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Summary 
In case B554-15 from Borås District Court and case B3118-16 from Court of 

Appeal for Western Sweden, a gendered man was impeached for having raped a 

gendered woman. The accused was charged with having performed sexual acts 

on the complainant, improperly exploiting the fact that she was in a particularly 

vulnerable situation. The accused was convicted by Borås tingsrätt for having 

raped the complainant. However, the Court of Appeal for Western Sweden 

reversed the decision and acquitted the accused, referring to the fact that he had 

thought she was sleeping while she was actually stricken with grave fear.  

 

Performing sexual acts on a person who is either sleeping, or stricken with grave 

fear are both considered to constitute rape according to Swedish penal law, since 

both of the states are considered to constitute a particularly vulnerable situation 

for the victim. Under Swedish penal law, the course of events according to 

perpetrator’s envision is supposed to correspond with the actual course of events 

as far as they are proven in the process, for the court to be able to convict the 

accused for having committed a crime. There is no explicit Swedish regulation, 

nor any Swedish judicial precedent which establishes a requirement of intent in 

cases like the one described above. Moreover, the are no studies to be found of 

this case. The objective of this thesis is to examine how the grounds of the two 

courts’ judgments can be understood in relation to established law as well as 

feminist legal theories of sexual violence.   

 

This thesis shows that the examined grounds of the judgments can be questioned 

on the basis of legislative history and doctrine within Swedish penal law. Within 

these sources of law there is endorsement for the crime’s objective prerequisites 

to be considered to be covered by the perpetrator’s intent in cases with alternative 

prerequisites. This is so even though the accused’s intent covers another 

prerequisite than the one that de facto has been fulfilled. In addition, the thesis 

shows that the grounds of judgment confirm the feminist legal theories on sexual 

violence presented herein.   
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Sammanfattning  
I mål B554-15 från Borås tingsrätt och mål B3118-16 från Hovrätten för Västra 

Sverige var en i domstolen könad man åtalad för att ha våldtagit en i domstolen 

könad kvinna. Den tilltalade påstods ha genomfört sexuella handlingar genom 

att otillbörligt ha utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation. Den tilltalade fälldes för våldtäkt i tingsrätten. I hovrätten friades han 

eftersom han trodde att målsäganden sov när hon i själva verket var drabbad av 

allvarlig rädsla då handlingarna utfördes.  

 

Att utföra sexuella handlingar på en person medan hen sover respektive är 

drabbad av allvarlig rädsla utgör våldtäkt enligt 6:1 2 st BrB då båda tillstånden 

kan utgöra en särskilt utsatt situation. Enligt täckningsprincipen ska 

gärningspersonens föreställda händelseförlopp i tillräcklig grad korrespondera 

med det verkliga händelseförloppet så långt detta är bevisat i processen för att 

uppsåtet ska vara täckt. Det finns ingen uttrycklig reglering av kravet på uppsåt 

vid situationer som den i fallet. Vidare finns det inte heller något prejudicerande 

avgörande på området, eller vetenskapliga studier som behandlar rättsfallet. Den 

här uppsatsen syftar till att undersöka hur tingsrättens samt hovrättens domskäl 

förhåller sig till gällande rätt samt genusrättsvetenskapliga teorier om sexuellt 

våld.  

 

Uppsatsen visar att de granskade domskälen kan ifrågasättas i förhållande till 

förarbeten och den straffrättsliga doktrinen. Det finns i dessa rättskällor stöd för 

att kravet på täckning är uppfyllt i de fall det rör sig om alternativa brottsrekvisit, 

även om gärningspersonens uppsåt skulle hänföra sig till ett annat brottsrekvisit 

än det som faktiskt har uppfyllts. Vidare konstaterar uppsatsen att domskälen 

bekräftar en stor del av genusrättsvetenskapliga teorier om sexuellt våld. 
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1 Inledning 
1.1 Allmänt 
I mars 2018 lade regeringen fram ett förslag till en ny sexualbrottslagstiftning 

med förhoppningen att vända den negativa utvecklingen av ökade sexualbrott 

och den låga anmälningsbenägenheten av sexualbrott i Sverige.1 

Sexualbrottsoffers bristande tilltro till rättssystemet återspeglas i 

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik. Enligt den Nationella 

trygghetsundersökningen uppgav 2,4 % av befolkningen mellan 16-79 år att de 

utsatts för sexualbrott under 2016.2 Enligt BRÅ motsvarar detta ca 181 000 

personer,3 de 20 300 anmälda sexualbrotten under 2016 utgör en betydligt 

mindre del.4 I normalfallet är det en man som utsätter en kvinna. Enligt BRÅ var 

brottsoffren kvinnor i 96 % av de anmälda våldtäkterna mot vuxna år 20165, och 

i 99 % av dessa fall misstänktes män som gärningspersoner6. 

 

Regeringen anger i lagförslaget att det krävs ett heltäckande och tydligt 

straffrättsligt skydd för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp. Vidare 

menar regeringen att det, utöver detta, krävs ett väl fungerade rättsväsende med 

god kunskap i och förståelse för frågor om sexualbrott.7  

 

En fundamental förutsättning för tilltron till rättsväsendet är att domstolar dömer 

i enlighet med gällande rätt, men även att de har kunskap och förståelse för 

sexualbrottens natur och orsaken till dessa. Det är därför intressant att studera 

vilken syn på sexualitet och sexualbrott de dömande organen ger uttryck för i 

sina domar. I denna uppsats analyserar jag en av de våldtäktsdomar som 

meddelades under 2016 i Sverige.  

 

                                                
1 Regeringskansliet: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. 
2 BRÅ: Nationella Trygghetsundersökningen 2017 s. 7. 
3 BRÅ: Våldtäkt och sexualbrott. 
4 BRÅ: Sammanfattning misstänkta 2016 s. 15.  
5 Ibid. s. 16.  
6 Ibid. s. 30. 
7 Prop. 2017/18:177 s. 15. 
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1.2 Syfte och problemformulering 
Få domar jag har läst har etsat sig fast så hårt i mitt minne som de i mål B 554-

15 och B 3118-16. Det är ett för mig unikt våldtäktsfall med ett oväntat utfall, 

som inte fått den uppmärksamhet jag anser att det förtjänar. Ingen studie har, i 

skrivande stund, publicerats om målet.  

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur domarna förhåller sig till gällande rätt och 

de principer och regler som ställs upp i de formella rättskällorna. Därutöver 

syftar uppsatsen till att anlägga ett annat perspektiv på domskälen genom att 

studera dem utifrån genusrättsvetenskapliga teorier. Jag vill undersöka hur just 

detta fall förhåller sig till tidigare forskning inom genusrättsvetenskapen. 

 

Uppsatsens frågeställningar är formulerade efter uppsatsens tvådelade syfte och 

lyder:  

• Hur förhåller sig domskälen i mål nr B3118-16 och mål nr B554-15 till 

gällande rätt?  

• Hur förhåller sig domskälen i mål nr B3118-16 och mår nr B554-15 till 

genusrättsvetenskapliga teorier om sexuellt våld?   

