att den manliga 

maktstrukturen. Resultaten som vi kommit fram kan därför ha sin likhet i Anderssons 

slutsatser. Även Jeffners resultat i avhandlingen Liksom våldtäkt, typ (1998) kan koppla till 

vårt resultat om att det uppstår en möjlighet för mannen att tolka kvinnans samtycke vid 

sexuellt umgänge. Tolkningsmöjligheten leder då till ett stort handlingsutrymme, något som 

försvårar appliceringen av samtycke vid den rättsliga bedömningen. 

 

9. Slutord och framtida forskning 

Utifrån vår informationsinsamling av sekundärdata har vi kommit fram till relevanta 

slutsatser. Då vi anser att vårt val av att bara använda sekundärdata har gjort att vi kunna 

samla in rikligt med material och kunnat bearbeta informationen på ett djupgående sätt. Till 

skillnad ifrån om vi hade kombinerat sekundär och primärdata då bearbetningen inte skulle bli 

lika djupgående av sekundärdata som vi anser är viktigt i denna uppsats. Vi måste dock även 

vara medvetna om att ämnet är stort och att ingen insamling av primärdata har gjorts, vilket 

kan orsaka att slutsatserna som vi kommit fram till upplevs som svaga. På grund av tidsbrist 

valde vi att fokusera på endast ett fall, något som också kan anses vara en svaghet. Men 

emellertid kan det i framtiden öppna upp för en utvecklad studie där flera rättsfall kan 

jämföras samt ett insamlande av primärdata i form av enkäter eller intervjuer kan göras. 



 
 

46 
 

Det finns även andra aspekter som kan tas för framtida forskning inom ämnet, som 

exempelvis inriktningar på kvinnan som förövare, sexuella övergrepp på barn eller sexuella 

övergrepp i nära relationer samt även studier om våldtäkter som sker där offret är en 

prostituerad.   
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