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Summary 
Sexual offences are one of the most offensive and traumatic crimes a person 

can be subjected to. Despite this, there is still resistance in several places to 

consider acquaintance rapes or rapes in relationships as ”real rapes”, while 

rapes by unknown perpetrators or with violence often are understood as the 

”real rape” and the most serious ones. Those perceptions might thus lead to a 

situation where different perpetrators would not be equally assessed with 

regards to sexual offences.  

 

Against this background the purpose of this thesis is to examine, with the 

principle of equality as a framework, whether the relationship between the 

defendant and the victim and depending on whether or not violence has been 

present during the rape, has impact on the outcome and for the length of the 

sentence in rape judgments. Thereby the essay intends to answer whether 

certain rapes have been considered as more punishable than others, in the light 

of descriptions regarding the myth of the “real rape”. The study therefore 

consists of a case law study regarding rape judgments from the districts courts 

delivered under 2020.  

 

The study will illustrate that the outcome in the rape judgments differs 

depending on the relationship between the defendant and the victim, even 

though there is no support to claim that differences in the outcome can be 

explained only by the parties’ relationships. That the evidentiary difficulties 

may be different depending on the parties’ relationships seems, however, to 

be a fact, not at least since the international researchers claim that the decision 

making and the assessments of guilt regarding rapes committed by 

perpetrators who in some way are familiar with the victim is a more complex 

situation, compared to when the defendant is unknown to the victim. This 

might probably also explain why the result shows that the acquittal and the 

conviction degree differ depending on the relationship between the parties, 

where the conviction rate is highest when the defendant was unknown to the 
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victim, while it is lower when the defendant in somehow were acquainted or 

had a relationship to the victim. The study will furthermore illustrate that the 

parties’ relationship in several judgments had impact for the assessment of 

the defendant’s intent and for the question of whether the victim participated 

voluntarily or not. Thus, the result suggests that the parties’ relationships had 

some significance of the outcome in the rape judgments.  

 
Furthermore, the result will demonstrate that there has been certain 

differences regarding the length of the sentences depending on the defendant 

– victim relationship, along with the nature of the violence. In some 

judgments the result suggests that rapes committed by unknown perpetrators 

with violence, accordance with the “real rape”, have been considered as more 

punishable than other equivalent rapes. The result does not, however, support 

the fact that the unknown rapists generally have been sentenced to a longer 

imprisonment than the remaining relationships categories, as previous 

research has shown. The result will instead illustrate that the differences 

regarding the average sentence lengths between the relationships categories 

only are minor. The result and the court’s reasoning in some judgments 

although raises the question of whether the courts assessments have been 

influenced by prejudice regarding unknown rapists. However, the study will 

furthermore present assessments and reasoning’s that challenges the notion 

that acquaintances and relationships rapes would be less serious than others, 

in that sense that the parties relationships has been considered as an 

aggravating circumstance in the penal value assessments and thus had an 

impact for a stricter lengths of the sentence. The result will also, however, 

demonstrate how the courts in varying degrees have been taken into account 

the violence as well as the parties relationships in the penalty value 

assessments. In some judgments the circumstances are considered as 

aggravating circumstances, but in other cases not. Thus, the result of the study 

partly support the fact that the parties´ relationships and the presence of 

violence had an impact of the length of the sentences in the rape judgments, 

as the result in other cases indicates just the opposite. Not only does this seem 

to imply that the application of law in this matters are unpredictable, with the 
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risk of a less uniform adjudication process, but has also for the judgments that 

have been studied resulted in that rapes have been considered as different 

punishable for the same reasons. 

 

With regards to the fact the court’s reasoning and the sentences assessments 

in several judgments differ significantly, although the circumstances of the 

cases at least appears to be relatively similar, leads to the question of whether 

the members of the courts perceptions and attitudes about rapes has 

influenced the assessments in question. The result of the study hence gives 

reason to question whether a uniform application of the law which in all cases 

guaranteed equal treatment in practice has been maintained. The result of the 

case law study illustrates several critical tendencies in the adjudication 

process, and assessments that differ depending on the defendants relationship 

to the victim. In order to be able to transform the principle of equal treatment 

into reality it, however, presupposes that equal rapes are treated equal and that 

defendants of sexual offences in legal terms have the same conditions for an 

objective equal treatment – regardless of the relationship to the victim. The 

case law study is not carried out with the purpose of being statistically 

significant, however, the risk that similar inconsistent assessment can be 

identified in rape judgments other than those studies in this thesis cannot be 

excluded. In order to ensure that the defendants right to equal treatment does 

not just risk becoming anything other than an unattainable legal principle, my 

hope is that this essay can contribute to further discussion and work.  
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Sammanfattning 
Sexuella övergrepp tillhör ett av de mest kränkande och traumatiserande brott 

som en människa kan utsättas för. Trots detta förekommer det på flera håll än 

idag motstånd att klassificera bekantskapsvåldtäkter eller våldtäkter inom 

relationer som ”riktiga våldtäkter”, medan våldtäkter av obekanta 

gärningsmän eller med förekomst av våld inte sällan förstås som en ”riktig 

våldtäkt” och mest allvarlig. I förlängningen skulle dessa föreställningar 

kunna tänkas innebära att olika gärningsmän i den rättsliga bedömningen inte 

likställs när det gäller sexualbrott.  

 

Mot denna bakgrund syftar framställningen till att besvara, utifrån 

likhetsprincipen, huruvida relationen mellan gärningsmannen och 

målsäganden, samt beroende på om våld har förekommit eller inte, har 

betydelse för utgången samt för straffets längd i våldtäktsmål. Härigenom har 

uppsatsen ämnat att besvara om vissa våldtäkter har ansetts mera straffvärda 

än andra, mot bakgrund av beskrivningar om den ”riktiga våldtäkten”. 

Framställningen består följaktligen av en rättsfallsundersökning av 

våldtäktsdomar avkunnade i tingsrätterna under år 2020.  

 

Framställningen kommer att påvisa att utgången i våldtäktsdomarna skiljer 

sig åt beroende på vilken relation gärningsmannen och målsäganden har haft, 

även om det inte finns stöd för att påstå att skillnaderna i skuldfrågan enbart 

kan förklaras bero på parternas relationer. Att bevissvårigheterna däremot kan 

vara olika beroende på parternas relationer tycks dock vara ett faktum, inte 

minst för att internationella forskare menar att beslutsfattandet och 

bedömningar av skuld vad gäller våldtäkter begångna av gärningsmän som 

på något sätt varit bekant med offret utgör en mer komplex situation, än när 

gärningsmannen varit okänd för målsäganden. Följaktligen kan detta 

eventuellt förklara varför friande- och fällandegraden skiljt sig åt beroende på 

parternas relationer, där fällandegraden varit som högst när gärningsmannen 

varit okänd för målsäganden, medan den varit lägre när gärningsmannen på 
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något sätt varit bekant med eller haft en relation till målsäganden. 

Framställningen kommer vidare att visa att parternas relationer i flera mål har 

fått betydelse för bedömningen av gärningsmannens uppsåt och för frågan om 

huruvida målsäganden deltagit frivilligt eller inte. Följaktligen antyder 

resultatet därmed att parternas relationer har fått viss betydelse för utgången 

i våldtäktsdomarna.  

 

Vidare kommer resultatframställningen att illustrera att det förekommit vissa 

skillnader vad gäller straffens längd beroende på vilken relation 

gärningsmannen och målsäganden har haft, utefter våldets karaktär. I vissa 

fall antyder resultatet att övergrepp begångna av okända gärningsmän med 

förekomst av våld, i enlighet med den ”riktiga våldtäkten”, har ansetts mer 

straffvärda än andra likvärdiga våldtäkter. Uppsatsens resultat håller dock inte 

för att konstatera att de okända våldtäktsgärningsmännen överlag har dömts 

till ett strängare straff än resterande relationskategorier, vilket tidigare 

forskning däremot har påvisat. Resultatet visar istället att skillnaderna 

avseende de genomsnittliga straffen mellan relationskategorierna endast är 

marginella. Däremot föranleder resultatet och domstolarnas resonemang i 

vissa fall frågan om huruvida rättens bedömningar har präglats av viss 

fördomsfullhet gällande okända våldtäktsgärningsmän. Framställningen 

kommer därtill att belysa bedömningar och resonemang som har utmanat 

föreställningen om att bekantskaps- och relationsvåldtäkter skulle vara 

mindre allvarliga än andra våldtäkter, genom att parternas relationer har 

beaktats som en försvårande omständighet vid straffvärdesbedömningen och 

har därmed fått betydelse för straffens längd i skärpande riktning. Uppsatsen 

kommer dock vidare att belysa hur domstolarna i olika mån har beaktat såväl 

våldet som förekommit som parternas relationer vid 

straffvärdesbedömningarna. I vissa fall har omständigheterna beaktats som 

försvårande omständigheter men i andra fall inte. Studiens resultat stödjer 

sålunda såväl det faktum att parternas relationer som att våldsförekomst har 

fått betydelse för straffets längd i våldtäktsmålen, precis som resultatet i andra 

fall tyder snarare på det motsatta. Förutom att detta får uppfattas innebära att 

rättstillämpningen i frågan är oförutsägbar, med risk för en mindre enhetlig 
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rättstillämpning som följd, har det i domarna som studerats inneburit att 

övergrepp har ansetts vara olika straffvärda av samma skäl.  

 

Mot bakgrund av att domstolarnas resonemang och straffvärdesbedömningar 

i flera fall skiljer sig åt betydande, även om brottsomständigheterna i flera fall 

förefallit varit relativt likvärdiga, går det emellertid att fundera över om detta 

inte kan förklaras bero på att rättens ledamöters olika föreställningar och 

attityder om våldtäkter har präglat dömandet. Resultatet ger därmed 

anledning att ifrågasätta huruvida en enhetlig rättstillämpning som i varje fall 

garanterat likhetsprincipen i praktiken har upprätthållits. Uppsatsens resultat 

belyser i flera fall sålunda kritiska tendenser i rättstillämpningen och 

bedömningar som skiljt sig åt beroende på parternas relationer. För att kunna 

omvandla principen om likabehandling till en realitet förutsätter det dock att 

likvärdiga övergrepp behandlas lika och att förövare i rättsligt hänseende har 

samma förutsättningar för en objektiv likabehandling när det gäller 

sexualbrott – oavsett relationen till målsäganden. Även om rättsfallsstudien 

inte genomförts med anspråk på att vara statistisk signifikant, torde det 

emellertid inte gå att i vart fall utesluta risken för att motsvarande 

inkonsekventa bedömningar går att identifiera i våldtäktsdomar utöver de 

som undersökts i nuvarande studie. För att misstänktas rätt till likhet inför 

lagen inte riskerar att bli något annat än en ouppnåelig rättsidealsprincip är 

min förhoppning att uppsatsen kan bidra till en vidare diskussion och arbete.  

 



 
 

7 

Förord 
För snart nio terminer sedan kändes det som en evighet tills dagen som nu 

snart är kommen innan jag kunde titulera mig som jurist. Det är både med 

glädje, stolthet och lite sorg som jag med dessa ord vet att en fantastisk resa 

med minnen för livet nu närmar sig sitt slut. Jag vill innan uppsatsen början 

rikta ett stort varmt tack till en av mina närmaste vänner och min pojkvän, för 

att ni under vårens gång inte tröttnat på mitt eviga tjatande om uppsatsen, för 

allt ni har hjälp mig med och för att ni i stunder har fått mig att tänka på något 

annat än uppsatsen. Världens största eviga tack till min älskade mamma, 

pappa och lillasyster – för att ni alltid finns där för mig, stöttar och motiverar 

mig att göra det jag brinner för, i vått och tort, även när jag själv inte alltid 

gör det.  

 

Ett stort tack till min handledare Linnea, för dina värdefulla synpunkter och 

kommentarer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Reich Zackrisson 

Stockholm, juli 2021  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  
När vi hör ordet våldtäkt föreställer sig många överfallsvåldtäkter – någon 

som blir överfallen av en okänd gärningsman i en mörk gränd på kvällen.1 

Bilden stämmer också överens med hur media vanligtvis framställer och 

rapporterar om våldtäkter.2 Överfallsvåldtäkter förknippas inte sällan med en 

”riktig våldtäkt”, såväl hos allmänheten, av media samt i rättspraxis.3 I den 

rättsliga hanteringen tenderar däremot våldtäkter där gärningsmannen och 

målsäganden varit bekanta med varandra att bli mer problematiska och 

uppfattas även sällan hos allmänheten som en ”riktig våldtäkt”.4 Likaså anses 

vanligen inte heller övergrepp utan våld som en ”riktig våldtäkt”.5 Det 

förekommer således föreställningar och myter om vad som utgör en ”riktig” 

våldtäkt,6 enligt vilka övergrepp av obekanta gärningsmän och med 

förekomst av våld fortfarande på håll förstås som mest allvarliga.7   

 

I praktiken utgör överfallsvåldtäkterna emellertid en minoritet av antalet 

våldtäkter.8 Enligt Brå utgör dessa 5 % av våldtäktsanmälningarna, medan 

majoriteten istället avser våldtäkter där parterna har haft någon typ av 

relation, antingen parrelation eller varit nära bekanta.9 Majoritet av samtliga 

våldtäkter som begås, utgörs således av någon som brottsoffret har varit 

bekant med sedan tidigare.10 Våldtäkt i nära relation har emellertid historisk 

sett ansetts mindre allvarligt och kriminaliserades i Sverige först år 1965.11 

                                                
 
1 Nilsson och Lövkrona, Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och 
konsekvenser, s. 131.; Jfr SOU 2016:60, s. 189. 
2 Nilsson och Lövkrona, s. 131. 
3 Ibid. s. 151.; Ju 2004:1, s. 48. 
4 Nilsson och Lövkrona, s. 151.; NCK-rapport 2010:2, s. 144.; Jfr Ju 2004:1, s. 48. 
5 NCK-rapport 2010:2, s. 144. 
6 Ibid. s. 142. 
7 Ibid. s. 144.  
8 Nilsson och Lövkrona, s. 131. 
9 Brå 2019:9, s. 29–31.  
10 Adolfsson, Blaming victims of rape: Studies on rape myths and beliefs about rape, s. 7–8.; 
Jfr SOU 2016:60, s. 189. 
11 Bergenheim, Brottet, offret och förövaren, s. 282. 
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Sexuella övergrepp tillhör ett av de mest kränkande och traumatiserande brott 

som en människa kan utsättas för.12 Trots detta har det i nutida mediedebatten 

förts diskussioner om att våldtäkter inom relationer är betydligt mindre 

allvarliga13 och det finns än idag ett motstånd på flera håll att klassificera 

bekantskaps- och relationsvåldtäkter som ”riktiga våldtäkter”.14  

 

Metoo rörelsen framväxt under hösten 2017 bidrog emellertid med att 

synliggöra den omfattande utsatthet och förekomst av sexualbrott, vilket inte 

tidigare har synliggjorts genom berättelser eller diskuterats öppet men, som 

förekommit under en lång tid.15 Under 2018 trädde även den nuvarande 

våldtäktsbestämmelsen i kraft, vilket innebär att det numera inte förutsätts 

varken våld eller hot för att en gärning, i juridisk mening, ska anses utgöra en 

våldtäkt,16 något som traditionellt varit förknippat med en ”riktig våldtäkt”.17 

Våldtäktsbrottet konstrueras numera istället kring bristande frivillighet.18 Av 

lagmotiven framgår det att lagändringen syftade till att på längre sikt bidra till 

attitydförändringar gällande sexuellt umgänge, dvs. att en våldtäkt inte 

behöver innefatta våld eller hot, utan att gränsen mellan straffri och straffbar 

gärning istället ska konstrueras kring frivillighet.19 Vilken betydelse det har 

för bedömningen av brottets straffvärde att våldtäkten avser icke frivillighet 

eller har framtvingats genom våld eller hot saknas det dock vägledande 

avgöranden eller uttalanden i förarbeten till lagen om.20 

 

Med hänsyn till ideal om likabehandling, innebärande att domstolar ska 

behandla i relevant mening lika fall lika,21 är det av avgörande betydelse att 

öka medvetenheten och belysa om det finns våldtäkter som anses mera 

straffvärda än andra, kopplat till föreställningar och myten om den ”riktiga 

                                                
 
12 Ju 2004:1, s. 11. 
13 NCK-rapport 2010:2, s. 144.; Nilsson och Lövkrona, s. 148–149. 
14 Nilsson och Lövkrona, s. 160.; Jfr Ju 2004:1, s. 48. 
15 Brå 2019:5, s. 106.  
16 Prop 2017/18:177, s. 1.; 6 kap. 1 § BrB.  
17 NCK-rapport 2010:2, s. 144.; Brå 2019:9, s. 26. 
18 6 kap. 1 § BrB.  
19 Prop. 2017/18:177, s. 22 och 76.  
20 Jfr Åklagarmyndigheten, Prioriterade prejudikatfrågor 2021, s. 5.; Brå 2020:6, s. 79–80.  
21 Diesen m.fl., Likhet inför lagen, s. 78. 
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våldtäkten”. Det är mot denna bakgrund som det är intressant att undersöka 

huruvida dessa föreställningar om den ”riktiga våldtäkten”, mer precist att det 

är en handling som begås av okända gärningsmän och att våld ska ha 

förekommit, jämte uppfattningen om att relations- och bekantskapsvåldtäkter 

är mindre allvarliga, har för betydelse i den rättsliga bedömningen av 

våldtäktsmål.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Uppsatsens huvudsakliga syfte är således att, utifrån principen om 

likabehandling, undersöka huruvida relationen mellan gärningsmannen och 

målsäganden, samt beroende på om våld har förekommit eller inte, har 

betydelse för utgången samt för straffets längd i våldtäktsmål. Härigenom 

söker uppsatsen att besvara om vissa våldtäkter anses mera straffvärda än 

andra, kopplat till beskrivningar avseende myten om den ”riktiga våldtäkten”. 