 

1.3 Metod och teori  
Frågeställningarna kräver ett dubbelt metodologiskt angreppssätt. För att 

besvara frågan om hur domskälen förhåller sig till gällande rätt används 

rättsdogmatisk metod. Frågan om hur domskälen förhåller sig till 

genusrättsvetenskapliga teorier om sexuellt våld besvaras genom användandet 

av en rättsanalytisk metod, enligt Claes Sandgrens definition8, med 

utgångspunkt i genusrättsvetenskapliga teorier.  

 

1.3.1 Rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod  
Den rättsdogmatiska metodens huvuduppgift är att tolka och systematisera 

gällande rätt.9 Till hjälp finns rättskälleläran som anger vilka källor som ska 

                                                
8 Sandgren (2015) s. 45 ff. 
9 Gunnarsson och Svensson (2009) s. 91. 
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användas, hur de ska viktas mot varandra och tolkas.10 Kort sagt innebär 

metoden att med hjälp av rättskälleläran söka svaret på frågan vad som är 

gällande rätt.11 De rättskällor som anses ingå i rättskälleläran är lagstiftning, 

rättspraxis, lagförarbeten och doktrin.12  

 

Den rättsanalytiska metoden är en rättsvetenskaplig metod som kan användas för 

forskning som syftar till att inte enbart fastställa gällande rätt, utan även 

analysera och problematisera rätten. Analysen kan enligt Sandgren utgå ifrån en 

infallsvinkel av något slag, för vilket denna uppsats har ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv. Tanken med detta är att anlägga ett externt 

perspektiv på rätten och inte enbart fokusera på rättens egen logik.13  

 

1.3.2 Genusrättsvetenskaplig teori 
Genusrättsvetenskap har utvecklats i ett nordiskt sammanhang, influerad av den 

internationella traditionen feminist legal studies. Kunskapsfältet har växt fram ur 

en kritik mot att rätten som maktordning präglas av en manlig norm och att rätten 

inte är användbar för många av de samhällsproblem som framförallt drabbar 

kvinnor.14 Inom genusrättsvetenskapen betraktas rätten som en maktordning 

vilken ger reella effekter i människors liv, istället för ett abstrakt idésystem. 

Inom kunskapsfältet finns vissa grundantaganden att utgå från i synen på 

juridiska metoder. Bland annat att rätten tolkas av människor och tillämpas på 

ett sätt som ger effekter på andra människor, och att rätten har en normerande 

verkan. Därför måste rätten förstås i sin konkreta kontext.15 Frågor relevanta för 

kunskapsfältet är sambandet mellan kön och rätt – hur produceras och 

reproduceras föreställningar om kön och maktrelationer i rätten?16 Relevant för 

just detta uppsatsämne blir forskning som inriktat sig på hur sexualitet och 

sexualbrott konstrueras i det straffrättsliga systemet vilken jag redogör för under 

avsnitt 1.4.17  

                                                
10 Svensson i Korling och Zamboni (2013) s. 278. 
11 Andersson (2004) s. 38.  
12 Kleineman i Korling och Zamboni (2013)  s. 21.  
13 Sandgren (2015) s. 45 ff. 
14 Svensson i Korling och Zamboni (2013) s. 275f. 
15 Ibid. s. 280. 
16 Gunnarsson och Svensson (2009) s. 11.  
17 Wegerstad (2015) s. 23.  
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För att kunna föra ett givande resonemang är en viktig utgångspunkt att, precis 

som regeringen och den så kallade Kvinnovåldskommissionen gjort, erkänna att 

makt och inflytande är ojämnt fördelat mellan kvinnor och män i samhället och 

att samhällets strukturer är uppbyggda efter en manlig norm.18 

 

1.4 Forskningsläge 
Slagen dam, en omfångsundersökning av mäns våld mot kvinnor, utfördes 2001 

på uppdrag av dåvarande regering och Brottsoffermyndigheten och är den första 

svenska i sitt slag.19 Våldet beskrivs i rapporten som ett uttryck för, och förklaras 

även bidra till att reproducera, manlig överordning på ett strukturellt plan. I 

rapporten framhålls att mäns våld mot kvinnor formar synen på vad det innebär 

att vara man respektive kvinna.20 

 

Susan Brownmiller beskriver våldtäkt som ett maktutövande och inte ett uttryck 

för sexualitet. Hon dementerar föreställningen om att det är något som begås av 

en irrationell, impulsiv och okontrollerbar lust. Hon är av åsikten att det istället 

kan förstås som en mekanism genom vilken män upprätthåller sin makt över 

kvinnor.21  

 
Catharine MacKinnon menar att mäns sexuella våld mot kvinnor är normaliserat 

och kan ses som ett sätt att bevaka och upprätthålla en maktordning mellan 

könen. Hon är av uppfattningen att viss grad av våld romantiseras som 

acceptabel.22  

 

Ulrika Andersson har forskat kring hur rättskyddssubjektet konstrueras i 

avgöranden om sexuella övergrepp. Hon visar hur den rättsliga prövningen av 

gränsdragningen av sexuella övergrepp producerar ett kvinnligt rättssubjekt med 

en passiv sexualitet. Rättsskyddssubjektets kropp ses som tillgänglig till dess hen 

                                                
18 Skr. 1996/97:41 s. 4, SOU 1994:56 s. 15, SOU 1995:60 del A s. 100f, 105f. 
19 Lundgren (2001) s. 7f.   
20 Ibid. s. 21. 
21 Brownmiller (1977)  s. 332. 
22 MacKinnon (2005) s. 130. 



 9 

själv gjort den otillgänglig genom aktivt motstånd.23 Andersson pekar även på 

hur straffrätten utgår från ett modernt autonomt rättssubjekt som agerar rationellt 

utifrån en fri och oberoende vilja.24 

 

MacKinnon är av uppfattningen att våldtäktsbrottet är utformat och tillämpas 

utifrån den misstänkta våldtäktsmannens perspektiv medan den utsatta kvinnans 

perspektiv saknas. Handlingar som upplevs som övergrepp ses inte som ett 

sådant i lagens mening.25 ”The practice is formally illegal but seldom found to 

be against the law.”26. 

 

Nicola Lacey menar att de kroppsliga och känslomässiga aspekterna av sexuella 

övergrepp, som i andra delar av samhället framhålls som det värdefulla med 

sexualitet, exkluderas i den straffrättsliga diskursen. Som exempel tar hon upp 

missbruk av förtroende, påförande av skam, förnedring och objektifiering.27 

  

Ngaire Naffine ifrågasätter att skadan vid våldtäkt inte formuleras utifrån 

kvinnors levda erfarenhet utan istället utifrån abstrakta teorier. Hon pekar på 

vikten av att koppla rätten till den samhälleliga kontext den verkar inom.28 

 

Suzanne Wennberg skriver om ”[…]konsten att medvetet hålla sig i 

okunnighet”29 och hur en förövares invändning om att han trott att offret 

samtyckt leder till att han inte uppfyller uppsåtskravet i förhållande till 

våldtäktsparagrafens tvångsrekvisit. Hon pekar på att uppfattningen av vad som 

utgör ett samtycke till sex definieras utifrån sexualbrottsligheten. Det tycks 

finnas en slags presumtion att en kvinna som uppträtt på visst sätt får anses ha 

gett uttryck för samtycke till sex med i princip vem som helst. Wennberg jämför 

detta med uppfattningen att samtycke föreligger med grund i det faktum att bilar 

parkerade på en viss gata alltid blivit stulna.30 

                                                
23 Andersson (2004) s. 234ff.  
24 Ibid. s. 270 f.  
25 MacKinnon (2005) s. 131. 
26 Ibid. s. 131. 
27 Lacey (1998) s. 61. 
28 Naffine (2009) s. 223ff. 
29 Wennberg (2014) s. 81. 
30 Ibid. s.81f. 
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Diesen och Diesen lyfter myter om idealbrottsoffret. Författarna målar upp en 

bild av en ärbar kvinna som till vilket pris som helst försvarar sig från 

övergreppet. ”Skulle hon överleva finns det alltid en misstanke om att hon gav 

efter för sina lustar och ska därför betraktas som en fallen kvinna.”31.  Författarna 

kopplar denna gamla myt till den skepsis som förekommer i de fall skador på 

våldtäktsoffret eller förövaren saknas.32 

 

1.5 Material  
Den rättsanalytiska metoden motiverar att material utöver etablerade rättskällor 

analyseras. Materialet som presenterats i föregående avsnitt utgör samtliga 

genusrättsvetenskapliga teorier om sexuellt våld som valts ut då de är centrala 

på området.  

 

Rättsutredningsmaterialet i kapitel 2 utgörs av lagtext, lagförarbeten, rättspraxis 

och juridisk doktrin. Vid orienterandet mellan dessa källor har den digitala 

versionen av Brottsbalken m.m. av Bergren m.fl. varit till stor hjälp. I kapitel 2 

hänvisar jag till en medicinsk studie om allvarlig rädsla i syfte att kontextualisera 

tillståndet och fördjupa förståelsen för innebörden av det.  

 

Materialet i kapitel 3 utgörs uteslutande av tingsrättens och hovrättens domar i 

mål B 554-15 och B 3118-16.  

 

I kapitel 4 analyseras resultatet från granskningen i kapitel 3 utifrån det som 

redogjorts för under kapitel 2 om gällande rätt, samt det teoretiska ramverk som 

presenterats under avsnitt 1.3.2 och avsnitt 1.4 ovan.  

 

1.6 Avgränsningar och terminologi 
I kapitlet om gällande rätt läggs störst fokus på 6:1 2 st BrB och rekvisitet 

allvarlig rädsla då det är de delar som är aktuella för målet i fråga. Jag har valt 

                                                
31 Diesen & Diesen (2013) s. 38. 
32 Ibid. s. 38. 
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att hänvisa till enbart en medicinsk studie då huvudsyftet är att kontextualisera 

och förstå tillståndet allvarlig rädsla.  

 

Urvalet av teorier under avsnitt 1.3.2 och 1.4 har skett enligt vad som i min 

mening framstått som relevant för fallet i fråga. Min avsikt är att ge en 

övergripande bild av den forskning som bedrivits på området.  

 

När jag redogör för domskälen har jag valt att utelämna namn och detaljer jag 

bedömt vara olämpliga att nämna med hänsyn till etiska överväganden. Jag 

beskriver omständigheternas art och karaktär, men utelämna de specifika fakta 

jag finner irrelevanta för analysen.  

 

Jag använder mig i denna uppsats av könsbegreppen man och kvinna för att 

synliggöra strukturella maktförhållanden. Begreppet kön i lagstiftning avser de 

binära biologiska könen, men används inom genusrättsvetenskap även i andra 

betydelser.33   

I uppsatsen syftar jag på de socialt konstruerade könen, enligt Judith Butlers 

definition34, för att inte osynliggöra existensen av andra könsidentiteter än de 

binära. För ett så könsneutralt språk som möjligt använder jag mig av det 

personliga pronomenet hen i de fall könstillhörigheten är okänd, och en istället 

för man som indefinit pronomen.  

 

1.7 Disposition  
Uppsatsen inleds med ett beskrivande kapitel om gällande rätt med en avgränsad 

utgångspunkt i våldtäktsbestämmelsen med särskilt fokus på rekvisitet allvarlig 

rädsla samt uppsåtkravet. Jag redogör i detta kapitel även kort för medicinska 

studier kring allvarlig rädsla. I det därpå följande kapitlet redogör jag för 

tingsrättens och hovrättens domskäl. Analysen i kapitel 4 redogör för svaret på 

uppsatsens frågeställning. Uppsatsen rundas av med några avslutande 

reflektioner.  

  
                                                
33 Svensson i Korling och Zamboni (2013) s. 274. 
34 För vidare förståelse se Butler (1990). 
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2 Gällande rätt  
2.1 Våldtäkt   
Våldtäkt regleras i 6:1BrB och bestämmelsens två första stycken lyder:   

 
Den som genom misshandel eller annars med våld eller 
genom hot om brottslig gärning tvingar en person till 
samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 
jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i 
lägst två och högst sex år.  
 
Detsamma gäller den som med en person genomför ett 
samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket 
är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att 
personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig 
rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 
kroppsskada eller psykisk störning eller annars med 
hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt 
utsatt situation. 

 

Skyddsintresset för våldtäktsbestämmelsen är den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten.35 Bestämmelsens första stycke reglerar situationer där 

offret kan värja sig mot det sexuella övergreppet. Kravet på tvång innebär att 

offrets självbestämmanderätt ska ha kränkts, handlandet ska ha utförts utan 

offrets fria val. Således är offrets preferenser eller inställning till själva 

handlingen irrelevant vid bedömningen av om tvång har förekommit.36  

 

Våldtäktsbestämmelsens andra stycke avser att skydda offer som befinner sig i 

en särskilt utsatt situation. I en sådan situation har offret klart begränsade 

möjligheter att, och förväntas inte kunna, freda sin sexuella integritet. 

Uppräkningen av de omständigheter och tillstånd som kan innebära att offret 

befinner sig i en särskilt utsatt situation är exemplifierande: fler tillstånd än de 

uppräknade kan omfattas.37 Bedömningen av huruvida offret befinner sig i en 

särskilt utsatt situation ska göras utifrån situationen i dess helhet. 

Omständigheter kring offrets person, yttre förhållanden eller andra 

                                                
35 Prop 2012/13:111 s. 28.  
36 Bäcklund mfl.: Brottsbalken m.m. under rubriken Kravet på tvång. 
37 Ibid. under rubriken Otillbörligt utnyttjande av någon I en särskilt utsatt situation. 
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omständigheter kan sammantaget bedömas skapa en särskilt utsatt situation.38 

Kravet på att utnyttjandet ska vara otillbörligt innebär att den sexuella 

handlingen ska ha inneburit ett angrepp på den sexuella integriteten.39  

 

I förarbetena inför ändringarna i brottsbalken 1984 klargjordes att offrets 

handlande före övergreppet samt parternas inbördes relation saknar betydelse 

vid prövningen av åtalet, men att det ”någon gång” kan få betydelse vid 

avgörande om uppsåtsrekvisitet är uppfyllt.40 I förarbetena till 2005 års 

sexualbrottsreform anges att frågor om kvinnans sexuella vanor, klädsel, 

uppträdande och i övrigt allmänna leverne saknar betydelse för frågan om en 

straffbar gärning begåtts och därför inte bör förekomma i domskälen.41 

 