Framställningen består följaktligen av en rättsfallsundersökning av 

våldtäktsdomar av normalgraden avkunnade i tingsrätterna under 2020.  

 

I enlighet med syftet besvaras frågeställningen om parternas relationer samt 

våldsförekomst har någon betydelse i våldtäktsdomar. Med det sagda avses 

att undersöka följande frågeställningar: 

 

I. Skiljer sig utgången i skuldfrågan åt beroende på vilken relation 

gärningsmannen och målsäganden har i våldtäktsmål? Hur vanligt 

förekommande är våld i de fällande våldtäktsdomarna? 

 

II. Skiljer sig utgången i skuldfrågan åt beroende på om våld har 

förekommit eller inte, samt utefter graden av våld, beroende på vilken 

relation gärningsmannen och målsäganden har i våldtäktsmål? 

 

III. Skiljer sig straffets längd åt beroende på om våld har förekommit eller 

inte, samt utefter graden av våld, beroende på vilken relation 

gärningsmannen och målsäganden har i våldtäktsmål? 
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1.3 Metod och material 
Det första inledande avsnittet utgörs av en teoretisk framställning avseende 

våldtäktsbestämmelsen enligt gällande rätt samt för regleringen om 

straffvärdes- och straffmätningsbedömningar. Syftet är att skapa en 

grundläggande förståelse för den materiella rätten som tillämpats av 

domstolarna i målen som har undersökts. För ifrågavarande framställning har 

rättsdogmatisk metod använts.22 Metoden syftar primärt till att beskriva, 

systematisera och tolka gällande rätt, med stöd av de auktoritära rättskällorna, 

vilka består av lagtext, förarbeten, domstolspraxis samt av doktrin.23 

Uppsatsens framställning avseende gällande rätt tar således sin naturliga 

utgångspunkt i främst våldtäktsbestämmelsen 6 kap. 1 § BrB, 

lagkommentarer därtill, samt regeringens proposition 2017/18:177 En ny 

sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, som delvis ligger till grund för 

aktuella lagbestämmelse. Beträffande redogörelsen avseende straffvärdes-

och straffmätningsregleringen har främst lagkommentarer till aktuella lagrum 

samt offentligt tryck i denna del använts.  

 
En svaghet med rättsdogmatisk metod är att den utgår från de normativa 

rättskällorna, enligt vilken underinstansernas praxis inte omfattas.24 Metoden 

är sålunda inte tillämpbar för uppsatsens andra del som består av en 

rättsfallstudie av tingsrättsdomar. Uppsatsen huvudsakliga material utgörs 

således av tingsrättsdomar avseende våldtäkt av normalgraden enligt 6 kap. 1 

§ BrB, som avkunnats under år 2020. Mot bakgrund av att syftet är att 

undersöka våldtäktsdomarna utifrån huruvida våld har förekommit eller inte, 

samt utefter graden av våld, behandlar rättsfallsstudien därmed endast domar 

vars domslut avsett 6 kap. 1 § första stycke första mening BrB avseende icke 

frivillighet och bestämmelsens tredje mening första punkt om hot och våld.25 

Detta innebär följaktligen att domar vars domslut avsett 6 kap. 1 § tredje 

                                                
 
22 Olsen, Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 111. 
23 Kleinman, Rättsdogmatisk metod, s. 21.; Olsen, s. 111.  
24 Olsen, s. 117–119. 
25 Se lagtext bilaga A.  
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meningens andra eller tredje punkt om utnyttjande respektive 

beroendeställning inte omfattas av rättsfallsundersökningen. 

 
Anledningen till varför underrättspraxis har valt att studeras kan förklaras 

genom att tingsrättsdomar har en central roll i rättstillämpningen, på så sätt 

att rättspraxis i första instans är avgörande för medborgares reella rättigheter 

och skyldigheter.26 Det finns även ett syfte med att undersöka den instans där 

samtliga domar avgörs. Sandgren menar vidare att gällande rätt i faktisk 

mening, den rätt som i realiteten tillämpas av underinstanserna, endast kan 

fastställas genom granskning av ett större material från underinstanserna.27 

En statistik bearbetning av en större mängd rättsfall, som i förevarande fall, 

utgör också exempel på en kvantitativ metod.28 Den kvantitativa metoden 

används således för att kunna göra generella antaganden29 om huruvida 

gärningsmannen och målsägandens relation samt våldsförekomst fått 

betydelse för utgången i skuldfrågan och för straffets längd i 

våldtäktsdomarna. För att på ett tydligare sätt kunna jämföra huruvida det 

finns skillnader avseende utgången och mellan straffens längd i målen har 

domarna kategoriserats utifrån vilken relation gärningsmannen och 

målsäganden har haft samt utifrån förekomst av våld och graden av våld, när 

det förekommit. Metoden bidrar sålunda till att kunna uppskatta, mäta och 

besvara hur utgången och straffets längd ser ut inom de studerade 

relationskategorierna, utefter våldets karaktär, i den praktiska 

rättstillämpningen.30  

 

Vidare har den kvalitativa metoden använts i studien, vilket bidragit till att 

domarna i större utsträckning har kunnat studerats mer ingående.31 Genom att 

belysa olika skäl, resonemang och argument i de undersökta domarna,32 tillför 

följaktligen de kvalitativa inslagen en ökad förståelse beträffande hur 

                                                
 
26 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, Del 1, s. 743.  
27 Ibid. s. 732.  
28 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, Del 2, s. 1045–1046.  
29 Ibid. s. 1046.  
30 Eliasson, Kvantitativ metod från början, s. 29–30. 
31 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, Del 2, s. 1046.; Jfr Eliasson, s. 30–31.  
32 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap, Del 2, s. 1046.  
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domstolarna har resonerat avseende parternas relationer och 

våldsförekomsten i målen.33 Resonemang i de undersökta domarna 

identifierande som särskilt intressanta för frågeställningarna kommer således 

att lyftas fram i framställningen, vilket bidrar till att belysa och frambringa 

eventuella förklaringar till rättsfallsstudiens kvantitativa resultat i respektive 

delar.34  
 

Andra faktorer som kan ha fått betydelse för bedömningarna och för utgången 

i domarna, och därmed studiens resultat, såsom bevisläget och domstolarnas 

bevisvärdering, kommer inte att undersökas inom ramen för 

rättsfallsundersökningen. Vidare har den brottmålsprocessliga regleringen 

avseende bl.a. de rättsliga aktörernas olika roller och ansvar i processen, 

beviskrav, bevisbörda, den tilltalades och målsägandes rättigheter, samt 

grundläggande principer såsom oskyldighetspresumtionen, betydelse för 

rättegången i sin helhet och för domstolarnas bedömningar i slutändan. Det 

straffprocessrättsliga regelverket kommer dock inte att behandlas, med 

undantag för en kortfattad redovisning om straffvärdesbedömning och 

straffmätning. Uppsatsen är såldes skriven med utgångspunkten att läsaren 

besitter grundläggande straffprocessrättsliga kunskaper och förståelse för 

centrala principer därtill. 

 
Sammanfattningsvis har den kvantitativa metoden använts för att besvara hur 

utgången och straffets längd ser ut i våldtäktsdomarna utefter parternas 

relationer och våldets karaktär, medan de kvalitativa inslagen, genom rättens 

resonemang, tillför en större förståelse gällande vilken betydelse våld och 

parternas relationer har för skuld och straff i domarna, och bidrar därmed med 

eventuella förklaringar till studiens kvantitativa resultat.35 Rättsfallsstudiens 

tillvägagångssätt, genomförande, urvalskriterier samt avgränsningar beskrivs 

närmare under avsnitt tre. 

                                                
 
33 Ibid.  
34 Ibid.  
35 Ibid.  



 
 

15 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsens framställning är, som ovan framgått, begränsad till att undersöka 

om utgången i skuldfrågan och straffets längd skiljer sig åt inom olika 

relationskategorier utefter våldsförekomsten i våldtäktsdomar av 

normalgraden, utifrån en kvantitativ rättsfallsundersökning med kvalitativa 

inslag. Brottet oaktsam våldtäkt, 6 kap. 1 a  § BrB, hade i sammanhanget varit 

väsentligt att behandla, eftersom det objektivt sett är fråga om samma 

gärningar som omfattas av 6 kap. 1 § BrB. Brottet oaktsam våldtäkt har 

emellertid en annan straffskala, eftersom skuldformen skiljer sig åt, varför 

bestämmelsen lämnas därhän. Andra sexualbrott kommer inte heller att 

beröras. Med hänsyn till att rättsfallsstudien endast behandlar domar vars 

domslut avsett 6 kap. 1 § första stycke första mening BrB, avseende icke 

frivillighet, samt bestämmelsens tredje mening första punkt om hot och våld, 

kommer den teoretiska framställningen om gällande rätt inte att behandla 

våldtäktsbestämmelsens tredje mening andra eller tredje punkt om 

utnyttjande respektive beroendeställning. Framställningen om gällande rätt 

redovisas vidare i den omfattning som krävs för uppsatsens förståelse och är 

sålunda inte på något sätt heltäckande.  

 
Med hänsyn till uppsatsens omfattning har flertalet avgränsningar varit 

nödvändiga att göra beträffande urvalet av domarna. Avgränsningarna 

redovisas, som ovan framgått, närmare under avsnitt tre i samband med 

rättsfallsundersökningens genomförande.  
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1.5 Teoretiska utgångspunkter och 
perspektiv 

1.5.1 Inledning 
Som ovan framgått är det utifrån principen om likabehandling uppsatsen syfte 

är att undersöka om vissa våldtäkter anses mera straffvärda än andra, kopplat 

till beskrivningar om vad som utgör en ”riktig våldtäkt”. Enligt Sandgren kan 

”modeller”, som exempelvis beskriver en typisk situation av något, användas 

som ett alternativ eller komplement till teorier, vilket enligt definition utgör 

”en avsiktlig förenkling och ett hypotetiskt alternativ för att beskriva eller 

förklara en företeelse”.36 Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs därför av 

beskrivningar om våldtäktsmyter, vilka används som ett underlag för 

förståelsen om vilka omständigheter som associeras med den ”riktiga 

våldtäkten”. Beskrivningarna utgör tillsammans med rättsprincipen om 

likabehandling uppsatsens perspektiv och teoretiska ramverk.  

1.5.2 Våldtäktsmyter 
Syftet med att våldtäktsmyter används som en del av det teoretiska ramverket 

för uppsatsens syfte kan förklaras genom hänvisning till definitionen av vad 

våldtäktsmyter är. Enligt Burt, som utvecklade begreppet ”våldtäktsmyter”, 

utgör dessa myter en samling av utbredda och beständiga föreställningar och 

attityder som tjänar till att befria gärningsmannen från ansvar och 

skuldbelägga offret för våldtäkten.37 De utgör beskrivande och föreskrivande 

övertygelser om våldtäkter, som tjänar till att förneka, bagatellisera och 

rättfärdiga sexuellt våld som män begår mot kvinnor.38 Begreppet 

våldtäktsmyter blev framträdande redan under 1970 talet, efter Brownmiller 

diskussion beträffande förekomsten av felaktiga föreställningar av sexuellt 

våld och efter Estrich analys angående hur vissa våldtäkter ansågs mer 

                                                
 
36 Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, s. 307. 
37 Persson och Dhingra (2020), Attributions of Blame in Stranger and Acquaintance Rape: 
A Multilevel Meta-Analysis and Systematic Review, s. 5.; Burt, Cultural Myths and 
Supports for Rape, s. 217. 
38 Waterhouse, Reynoldsb och Egan, Myths and legends: the reality of rape offences 
reported to a UK police force, s. 2. 
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”riktiga” än andra.39 Den s.k. ”riktiga våldtäkten” utgör således en del av 

våldtäktsmyter. Om parterna tidigare har haft en sexuell relation, det saknas 

motstånd och bevis, är det inte en ”riktig våldtäkt”.40 En vanlig 

förekommande felaktig föreställning om våldtäkter är sålunda att det är en 

handling som primärt uppstår mellan obekanta parter41 och som innefattar 

grovt våld.42 Andra förekommande våldtäktsmyter är att brottsoffer som 

frivilligt berusar sig är åtminstone lika mycket ansvariga för våldtäkten som 

gärningsmannen, eller att personer provocerar fram våldtäkter genom deras 

beteenden eller kläder.43 Våldtäktsmyter inbegriper därmed antaganden om 

offrets karaktär, uppträdande och beteende, om gärningsmannens motiv och 

beteenden samt situationsspecifika faktorer avseende brottet, såsom, platsen, 

tidpunkt och tillvägagångssätt.44 

 
Detta innebär att myten om den ”riktiga våldtäkten” kan förklaras i 

definierande termer, innebärande att personer som tror på dessa 

föreställningar har en övertygelse om att gärningar som inte är i enlighet med 

dessa kriterier inte utgör en våldtäkt.45 Våldtäktsmyter kan förklaras som en 

föreställning och övertygelse om att den ”riktiga våldtäkten” är normen.46 

Emellanåt innebär våldtäktsmyter att den stereotypa våldtäkten generellt sett 

anses mer allvarlig än andra våldtäkter.47 Det förekommer därför tendenser 

att uppfatta bekantskapsvåldtäkter som mindre allvarliga och där förövaren 

tillskrivs mindre skuld, än vid våldtäkter av obekanta gärningsmän.48 

Våldtäktsmyter kan vidare förklara varför våldtäkter som sker inom relationer 

                                                
 
39 Smith och Skinner, How Rape Myths Are Used and Challenged in Rape and Sexual 
Assault Trials, s. 442.; Wallin m.fl., Capricious credibility – legal assessments of 
voluntariness in Swedish negligent rape judgements, s. 6.  
40 Wallin m.fl., s. 6. 
41 Angelone, Mitchell och Grossi, Men’s Perceptions of an Acquaintance Rape: The Role 
of Relationship Length, Victim Resistance, and Gender Role Attitudes, s. 2280. 
42 Waterhouse, Reynoldsb och Egan, s. 3.; NCK-rapport 2010:2, s. 144. 
43 Smith och Skinner, s. 443. 
44 Persson och Dhingra (2020), s. 2. 
45 Reece, Rape Myths: Is Elite Opinion Right and Popular Opinion Wrong?, s. 456. 
46 Ibid. 
47 Ibid. s. 457. 
48 Angelone, Mitchell och Grossi, s. 2281. 
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sällan anmäls, eftersom de inte är i enlighet med föreställningarna om den 

”riktiga våldtäkten”.49  

 
De våldtäktsanmälningar som leder till åtal är inte sällan även de övergrepp 

som media belyser, vilka upprätthåller den stereotypa bilden av våldtäkter, 

sådana som begås av okända gärningsmän och där offret attackeras 

utomhus.50 Denna felaktiga fördelning av våldtäktsmål kan följaktligen 

påverka domstolars rättsliga bedömningar, på så sätt att icke stereotypa 

våldtäktsmål bedöms annorlunda än de övergrepp som inte gör det.51 Forskare 

menar även att förekomsten av myten om den ”riktiga våldtäkten”, medför 

och förhindrar att övergrepp som begås av en för offret bekant gärningsman, 

som äger rum i det privata och utan fysisk våld, varken beaktas som riktiga 

eller tillräckligt allvarliga, vare sig av utredande myndigheter, såsom av polis 

och åklagare, eller av domstolar.52  

 
Om våldtäktsmyter fungerar som en samling av attityder kring våldtäkter, kan 

teorier om accepterande av våldtäktsmyter förstås som i vilken utsträckning 

någon tror på dessa våldtäktsmyter.53 Personer som i hög grad tror och 

accepterar våldtäktsmyter, kommer följaktligen att anse att få påstådda 

övergrepp faktiskt utgör en våldtäkt, till följd av att våldtäktsmyter skapar en 

generaliserad och förenklad förståelse för vad som utgör en våldtäkt, vilka 

som är gärningsmän och offer.54 På så sätt avgör våldtäktsmyter vilka 

övergrepp som ska tas på allvar.55 

 

 

                                                
 
49 Diesen och Diesen, Övergrepp mot kvinnor och barn – den rättsliga hanteringen, s. 61.; 
Waterhouse, Reynoldsb och Egan, s. 2. 
50 Adolfsson, s. 8. 
51 Ibid.  
52 Ellison och Munro, Better the Devil You Know? ‘Real Rape’ Stereotypes and the 
Relevance of a Previous Relationship in (Mock) Juror Deliberations, s. 299. 
53 Persson och Dhingra (2020), s. 2. 
54 Adolfsson, s. 15. 
55 Smith och Skinner, s. 443. 
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1.5.3 Principen om likabehandling 
Det är mot bakgrund av beskrivningarna om den ”riktiga våldtäkten” som 

rättsprincipen om likabehandling i sammanhanget blir relevant, eftersom det 

skulle kunna innebära att gärningsmän inte i rättsligt hänseende likställs när 

det gäller sexualbrott. Domstolens rättskipande verksamhet präglas 

emellertid av objektivitets- och likhetsprincipen.56 Av 1 kap. 9 § RF 

föreskrivs att ”[d]omstolar […] ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför 

lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.” Bestämmelsen ger uttryck för 

såväl objektivitetsprincipen som för likhetsprincipen.57 Den senare innebär 

att domstolar ska behandla, i relevant mening, lika fall lika.58 

Likhetsprincipen anses dock ingå i kravet på opartiskhet och saklighet.59 

Principen innebär vidare att det i rättskipningen inte ska göras någon skillnad 

mellan individer.60 Begreppet likhet hör därutöver nära samman med 

diskriminering, med vilket avses omotiverad och felaktig särbehandling.61 

Detta är fallet om en misstänkt person som tillhör exempelvis en viss social 

kategori särbehandlas negativt till följd av kategorin.62 Domares bristande 

neutralitet kan sålunda riskeras att resultera i särbehandling.63 

Även om domstolens bevisvärdering är fri, vilket stipuleras i 35 kap. 1 § RB, 

innebär friheten i bevisvärderingen emellertid inte att avgörandet får grundas 

på godtycke eller på rättens subjektiva uppfattningar om bevisens värde, utan 

ska vara objektiv grundad.64 Domstolens dömande verksamhet, och i 

synnerlighet domstolens bevisvärdering, präglas således av 

objektivitetsidealet.65 Vid bevisvärderingen får domstolen emellertid använda 

sig av tidigare kunskap och erfarenheter.66 Denna kunskap kan dock antas 

                                                
 