2.1.1 Rekvisitet allvarlig rädsla 
Genom en lagändring 2013 lades allvarlig rädsla till i uppräkningen av exempel 

på omständigheter som innebär en särskilt utsatt situation. Enligt förarbetena 

ska det röra sig om en rädsla av kvalificerat slag för att den ska kunna betraktas 

som allvarlig. Som exempel på sådan omnämns tillståndet frozen fright. Här 

avses situationer där offret möter övergreppet med passivitet då hen blivit 

paralyserad av skräck på grund av gärningspersonens beteende. Förarbetena 

nämner även att passiviteten kan vara en medveten strategi för att inte bli utsatt 

för våld. Avgörande för bedömningen är hur situationen tedde sig utifrån offrets 

synpunkt.42 

 

2.1.2 Tillståndet allvarlig rädsla  
Tillståndet tonic immobility, även kallat frozen fright, har länge varit känt för att 

drabba vissa djur i situationer som framkallar rädsla. Senare studier visar att detta 

paralyserande tillstånd även kan utlösas hos människor som utsätts för en 

traumatisk upplevelse.43 I studien ”Tonic immobility during sexual assault” 

                                                
38 Prop. 2012/13:111 s. 112. 
39 Bäcklund mfl.: Brottsbalken m.m. under rubriken Otillbörligt utnyttjande av någon I en 
särskilt utsatt situation. 
40 Prop. 1983/84:105 s. 20. 
41 Prop. 2004/05:45  s. 23, jfr Diesen & Diesen (2013) s. 39. 
42 Prop. 2012/13:111 s. 113. 
43 Möller m.fl. (2017) s. 932. 
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genomfördes intervjuer av 298 våldtäktspatienter vid Akutmottagningen för 

våldtagna vid Södersjukhuset i Stockholm.44 Tillståndet beskrivs i studien som 

ett ofrivilligt, tillfälligt frystillstånd med avsaknad av känslan av smärta och 

oförmåga att ge ljud ifrån sig, utan att offret blivit medvetslöst. Tillståndet 

utlöses av att en reflex styrd av det autonoma nervsystemet aktiveras och kan 

inte påverkas med viljan.45 Studien visar att 70 % av deltagarna hade drabbats 

av en frysreaktion vid övergreppet.46 

 

2.2 Uppsåt och täckningsprincipen 
För att ett handlande ska medföra straffansvar krävs det enligt 1:2 BrB att 

gärningen begåtts med uppsåt, om inte annat framgår av den enskilda 

brottsbestämmelsen. För våldtäkt krävs uppsåt till samtliga rekvisit i 6:1 BrB.  

 

Enligt täckningsprincipen ska gärningspersonens uppsåt täcka den rättsstridiga 

gärningen vid tiden för den kontrollerade gärningen.47 Om gärningspersonen har 

en tillräckligt felaktig bild av händelseförloppet anses hen inte haft uppsåt till 

gärningen.48 Täckningsprincipen innebär enbart att gärningspersonens uppsåt 

ska omfatta de rekvisit som anges i straffbestämmelsen. Det måste alltså 

undersökas i vilken utsträckning uppsåtet måste täcka det rättsliga innehållet 

bakom varje rekvisit i varje straffbestämmelse. I vissa fall räcker det att uppsåtet 

täcker det verklighetsunderlag som klassificeras utgöra det rättsliga innehållet i 

ett rekvisit.49 Dennis Martinsson beskriver täckningskravet som en bedömning 

av i vilken utsträckning det krävs att gärningspersonen förstod vad hen gjorde 

för att det ska anses vara rimligt att lasta henom för ett uppsåtligt brott. 

Martinsson anser att det i första hand bör åligga lagstiftaren att bedöma 

omfattningen av kravet på uppsåtstäckning.50  

 

                                                
44 Möller m.fl. (2017) s. 933. 
45 Ibid. s. 932f.  
46 Ibid. s. 935. 
47 Jareborg (2001) s. 334. 
48 Martinsson (2016) s. 294. 
49 Martinsson (2016) s. 313. 
50 Martinsson (2016) s. 295f. 
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I förarbetena till den senaste ändringen av sexualbrottslagstiftningen nämns att 

vid uppsåtsbedömningen ställs inget krav på att gärningspersonen själv 

klassificerar målsägandens tillstånd som en särskilt utsatt situation. Det räcker 

att gärningspersonen haft uppsåt till att de omständigheter eller sakförhållanden 

som domstolen ska göra en bedömning av förekommit vid gärningstillfället.51 

Gärningspersonen måste åtminstone uppfylla ett likgiltighetsuppsåt, vilket 

innebär att hen ska ha insett risken för att omständigheterna förelegat, och 

förhållit sig likgiltig inför förekomsten av den.52 

 

Gärningspersonens uppfattning om gärningen hen begår och dess följder ska i 

huvudsak överensstämma med det faktiska händelseförloppet. Det är omtvistat 

hur stor skillnaden mellan dessa två ”verkligheter” får lov att vara för att kravet 

på täckning ska vara uppfyllt, men klart är att fullständig överensstämmelse inte 

krävs.53 I vilken utsträckning subjektiv täckning krävs berörs sällan i de enskilda 

straffbestämmelserna, frågan har inte heller grundläggande redovisats för i 

praxis.54 Asp och Ulväng preciserar täckningsprincipen på följande vis:  

 
För att den rättsstridiga gärningen skall vara täckt måste 
i princip följande fråga besvaras jakande: Antag att den 
verklighetsbild som gärningsmannen har (och således 
omfattas av hans uppsåt/oaktsamhet) vore riktig; skulle 
han i så fall anses ha förövat samma rättsstridiga gärning 
som han faktiskt har gjort?55  

 

Författarna förtydligar detta vidare genom att ange att i de fall det rör sig om 

alternativa brottsrekvisit är täckningsprincipen uppfylld även om 

gärningspersonens uppsåt skulle hänföra sig till ett annat brottsrekvisit än det 

som faktiskt har uppfyllts. Som exempel tas ocker upp där gärningspersonens 

uppsåt täcker utnyttjande av lättsinne, men själva handlandet utgör utnyttjande 

av trångmål.56 Denna uppfattning har stöd av Straffansvarsutredningens 

betänkande som anger i sak samma exempel och förklaring.57 

                                                
51 Prop. 2012/13:111 s. 113. 
52 Borgeke (2015) s. 385, jfr NJA 2004 s. 176. 
53 Asp & Ulväng (2013) s. 324f., jfr Borgeke (2015) s. 383. 
54 Borgeke (2015) s. 383. 
55 Asp & Ulväng (2013) s. 327. 
56 Ibid. s. 327. 
57 SOU 1996:185 s. 89. 
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3 Rättsfallet   
I fallet var en av domstolen könad man åtalad för våldtäkt på en av domstolen 

könad kvinna58. Enligt gärningsbeskrivningen hade den tilltalade utfört sexuella 

handlingar jämförliga med samlag på målsäganden och otillbörligt utnyttjat att 

målsäganden på grund av sömn och berusning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Nästintill hela det 

faktiska händelseförloppet var ostridigt mellan parterna i båda instanserna. Ändå 

nådde domstolarna två helt olika domslut. 

 

3.1 Tingsrättens dom 
Målet var uppe för prövning i Borås tingsrätt. Tingsrättens domskäl inleds med 

en utförlig beskrivning av parternas tidigare inbördes förhållande. Den beskriver 

hur länge parterna känt varandra, under hur lång tid därav de haft ett 

parförhållande samt hur långt innan handlandet utfördes parförhållandet 

avslutats. Tingsrätten anger att parterna under sitt parförhållande har talats vid 

om hur det skulle kännas att vakna medan en fick oralsex av sin partner. 

Tingsrätten förtydligar att samtalet förmodligen handlat om att den tilltalade 

skulle få, och målsäganden ge oralsex.  

 

Domskälen fortsätter med en redogörelse för målsägandens inställning till sin 

sexuella läggning efter parförhållandets slut. Tingsrätten beskriver parternas 

fortsatta kontakt efter parförhållandets slut, och redogör för deras sexuella 

umgänge veckorna innan gärningstillfället. Domskälen redogör vidare för 

målsägandens agerande efter gärningstillfället: hur länge hon stannat kvar för att 

ladda sin telefon samt hennes umgänge med den tilltalade och hans familj 

veckorna efter. Tingsrätten beskriver även parternas inställning till att sova i 

samma säng efter händelsen. Den redogör även för målsägandens psykiska 

hälsotillstånd före och efter händelsen, och att hon behövt tid att tala med andra 

för att förstå hur hon borde se på den.  

 

                                                
58 Härefter benämnda tilltalad respektive målsägande.   
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Domstolen beskriver vidare den tilltalades känslor efter händelsen och hans 

inställning till att följa med målsäganden till polisen för att göra en anmälan. 

Vidare redogör tingsrätten i sina domskäl för de tidigare händelserna under 

kvällen då handlingarna ägde rum. Redogörelsen innehåller en beskrivning av 

målsägandens sociala aktiviteter och alkoholintag, hennes attraktion till en av 

domstolen kvinnligt könad person samt rädslan och obehaget som fick henne att 

lämna de sociala aktiviteterna för att umgås med den tilltalade. Vidare beskriver 

domstolen vilken tid hon lade sig för att sova medan den tilltalade stannade uppe, 

samt huruvida sexuell spänning förelegat dem emellan under natten. Tingsrätten 

redogör för målsägandens bristande minne kring sin klädsel då hon gick och lade 

sig.  

 

Tingsrätten beskriver händelseförloppet för den åtalade gärningen som att 

målsäganden vaknat när hon kände den tilltalade närma sig hennes underliv, och 

hur den tilltalade vänt på målsäganden mellan olika positioner medan han 

utförde sexuella handlingar på henne. Domstolen redogör för att han upprepade 

gånger frågat henne om hon var vaken. Målsäganden beskrivs ha låtsats sovit 

eftersom att hon vaknat och ”frusit till”, livrädd för vad som skulle hända om 

hon visade att hon var vaken. Tingsrätten noterar att målsäganden förklarat 

rädslan med att den tilltalade aldrig tidigare visat aggressiva tendenser men nu 

framstod som en helt annan människa än den mycket nära och förtrogna vän hon 

lärt känna honom som. Det ändrade beteendet fick henne att tro att han kunde bli 

våldsam. Domstolen redogör för den tilltalades förklaring om att han utfört 

handlingarna för att tillfredsställa målsäganden och inte sig själv.  Vad gäller de 

sexuella handlingarna menar domstolen att parterna lämnat i huvudsak 

samstämmiga uppgifter, men att det inte är visat att samlag eller utlösning 

förekommit.  

 

Tingsrätten redogör grundligt för detaljerna i en av målsäganden nedtecknad 

minnesanteckning från kort efter händelsen. Däri beskrivs målsägandens tankar 

och reflektioner under händelseförloppet: huruvida hon känt smärta samt vad 

hon tror att den tilltalade tänkt kring sitt handlande. Vidare citerar tingsrätten ett 

sms målsäganden skickat till en vän någon dag efter händelsen vari hon förklarar 

hur hon hade sett på händelsen om den skett när de var i en parrelation.  



 18 

 

Vid bedömningen av huruvida målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation finner tingsrätten att målsägandens passivitet varken berott på 

berusning eller att hon varit sömndrucken. Istället menar domstolen att det redan 

genom målsägandens egna uppgifter står klart att hon upplevt händelseförloppet 

klarvaken och att hon med sannolikhet har vaknat redan innan den tilltalade 

börjat beröra henne sexuellt.  

 

Vad gäller den tilltalades uppsåt anser tingsrätten att han haft uppsåt till ett 

agerande som är att beteckna som våldtäkt då han själv angett att han utförde 

handlingarna på målsäganden i tron om att hon sov. Vidare konstaterar 

tingsrätten att det faktum att målsäganden inte sovit utan låtsas sova på grund av 

rädsla inte kan ”[…]räknas [den tilltalade] tillgodo”. Den menar att detta gäller 

särskilt eftersom målsäganden förklarat att hon hållit sig passiv på grund av 

rädsla för den tilltalade, samtidigt som den tilltalade sagt att han varken 

ifrågasätter hennes rädsla eller att hon på grund av den låtsats sova. Tingsrätten 

fann åtalet styrkt och att gärningen var att rubricera som våldtäkt.  

 

Vid straffvärderingen anger tingsrätten att parterna tidigare talat med varandra 

om det som den tilltalade utfört på målsäganden. Den drar därifrån slutsatsen att 

de båda därför anses ha haft en viss acceptans för ”sådana handlingar” eftersom 

det inte framkommit att någon av dem motsatt sig utföra dem då de tidigare talat 

om saken.  

 

Vid påföljdsbedömningen konstaterar tingsrätten att den tilltalade tidigt 

accepterat målsägandens uppfattning om brottet och beskriver handlandet som 

”[…]ett utslag av ungdomligt oförstånd i en särpräglad relation.”. Han döms till 

villkorlig dom förenad med samhällstjänst motsvarande brottets 

straffmätningsvärde om 9 månader.  
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3.2 Hovrättens dom 
Tingsrättens dom överklagades av den tilltalade och prövades av Hovrätten för 

Västra Sverige. Åklagaren justerade gärningsbeskrivningen till att innefatta att 

målsäganden varit livrädd och förskräckt.  

 

Hovrätten konstaterar, i likhet med tingsrätten, att det är ostridigt att den 

tilltalade på den angivna tiden och platsen utfört de sexuella handlingarna han 

står åtalad för. Vid bedömningen av huruvida målsäganden befunnit sig i en 

särskilt utsatt situation kommer hovrätten, i likhet med tingsrätten, fram till att 

hon inte befunnit sig i det på grund av sömn eller berusning. Vid bedömningen 

av om målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av allvarlig 

rädsla konstaterar domstolen att: 

 

Ingenting har framkommit som talar för att [den 
tilltalade] vid tillfället uppträdde hotfullt, var våldsam 
eller att han tidigare under deras förhållande skulle ha 
uppträtt på ett sätt som inneburit att målsäganden kunde 
befara att han skulle bli aggressiv.  