56 Bladini, Objektivitet i dömandet – på gott och på ont?, s. 306. 
57 Ibid. 
58 Diesen m.fl., s. 78. 
59 Hirschfeldt, Lexino lagkommentarer till 1 kap. 9 RF. 
60 Ibid. 
61 Diesen m.fl., s. 59–60. 
62 Ibid. s. 381. 
63 Diesen m.fl., s. 338–339. 
64 SOU 1926:32 andra delen, s. 255.; SOU 1938:44, s. 377 f. 
65 Bladini, s. 305. 
66 SOU 1926:32 andra delen, s. 255. 
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forma rättens ledamöters uppfattningar, föreställningar och attityder, vilka 

kan få stor betydelse för bevisvärderingen.67 Bladini menar vidare att det kan 

finnas anledning att rikta kritik om bristande objektivet om ”den främmande 

verkligheten enbart tolkas utifrån egna erfarenheter och uppfattningar om vad 

som är normalt och naturligt”68 vilka därmed riskerar att omedvetet ha en 

negativ inverkan på dömandet.69 

 
Rättskipningen är sålunda en komplex verksamhet, då det handlar om att 

jämföra en konkret verklighet med en abstrakt norm – lagen – varefter en 

rättsföljd ska avgöras.70 På grund av att kunskapsmässiga, personliga och 

sociala värderingar kan få ett oönskat genomslag vid bedömningarna, finns 

det därför ett stort utrymme för felbedömningar och felslut i samtliga led, dvs. 

vid faktafastställandet, lagtolkningen och påföljdsbedömningen.71 Att 

utgången i ett mål med samma material från tingsrätten kan skilja sig från 

hovrätten utgör ett enkelt exempel på att olika värderingar kan få betydelse 

för utgången i ett mål.72 Tidigare forskning har även påvisat att stereotypa 

föreställningar kan påverka bedömningarna i domstolen.73 Vidare har Diesen 

och Diesen, som undersökt över 1000 våldtäktsdomar, funnit att stereotypa 

föreställningar om hur våldtäktsoffer ska bete sig före och efter övergreppet 

tycks ha fått betydelse för rättens trovärdighetsbedömningar.74 Vidare menar 

nämnda författarna att föreställningar om det ”ideala offret” i kombination 

med att den misstänkte uppfyller fördomarna om den ”ideala 

gärningsmannen” inte kan uteslutas få betydelse för domstolarnas 

trovärdighetsbedömningar, särskilt när direkt stödbevisning saknas.75 När 

bevisningen i ett mål står och väger, kan rättens personliga värderingar och 

attityder till brottet ifråga även bli avgörande för utgången i målet.76 I 

                                                
 
67 Schantli och Strömberg, Att känna rätt. En tvärvetenskaplig studie om emotionell 
påverkan vid bevisvärdering, s. 667.  
68 Bladini, s. 310. 
69 Ibid. s. 312.  
70 Diesen m.fl., s. 183. 
71 Ibid. 
72 Ibid. s. 185. 
73 Brå 2008:4, s. 33–36.  
74 Diesen och Diesen, s. 42–43.  
75 Ibid. s. 33–34. 
76 Diesen m.fl., s. 335–337. 
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förlängningen kan detta resultatera i bristande likhet inför lagen.77 Vad gäller 

sexualbrott har åklagare även anfört att det inte alltid framstår som att lika 

våldtäktsmål behandlas på samma sätt av domstolarna, sedan nuvarande 

våldtäktsbestämmelsens ikraftträdande.78 Därtill har Brå, efter en genomgång 

av våldtäktsdomar från 2017, påpekat att det inte alltid framstod som säkert 

att lika fall behandlades lika av domstolarna.79 

 
Mot bakgrund av att domstolens ledamöter är människor går det inte att bortse 

från inslag av subjektivitet i dömandet.80 Risken för att subjektivitet präglar 

bedömningar har ansetts vara som störst när det finns diskretionsutrymme, 

m.a.o. när det finns större handlingsfrihet.81 Ett exempel är när domstolen har 

att bedöma försvårande eller förmildrande omständigheter vid 

påföljdsbeslut.82 Det faktum att bevisläget i många sexualbrottsmål inte sällan 

är svårt, innebär även att rätten ges visst spelrum för såväl medvetna som 

omedvetna erfarenheter och värderingar.83 Vid sexualbrott i synnerhet menar 

Sutorius därför att problematiken med subjektiv påverkan är särskilt 

påtaglig.84 Diesen m.fl. menar även att det vore illusorisk att tro att 

normtillämpningen kan ske helt värderingsfritt och objektivt.85 Lika mycket 

som likhetsprincipen är en grundläggande demokratisk rättsprincip, är den 

emellertid lika mycket ett uppnåeligt ideal.86 Att rättsprocesser, särskilt 

brottmålsprocesser, framstår som objektivt genomförda är dock utifrån ett 

legitimitetsperspektiv och därmed för allmänhetens förtroende till 

rättsväsendet av särskild betydelse.87 

 

                                                
 
77 Ibid. s. 337. 
78 Brå 2020:6, s. 72. 
79 Brå 2019:9, s. 89. 
80 Mellqvist, Om tro tyckande och vetande. Högsta domstolens värdering av utsagor, s. 753 
och 755.  
81 Lainpelto och Bisso, Behandlas lika fall olika? Social oro som felkälla i 
bevisvärderingssammanhang, s. 606.; Brå 2008:4, s. 26. 
82 Brå 2008:4, s. 26.; Jfr Diesen m.fl., s. 338. 
83 Sutorius och Kaldal, Bevisprövning vid sexualbrott, s. 139.  
84 Ibid.  
85 Diesen m.fl., s. 183.  
86 Ibid. s. 183–185. 
87 Bladini, s. 306. 
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1.6 Forskningsläge 

1.6.1 Inledning  
Våldtäktsbrottet tillhör ett relativt omskrivet ämne i flertalet straff- och 

processrättsliga verk. För svensk vidkommande är emellertid forskning om 

våldtäktsbrottet, dvs. inte enbart teoretiska framställningar om gällande rätt, 

med relevans eller anknytning till uppsatsens ämne, ett i princip outforskat 

område,88 särskilt avseende den dömande verksamheten. Flertalet 

studentuppsatser har dock behandlat våldtäktsbrottet men få med anknytning 

till uppsatsens ämne. I en examensuppsats däremot av relevans, som även 

Brå89 samt Diesen och Disen90 har hänvisat till, har författaren undersökt 

samtliga tingsrättsdomar avseende våldtäkt från 2010.91 Resultatet visade 

bl.a. att den lägsta friandegraden, 19,1 %, fanns inom relationskategorin 

”obekant”, definierat parter vilka träffats för första gången samma kväll som 

det påstådda övergreppet, medan friandegraden motsvarade 37,8 % avseende 

relationskategorin ”nära relation”, nuvarande eller tidigare partner, och 30,3 

% beträffande ” bekanta”, vilket avsåg såväl ytligt bekanta parter som nära 

vänner.92  

 

Svensk forskning som specifikt undersöker huruvida parternas relationer 

samt våldsförekomst påverkar utgången samt straffets längd enligt nuvarande 

eller tidigare våldtäktsbestämmelse har således varit svår att finna i dags dato, 

med undantag från viss statistik från Brå, som nedan redovisas. Det gäller 

även beträffande huruvida straffets längd skiljer sig åt beroende på om 

våldtäkten avsett icke frivillighet i förhållande till övergrepp med förekomst 

av hot och våld. Det faktum att nuvarande våldtäktsbestämmelse har varit i 

kraft under en förhållandevis kort tidsperiod, kan vara en förklaring. I 

                                                
 
88 Stiernströmer m.fl., Characteristics of convicted male-on-female rapists in the South of 
Sweden between 2013 and 2018: a pilot study, s. 126.; Jfr Bitsch och Klemetsen, The legal 
grading of sexual citizenship: sentencing practices in Norwegian rape cases, s. 176.  
89 Brå 2019:9, s. 84. 
90 Diesen och Diesen, s. 29. 
91 Tengvar, Våldtäktsdomar 2010 – en statistik analys, s. 5.  
92 Ibid. s. 24. 
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skrivande stund pågår dock en forskningsstudie om samtyckeslagen och dess 

effekter, som förväntas bli publicerad under 2023. Studien kommer att 

undersöka bl.a. vilken roll offer och förövare tilldelas i processen samt vilka 

uppfattningar och bedömningar om frivillighet, kön och sexualitet som 

reflekteras i domarna.93   

 

Internationellt finns det emellertid förhållandevis mycket forskning med 

anknytning till ämnet, vilken mot bakgrund av att det i princip saknas svensk 

forskning av relevans, har studerats och nedan kommer att redogöras för. Det 

bör emellertid beaktas att andra länders rättssystemet, lagstiftning och 

samhällets kulturer och attityder gentemot sexualbrott kan skilja sig från 

Sveriges, varför frågan om huruvida forskningen är giltig och jämförbar för 

svenskt vidkommande av förklarliga skäl kan ifrågasättas.  

1.6.2 Våldtäktsdomar enligt gällande rätt 
Beträffande den rättsliga bedömningen av nuvarande våldtäktsbestämmelse, 

har Brå undersökt samtliga tingsrättsdomar från 2019, gällande fullbordad 

våldtäkt mot kvinna.94 Avseende de våldtäkter som sannolikt bedömdes 

uppfylla de dåvarande rekvisiten i tidigare våldtäktsbestämmelsen, dvs. hot, 

våld och utnyttjande, var fällandegraden 80 %.95 76 stycken domar utgjorde 

emellertid s.k. ”nya” fall, sådana våldtäkter där målsäganden inte deltagit 

frivilligt och där det inte förekommit våld, hot eller utnyttjande av särskilt 

utsatt situation.96 Hälften av de ”nya” våldtäktsdomarna resulterade i en 

friande dom, inklusive domar som överklagades till hovrätterna.97 Av de 

fällande domarna avsåg 26 mål våldtäkt, resterande 12 domar avsåg oaktsam 

våldtäkt.98 Utmärkande för omkring hälften av de 76 domarna var att parterna 

                                                
 
93 Göteborgs universitet, Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya 
samtyckeslagstiftningen på juridisk tänkande och 
praktik<https://www.gu.se/forskning/valdtakt-eller-samtycke-effekter-av-den-nya-
valdtaktslagstiftningen-pa-juridiskt-tankande-och-praktik>; besökt 2021-03-15.  
94 Brå 2020:6, s. 20. 
95 Ibid. s. 31. 
96 Ibid. s. 21 och 34. 
97 Ibid. s. 38. 
98 Ibid.  
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innan händelsen hade haft en mer eller mindre intim kontakt, exempelvis haft 

samlag, flörtat eller kyssts.99 I de friande domarna, på grund av att rekvisiten 

inte ansågs uppfyllda, hade parterna i samtliga fall haft sådan kontakt före det 

påstådda brottet.100 Beträffande de fällande domarna hade det däremot i regel 

inte förekommit någon interaktion före våldtäkten.101 Av de ”nya” målen var 

det även mindre vanligt att parterna hade haft en parrelation.102 I rapporten 

konstaterade Brå vidare att domstolarna vid bedömningen av 

frivillighetsrekvisitet inte enbart beaktade sådant som hade inträffat vid den 

åtalade våldtäkten, utan att även tidigare händelser påverkade bedömningen 

ifråga.103 I sammanhanget anförde Brå därför att bedömningen om huruvida 

målsäganden deltagit frivilligt eller inte, torde vara enklare om parterna före 

händelsen inte har haft tidigare intim kontakt.104  

1.6.3 Parternas relation och utgången i 
våldtäktsmål  

Brå har i en tidigare rapport sammanställt statistik om utgången i 

våldtäktsdomar utifrån vilken relation gärningsmannen och målsäganden har 

haft, baserat på samtliga 208 tingsrättsdomar från 2017 avseende fullbordad 

våldtäkt mot kvinna.105 Den lägsta fällandegraden, 61 %, fanns inom 

relationskategorin ”nära relation”106 vilket avsåg ungefär var fjärde dom.107 

En förklaring till fällandegraden anfördes bero på att den tilltalade inte sällan 

gör gällande att målsäganden brukar samtycka till våldsamt sex, eller den 

typen av sex som åtalet avser, och för att den tilltalades trovärdighet avseende 

samtyckesinvändning torde vara högre desto närmare relation parterna har.108 

Relationskategorin ”bekanta”, personer som känt varandra sedan tidigare 

eller som träffats samma dygn som det påstådda övergreppet, stod för 

                                                
 
99 Ibid. s. 44. 
100 Ibid.  
101 Ibid.  
102 Ibid. s. 38 f.  
103 Ibid. s. 43. 
104 Ibid.  
105 Brå 2019:9, s. 83. 
106 Med ”nära relation” avses nuvarande eller tidigare partner, se Brå 2019:9, s. 29. 
107 Brå 2019:9, s. 84. 
108 Ibid.  



 
 

25 

majoriteten av samtliga domar, inom vilken fällandegraden var 68 %.109 Inom 

underkategorin omfattades s.k. “uppraggningsvåldtäkter”, dvs. parter som 

träffats på nattklubb, befunnit sig på dejt eller tidigare haft frivilligt samlag, 

vars fällandegrad motsvarade 56 %, i jämförelse med 71 % beträffande de 

övriga inom kategorin ”bekanta”.110 Brå menade att den låga fällandegraden 

avseende ”uppraggningsvåldtäkterna” eventuellt kunde förklaras genom att 

frivilligt sexuellt umgänge, med hänsyn till parternas relation och 

omständigheterna under vilka de träffades inte kan anses orimligt, varför 

uppsåt därmed kan vara svårare att bevisa i dessa fall.111 I enlighet med detta, 

menar internationella forskare att våldtäkter begångna av bekanta 

gärningsmän representerar en mycket mer tvetydig situation, vilket gör 

beslutfattandet och bedömningarna av skuld mer komplexa, än i jämförelse 

med våldtäkter av okända gärningsmän.112 Beträffande relationskategorin 

”obekanta”,113 konstaterade Brå emellertid att fällandegraden var 67 %, alltså 

i princip motsvarande fällandegraden för ”bekanta”, (68 %), även om andelen 

i kategorin ”obekanta” ansågs vara för litet för att kunna dra några generella 

slutsatser.114 Internationell forskning har emellertid funnit att fällandegraden 

i våldtäktsmål har varit högre när gärningsmannen varit okänd för 

målsäganden, tillskilland från när gärningsmännen varit bekanta med eller 

haft en relation till målsäganden.115 Resultatet i studien var dock inte 

statistiskt signifikant.116 Forskarna anförde däremot att resultatet eventuellt 

kunde förklaras genom att domstolarna använder sig av myten om den 

”riktiga våldtäkten” vid sina överläggningar, varför på så sätt våldtäkter av 

okända gärningsmän möjligtvis kan uppfattas som mera sannolika, än andra 

våldtäkter.117 

 

                                                
 
109 Ibid. s. 84–85. 
110 Ibid.  
111 Ibid. s. 85. 
112 Angelone, Mitchell och Grossi, s. 2281. 
113 Med ”obekanta” avses parter som inte känner varandra, se Brå 2019:9, s. 85. 
114 Ibid. 
115 Waterhouse, Reynoldsb och Egan, s. 4. 
116 Ibid. s. 8. 
117 Ibid.  
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1.6.4 Betydelsen av parternas relation och våld 
för skuld och straffets längd 

Som tidigare framgått saknas det vägledande avgöranden eller uttalanden i 

förarbeten om hur straffvärdet för våldtäkter som med inslag av hot och våld 

ska bedömas i förhållande till våldtäkter som enbart avser bristande 

frivillighet. Flera domare, åklagare samt försvarsadvokater har emellertid 

framfört önskemål om att detta bör bli en prejudikatfråga för HD.118  Brå har 

dock konstaterat vid genomgången av våldtäktsdomarna enligt nuvarande 

våldtäktsbestämmelse att det utdömda straffet för de s.k. ”nya” 

våldtäktsdomarna, som avsett icke frivillighet, i rättspraxis ofta har motsvarat 

straffminimum två års fängelse.119 Vidare har straffminimum inte sällan 

dömts ut i de våldtäktsmål där händelseförloppet varit kortvarigt eller om de 

sexuella handlingarna avsett penetration med fingrar.120 Vid genomgången av 

hovrättsdomarna fann Brå däremot att straffet låg omkring tre–fyra månader 

över straffminimum, i de fall händelseförloppet varit längre, innefattade våld 

eller den sexuella handlingen avsett samlag.121 Avseende de våldtäkter som 

var straffbara redan innan lagändringen, dvs. sådana som avsett hot, våld och 

utnyttjande, motsvarade enligt Brå de utdömda straffen i genomsnitt 28 

månaders fängelse.122  

 