 

Domstolen förklarar dock vidare att den inte ifrågasätter målsägandens 

förklaring till sin rädsla, vilken redogjorts för under avsnitt 3.1. Vad gäller 

bedömningen av om rädslan varit allvarlig hänvisar domstolen till förarbetenas 

klarläggande om att rädslan ska vara av kvalificerat slag59 och konstaterar att 

rekvisitet är uppfyllt mot bakgrund av vad målsäganden berättat. 

 

Sista ledet i hovrättens bedömning är att se ifall gärningen har subjektiv 

täckning. Domstolen konstaterar att den tilltalade uppgett att han uppfattat det 

som att målsäganden sov när gärningen utfördes och att inga omständigheter som 

tyder på att han varit medveten om målsägandens rädsla framkommit. 

Hovrättens slutsats blir således att den tilltalade ska frias eftersom att han inte 

kan ”[…]anses ha otillbörligt utnyttjat att målsäganden befann sig i en situation 

som den hon upplevde.”. Avslutningsvis tillägger domstolen att den 

                                                
59 2.1.1. 
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omständighet att den tilltalade felaktigt trodde att målsäganden sov inte kan leda 

till en annan bedömning. 
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4 Analys  
4.1 Domskälen i förhållande till gällande rätt  
4.1.1 Tingsrättens domskäl  
Vid tingsrättens bedömning av om målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation konstateras att hon befunnit sig i en sådan på grund av rädsla. 

Domstolen är av uppfattningen att passiviteten varit medveten från hennes sida 

och att hon ”låtsats sova” på grund av rädslan hon känt inför den tilltalade.60 

Rätten verkar således inte bedöma att hon befunnit sig i ett tillstånd av frozen 

fright,61 utan snarare att passiviteten varit en medveten strategi för att inte bli 

utsatt för våld.  

 

Vid bedömningen om subjektiv täckning menar tingsrätten att målsägandens 

passivitet inte kan räknas den tilltalade till godo, och att detta särskilt gäller 

eftersom hon förhållit sig passiv på grund av rädsla och att den tilltalade inte 

ifrågasatt detta.62 Vad domstolen egentligen menar med detta framstår som 

oklart. Menar tingsrätten att det faktum att den tilltalade inte ifrågasatt 

målsägandens rädsla, och att hon låtsats sova, innebär att han insett risken för att 

hon befunnit sig i ett tillstånd av allvarlig rädsla? Utifrån dessa få, otydligt 

formulerade rader i domen är det svårt att dra någon slutsats. 

 

Som nämnts är det vid bedömningen av om offrets sexuella 

självbestämmanderätt kränkts eller inte, vad gäller prövning av tvångsrekvisitet, 

irrelevant vad offret har tyckt om själva handlingen. Det är istället avsaknaden 

av möjlighet att fritt få välja som är det relevanta vid bedömningen.63 Trots detta 

citerar tingsrätten särskilt sms:et målsäganden skickat till sin vän där hon 

uttryckt sig om hur hon hade känt ifall den tilltalade gjort samma handling om 

de varit i ett parförhållande, vilket jag finner anmärkningsvärt. Viktigt att ha i 

åtanke i sammanhanget är dock att det aktuella målet inte rör en prövning av 

tvångsrekvisitet.  

                                                
60 3.1. 
61 2.1.2. 
62 3.1. 
63 2.1. 
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Vidare ifrågasätter jag att tingsrätten vid straffvärderingen fäster vikt vid att 

parterna under sitt parförhållande talats vid om hur det skulle kännas att den 

tilltalade vaknade av att få oralsex av målsäganden. Domstolen skriver:  

 
Det bör härvid noteras att parterna tidigare talat med 
varandra om det som [den tilltalade] nu gjort med 
Målsäganden och att båda parterna därvid förfallit [sic!] 
ha haft en viss acceptans för sådana handlingar, eftersom 
det inte framkommit att någon av dem motsatt sig att 
utföra dem då de tidigare talat om saken.  

 

Jag menar att det faktum att de diskuterat hur det skulle kännas ifall målsäganden 

utförde sexuella handlingar på den tilltalade då han sov, inte är samma sak som 

att diskutera ifall den tilltalade skulle göra det på målsäganden. Vidare vill jag 

även poängtera att samtalet förekommit i en annan kontext än den som förelåg 

vid gärningstillfället då det framgår av domskälen att de då var i ett 

parförhållande.  

 

Jag vill rikta uppmärksamhet mot tingsrättens detaljerade redogörelse av en rad 

omständigheter som tycks irrelevanta för bedömningen av huruvida den 

tilltalade gjort sig skyldig till våldtäkt.64 Det som domstolen har att ta ställning 

till är huruvida den tilltalade har insett risken för att målsäganden befunnit sig i 

ett tillstånd av allvarlig rädsla. Vid denna bedömning framstår det som högst 

irrelevant när parterna senast hade sexuellt umgänge innan händelsen inträffade, 

vad målsäganden har haft för syn på sin sexuella identitet efter det att 

parförhållandet tagit slut och huruvida målsäganden minns om hon varit påklädd 

eller inte när hon somnade. Dessutom tar tingsrätten upp målsägandens psykiska 

hälsotillstånd före och efter händelsen utan att tillmäta det någon betydelse vid 

bedömningen av om hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation.65 Eftersom 

informationen inte uttryckligen används i någon bedömning ifrågasätter jag 

lämpligheten i att ha med sådan känslig information i domskälen. Att alla dessa 

omständigheter tas upp leder till en förskjutning av fokus från den verkliga 

rättsliga prövningen och är problematiskt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Finns 

                                                
64 3.1. 
65 3.1. 
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det med i domskälen finns det anledning att tro att det också har påverkat rättens 

ledamöters bedömning. 

 

Att tingsrätten tar upp deras tidigare förhållande, sexuella umgänge och 

preferenserstrider mot förarbetena inför ändringarna i brottsbalken 1984 samt 

2005 års reform av sexualbrottslagstiftningen.66 Enligt dessa bör domskälen inte 

innehålla sådana omständigheter då de saknar betydelse för frågan om en 

straffbar gärning begåtts. Att tingsrätten tar upp parternas inbördes relation kan 

möjligtvis försvaras med att det i förarbetena inför ändringarna i brottsbalken 

1984 anges att omständigheten i enstaka fall kan få betydelse vid prövningen av 

subjektiv täckning.67  

 

4.1.2 Hovrättens domskäl  
Vad gäller bedömningen av om målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation på grund av rädsla kan hovrättens domskäl kritiseras trots den slutsats 

rätten kommer fram till. Enligt förarbetena ska offrets perspektiv på situationen 

vara avgörande vid bedömningen av huruvida allvarlig rädsla förelegat.68 

Hovrätten säger sig inte ifrågasätta att målsägandens rädsla berott på att den 

tilltalade, en person hon stått nära, uppvisat ändrat beteende. Samtidigt tar den i 

beaktande att den tilltalade tidigare inte uppvisat aggressivt beteende.69 Att 

senare nämnda omständigheter ska tillmätas betydelse i förekommande fall 

saknar stöd i förarbetena. När hovrätten trots detta tar upp det i sina domskäl ger 

den en missvisande bild av att det är något att fästa vikt vid i det aktuella fallet. 

 

I målet friar hovrätten den tilltalade genom att referera till att han trodde att offret 

sov när hon i själva verket under de sexuella handlingarnas utförande var 

drabbad av allvarlig rädsla.70 Att utföra sådana handlingar på en person som 

sover eller är drabbad av allvarlig rädsla utgör i båda fallen våldtäkt enligt 6:1 2 

st BrB, då båda tillstånden medför att offret befinner sig i en särskilt utsatt 

situation. Fallet väcker frågan om exakt vad gärningspersonens uppsåt måste 

                                                
66 3.1. 
67 2.1. 
68 2.1.1. 
69 3.2. 
70 3.2. 
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täcka. Räcker det att gärningspersonens uppsåt täcker att offret befunnit sig i en 

särskilt utsatt situation eller måste hen ha uppsåt till det eller de specifika 

tillstånd som medför en särskilt utsatt situation? 

 

Det exempel Asp och Ulväng samt Straffansvarsutredningen tar upp71 berör 

brottet ocker. Exemplet skiljer sig något från målet ifråga då de två lagrummen72 

har något olika uppbyggnad. Båda berör utnyttjande av olika tillstånd, men 

lättsinne och trångmål utgör alternativa rekvisit, medan sömn och allvarlig 

rädsla utgör två alternativa sätt att uppnå samma rekvisit. Frågan är om någon 

skillnad bör göras mellan de två fallen.  

 

Ledning kan finnas i den fråga som enligt Asp och Ulväng skulle besvaras 

jakande73 för att kravet på uppsåtstäckning ska anses uppfyllt. Enligt denna ska 

det brott gärningspersonen anses ha förövat utifrån hens verklighetsbild 

överensstämma med den rättsstridiga gärning som hen faktiskt har gjort. Som 

redan konstaterats utgör den tilltalades handlande våldtäkt i båda fallen, och 

svaret på frågan blir alltså jakande. Jag ser ingen anledning att behandla de olika 

fallen av utnyttjande vid brotten ocker och våldtäkt olika. Det framstår som 

orimligt att det aktuella handlandet i målet inte ska vara kriminaliserat om 

motsvarande situation i ett fall av ocker skulle vara det.  

 

Utifrån förarbetena till den senaste ändringen av sexualbrottslagstiftningen74 kan 

ett krav på täckning vid likgiltighetsuppsåt formuleras: gärningspersonen ska 

åtminstone ha insett risken för att de omständigheter som tas upp i 

gärningsbeskrivningen, och som medför att målsäganden befunnit sig i en 

särskilt utsatt situation, har förekommit vid gärningstillfället och ha förhållit sig 

likgiltig till detta.75 Härur kan slutsatsen dras att gärningspersonens uppsåt i det 

aktuella fallet måste sträcka sig så långt att hen inser att offret befinner sig i det 

                                                
71 2.2. 
72 9:5 1 st och 6:1 2 st BrB. 
73 2.2. 
74 2.2. 
75 Jfr Borgeke (2015) s. 385, NJA 2004 s. 176 & Prop. 2012/13:111 s. 113. 
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eller de tillstånd som rätten bedömer medför att det rör sig om en särskilt utsatt 

situation. 

 

Uppsåtsbedömningen i målet väcker frågor om vilka krav som kan ställas på den 

tilltalade för att ha insett risken för att målsäganden var i ett tillstånd av allvarlig 

rädsla. Det framstår för mig som omöjligt för den tilltalade att ha insikt i 

målsägandens autonoma nervsystems reflexer precis som det för domstolen är 

omöjligt att ha full insikt i vad som pågått i den tilltalades huvud under tiden han 

utförde handlandet. Frågan rättens ledamöter då får ställa sig är om det framstår 

som rimligt att tänka sig att den tilltalade, trots utebliven respons från 

målsäganden under handlingarna, inte insåg risken för att hans beteende hade 

försatt henne i ett tillstånd av allvarlig rädsla. Vilket krav på reflektion av ens 

eget beteende och vilka reaktioner det kan väcka hos andra ställer domstolen på 

den tilltalade? Hovrätten är av uppfattningen att det i målet inte framkommit 

några omständigheter som tyder på att den tilltalade ”[…]varit medveten om 

hennes rädsla.”76. Jag menar att detta kan ifrågasättas. För det första torde det 

räcka att den tilltalade varit medveten om risken för hennes rädsla.77 För det 

andra menar jag att den uteblivna responsen från målsäganden är just en sådan 

omständighet.  

 

Det kan tänkas att om det i allmänhet råder lägre nivå av kunskap om tillståndet 

allvarlig rädsla än tillståndet sömn har det också inverkan på den tilltalades 

möjlighet att inse risken för att respektive tillstånd föreligger. En fråga värd att 

lyfta i detta sammanhang är om hovrätten själv är införstådd med innebörden av 

det medicinska tillståndet tonic immobility eller frozen fright. Av 

Södersjukhusets studie framgår att det vid tillståndet inte går att kommunicera 

genom ljud.78 Jag ställer mig frågan om det för domstolen någonsin kan stå 

bortom rimligt tvivel att gärningspersonen insett risken för att hens handlande 

aktiverat en reflex i offrets autonoma nervsystem79. Vad hade krävts av 

situationen för att den tilltalade skulle anses ha insett att målsäganden befann sig 

                                                
76 3.2. 
77 2.2. 
78 Värt att notera är att just denna studie inte publicerats vid tidpunkten då domen föll, men den 
är heller inte den första att undersöka tillståndet.  
79 2.1.2. 
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i ett tillstånd av allvarlig rädsla? Krävs det att den tilltalade uppfört sig våldsamt 

och hotfullt först? Hur förhåller det sig i så fall till det som står i förarbetena om 

att reaktionen kan vara en strategi för att undvika våldsamheter?80 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att domskälen tycks överensstämma med 

det som står i förarbetena om att uppsåtet ska täcka de omständigheter som 

medför att offret anses befunnits sig i en särskilt utsatt situation. Det råder 

oklarhet kring hur domskälen förhåller sig till Asp och Ulvängs samt 

Straffansvarsutredningens syn på täckningsprincipen då de skriver om ett fall 

som rör två alternativa rekvisit.81 I det aktuella fallet rör det sig, som tidigare 

nämnts, istället om två alternativa sätt att uppnå samma rekvisit. Jag ser ingen 

anledning att göra skillnad mellan dessa två exempel. Istället menar jag att 

förklaringen om ocker förstärker att domskälen strider mot deras syn på 

täckningsprincipen då det i båda brotten rör sig om utnyttjande av offrets 

tillstånd.  

 
4.2 Domskälen i förhållande till 
genusrättsvetenskapliga teorier om sexuellt 
våld 
4.2.1 Tingsrättens domskäl  
Under rubriken påföljd skriver tingsrätten att den tilltalade känner stor skuld 

gentemot målsäganden och att han redan reflekterat mycket kring det inträffade. 