Beträffande vilken betydelse parternas relationer har för straffets längd i 

våldtäktsmål saknas det dock svensk forskning om. I internationell forskning, 

där betydelsen av parternas relationer i våldtäktsdomar har undersökts, har 

forskare emellertid funnit en systematisk reducering av straffets längd i de 

fall gärningsmannen och offret har haft en tidigare relation.123 Äldre studier 

har även visat att okända våldtäktsgärningsmän i regel har dömts till betydligt 

längre fängelsestraff än bekanta gärningsmän eller gärningsmän som varit i 

                                                
 
118 Brå 2020:6, s. 79–80.; Åklagarmyndigheten, Prioriterade prejudikatfrågor 2021, s. 5.  
119 Brå 2020:6, s. 91. 
120 Ibid. s. 64. 
121 Ibid.  
122 Ibid. s. 91. 
123 Bitsch, The geography of rape: Shaming narratives in Norwegian rape cases, s. 934. 
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en relation med målsäganden.124 I en nyligen publicerad norsk studie har 

forskare vidare undersökt bl.a. straffmätningen i våldtäktsdomar.125 

Resultatet visade att våldtäkter som hade begåtts i en hemmamiljö av bekanta 

gärningsmän fick ett mildare straff, än de våldtäkter som hade begåtts av 

okända gärningsmän i offentliga miljöer.126 Studien visade att straffet i regel 

minskade med 18 % om parterna sedan tidigare hade haft ett förhållande,127 

definierat parter som tidigare träffats eller känt varandra.128 Forskarna 

konstaterade vidare att våldtäkter begångna av nuvarande eller tidigare make 

eller sambo överlag fick ett mildare straff än andra våldtäkter, men eftersom 

resultatet inte var signifikant kunde forskarna emellertid inte konstatera om 

någon diskriminering faktiskt ägt rum.129 

 

Av de studier som undersökt vad som påverkar skuldbeläggande av 

våldtäktsoffer har bl.a. relationen mellan offret och gärningsmannen samt 

våldsförekomst visat sig påverka hur man ser på brottet. Studierna har viss 

relevans för uppsatsen eftersom det har visats att skuldbeläggande av offer 

alltid motsvarar en minskning av gärningsmannens skuld,130 vilket därmed 

skulle kunna förklara varför gärningsmän i vissa våldtäktssituationer 

skuldbeläggs i olika grad, än i andra. Internationella studier har funnit att 

desto närmre förhållande mellan gärningsmannen och offret, ju större 

benägenhet att skuldbelägga offret och desto mindre uppfattas gärningen som 

en våldtäkt.131 Vidare har studier funnit att ett accepterande av våldtäktsmyter 

korrelerar med ett ökat skuldbeläggande av våldtäktsoffer.132 Detta 

förhållande har därutöver visat sig vara mer framträdande vid 

bekantskapsvåldtäkter.133 Beträffande vilken betydelse förekomsten av våld 

                                                
 
124 McCormick m.fl., Relationship to Victim Predicts Sentence Length in Sexual Assault 
Cases, s. 417.  
125 Bitsch och Klemetsen, s. 174. 
126 Ibid. s. 185.; Bitsch, s. 937. 
127 Bitsch och Klemetsen, s. 184.  
128 Ibid. s. 179.  
129 Ibid. s. 185. 
130 Adolfsson, s. 21. 
131 Angelone, Mitchell och Grossi, s. 2280.; Adolfsson, s. 22 f.  
132 Persson, Dhingra och Grogan, Attribution of victim blame in stranger and acquaintance 
rape: A quantitative study, s. 2642. 
133 Ibid.  
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vid våldtäktssituationer har för skuldbeläggande av våldtäktsoffer är 

forskningen dock begränsad.134 De studier som finns har emellertid funnit att 

allmänhetens uppfattning av våldtäkten och den utsattes ansvar påverkas 

beroende av graden av våld som gärningsmannen har använt sig av.135 Desto 

mer våld gärningsmannen använt sig av ju mer ökade allmänhetens 

benägenhet att uppfatta gärningen som en våldtäkt.136  

1.6.5 Våldtäktsmyter i rättsliga bedömningar  
Förekomsten av våldtäktsmyter i rättsliga bedömningar har bekräftats av 

såväl svensk som internationell forskning. I en nyligen publicerad svensk 

studie undersöktes 12 domar avseende oaktsam våldtäkt, i syfte analysera 

frivillighetsrekvisitet i relation till domstolarnas stereotypa juridiska 

resonemang beaktade som våldtäktsmyter.137 Resultat bekräftade, i linje med 

forskning från länder med liknande samtyckeskonstruerad 

våldtäktslagstiftning, om en reproduktion av våldtäktsmyter i den rättsliga 

bedömningen.138 Forskarna fann exempelvis att målsägandens beteende före 

våldtäkten, såsom att hon flörtat med gärningsmannen, medförde att 

målsägandens trovärdighet ifrågasattes.139 Forskarna menade att detta kunde 

förklaras bero på bl.a. det varierande tolkningsutrymme som finns avseende 

frivillighet, vilket därmed gör det möjligt för rätten att föra konventionella 

rättsliga resonemang och bedömningar, där kontextuella och könsrelaterade 

maktförhållanden förbises.140 Resonemang som utmanade våldtäktsmyter 

identifierades emellertid också, vilket enligt forskarna indikerar att 

samtyckeslagen kan bidra till en förbättrad reflexivet, diskursiva skrift och 

normförändringar i de rättsliga resonemangen.141 

 

                                                
 
134Adolfsson, s. 23. 
135 Ibid. 
136 Ibid.  
137 Wallin m.fl., s. 3–5.  
138 Ibid. s. 18. 
139 Ibid. s. 16. 
140 Ibid. s. 18. 
141 Ibid. s. 3 och 18.; För utförligare genomgång se ibid s. 16–17.  
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Den internationella forskningen har vidare bekräftat förekomsten av 

våldtäktsmyter i rättsliga bedömningar.142 Föreställningar om den ”riktiga 

våldtäkten” och våldtäktsmyter har i s.k. muck jurys funnits påverka hur 

domstolar uppfattar gärningsmannens skuld.143 Vidare har en relativt nyligen 

publicerad meta analys påvisat ett statistiskt signifikant samband mellan 

våldtäktsmyter och jurys beslutfattande, vilket baserades på tidigare 

publicerade studier som undersökt det ifrågavarande sambandet.144 Det 

konstaterades bl.a. i studien att personer som hade stereotypa attityder om 

våldtäkter var mer benägna att frikänna gärningsmännen.145 Internationella 

forskare har dock även funnit exempel på när våldtäktsmyter har utmanats, 

vilket enligt forskarna sålunda ökar sannolikheten för att domstolarna grundar 

sina överväganden på relevanta faktorer, snarare än på missvisande 

antaganden om våldtäkter.146  

1.6.6 Sammanfattning av forskningsläget  
Som ovan framgått, är svensk forskning med anknytning till ämnet begränsad. 

Den forskningen som finns genomfördes även före nuvarande 

våldtäktsbestämmelsens ikraftträdande, med undantag för viss statistik från 

Brå och studien beträffande oaktsam våldtäkt. Behovet av vetenskaplig 

forskning på området efterlyses därför, vilket även flera forskare på området 

har efterfrågat.147 Den svenska forskning som finns kan emellertid 

sammanfattningsvis sägas visa att fällandegraden vid våldtäktsmål, enligt 

Brå, skiljer sig åt inom olika relationskategorier. Som lägst är fällandegraden 

beträffande relationskategorierna ”nära relation”, dvs. nuvarande eller 

tidigare partner, samt avseende ”uppraggningsvåldtäkter”, som utgör 

underkategorin till ”bekanta”. Utgången i våldtäktsdomar, där nuvarande 

våldtäktsbestämmelse har tillämpats, har vidare visat att parterna i många av 

                                                
 
142 Ibid. s. 6.; Smith och Skinner, s. 458–460. 
143 Waterhouse, Reynoldsb och Egan, s. 2–3.; Jfr Bitsch och Klemetsen, s. 176. 
144 Dinos m.fl., A systematic review of juries' assessment of rape victims: Do rape myths 
impact on juror decision-making?, s. 46.  
145 Ibid.  
146 Smith och Skinner, s. 454. 
147 Stiernströmer m.fl., s. 126 f.; Khoshnood m.fl., Swedish rape offenders — a latent class 
analysis, s. 6 f.  



 
 

30 

de friande domarna hade haft intim kontakt före det påstådda brottet, men att 

det i regel inte hade förekommit någon interaktion mellan parterna 

beträffande de fällande domarna. Detta är intressant mot bakgrund av den 

internationella forskningen som påvisat att utgången samt straffets längd 

skiljt sig åt i våldtäktsmål beroende på vilken relation gärningsmannen och 

målsäganden har haft, där såväl fällandegraden som straffets längd har varit 

som högst när gärningsmannen varit okänd för målsäganden. Därtill har 

forskningen konstaterat att benägenheten att uppfatta gärningen som en 

våldtäkt, men också skuldbeläggandet av både våldtäktsoffret och 

gärningsmannen skiljer sig åt beroende på relationen mellan offret och 

gärningsmannen samt våldsförekomsten. Vidare har såväl svensk som 

internationell forskning kunnat påvisa förekomsten av våldtäktsmyter i  

rättsliga bedömningar, även om forskningen samtidigt funnit exempel på 

situationer där våldtäktmyter har utmanats i domstolar, vilket kan innebära att 

rättens överväganden baseras på relevanta omständigheter istället för 

felaktiga antaganden om våldtäkter.  

1.7 Disposition  
Det inledande andra avsnittet utgörs av en teoretisk framställning av 

våldtäktsbestämmelsen enligt gällande rätt samt för regleringen beträffande 

straffvärdesbedömningar och straffmätning. Redogörelsen syftar till att skapa 

en grundläggande förståelse för den materiella rätten som tillämpats av 

domstolarna i målen som har undersökts. I det tredje avsnittet presenteras 

rättsfallsstudiens tillvägagångssätt, genomförande, urvalskriterier samt för 

felkällor och begränsningar som har beaktats. I avsnitt fyra presenteras 

resultatet av rättsfallsstudiens 115 granskade våldtäktsdomar. Ifrågavarande 

framställning utgörs av fyra delavsnitt. Inledningsvis redovisas utgången i 

samtliga mål utifrån parternas relationer, varefter utgången samt straffets 

längd inom respektive relationskategori utifrån domarnas 

våldskategoriseringar, grovt, ringa och inget våld, presenteras i tre delavsnitt. 

För att öka förståelsen av resultatet i respektive delar och för att närmare 

belysa de skäl, resonemang och argument domstolarna fört avseende 

parternas relationer och förekomsten av våld, kommer dessa att redovisas i 
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samband med resultatet. Resultatet kommer även att analyseras utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk och tidigare forskning. I det avslutande femte 

avsnittet presenteras en sammanfattande analys av uppsatsens framställning 

och dess resultat i föregående delar.  

1.8 Begreppsanvändning 
Begreppet likabehandlingsprincipen används synonymt med 

likhetsprincipen, det gäller även domstolen och rätten. Begreppet 

gärningsman används i rättsfallsstudien synonymt med åtalad gärningsman. 
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2 Våldtäktsbestämmelsen och 
påföljdsregleringen 

2.1 Inledning  
Följande framställning utgörs av en teoretisk framställning av 

våldtäktsbestämmelsen enligt gällande rätt samt för regleringen beträffande 

straffvärdesbedömningar och straffmätning. Inledningsvis behandlas 

våldtäktsbestämmelsen. Mot bakgrund av att rättsfallstudien behandlar 

våldtäktsmål enligt 6 kap. 1 § första stycket första mening BrB, avseende icke 

frivillighet, samt bestämmelsens tredje mening första punkt om hot och våld, 

syftar redogörelsen till att skapa en grundläggande förståelse för 

våldtäktsbestämmelsens innehåll och innebörd i dess olika delar, och därmed 

för den materiella rätten som tillämpats av domstolarna i målen som 

undersökts. 

2.2 Våldtäkt 6 kap. 1 § BrB 

2.2.1 Frivilligt deltagande – första meningen 
Enligt gällande våldtäktsbestämmelse 6 kap. 1 § BrB konstrueras gränsen för 

straffbar gärning kring bristande frivillighet. Kriminaliseringen tar således 

sikte på sexuella handlingar som genomförs med någon som inte deltar 

frivilligt. Lagändringen syftade till att tydliggöra den ovillkorliga rätt till 

personlig och sexuell integritet och sexuell självbestämmanderätt som varje 

människa har.148 Regeringen menade att den dåvarande lagstiftningen inte var 

heltäckande, eftersom den inte omfattande sådana fall där det varken 

förekommit hot, våld eller där målsäganden inte befunnit sig i en särskilt 

utsatt situation eller beroendeställning, men där sexuella handlingar 

genomförts med en person utan samtycke.149 Det är därför, numera, inte 

nödvändigt att det ska ha förekommit våld, hot eller utnyttjande för att ansvar 

                                                
 
148 Prop. 2017/18:177, s. 1.; Se lagtext bilaga A.  
149 Ibid. s. 22. 
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för våldtäkt ska inträda.150 I våldtäktsbestämmelsens tredje mening anges 

dock att förekomsten av dessa omständigheter innebär att frivilligheten 

negeras.151 Rekvisitet ”inte deltar frivilligt” är dock utgångspunkten för den 

nya straffbestämmelsen om våldtäkt.152 En typsituation när ofrivillighet i 

regel föreligger är vid s.k. överrumplingsfall, där målsäganden överrumplas 

med sexuella handlingar, såsom i folksamlingar, under konserter eller under 

en läkarundersökning.153 

 

Regeringen ansåg att människors uttryck för frivilligt deltagande i sexuellt 

umgänge är ”högst skiftande och kan vara mer eller mindre aktivt eller 

subtilt”.154 Det är även en del av ”den sexuella självbestämmanderätten att 

bemöta sexuella närmanden som man vill, även med passivitet”.155 

Följaktligen ansågs det inte varken möjligt eller lämpligt att ge rekvisitet 

frivilligt deltagande en legal definition, dvs. att i lagtexten ange under vilka 

förutsättningar ett deltagande ska anses vara frivilligt eller hur personer ska 

uttrycka sitt frivilliga deltagande för att det ska anses vara giltigt.156 En person 

har därför inte något ansvar att tydligt visa sin vilja till sexuellt umgänge, 

likväl som en person som mot sin vilja utsätts för sexuella handlingar inte har 

något ansvar att tydligt visa sin motvilja eller säga nej till sexuella 

handlingar.157  

2.2.2 Uttryck för frivilligheten – andra meningen 
Även om lagtexten inte anger hur ett deltagande som är frivilligt ska 

uttryckas158 framgår det av 6 kap. 1 § första stycket andra meningen BrB att 

”[v]id bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt 

beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller 

                                                
 
150 Ibid. s. 30 och 78.  
151 6 kap. 1 § 3 men 1–3 p BrB.; Se lagtext bilaga A.  
152 Prop. 2017/18:177, s. 28 f.  
153 Ibid. s. 78 f.  
154 Ibid. s. 32. 
155 Ibid. 
156 Ibid. s. 33.  
157 Ibid. s. 32.  
158 Ibid.  
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på annat sätt.” Minspel och kroppsspråk är exempel på ”annat sätt”.159 Detta 

innebär således att olika uttryck och manifestationer av frivillighet kommer 

att vara centralt vid frivillighetsbedömningen och för frågan om 

gärningsmannens uppsåt.160 Bedömningen ska dock grundas på situationen i 

sin helhet, där personens uttryck eller handlande särskilt ska beaktas.161 

Frivillighetsrekvisitet omfattar dock inte en persons inre inställning, utan tar 

sikte på det faktiska handlandet.162 Det innebär följaktligen att situationer där 

någon som innerst inne har varit negativt inställd till sexuellt umgänge men, 

trots övertalning och påtryckningar, ändå deltar och tillåter sexuellt umgänge 

inte omfattas av det straffbara området.163 Det är sålunda inte straffbart med 

tjatsex.164 Huruvida personen ifråga haft möjlighet att fritt ta ställning till om 

hen ska delta i den sexuella handlingen är istället avgörande.165 En 

utgångspunkt är dock att den som frivilligt deltar i sexuella handlingar ger 

uttryck för sin vilja att delta på något vis – avsaknaden av sådant uttryck kan 

i regel förstås som ett ofrivilligt deltagande.166 Samtidigt kan passivitet 

emellertid vara ett uttryck för frivillighet167 och undantagsvis kan även s.k. 

tysta samtycken godtas, men förnekas frivillighet av målsäganden måste det 

krävas något som indikerar att samtycke förelegat.168  

Den som genomför eller vill genomföra sexuella handlingar med någon 

annan, inte bara i de fall någon förhåller sig passiv eller ger dubbeltydiga 

signaler, har däremot ett ansvar att förvissa sig om att den andra personen 

deltar frivilligt.169 Ansvaret gäller inte enbart i det inledande skedet, utan 

kvarstår under tiden det sexuella umgänget består.170 Enligt regeringen måste 

dock en person som genomför sexuella handlingar med en person som givit 

                                                
 
159 Ibid. s. 79. 
160 Ibid. s. 34. 
161 Ibid. 
162 Ibid. s. 79 f.  
163 Ibid. s. 78. 
164 Ibid. s. 33. 
165 Ibid. s. 78. 
166 Ibid. s. 33. 
167 Ibid. s. 34. 
168 Ibid. s. 80. 
169 Ibid. s. 34. 
170 Ibid. 
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samtycke i regel kunna lita på den uppgiften, vilket i grunden är en 

rättssäkerhetsfråga.171  

2.2.3 Omständigheter som medför att 
deltagandet aldrig kan anses frivilligt – 
tredje meningen  

Våldtäktsbestämmelsen 6 kap. 1 § tredje mening BrB stadgar tre punkter med 

ett antal uppräknande omständigheter, vars förekomst innebär att ett 

deltagande i sexuell handling aldrig kan anses vara frivilligt, oaktat om 

målsäganden har uttryckt att hen deltar frivilligt.172 Två av omständigheterna 

utgjorde i tidigare våldtäktsbestämmelsen självständiga brottsrekvisit.173 Ett 

deltagande kan aldrig anses vara frivilligt om deltagandet är en följd av hot 

och våld, om gärningsmannen otillbörligt utnyttjat en person i en särskilt 

utsatt situation eller utgör ett utnyttjande av en person i beroendeställning.174 

Om omständigheterna inte föreligger ska bedömningen, om huruvida 

deltagandet har varit frivilligt eller inte, istället prövas enligt bestämmelsens 

första mening.175 

 

2.2.3.1 Våld och hot – första punkten  
 
Av våldtäktbestämmelsens tredje meningen första punkt följer att ett 

deltagande i sexuell handling aldrig kan anses vara frivilligt om ”deltagandet 

är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om 

att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt 

meddelande om någon annan”.176 Deltagandet i de sexuella handlingarna 

måste således ha varit framtvingat av våldet och hotet, dvs. finnas ett 

orsakssamband emellan dessa.177 Det våld och hot som bestämmelsen avser 

motsvarar det som avsetts i tidigare våldtäktslagstiftning, varför praxis och 

                                                
 
171 Ibid. s. 33. 
172 Se lagtext bilaga A.; Prop. 2017/18:177, s. 80. 
173 Ibid. s. 38.; SOU 2016:60, s. 20–21.; Asp, Lexino lagkommentarer till 6 kap. 1 § BrB.  
174 Prop. 2017/18:177, s. 37 ff.; 6 kap. 1 § tredje meningen BrB. 
175 Prop. 2017/18:177, s. 37 f. 
176 6 kap. 1 § tredje meningen första punkt BrB. 
177 Asp, Lexino lagkommentarer till 6 kap. 1 § BrB.; Prop. 2017/18:177, s. 38. 
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lagkommentarer äger tillämpning i avseendet.178 Med ”misshandel” avses 

handlingar som omfattas av brottsbestämmelsen för misshandel, dvs. att 

tillfoga någon en kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätta någon i 

vanmakt.179 Beträffande ”annat våld” avses exempelvis våld som består av 

kraftutövning, såsom att sära på ben, knuffar, hålla fast någon, slita eller rycka 

i någons arm eller kläder.180 Genom reformen omfattas numera även sådant 

tvång som avses i 4 kap. 4 § första stycket andra meningen BrB, dvs. sexuella 

handlingar till följd av utpressningshot.181 Ett meddelande som riskerar att 

utsätta någon för missaktning eller svårigheter, såsom att hen tillhör ett 

extremistiskt parti eller varit otrogen utgör exempel på vad som avses med att 

”lämna ett menligt meddelande”.182 Med rekvisitet ”hot om brottslig gärning” 

avses såväl sådana hot som riktas mot person som mot egendom och har 

samma innebörd som rekvisiten i brottsbestämmelsen om olaga tvång, 4 kap. 

4 § första stycket första meningen BrB.183  

 

Om personer som deltar i sexuellt umgänge är överens om att våld ska ingå i 

det sexuella umgänget, såsom t.ex. BDSM-sex, kan valet att delta emellertid 

inte anses vara en följd av våldet.184 Istället avser bestämmelsens tredje 

mening första punkt de fall där den sexuella handlingen genom våld har 

framtvingats.185 Beträffande hur sexuella handlingar som sker inom relationer 

som präglas av hot och våld ska bedömas, menade regeringen att det ytterst 

är en fråga för rättstillämparna, som med beaktande av omständigheterna i det 

enskilda fallet har att avgöra huruvida deltagandet varit frivilligt eller varit en 

följd av hot och våld.186 I sammanhanget anfördes emellertid att det inte bör 

vara avgörande att våldet eller hotet framställts i omedelbar anslutning till de 

ifrågavarande sexuella handlingarna, m.a.o. kan även tidigare inträffat våld 

                                                
 
178 Prop. 2017/18:177, s. 38 och 80.  
179 Asp, Lexino lagkommentarer till 6 kap. 1 § BrB.; 3 kap. 5 § BrB. 
180 Prop. 2004/05:45, s. 134.; Asp, Lexino lagkommentarer till 6 kap. 1 § BrB.  
181 Prop. 2017/18:177, s. 38.  
182 Asp, Lexino lagkommentarer till 6 kap. 1 § BrB.  
183 Ibid. 
184 Prop. 2017/18:177, s. 38 och 81. 
185 Ibid. s. 38. 
186 Ibid. s. 81. 
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och hot anses vara tillräckligt för att deltagandet ska anses vara ofrivilligt.187 

Om det inte finns någon kausalitet mellan de sexuella handlingarna och det 

våld och hot som avses enligt våldtäktsbestämmelsens första punkt, kan 

deltagandet ändå bedömas vara ofrivillig enligt bestämmelsens första 

meningen, beroende på omständigheterna i det enskilda målet.188  

2.2.4 Den sexuella handlingen  
För straffansvar krävs, utöver icke frivillighet, att någon genomför ett samlag 

eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 

jämförlig med samlag.189 Med samlag avses enbart vaginala samlag.190 Det 

krävs emellertid inte ett fullbordat samlag, det är tillräckligt att könsdelarna 

har berört varandra.191 Andra sexuella handlingar jämförbara med samlag 

som omfattas av straffbestämmelsen är exempelvis orala eller anala samlag, 

att föra in fingrar, föremål eller en knytnäve i en kvinnas underliv eller 

anus.192 Det avgörande är att kränkningen av de sexuella handlingarna anses 

vara lika allvarlig som kräkningen vid ett påtvingat samlag.193 Det är således 

inte sexualhandlingen som sådan som är det centrala, utan bedömningen ska 

göras med utgångspunkt i den kränkning som målsäganden utsatts för.194 

Tidigare praxis på området kan fortfarande tillämpas gällande vilka sexuella 

handlingar som kan medföra straffansvar.195  

 

 

                                                
 
187 Ibid.  
188 Prop. 2017/18:177, s. 81.; 6 kap. 1 §  BrB.  
189 Ibid. s. 27.; Se lagtext bilaga A.  
190 Ibid. s. 27. 
191 Asp, Lexino lagkommentarer till 6 kap. 1 § BrB.  
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Ibid.; Prop. 2017/18:177, s. 35. 
195 Prop. 2017/18:177, s. 79. 
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2.3 Om straffvärdes- och 
straffmätningsregleringen  

När rätten funnit att den åtalade gärningen är bevisad bortom rimligt tvivel, 

ankommer det på domstolen att bestämma påföljden och straffets längd för 

brottet. Påföljdsvalet görs i tre steg, straffvärdesbedömning, påföljdsval samt 

genom slutlig straffmätning.196 I rättsfallsundersökningen har brottets 

straffmätningsvärde, dvs. längden av det utdömda fängelsestraffet,197 använts 

som underlag för bedömningen av straffets längd. Detta kan i vissa fall kan 

skilja sig från brottets straffvärde, efter hänsyn taget till gärningsmannens 

ålder, tidigare brottslighet eller andra s.k. billighetsskäl. I det följande 

redovisas därför hur dessa skiljer sig åt.   

2.3.1 Straffvärdesbedömning 
Det första ledet av påföljdsval utgörs av straffvärdesbedömningen. 

Bestämmelser om straffvärdesmätning stadgas i 29 kap. 1–3 §§ BrB. 

Straffvärdet tar sikte på gärningens klandervärdhet och allvarlighet, oavsett 

vem som har begått handlingen ifråga.198 Bedömningen av straffvärdet görs 

bl.a. utifrån den skada, kränkning eller fara som brottet inneburit samt utifrån 

gärningsmannens skuld.199 Därutöver ska det särskilt beaktas om gärningen 

inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet till 

person.200 Brottens straffskalor uttrycker det abstrakta straffvärdet, inom 

vilket brottets konkreta straffvärde fastställs.201 Brottets konkreta straffvärde 

är således allvarligheten av det enskilda brottet, i jämförelse med andra brott 

under samma bestämmelse.202 Normalt görs straffvärdesbedömningen med 

                                                
 
196 Brå 3/2017, s. 7. 
197 Lindqvist, ”Straffområdets gränser – ett inlägg” – kommentar till Martin Borgekes och 
Stefan Reimers artikel, s. 224.; Borgeke, Påföljdsval och straffmätning – nytt vin i gamla 
läglar, s. 897.; Borgeke, Att bestämma påföljd, s. 528.; Victor, ”Straffmätningsvärde” och 
påföljdsval, s. 182.; Jfr SOU 2008:85, s. 45. 
198 Ågren, Lexino lagkommentarer till 29 kap. 1 § BrB.  
199 Ibid.  
200 Ibid.  
201 Ibid. 
202 SOU 2008:85, s. 54.  
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utgångspunkt från straffskalans minimum.203 För våldtäkt av normalgraden är 

straffskalan minimum två år upp till sex års fängelse.204 

 

Vid bedömningen av straffvärdet ska vidare försvårande och förmildrande 

omständigheter beaktas, vilka föreskrivs i 29 kap. 2–3 §§ BrB. Förmildrande 

omständighet kan exempelvis vara att gärningsmannen begått brott under 

påverkan av allvarlig psykisk störning, att brottets föranletts av provokation 

eller att den tilltalade haft bristande utveckling eller omdömesförmåga.205 

Försvårande omständigheter är såsom om gärningsmannen visat stor 

hänsynslöshet, om gärningsmannen haft rasistiska motiv eller utgjort ett brott 

med hedersmotiv.206 Under vissa omständigheter har domstolen även 

möjlighet, med hänsyn till brottets konkreta straffvärde,207 att underskrida 

straffminimum, såsom med beaktande av förmildrande omständigheter208 

eller med hänsyn till tidigare straff som ska beaktas vid den senare 

påföljdsbedömningen.209 Straffvärdesbedömningar ska vidare göras med 

utgångspunkt i intresset av en enhetlig rättstillämpning.210 Det grundläggande 

kravet på likabehandling innebär att lika klandervärd brottslighet bör 

bestraffas på ett likartat sätt, dvs. att bedömningen ska göras i enlighet med 

hur liknande bedömningar gjorts i likartade fall.211 Detta förutsätter således 

att lika fall behandlas lika.212 

2.3.2 Straffmätningsbedömning  
Brottets konkreta straffvärde ligger sedermera till grund för påföljdsvalet.213 

Om straffvärdet motsvarar fängelse ett år eller mer rådet det, enligt praxis, 

presumtion för fängelse.214 Efter påföljdvalet bestäms brottets 

                                                
 
203 Ågren, Lexino lagkommentarer till 29 kap. 1 § BrB.  
204 6 kap. 1 § BrB. 
205 29 kap. 3 § BrB. 
206 29 kap. 2 § BrB. 
207 Ågren, Lexino lagkommentarer till 29 kap. 1 § BrB.  
208 29 kap. 3 och 5 §§ BrB.  
209 34 kap. 3 § 2 st BrB. 
210 29 kap. 1 § BrB. 
211 Ågren, Lexino lagkommentarer till 29 kap. 1 § BrB. 
212 SOU 2008:85, s. 54.  
213 Ågren, Lexino lagkommentarer till 30 kap. 4 § BrB.; Se även 30–32 kap. BrB. 
214 Ågren, Lexino lagkommentarer till 30 kap. 4 § BrB. 
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straffmätningsvärde, vilket regleras av bestämmelserna i 29 kap. 4–7 §§ BrB. 

Vid straffmätningsbedömningen beaktas omständigheter hänförliga till 

gärningsmannens straffvärdighet,215 vilket kan påverka omfattningen av 

påföljden som gärningsmannen döms till.216 Sådana omständigheter, s.k. 

billighetsskäl, vilka kan resultera i en förmildrande riktning, och som under 

vissa omständigheter gör det möjligt att underskrida straffminimum, anges i 

29 kap. 5 § BrB. Omständigheterna avser såsom om gärningsmannen frivilligt 

angett sig, om den tilltalade förorsakas men på grund av utvisning eller om 

det förflutit lång tid sedan brottet.217 Vidare kan förekomsten av tidigare 

brottslighet verka i skärpande riktning.218 Efter hänsynstagande till 

ungdomsreduktion,219 billighetsskäl och tidigare brottslighet kan således 

omfattningen av påföljden påverkas i både skärpande och förmildrande 

riktning, varför det slutliga straffmätningsvärdet kan skilja sig från 

straffvärdet. 

 

 

 

                                                
 
215 Ågren, Lexino lagkommentarer till 29 kap. 1 § BrB. 
216 Ibid.  
217 Ågren, Lexino lagkommentarer till 29 kap. 5 § BrB.  
218 29 kap. 4 § BrB. 
219 29 kap. 7 § BrB. 
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3 Rättsfallsundersökning 

3.1 Inledning 
Som tidigare framgått tillämpar uppsatsens rättsfallsstudie kvantitativ metod 

med kvalitativa inslag i syfte att besvara, utifrån principen om likabehandling, 

om relationen mellan gärningsmannen och målsäganden, utefter förekomsten 

av våld och våldsgrad, har fått betydelse för utgången samt för straffets längd 

i våldtäktsmål. Rättsfallsstudien består av totalt 115 tingsrättsdomar avseende 

våldtäkt av normalgraden. I följande framställning redogörs för 

rättsfallsstudiens genomförande, tillvägagångsätt, urval, kriterier samt för 

felkällor och begränsningar som har beaktats.  

3.2 Kritierier och urval  
Rättsfallsstudien består uteslutande av tingsrättsdomar där gällande 

våldtäktsbestämmelse tillämpats. Med hänsyn till uppsatsens omfattning har 

flertalet avgränsningar varit nödvändiga att göra. En första avser tidsperioden 

som av naturliga skäl avgränsades till året närmast i tid, dvs. domar som 

avkunnats mellan 2020-01-01 och 2020-12-31. Ingen avgränsning har skett 

geografiskt, samtliga tingsrätter omfattas. Urvalet har begränsats till att enbart 

omfatta domar vars domslut avser våldtäkter av normalgraden mot kvinnor, 

dvs. personer över 15 år och där den tilltalade är en man. Skälet till detta är 

att våldtäkt är ett brott som i huvudsak drabbar kvinnor – av män.220 Enbart 

domar enligt vilkas domslut avser 6 kap. 1 § första stycket första meningen 

BrB om icke frivillighet eller bestämmelsens tredje mening första punkt om 

hot och våld omfattas av undersökningen. Domar vars domslut avsett 

bestämmelsens tredje mening andra och tredje punkt har, som tidigare anförts, 

exkluderats eller när domslutet avsett flera punkter i våldtäktsbestämmelsen.  

 

                                                
 
220 Brå 2019:9, s. 19.  
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Flertalet avgränsningar beträffande omständigheter och faktorer som kan 

antas påverka bedömningen och/eller påföljden samt straffet har sedan gjorts 

i syfte att de utvalda målen, i den mån det har varit möjligt, ska vara 

jämförbara. Domar vars domslut omfattat flera brott eller flera fall av 

våldtäkter har valts bort. När det funnits ett andrahandsyrkande i domarna 

som utgått från samma gärningsbeskrivning som våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 

BrB, såsom oaktsam våldtäkt eller försök till våldtäkt, har domarna 

inkluderats, förutsatt att domslutet avsett våldtäkt av normalgraden. Domar 

där den åtalade har haft en allvarlig psykisk störning eller varit under 21 år 

har exkluderats, eftersom dessa kategorier behandlas särskilt vid 

påföljdsbedömningen. Domar med såväl flera målsägande som åtalade har 

exkluderats, samt när det funnits en åtalad men domslutet avsett medhjälp till 

våldtäkt.  

3.3 Genomförande och tillvägagångssätt  
Urvalet och insamlingen av domarna har gjorts genom sökning av begreppet 

”våldtäkt” i rättsfallsdatabasen Bisnode InfoTorg Juridik. Sökningen 

avgränsades till tidsperioden 2020, till urvalet ”tingsrätterna” samt till måltyp 

”brottmål”. Sökningen gav totalt 1024 stycken träffar. Därefter valdes under 

”sortering” ”senast först” för att kunna göra om motsvarande sökning med 

samma träffordning. På hemsidan framgick under varje mål, domens domslut, 

vilken eller vilka brott den tilltalade fällts eller friats ifrån, relevant 

lagbestämmelse samt i vissa fall påföljden. Inledningsvis letades efter 

domslut som avsåg ett fall av våldtäkt av normalgraden enligt 6 kap. 1 § BrB 

i sin nuvarande lydelse, där domslutet avsåg antingen 6 kap. 1 § första mening 

första stycket eller tredje meningens första punkt BrB.221 Sökordet ”våldtäkt” 

visade sig emellertid inkludera andra brott, såsom våldtäkt mot barn och andra 

brottskategorier, vilka valdes bort samt när påföljden föreskrev 

”ungdomsvård” eller ”skyddstillsyn”. Av en första genomgång av samtliga 

1024 domar på InfoTorgs hemsida var det således möjligt att sortera bort 

                                                
 
221 Se lagtext bilaga A.  
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domar som inte uppfyllde de på förhand bestämda kriterierna under avsnitt 

3.2. När domen uppfyllde kriterierna ovan markerades denna för att sparas i 

”favoriter” på hemsidan. Totalt genomlästes och granskades inledningsvis 

cirka 400 våldtäktsdomar närmare och av dessa sparades omkring 250 domar 

i ”favoriter”.  