Domstolen konstaterar därmed att den tilltalade tidigt accepterat målsägandens 

uppfattning av brottet och ” […]finner gärningen kunna ses som ett utslag av 

ungdomligt oförstånd i en särpräglad relation.”.82 Enligt Brownmiller och 

rapporten Slagen dam ska våldtäkter förstås som ett maktutövande.83 Att 

tingsrätten, efter att ha konstaterat att en våldtäkt har begåtts, senare i domskälen 

benämner gärningen som ovan citerats utgör ett förminskande och nästintill 

nonchalerande av detta maktutövande. Det kan tänkas att domstolen är påverkad 

                                                
80 2.1.1. 
81 2.2. 
82 3.1. 
83 1.3.2. 
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av hur normaliserat mäns våld mot kvinnor är, som MacKinnon menar.84 Givet 

den normerande verkan rätten har enligt genusrättsvetenskapen85, reproducerar 

domskälen en syn på maktutövandet som obetydligt.  

 

Att tingsrätten fäster vikt vid vad som har hänt efter händelsen: att målsäganden 

stannat kvar för att ladda sin telefon och sedan umgåtts med den tilltalade och 

hans familj 10 dagar efter händelsen86 lyfter de frågor Diesen och Diesen tar upp 

om myter om brottsoffret87. Det tycks subtilt finnas förväntningar på att ”ett 

riktigt” våldtäktsoffer tar sig från platsen så fort som möjligt och aldrig mer vill 

ha med förövaren att göra. Domskälen tycks nästan ge uttryck för ett 

misstänkliggörande av målsäganden för att inte ha agerat så.  

 

4.2.2 Hovrättens domskäl  
Hovrättens dom bekräftar MacKinnons konstaterande att handlingar som 

upplevs som övergrepp inte ses som det i lagens mening88. Målsägandens 

upplevelse av att ha blivit utnyttjad då den tilltalade utfört sexuella handlingar 

på henne när hon befunnit sig i ett tillstånd av allvarlig rädsla har inte påverkat 

rättens bedömning i betydande mening. Detta förstärker även Laceys syn på att 

de kroppsliga och känslomässiga aspekterna av sexuella övergrepp exkluderas i 

den straffrättsliga diskursen89. 

 

Fallet illustrerar det MacKinnon beskriver om att det utsatta brottsoffrets 

perspektiv saknas i sättet som våldtäktsbrottet är utformat och tillämpas.90 

Hovrätten konstaterar att den tilltalades handlande formellt sett är illegalt, men 

finner i det aktuella  fallet dock att handlandet inte utgör ett brott på grund av 

bristande uppsåt hos den tilltalade. Utifrån målsägandens perspektiv har hon 

oavsett den tilltalades uppsåt utsatts för sexuella handlingar då hon befunnit sig 

i en situation där hon inte kunnat freda sin sexuella integritet. Dock passar det 

                                                
84 1.3.2. 
85 1.3.2. 
86 3.1. 
87 1.4. 
88 1.4. 
89 1.4. 
90 1.4. 
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inte in i lagens modell av vad som utgör ett övergrepp. Rättsfallet belyser alltså 

även det Naffine ifrågasätter om att skadan vid våldtäkt inte formuleras utifrån 

kvinnors levda erfarenhet91. 

 

Med beaktande av resultatet från Södersjukhusets undersökning, som visade att 

70 % av våldtäktsoffren drabbats av frozen fright,92 framstår domskälen som än 

mer problematiska. Domen bekräftar att det råder en syn på offrets kropp som 

tillgänglig tills dess att offret visat aktivt motstånd precis som Andersson 

menar93. Jag ställer mig återigen frågan vad som hade krävts av situationen för 

att den tilltalade skulle ansetts ha insett risken för att målsäganden var allvarligt 

rädd. Hur hade domskälen istället sett ut om hovrätten tagit i beaktande hur 

vanligt förekommande reaktionen är enligt den tidigare nämnda medicinska 

studien? Hur hade domstolens resonemang sett ut om de tagit i beaktande hur 

vanligt förekommande det är att den grupp målsäganden tillhör utsätts för 

sexuella övergrepp av den grupp den tilltalade tillhör? Frågorna hör samman 

med Naffines poäng om vikten av att koppla rätten till den samhälleliga kontext 

den verkar inom94.  

 
Domskälen styrker Anderssons uppfattning om att straffrätten utgår från ett 

modernt autonomt rättssubjekt som agerar rationellt utifrån en fri och oberoende 

vilja.95 Domstolen tycks nästan förvänta sig att målsägandens allvarliga rädsla 

ska ha varit rationell när de tar upp de omständigheter att den tilltalade tidigare 

inte agerat hotfullt eller våldsamt96. Vidare styrker domskälen även det 

Andersson pekar på i hur domstolar producerar ett kvinnligt subjekt med en 

passiv sexualitet97. Hovrätten menar att det inte finns något som visar på att den 

tilltalade varit uppmärksam på målsägandens rädsla trots att hon varit passiv 

under handlingarnas utförande.98 Därmed tycks domstolen ge uttryck för att 

passiviteten är att anse som normativt sexuellt beteende.  

 

                                                
91 1.4. 
92 2.1.2. 
93 1.4. 
94 1.4. 
95 1.4. 
96 3.2. 
97 1.4. 
98 3.2. 
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Enligt hovrätten spelade det i detta fall inte någon roll att den tilltalade haft 

uppsåt till ett handlande som är att beteckna som våldtäkt så länge han inte 

uppmärksammat just det tillstånd målsäganden befunnit sig i. Wennbergs text 

om att hålla sig medvetet okunnig99 väcker tankar på hur långt ansvaret kan 

skjutas från förövaren i andra liknande fall. 

  

                                                
99 1.4. 
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5 Avslutande kommentarer  
Hovrättens dom överklagades aldrig till Högsta Domstolen (HD). Jag kan enbart 

spekulera kring den bedömning HD hade gjort om den överklagats och givits 

prövningstillstånd. Det är mycket möjligt att de kommit fram till en annan 

slutsats genom att tillmäta doktrinen och förarbetena betydelse i frågan. Ett 

prejudikat på området hade kanske gett rekvisitet allvarlig rädsla en mer praktisk 

betydelse. Det kan i min mening kritiseras att domen aldrig överklagades av 

åklagaren.  

 

Sammanfattningsvis kan de granskade domskälen ifrågasättas i förhållande till 

förarbeten och den straffrättsliga doktrinen. Klart är att lagstiftaren 

uppenbarligen inte haft den aktuella situationen i åtanke vid lagstiftandet. Vidare 

kan konkluderas att domskälen bekräftar en stor del av det teoretiska ramverket 

inom genusrättsvetenskapen som presenterats i uppsatsen. 

 

Uppsatsens slutsatser ger i sin tur upphov till rättsfilosofiska frågor om den 

funktion domstolar bör fylla i ett rättssamhälle och hur de bör förhålla sig till 

rättsvetenskaplig och medicinsk forskning när de dömer i enskilda fall. Bör de 

ta hänsyn till den alls? Om ja, på vilket sätt? Eller är det istället lagstiftaren som 

ska ta hänsyn till forskningen?  

 

Den här uppsatsen har tagit ett steg i att inom svensk rättsvetenskap belysa de 

aktuella domarna och den problematik kring uppsåtstäckning som uppstått i 

fallet.  

 

Riksdagen har i skrivande stund röstat igenom en ny sexualbrottslagstiftning 

som träder ikraft i juli 2018.100 Det finns anledning att, i takt med att 

sexualbrottslagstiftningen ändras, studera vilka, om några, effekter det får på 

området uppsatsen undersökt.  

  

                                                
100 Se Prop. 2017/18 :177.  
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