 

Därefter har de fullständiga domarna, som sparades, genomlästs vid flertalet 

tillfällen. Ett kalkylprogram i Excel upprättades med relevanta kategorier, där 

domarna som uppfyllde samtliga på förhand fastställa kriterier (se ovan 

avsnitt 3.2.) fördes in efter. Följande antecknades; målnummer, tingsrätt, 

datum för dom, typ av relation och våldskaraktär i enlighet med 

kategoriseringarna under avsnitt 3.4 nedan, fängelsestraffets längd, såväl 

straffvärdet som det utdömda straffet, samt om det funnits relevanta för 

frågeställningarna formuleringar och resonemang i domarna, såsom avseende 

parternas relationer och våld för skuldfrågan och för straffets längd. Vid 

genomgången av de sparade domarna har det skett ett visst bortfall av domar 

som inte uppfyllt urvalskriterierna, såsom när den tilltalade varit under 21 år 

eller domen avsett flera brott etc. Bortfallet avseende domar som uppfyllt 

samtliga kriterier är enbart två stycken, då information om parternas 

relationer inte har framgått. Efter utsorteringen har 115 domar legat till grund 

för uppsatsens undersökning, vilka sedermera sammanställts till den statistik 

som ligger till grund för uppsatsens resultat.  

3.4 Domarnas kategoriseringar  
Som ovan framgått är rättsfallstudien begränsad till att undersöka utgången 

och straffets längd inom olika relationskategorier utefter våldsgraden i 

våldtäktsmål. För att kunna jämföra domarna har de följaktligen delats in 

utefter parternas relation samt utifrån våldets karaktär. 

Relationskategoriseringarna, i enlighet med Brås definitioner, har valt för att 

kategoriseringarna är etablerade och för att rättsfallsstudien ska kunna vara 

jämförbar med Brås rapporter på området. Det bör dock noteras att Brå i 
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tidigare rapporter använt sig av relationskategorin ”ytligt bekanta”222 men har 

i senare rapporter däremot kategoriserat ”någon som målsäganden bekantat 

sig med strax före händelsen” i samma kategori som ”bekanta”, enligt vilken 

”uppraggningsvåldtäkter” utgör en underkategori.223 I likhet men inte helt 

motsvarande Brås senare underkategori ”uppraggningsvåldtäkter” har jag 

därför valt att skilja mellan ”bekanta” och ”ytligt bekanta” relationer. 

Förklaringen till detta är då jag anser att det finns en relevant skillnad mellan 

en målsägande som exempelvis varit en nära vän, eller familjemedlem, till 

gärningsmannen och en gärningsman som målsäganden träffat samma kväll 

som det påstådda övergreppet ägt rum. Därmed bidrar uppdelningen, enligt 

min mening, till en mer nyanserad och korrekt kategorisering av relationerna. 

Kategorierna är följande:  

 

Relationskategorierna:  

• Nära relation: Avser nuvarande eller före detta partner.224 

Exempelvis sambo, make eller pojkvän.  

• Bekanta: Någon målsäganden känner.225 Exempelvis familj, släkt 

och vänner. 

• Ytligt bekanta: Någon som målsäganden bekantat sig med strax före 

händelsen eller har träffat tidigare, men som målsäganden inte känner 

väl.226 Exempelvis om parterna träffats kvällen för den åtalade 

händelsen.  

• Okänd: Någon som målsäganden inte visste vem det var före 

händelsen och som målsäganden inte bekantat sig med före 

händelsen.227 Exempelvis sexköpare, svarttaxichaufförer eller 

förbipasserande främlingar, som påbörjat ett övergrepp efter en 

kortare interaktion med målsäganden.228 

                                                
 
222 Brå 2005:7, s. 27 och 29.  
223 Brå 2019:9, s. 29. 
224 Ibid.   
225 Brå 2019:9, s. 29.; Brå 2019:5, s. 8.  
226 Brå 2005:7, s. 29. 
227 Brå 2019:9, s. 29. 
228 Ibid. s. 85. 
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Våldets karaktär: 

• Grövre fysiskt våld eller hot: Om gärningsmannen slagit, sparkat, 

tagit stryptag på målsäganden eller använt sig av vapen vid 

våldtäkten.229 Även allvarliga hot räknas hit,230 såsom dödshot.   

• Ringa våld: När gärningsmannen hållit fast eller betvingat 

målsäganden med sin kroppstyngd.231 Lindrigare våld kan även bestå 

i att sära på benen, hindra kroppsrörelser, rycka eller slita i kläder, 

armar eller knuffar.232 

• Inget våld: När det inte förekommer uppgifter om varken ringa eller 

grovt våld enligt ovanstående definitioner.  

 

Klassificeringarna om parternas relationer och våldets karaktär baseras på om 

det förekommit någon uppgift i enlighet med definitionerna härom i domen, 

såsom av åtalet eller bevisning, exempelvis av vittnen eller rättsintyg. I flera 

fall grundas klassificeringarna även på målsägandes och den åtalades 

uppgifter. Beträffande de fällande domarna har klassificeringen om våld 

gjorts utefter vad som funnits bevisats härom i målet.  

3.5 Felkällor och begränsningar 
Det finns flertalet viktiga begränsningar vilka bör beaktas när studiens resultat 

tolkas. Det bör inledningsvis uppmärksammas att studien inte är genomförd 

med anspråk på att vara statistisk signifikant, resultatet kan därmed inte 

generaliseras till samtliga våldtäktsmål. Resultatet kan således enbart påvisa 

hur utgången och straffets längd i de undersökta domarna ser ut inom olika 

relationskategorier, utefter våldets karaktär. Det är härvid viktigt att betona 

att det kan finnas flertalet faktorer som kan påverka och sannolikt har 

påverkat bedömningarna och utgången i domarna, såsom i vilken mån 

bevisning förekommit, vilken typ av bevisning som förebringats, och hur 

denna och parternas vittnesmål sedermera har värderats av rätten. Detta 

                                                
 
229 Brå 2019:9, s. 26.; Brå 2019:5, s. 57–58. 
230 Jfr Prop. 2004/05:45, s. 57.; Brå 2019:9, s. 26.  
231 Brå 2019:9, s. 26. 
232 Prop. 2004/05:45, s. 134. 
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innebär att resultatet enbart kan påvisa en indikation om samband mellan 

vissa faktorer, men att andra förklaringar som inte undersökts eventuellt 

därtill kan förklara resultatet. Den kvalitativa metoden har emellertid medfört 

att domarna undersökts mer ingående, vilket också bidragit till att belysa och 

frambringa eventuella förklaringar till de kvantitativa resultaten i respektive 

delar.  

 

För att med säkerhet kunna besvara om exempelvis samtliga våldtäkter 

innefattande grovt våld inom de olika relationskategorierna behandlats 

likvärdigt hade det varit nödvändigt att studera exempelvis bevisläget233 och 

mer regelmässigt undersöka våldtäktens karaktär, bl.a. om övergreppet avsett 

samlag eller andra sexuella handlingar, samt hur länge övergreppet pågått. 

Brå har emellertid vid en genomgång av våldtäktsdomar från 2017 konstaterat 

att det i samtliga fall åberopades någon form av stödbevisning, utöver 

målsägandens berättelse, till stöd för åtalet, men att det i 70 % av målen fanns 

stark bevisning, såsom DNA, rättsintyg eller vittnen som bevittnat 

händelsen.234 Vid genomgången av våldtäktsdomar från 2019 konstaterades 

vidare av Brå att stark bevisning var vanligt förekommande i de ”nya” 

våldtäktsdomarna, dvs. avseende icke frivillighet, men att det i 30 % av målen 

endast fanns bevisning i form av vittnen som kunnat ge stöd för målsägandens 

utsaga.235 Sammantaget kan det sagda indikera på att det i regel förekommer 

starkare bevisning än enbart parternas berättelser och vittnesmål i 

våldtäktsmål, vilket även bekräftar min generella uppfattning av bevisläget i 

de undersökta domarna. Att bevisläget inte undersökts utgör således en brist. 

Det kan dock antas att eventuella skillnader i bevisläget har mindre betydelse 

för resultatet beträffande de fällande domarna, eftersom bevisningen i dessa 

fall ansetts tillräcklig. Följaktligen bör bristen inte i nämnvärd grad påverka 

resultatet avseende dessa domar. Beträffande de friande domarna bör det 

beaktas mot bakgrund av det ovan sagda. 

                                                
 
233 Jfr Brå 2019:9, s. 90–102. 
234 Ibid. s. 91–94.  
235 Brå 2020:6, s. 41 f.  
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Vidare har studier visat att anmälningsbenägenheten vid våldtäkt kan vara 

olika beroende på vilken typ av relation den utsatte har till gärningsmannen 

samt av graden av våld som förekommit.236 Äldre studier har konstaterat att 

anmälningsbenägenheten är högre för de våldtäkter som stämmer överens 

med den stereotypa våldtäkten, när gärningsmannen varit okänd och våld har  

förekommit.237 Därtill utgör en stor del av den dolda våldtäktsbrottsligheten 

sannolikt, enligt Brå, av de mindre grova brotten, utan att omfattande 

våldsanvändning, som sker i nära relation.238 Därutöver är det viktigt att ha i 

åtanke att våldtäkt är ett brott som av flera skäl är svårbevisat, och att 

utrednings- och bevissvårigheterna skiljer sig åt beroende på om parterna är 

bekanta eller inte.239 Således kan vissa ”mål” i studien vara såväl under som 

överrepresenterade. Jag uppmärksammade, vilket även Brå tidigare 

noterat,240 vid första genomgången av domarna på InfoTorgs hemsida att flera 

våldtäktsdomar omfattade brottet grov kvinnofridskränkning – ett brott som 

består av upprepad kränkning av en närstående eller tidigare närstående 

person. Dessa domar exkluderades emellertid från studien,241 men det kan 

sålunda antas att våldtäktsdomar inom relationskategorin ”nära relation” 

utgör en mindre andel i studien än samtliga mål som avgörs i domstol.  

 

Sammanfattningsvis bör dessa begränsningar beaktas vid tolkningen av 

resultatet. För att få ett större förståelse för vad som kan ha fått betydelse för 

utgången och för straffets längd i våldtäktsmål, förutom våldets karaktär och 

parternas relationer, vore det dock relevant att studera flera faktorer, såsom  

situationsspecifika omständigheter, platsen för brottet, övergreppens 

karaktär,  målsägandens och gärningsmannens bakgrund, utifrån ett större 

urval domar under en längre tidsperiod samt domar som överklagats till 

hovrätterna, men detta har av tids- och utrymmesskäl inte varit möjligt att 

genomföra. Trots begränsningarna omfattar studien emellertid 115 domar, 

                                                
 
236 Brå 2008:13, s. 23 f.; Brå 2019:5, s. 24 f. 
237 Brå 2019:5, s. 87. 
238 Brå 2008:13, s. 25 och 61. 
239 Diesen och Diesen, s. 49. 
240 Brå 2019:9, s. 84. 
241 Se urvalskriterier avsnitt 3.2. 
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vilket är ett relativt omfattande urval,242 särskilt i jämförelse med liknande 

rättsfallsstudier, där ett mindre urval undersökts.243 Dessutom är studien den 

första, såvitt jag känner till, som undersöker dessa förhållanden enligt 

gällande rätt i Sverige.  

3.5.1 Validitet och reliabilitet  
Huruvida uppsatsens resultat är pålitligt bestäms i huvudsak av uppsatsens 

reliabilitet. Med detta avses huruvida undersökningen är möjlig att upprepa 

med samma resultat men av någon annan.244 Uppsatsens reliabilitet avgörs 

således av hur undersökningen har gjorts och hur noggrant materialet har 

bearbetats.245 Att undersökningen baseras på domar, dvs. uppgifter som kan 

anses vara pålitliga, ökar givetvis uppsatsens reliabilitet. Å andra sidan  

tillhandahåller skriftliga domar i regel begränsad information om vad som 

förekommit under en förhandling, varför viss information kan ha utelämnats 

eller beskrivits på ett annat sätt än under den muntliga förhandlingen.246 En 

given begränsning i sammanhanget är att det inte med säkerhet går att 

konstatera om våld har förekommit eller inte vad gäller de friande domarna, 

eftersom åtalet inte är styrkt. Klassificeringen om våld, som ovan anförts, 

baseras även på om det förekommit någon uppgift härom i domen, såsom av 

åtalet eller bevisning, exempelvis rättsintyg. I flera fall baseras 

klassificeringen dock på målsägandes uppgifter, vars uppgifter givetvis kan 

vara korrekta men av flera skäl också kan vara oriktiga eller t.o.m. felaktigt 

återgivna. Följaktligen kan det finnas domar som felaktigt kategoriserats 

inom en våldskategori. Begränsningen är dock inte unik för denna 

rättsfallsstudie utan bör alltid beaktas vid rättsfallsundersökningar, såvida 

man inte deltagit under förhandlingarna. Beträffande de fällande domarna har 

våldskategoriseringarna, som anförts, gjorts utifrån vad som har funnits 

                                                
 
242 Thrane, Kvantitativ metod. En praktisk introduktion, s. 115. 
243 Se bl.a.; Brå 2020:6, s. 34.; Khoshnood m.fl.; Dahlman och Korths Aspegren, Varför är 
bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål inte tillräckligt i mål om olaga hot?.; 
Wallin m.fl. 
244 Eliasson, s. 14 f.  
245 Ibid.  
246 Jfr Brå 2019:9, s. 90.  
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bevisats i målen, varför kategoriseringarna och därmed resultatet beträffande 

dessa domar får anses vara mera pålitligt.   

 

För att säkerställa att undersökningen kan upprepas med samma resultat har 

jag vid kategoriseringarna av domarna utgått från på förhand fastställda 

kriterier, där tolkningsutrymmet har varit begränsat. Detta innebär 

exempelvis att en dom har kategoriserats inom ”grovt våld” när det 

förekommit uppgift om ett slag.247 Domar i vilka gärningsmannen företagit 

flera våldshandlingar men av ringa karaktär, såsom knuffat, hållit fast och 

betvingat målsäganden med sin kroppstyngd, har samtidigt konsekvent 

klassificerats inom ”ringa våld”,248 även om det kan antas att andra i vissa fall 

möjligtvis hade varit mera benägna att, utifrån helhetskontexten av 

situationen, klassificera den senare situationen som mer allvarlig. 

Klassificeringen har således inte gjorts utifrån någon subjektiv bedömning av 

våldets allvarlighetsgrad, utifrån situationen i dess helhet, utan 

kategoriseringarna baseras enbart på om det förekommit en uppgift i enlighet 

med definitionerna härom. På så sätt säkerställs att samma uppgifter 

klassificeras likadant av andra. Vidare tillförsäkras reliabiliteten och 

förutsättningen att genomföra studien med samma resultat av den utförliga 

framställningen om hur undersökningen genomförts beträffande urval, 

avgränsningar samt kriterier.  

 

På grund av mänskliga faktorn finns alltid en mindre risk att data registrerats 

eller matats in felaktigt. För att säkerställa att domarna har registrerats korrekt 

har målen granskats flertalet gånger, efter att domarna inledningsvis 

kategoriserades, vilket sedermera jämförts med tidigare inmatningar och 

kategoriseringar. Anteckningar har även parallellt förts för hand vid de senare 

granskningarna, för att upptäcka och undvika inmatningsfel. Därtill har 

samma sökning och genomgång av domarna på InfoTorgs hemsida gjorts vid 

ett extra tillfälle. Då har ”relevanta” domar antecknats med målnummer och 

                                                
 
247 Se definitioner avsnitt 3.4.  
248 Ibid.  
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datum, för att säkerställa att inga aktuella domar har exkluderats från 

undersökningen och för att kontrollera att antalet stämt överens med de domar 

som sorterats ut för studien.   

 

Uppsatsens giltighet, dvs. dess validitet, avser om undersökningen mäter det 

som avses att mäta.249 Uppsatsen kan anses vara valid, i den bemärkelsen att 

metoderna är relevanta mot bakgrund av undersökningens syfte, dvs. att 

undersöka utgången och straffets längd i våldtäktsdomar inom olika 

relationskategorier utefter våldets karaktär. Den kvantitativa metoden har 

sålunda gjort det möjligt att studera ett större urval domar för att kunna 

besvara hur utgången och straffets längd ser ut inom relationskategorierna 

utefter våldets karaktär. Därtill har den kvalitativa metoden, genom rättens 

resonemang, tillfört en större förståelse avseende vilken betydelse våld och 

parternas relationer har haft för skuld och straffets längd i domarna, och 

frambringar därmed eventuella förklaringar till studiens kvantitativa resultat. 

På samma sätt bidrar metoderna och dess resultat till att kunna besvara om 

vissa våldtäkter ansetts mer straffvärda än andra, kopplat till beskrivningar 

om den ”riktiga våldtäkten”.  

                                                
 
249 Eliasson, s. 16. 
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4 Rättsfallsstudiens resultat 
och analys  

4.1 Inledning  
I det följande avsnittet presenteras resultatet av rättsfallsundersökningens 115 

granskade våldtäktsdomar. Som ovan framgått är det utifrån principen om 

likabehandling syftet har varit att undersöka huruvida relationen mellan 

gärningsmannen och målsäganden, samt beroende på om våld har förekommit 

eller inte, har betydelse för utgången samt för straffets längd i våldtäktsmål. 

Härigenom söker uppsatsen i denna del att besvara om vissa våldtäkter har 

ansetts mera straffvärda än andra, kopplat till beskrivningar om vad som utgör 

en ”riktig våldtäkt”.  

 

Som tidigare konstaterats har bevisningen eller andra omständigheter i 

domarna som kan förklara eventuella skillnader i resultatet inte undersökts. 

Resultatet ska således inte tolkas så att det endast är relationerna eller våldets 

karaktär som sådant som har orsakat varken utgången eller strafftiden i 

domarna. Resultatet bör tolkas med beaktande av detta samt mot bakgrund av 

tidigare anförda begränsningar och felkällor.  

 

För att öka förståelsen av resultatet i respektive delar och för att närmare 

belysa de skäl, resonemang och argument domstolarna fört vad gäller 

parternas relationer och förekomsten av våld, kommer dessa att redovisas i 

samband med resultatet. Resultatet kommer att även att analyseras utifrån 

uppsatsens teoretiska ramverk och tidigare presenterad forskning.  

 

I rättsfallsundersökningen har brottets straffmätningsvärde, dvs. det utdömda 

straffet, använts som underlag för bedömningen av fängelsestraffets längd, 

som i princip i samtliga av domarna varit detsamma som brottets straffvärde. 

I några få domar har dock exempelvis utvisning eller andra omständigheter 

hänförliga till gärningsmannen personligen påverkat det utdömda straffet i 
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antingen skärpande eller förmildrande riktning. För att få en mer rättvisande 

bild av resultatet, dvs. straffen, redovisas även det genomsnittliga 

straffvärdet, m.a.o. brottets allvarlighet, i respektive resultatdel. Resultatet 

redovisar således dels de genomsnittliga utdömda fängelsestraffen dels de 

genomsnittliga straffvärdet i antal månader. Siffrorna har inte avrundats till 

hel eller halvtal. Decimalerna såsom 25,5 innebär sålunda 25 månader och en 

halv månad.   

4.2 Resultatredovisningens disposition  
Resultatredovisningen inleds med en översiktlig statistisk presentation av 

utgången i samtliga av de 115 undersökta våldtäktsdomarna, uppdelat utefter 

parternas relationer. Därefter redovisas förekomsten av våld i samtliga av de 

fällande domarna, utefter parternas relationer. Efter detta följer en mer 

ingående och fördjupad resultatpresentation av utgången samt av den 

genomsnittliga strafftiden i våldtäktsdomarna utefter våldets karaktär och 

parternas relationer. Ifrågavarande framställning utgörs av tre delavsnitt, där 

resultatet av domarna inom respektive våldskategori, grovt, ringa samt inget 

våld, presenteras och analyseras inom respektive del.  
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4.3 Resultat – parternas relationer och 
utgången i våldtäktsdomar 

I följande tabell redovisas utgången i samtliga av de 115 undersökta 

våldtäktsdomarna av normalgraden, utifrån vilken relation den tilltalade har 

haft till målsäganden. 

 
 
Parternas relation 

 
Antalet av 
samtliga 115 
domar 

 
Friande, antal och 
andel (%) 

 
Fällande, antal och 
andel (%) 

 
Okänd 

 
11 

 
0 (0%) 

 
11 (100%) 

 
Ytligt bekanta 

 
54 

 
22 (41%) 

 
32 (59%) 

 
Bekanta 

 
32 

 
2 (6%) 

 
30 (94%) 

 
Nära relation 

 
18 

 
6 (33%) 

 
12 (67%) 

 
Figur 1.1 
 

Av resultatet kan det utläsas att det finns skillnader avseende utgången i  

målen mellan relationskategorierna. I linje med tidigare forskning, som visat 

att fällandegraden varit som högst när parterna varit bekanta eller när 

gärningsmannen varit okänd för målsäganden,250 visar studiens resultat att 

fällandegraden varit högst när gärningsmannen varit okänd för (100%) eller 

bekant med målsäganden (94%). Fällandegraden är emellertid lägst 

beträffande de våldtäkter som skett mellan ytligt bekanta parter (59%) och 

inom nära relation (67%). Resultatet i denna del ligger sålunda även i linje 

med den tidigare forskningen, från bl.a. Brå och Tengvar, som visat att den 

lägsta fällandegraden funnits inom relationskategorierna ”nära relation”, 

samt avseende s.k. ”uppraggningsvåldtäkter”. Det bör emellertid påpekas att 

deras relationskategorier inte är helt likvärdiga med denna studies kategorier, 

                                                
 
250 Se avsnitt 1.6.1. och 1.6.3. 
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varför resultatet inte är helt jämförbart.251 Den främsta skillnaden mellan 

fällandegraden föreligger även beträffande relationskategorin okända (100%) 

i förhållande till ytligt bekanta parter (59%). Antalet domar beträffande 

kategorierna okända samt nära relation är dock färre än inom ytligt bekanta 

och bekanta, vilket innebär att resultatet bör tolkas med viss försiktighet. 

Resultatet visar även, i linje med forskningen, att det är betydligt vanligast att 

målsäganden och gärningsmannen på något sätt känt varandra, än att 

gärningsmannen varit helt okänd för målsäganden. Resultatet visar emellertid 

enbart utgången i våldtäktsdomar utifrån parternas olika relationer. Resultatet 

ska således inte tolkas så att det endast är relationerna som sådana som har 

orsakat utgången i målen. Syftet är snarare att belysa hur eventuella skillnader 

ser ut beroende på parternas relationer.   

 

Som tidigare anförts kan dock bevissvårigheterna vara olika beroende på 

vilken typ av relation parterna har. Brå menar exempelvis att den tilltalades 

trovärdighet avseende samtyckesinvändning torde vara högre desto närmare 

relation parterna har, och att icke frivillighet i regel torde vara enklare att 

bevisa om parterna före våldtäkten inte haft någon tidigare interaktion, i de 

fall varken hot, våld eller utnyttjande har förekommit. Det kan emellertid 

antas att det generellt sett är svårare att bevisa en våldtäkt när det inte 

förekommit varken våld eller hot, men att parternas olika relationer därutöver 

kan medföra särskilda svårigheter. Vidare menar internationella forskare att 

beslutfattandet och bedömningar av skuld vad gäller våldtäkter begångna av 

gärningsmän som på något sätt varit bekanta med målsäganden utgör en mer 

komplex situation, än när gärningsmannen varit okänd för målsäganden.252 

Följaktligen kan det sagda eventuellt förklara varför de okända 

gärningsmännen i högre grad har dömts, än gärningsmännen i de resterande 

relationskategorierna. Internationella studier har vidare funnit att ju närmre 

relation målsäganden och gärningsmannen har, desto mindre är benägenheten 

att uppfatta gärningen som en våldtäkt.253 Benägenheten att förstå gärningen 

                                                
 
251 Se avsnitt 1.6.1. och 1.6.3.  
252 Angelone, Mitchell och Grossi, s. 2281. 
253 Ibid. s. 2280.; Adolfsson, s. 22–23.  
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som en våldtäkt är emellertid desto större ju mer våld som gärningsmannen 

har använt sig av. Följaktligen kan det sagda antas innebära att ju närmare 

relation parterna har, desto svårare är det att bevisa en våldtäkt – särskilt om 

det inte har förekommit våld eller hot. Mot denna bakgrund kan skillnaderna 

mellan relationskategorierna beträffande utgången i målen eventuellt 

förklaras av våldsförekomsten i de fällande domarna. I följande figur visas 

förekomsten av våld avseende de fällande domarna inom respektive 

relationskategori. Med våld avses i detta avseende såväl grovt som ringa 

våld.254  

4.3.1 Våldsförekomst i fällande våldtäktsdomar 
 
 
Parternas relation 

 
Samtliga fällande domar, 
grovt, ringa och inget våld 

 
Våldsförekomst i fällande 
våldtäktsdomar  
 
 

 
Okänd 
 

 
11  

 
7 (64 %) 

 
Ytligt bekanta 
 

 
32  

 
25 (78 %) 

 
Bekanta 
 

 
30 

 
19 (63 %) 

 
Nära relation  
 

 
12 

 
9 (75 %) 

 
Figur 1.2 
 
Tabellen ovan utvisar att det generellt sett har förekommit någon typ av våld 

när domen blivit fällande, vilket eventuellt kan förklaras av att förekomsten 

av våld och hot numera innebär att ett deltagande aldrig kan anses vara 

frivilligt – oaktat om målsäganden givit uttryck för frivilligheten. Beträffande 

ytligt bekanta, inom vilken fällandegraden överlag även är som lägst, har det 

i majoriteten av de fällande domarna förekommit någon typ av våld. Gällande 

bekanta förhåller det sig dock motsatsvis – fällandegraden är 94 %, men i 

enbart 63 % av dessa domar har det förekommit någon typ av våld. Det är 

                                                
 
254 Se definitioner avsnitt 3.4. 
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däremot ingen avsevärd skillnad mellan okända och nära relation vad gäller 

våldsförekomsten, samtidigt som fällandegraden skiljer sig med över 30 % 

mellan relationskategorierna. Vad resultatet ovan sålunda utvisar är att 

våldsförekomsten i de fällande domarna är särskilt hög beträffande 

relationskategorierna ytligt bekanta och nära relation, vars respektive 

fällandegrad överlag även är som lägst, medan fällandegraden är som högst 

avseende bekanta och okända parter samtidigt som våldförekomsten är som 

lägst beträffande ifrågavarande relationskategorier. Resultatet kan således 

möjligtvis tolkas så att det i regel krävs hot eller våld för att att våldtäkter 

inom nära relationer eller av ytligt bekanta gärningsmän ska leda till en 

fällande dom, då bevissvårigheterna inte osannolikt är särskilt framträdande i 

dessa fall.255 Det bör dock uppmärksammas att resultatet ovan bör läsas med 

avsnittet under 4.7, där resultatet avseende våldtäktsdomarna utan 

våldsförekomst presenteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
255 Se ovan avsnitt 4.3 samt avsnitt 4.5.1. om bevissvårigheterna avseende ”ytligt bekanta” 
parter.  



 
 

57 

4.4 Resultat våldtäktsdomar utefter 
våldets karaktär  

Följande framställning redovisar utgången i skuldfrågan samt den 

genomsnittliga strafftiden i våldtäktsdomarna inom respektive 

relationskategori, utefter våldets karaktär. Presentationen utgörs av tre avsnitt 

som följer domarnas våldskategoriseringar – grovt, ringa och inget våld.  

4.5 Resultat våldtäktsdomar – grovt våld  
 
Parternas 
relation 

 
Friande, 
antal och 
andel (%) 

 
Fällande, 
antal och 
andel (%) 

 
Genomsnitt 
utdömd 
strafftid i 
antal 
månader  

 
Genomsnitt 
straffvärde 
i antal 
månader 

 
Totalt antal 
domar 

 
Okänd 

 
0 (0%) 

 
3 (100%) 

 
36 

 
32 

 
3  

 
Ytligt 
bekanta 

 
4 (44%) 

 
5 (56%) 

 
26,4 

 
26,8 

 
9  

 
Bekanta 

 
1 (17%) 

 
5 (83%) 

 
26,4 

 
26,8 

 
6  

 
Nära 
relation 

 
0 (0%) 

 
4 (100%) 

 
24,7 

 
26,2 

 
4  

 
Figur 1.3 
 
Tabellen ovan redovisar utgången samt den genomsnittliga utdömda 

strafftiden samt brottens genomsnittliga straffvärden, inom respektive 

relationskategori avseende våldtäkter där grovt våld har förekommit. Med 

grovt våld avses stryptag, slag, sparkar, allvarliga hot eller förekomst av 

vapen.256 Två av domarna har kategoriserats inom ”grovt våld” till följd av 

att allvarliga hot har förekommit, även om våldet inte har varit ”grovt”. Ena 

domen avsåg dödshot, i den andra domen hotade gärningsmannen med att 

sticka målsäganden.257 Antalet domar inom samtliga relationskategorier är 

                                                
 
256 Se definitioner avsnitt 3.4.  
257 Solna tingsrätt, B 744-19.; Östersunds tingsrätt, B 2600-20. 



 
 

58 

vidare få varför resultatet i denna del bör tolkas med viss försiktighet. Som 

följande framställning kommer att visa har parternas relationer samt 

våldsförekomsten i flera fall fått betydelse för straffets längd. Vidare kommer 

framställningen illustrera att relativt likvärdiga övergrepp har behandlats 

olika vid straffvärdebedömningarna och att straffet blivit betydligt högre i det 

fallet gärningsmannen varit okänd för målsäganden.  

4.5.1 Utgången i våldtäktsdomar – grovt våld  
Beträffande utgången i våldtäktsdomarna innefattande grovt våld visar 

resultatet att skillnaderna mellan relationskategorierna endast är marginella. 

Som tidigare anförts har Brå visat att fällandegraden varit 80 % beträffande 

de våldtäkter som bedömdes ha uppfyllt lagens tidigare rekvisit om hot, våld 

eller utnyttjande. Även om fällandegraden inte är direkt jämförbar med 

ifrågavarande studie, då även utnyttjande fall innefattades av domarna, kunde 

det dock antas att fällandegraden överlag skulle vara hög när hot eller våld 

hade förekommit vid övergreppet. Resultatet visar således, i linje med Brås 

resultat, att fällandegraden i regel varit hög när våld och hot har förekommit, 

frånsett relationskategorin ytligt bekanta. Att fällandegraden dock är hög 

inom de resterande relationskategorierna kan eventuellt förklaras av att 

förekomsten av våld och hot numera innebär att ett deltagande aldrig kan vara 

frivilligt – inte ens om målsäganden givit uttryck för frivilligheten. Det vore 

inte heller orimligt att anta att det våld som omfattas av kategorin ”grovt 

våld”, såsom slag, sparkar och strypgrepp, inte sällan leder till synliga skador 

som kan dokumenteras, vilket därmed kan utgöra stark bevisning.  

 

Beträffande kategorin ytligt bekanta har emellertid enbart lite över hälften av 

domarna resulterat i en fällande dom. Som tidigare konstaterat är 

fällandegraden avseende denna kategori överlag låg. I Brås genomgång av 

våldtäktsdomar enligt tidigare våldtäktslagstiftning, vilka därmed innefattade 

våld, hot och utnyttjade, motsvarade fällandegraden 56 % beträffande Brås 

relationskategori ”uppraggningsvåldtäkter”, dvs. parter som träffats på 

nattklubb, varit på dejt eller tidigare haft frivilligt samlag. Enligt Brå kunde 

den låga fällandegraden eventuellt förklaras genom att frivilligt umgänge, 
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med hänsyn till parternas relation och omständigheterna under vilka de 

träffats, inte kan anses vara orimligt varför uppsåt kan vara svårare att bevisa 

i dessa fall. Fastän kategorin ”uppraggningsvåldtäkter” inte är direkt 

motsvarande kategorin ytligt bekanta, avser emellertid en stor del av de 

undersökta domarna i denna kategori just sådana fall. Följaktligen kan Brås 

förklaring till den låga fällandegraden inom nämnda kategori, eventuellt även 

förklara det motsvarande resultatet i denna studie.  

4.5.2 Strafftiden i våldtäktsdomar – grovt våld  
Vad gäller straffvärdet för sådana våldtäkter, som enligt gällande rätt, avser 

hot och våld i förhållande till övergrepp som enbart avser icke frivillighet 

saknas det, som tidigare framgått, vägledande avgöranden eller uttalanden i 

förarbeten om.258 Brå har dock konstaterat att det utdömda straffet för sådana 

våldtäkter som var straffbara redan före lagändringen, dvs. vilka innefattat 

hot, våld eller utnyttjande, i genomsnitt har motsvarat 28 månaders fängelse 

i rättspraxis. Vidare har Brå funnit att straffet för våldtäkter som innefattat 

våld, den sexuella handlingen avsett samlag och där händelseförloppet varit 

längre motsvarat omkring tre – fyra månader över straffminimum 24 månader 

i praxis. Resultatet, beträffande våldtäktsdomarna innefattande grovt våld, 

visar emellertid att den genomsnittliga utdömda strafftiden är något lägre än 

vad Brå har funnit, vad gäller samtliga relationskategorier bortsett från 

okända – där de utdömda straffen är betydligt högre. Det bör dock 

uppmärksammas att de genomsnittliga utdömda straffen för de okända 

gärningsmännen är fyra månader högre än brottens straffvärde, efter hänsyn 

taget till individuella omständigheter hänförliga till gärningsmannen i två av 

domarna. Vidare är straffvärdet en och en halv månad högre än det utdömda 

straffet beträffande kategorin nära relation, också efter hänsyn taget till 

omständigheter hänförliga till gärningsmannen i en av domarna.  

 

Beträffande huruvida parternas relationer fått betydelse för straffets längd i 

våldtäktsmål har tidigare forskning visat att okända gärningsmän dömts till 

                                                
 
258 Se avsnitt 1.6.4. 
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ett överlag högre straff, än gärningsmän som varit bekanta med eller haft en 

relation till målsäganden. Framställningen visar således, i linje med tidigare 

forskning, att de okända gärningsmännen har dömts till ett överlag högre 

straff, än de resterade relationskategorierna, oaktat om man ser till de 

genomsnittliga utdömda straffen eller brottens straffvärde. Tittar man enbart 

på straffvärdet mellan relationskategorierna, som i denna del får anses vara 

mera rättvisande än de utdömda straffen, är straffvärdet beträffande 

kategorierna ytligt bekanta, bekanta och nära relation omkring 5–6 månader 

lägre än straffvärdet inom kategorin okända våldtäktsgärningsmän. 

 

I samtliga tre domar där gärningsmannen varit okänd för målsäganden 

motsvarade det utdömda straffet 2 år och 6 månaders fängelse även efter, som 

redovisat, hänsyn taget till individuella omständigheter i två av målen. Av de 

resterande fjorton fällande domarna inom de återstående 

relationskategorierna utdömdes samma straff ut i endast tre av domarna.259 

Skillnaderna i strafftiden kan emellertid bero på att omständigheterna i de 

olika domarna skiljer sig åt, såsom våldtäktens karaktär – om övergreppet 

avsett samlag eller andra sexuella handlingar, hur länge våldtäkten pågått 

eller på grund av skillnader i våldets omfattning. Men när domarna närmare 

har studerats framkommer att brottsomständigheterna i flera av domarna 

förefaller ha varit relativt likvärdiga, men där brotten likväl har behandlats 

olika vid straffvärdesbedömningen. För att närmare illustrera hur relativt 

likvärdiga övergrepp bedömts, beskrivs nedan tre fällande domar inom olika 

relationskategorier.  

4.5.3 Domstolarnas resonemang om våld 
I av domarna blev en kvinna våldtagen av en för henne okänd gärningsman, 

när målsäganden var påväg till en efterfest.260 Mannen hade angripit 

målsäganden, slitit av kvinnans kläder och sedan tilltvingat sig sexuella 

                                                
 
259 Hudiksvalls tingsrätt, B 10-20.; Sundsvalls tingsrätt, B 1460-20.; Attunda tingsrätt, B 
3410-20.  
260 Hudiksvalls tingsrätt, B 2352-20, s. 6. 
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handlingar jämförliga med samlag.261 Det grova våldet bestod av att 

gärningsmannen hade tagit ett strypgrepp om kvinnans hals, vilket medförde 

kortvarig andnöd.262 Mannen hade därutöver suttit gränsle över målsägandens 

bröstkorg och tvingat in sin penis i kvinnans mun.263 Det konstaterades att 

händelseförloppet varade i ungefär 10 minuter.264 Våldet som 

gärningsmannen använde mot målsäganden var enligt tingsrätten 

”påtagligt”265 och menade att brottet utgjorde ett ”hänsynslöst överfall”,266 

varför brottets straffvärde motsvarande 3 års fängelse.267  

 

I en annan, men liknande dom, inom kategorin nära relation, fann tingsrätten 

det bevisat att en man, som tidigare hade haft ett förhållande med 

målsäganden, med användande av våld genomfört samlag med målsäganden 

mot hennes vilja.268 Det grova våldet bestod även i detta fall av att 

gärningsmannen hade tagit strypgrepp runt målsägandens hals, med andnöd 

som följd.269 Tingsrätten konstaterade att straffvärdet motsvarade 2 års 

fängelse ”även med beaktande av att visst våld förekommit”.270  

 

Ett annat mål avser ytligt bekanta. Parterna träffades första gången den 

aktuella kvällen på den restaurang båda parter befann sig på.271 Senare under 

natten hade parterna begett sig till mannens hotellrum.272 När målsäganden 

velat lämna hotellrummet hade gärningsmannen hindrat och begränsat 

kvinnans rörelseförmåga, tryckt ner målsäganden med sin kroppstyngd och 

händer samt på olika sätt hållit fast henne.273 Det grova våldet bestod av att 

gärningsmannen hade tagit strypgrepp runt målsägandens hals samtidigt som 

                                                
 
261 Ibid.  
262 Ibid. s. 10. 
263 Ibid. s. 6. 
264 Ibid. s. 10. 
265 Ibid.  
266 Ibid. s. 11.  
267 Ibid. 
268 Stockholms tingsrätt, B 2779-20, s. 23. 
269 Ibid. s. 3 och 23.  
270 Ibid. s. 23. 
271 Nacka tingsrätt, B 6634-20, s. 6. 
272 Ibid.  
273 Ibid. s. 3 och 20–21. 
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han genomförde samlag och andra sexuella handlingar med målsäganden mot 

kvinnans vilja.274 Tingsrätten ansåg att straffvärdet motsvarade 2 års fängelse 

”även med beaktande av att gärningen omfattat flera moment och att 

målsäganden drabbats av vissa skador”.275 

 

Som framgår förefaller skillnaderna mellan omständigheterna i domarna ovan 

inte vara avsevärda, förutom att gärningsmannen i de två senare respektive 

målen genomförde ett samlag med målsäganden, medan den okända 

gärningsmannen genomförde andra sexuella handlingar jämförbarliga med 

samlag med målsäganden. Likväl ansågs straffvärdet vara 12 månader högre 

i de fallet gärningsmannen var okänd, till skillnad från när gärningsmannen 

var ytliga bekant med eller hade en nära relation till målsäganden.  

 

Till skillnad från ovanstående resonemang i domarna avseende ”ytligt 

bekanta” och ”nära relation”, där våldsförekomsten inte tycks ha påverkat 

straffvärdesbedömningarna, förekommer också exempel på resonemang vilka 

i större mån framstår som objektiva och som i mindre grad därmed torde 

kunna föranleda ifrågasättande med beaktande av likhetsprincipen. I en av 

domarna framgår exempelvis att tingsrätten vid straffvärdesbedömningen 

beaktade att ”det inte endast rör sig om en våldtäkt där det saknats brist på 

samtycke”.276 Detta eftersom gärningsmannen omedelbart före och under 

våldtäkten utsatte målsäganden för våld, bestående i att gärningsmannen 

slagit och knuffat ner målsäganden i en soffa, varefter han genomförde 

samlag med kvinnan.277 I detta fall var parterna bekanta och straffvärdet 

uppgick till 2 år och 3 månaders fängelse.278  

 

I ytterligare en dom inom kategorin bekanta,279 fann tingsrätten det bevisat 

att gärningsmannen hade genomfört samlag med målsäganden mot kvinnans 

                                                
 
274 Ibid. s. 3, 8 och 21.  
275 Ibid. s. 21. 
276 Solna tingsrätt, B 9308-20, s. 16. 
277 Ibid. 
278 Ibid. 
279 Attunda tingsrätt, B 3410-20, s. 4–6. 



 
 

63 

vilja, genom att gärningsmannen tagit flera stryptag runt kvinnans hals, tryckt 

ner henne i en soffa där mannen betvingade målsäganden med hans 

kroppstyngd samt slagit målsäganden i ansiktet.280 Tingsrätten menade mot 

bakgrund av bl.a. våldsanvändningen vilket medförde skador på 

målsäganden,281 att brottet hade utförts i målsägandes bostad ”där hon haft all 

anledning att kunna känna sig trygg”,282 och att händelseförloppet inte varit 

”helt kortvarigt”, att brottets straffvärde motsvarade 2 år och 6 månaders 

fängelse.283 

4.5.4 Relationernas betydelse för straffets 
längd 

Av de undersökta domarna innefattande grovt våld förekommer också 

exempel på resonemang där rätten hänvisat till parternas relationer vilket 

sedermera har fått betydelse för straffvärdesbedömningarna. I ett av målen284 

fann tingsrätten det bevisat att en man, som tidigare haft en relation med 

målsäganden, hade genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag 

mot kvinnan som inte deltagit frivilligt på grund av det våld hon utsattes 

för.285 Våldet bestod av att gärningsmannen hade sparkat målsäganden på 

överkroppen, hållit för målsägandens näsa och mun, tagit grepp om kvinnans 

hals samt slängt henne på en säng och slitit av hennes kläder.286 Tingsrätten 

menade att våldtäkten hade föregåtts av en ”inte obetydlig 

våldsanvändning”,287 att händelseförloppet varit förhållandevis utdraget och 

riktat sig mot en närstående kvinna, i hennes hem, varför straffvärdet 

motsvarade 2 år och 6 månaders fängelse.288 Trots vad som förefaller vara 

mer omfattande våldsanvändning än i domen med den okända 

gärningsmannen289 blev straffvärdet emellertid 6 månader lägre. 

                                                
 
280 Ibid. s. 15. 
281 Ibid. s. 16–17. 
282 Ibid. s. 16. 
283 Ibid. s. 16–17. 
284 Kategoriserad inom ”nära relation”. 
285 Hudiksvalls tingsrätt, B 10-20, s. 13. 
286 Ibid. 
287 Ibid. 
288 Ibid. s. 13–14. 
289 Se ovan Hudiksvalls tingsrätt, B 2352-20. 
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I ytterligare en dom inom nära relation menade domstolen att det faktum att 

den åtalade mannen ”har varit en person som målsäganden borde ha kunnat 

lita på eftersom de hade haft en långvarig relation”290 samt att 

gärningsmannen hade använt sig av våld och hot vid genomförandet av 

våldtäkten, vilket bestod av samlag och av andra sexuella handlingar,291 

utgjorde försvårande omständigheter.292 Straffvärdet motsvarade 2 år och 3 

månaders fängelse.293 

4.5.5 Sammanfattande reflektioner – våldtäkter 
grovt våld  

Sammanfattningsvis visar framställningen i denna del att det förekommit 

vissa skillnader beträffande friande- och fällandefrekvensen samt strafftiden 

relationskategorierna emellan. Vad som i tidigare framställningar anförts 

beträffande begränsningar och felkällor, bör beaktas när resultatet tolkas i 

denna del. Därtill bör det beaktas att antalet domar i denna del är 

förhållandevis få, men i princip lika många inom samtliga relationskategorier.  

 

Resultatet har visat att fällandegraden i princip varit 100 % för samtliga 

relationskategorier, bortsett från ytligt bekanta, när det förekommit grovt våld 

eller hot vid övergreppet. Att fällandegraden överlag är hög kan sålunda 

eventuellt förklaras av att förekomsten av våld och hot innebär att ett 

deltagande aldrig kan anses vara frivilligt – inte ens om målsäganden givit 

uttryck för frivilligheten. Framställningen har vidare påvisat att våldtäkter 

innefattande grovt våld begångna av okända våldtäktsgärningsmän har fått ett 

längre fängelsestraff och att brotten har ett nämnvärt högre straffvärde, 

omkring 5–6 månader högre, än straffvärdet i våldtäktsdomarna tillhörande 

de resterande relationskategorierna. Det utdömda straffet för samtliga tre 

okända gärningsmän motsvarade 2 år och 6 månaders fängelse, vilket 

utdömdes i enbart tre av de resterande fjorton domarna när gärningsmannen 

                                                
 
290 Östersunds tingsrätt, B 2600-20, s. 12. 
291 Ibid. s. 11 och 3.  
292 Ibid. s. 12. 
293 Ibid.  
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varit bekant, ytligt bekant med eller hade haft en nuvarande eller tidigare 

relation till målsäganden. Att den genomsnittliga strafftiden inom samtliga 

relationskategorierna ligger strax över straffminimum, frånsett kategorin 

okänd, kan vidare förklaras genom att straffen inom respektive 

relationskategori skiljer sig åt. Vad gäller de resterande domarna som inte 

redovisats i framställningen, bortsett från när gärningsmannen varit okänd, är 

straffvärdet överlag lågt och motsvarar omkring 2 år, som högts 2 år och 3 

månaders fängelse, även om de i flera domar förekommer i princip likvärdiga 

omständigheter som i de refererade domarna, såsom slag mot ansikte, kropp 

och stryptag, samt där övergreppen avsett både samlag och andra sexuella 

handlingar jämförliga med samlag.294  

 

Som redogörelsen visat sträcker sig sålunda straffvärdet de enskilda domarna 

emellan från straffminimum upp till tre års fängelse. Skillnaderna kan dock 

möjligtvis förstås och i större mån förklaras mot bakgrund av de resonemang 

som ovan redovisats, dvs. att rätten i olika mån har beaktat förekomsten av 

våld, parternas relationer och andra omständigheter vid brottet, vilket 

resulterat i olika bedömningar vad gäller brottens straffvärde. En 

utgångspunkt vid straffvärdesbedömningar är dock att de ska göras med 

utgångspunkt i intresset av en enhetlig rättstillämpning, vilket förutsätter att 

lika fall behandlas lika. Vad gäller de domarna som i framställningen lyfts 

fram, åtminstone de tre första,295 förefaller så vitt jag kan bedöma 

brottsomständigheterna inte i betydande mån skilja sig åt. Den grova 

våldsomfattningen bestod i samtliga mål av bl.a. stryptag. Den uppenbara 

skillnaden mellan målen var dock att den okända gärningsmannen296 hade 

genomfört sexuella handlingar jämförbarliga med samlag med målsäganden, 

medan övergreppet i domarna avseende nära relation och ytliga bekanta 

bestod av samlag samt även andra sexuella handlingar i det senare målet. Med 

tanke på att övergreppet avsåg flera sexuella handlingar i den senare domen 

                                                
 
294 Se exempelvis Gävle tingsrätt, B 3461-20.; Malmö tingsrätt, B 11058-19.; Malmö 
tingsrätt, B 11820-19.  
295 Se ovan Hudiksvalls tingsrätt, B 2352-20.; Stockholms tingsrätt, B 2779-20.; Nacka 
tingsrätt, B 6634-20. 
296 Se ovan Hudiksvalls tingsrätt, B 2352-20. 
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kan man möjligtvis även anta att det inte var fråga om ett helt kortvarigt 

övergrepp. Enligt Brå motiveras ett högre straff, runt 3–4 månader över 

straffminimum, just i de fallen övergreppet avsett samlag, innefattat våld eller 

händelseförloppet inte varit helt kortvarigt. Mot bakgrund av det sagda kan 

man därför fråga sig varför straffen i dessa fall inte blivit högre än 

straffminimum – trots att våld och samlag funnits bevisade i båda målen.297 

Den okända gärningsmannen hade visserligen använt sig av våld, och i 

princip likvärdigt som i de andra domarna – men inte genomfört något samlag 

med målsäganden och i detta mål fann rätten likväl att straffvärdet 

motsvarade tre års fängelse. Mot bakgrund av likhetsprincipen, som innebär 

att domstolarna ska behandla i relevant mening lika fall lika, går det 

möjligtvis att ifrågasätta skillnaderna i straffvärdet.  

 

Som Sutorius påpekat är problematiken med subjektiv påverkan dock särskilt 

påtaglig vid sexualbrott, inte minst på grund av att bevisläget inte sällan är 

svårt vilket innebär att domstolarna ges visst utrymme för såväl medvetna 

som omedvetna erfarenheter och värderingar. När det finns ett större 

diskrektionsutrymme, såsom när rätten har att beakta försvårande eller 

förmildrande omständigheter vid påföljdsvalet, är risken för att subjektivitet 

präglar bedömningarna även som störst. Detta illustreras möjligtvis av att 

rätten i domen med den okända gärningsmannen särskilt betonade att våldet 

var ”påtagligt” och att brottet utgjorde ett ”hänsynslöst överfall”. I domarna 

avseende nära relation och ytligt bekanta, anförde domstolarna istället trots 

”visst våld förekommit” eller det faktum att målsäganden ”drabbats av vissa 

skador” att brottet motsvarade straffminimum,298 vilket istället leder till 

uppfattningen att våldet och därmed våldtäkterna inte uppfattats särskilt 

allvarligt i dessa fall, vilket också tydligt avspeglas i brottens olika 

straffvärde. Mot bakgrund av ovanstående redogörelse, och tidigare forskning 

som kunnat påvisa att stereotypa föreställningar av olika slag kan påverka 

domstolens bedömningar, kan det således ifrågasättas om det inte förekommit 

                                                
 
297 Se ovan Stockholms tingsrätt, B 2779-20.; Nacka tingsrätt, B 6634-20.  
298 Ibid.  
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en särbehandling av den okända gärningsmannen vid 

straffvärdesbedömningen, vilket eventuellt bottnat i stereotypa 

föreställningar om att våldtäkter begångna av okända gärningsmän är mer 

straffvärda, än likvärdiga andra. Konstateranden hittills tycks på samma sätt 

antyda bekräfta våldtäktsmyten om att bekantskapsvåldtäkter eller sådana i 

nära relation är mindre allvarliga än de begångna av okända gärningsmän. 

 

Analysen och undersökningen av domarna har dock även kunnat påvisa 

resonemang vilka snarare står i motsättning till de redovisade 

våldtäktsmyterna om vem som är gärningsman, var brottet begås och tidigare 

forskning. Norska forskare har exempelvis funnit att våldtäkter som begåtts i 

hemmamiljö av bekanta gärningsmän har fått ett lägre straff, än okända 

våldtäktsgärningsmän.299 Detta förefaller oförenligt med det faktum att rätten 

i två av domarna särskilt betonade att våldtäkten skett i målsägandens hem, 

en plats där målsäganden borde kunna känna sig trygg på, vilket påverkade 

straffet i skärpande riktning. Våldtäktsmyterna och därmed föreställningen 

om att våldtäkter i nära relation skulle vara mindre allvarliga förefaller även 

utmanas uttryckligen genom det faktum att rätten i två utav domarna särskilt, 

som försvårande omständigheter, beaktade att våldtäkten skett mot en 

närstående kvinna, vilket sålunda fick betydelse för straffet i skärpande 

riktning. I två av de redovisade domarna har de ovan framförda resonemangen 

därför resultaterat i att straffvärdet, 30 månaders fängelse, för brotten 

motsvarat straffvärdet för två av våldtäkterna begångna av okända 

gärningsmän. Som tidigare konstaterats motsvarar dock straffvärdet för 

majoriteten av domarna, som inte redovisats i framställningen, i princip 

straffminimum, i några fall 27 månader, även om det i flera av domarna 

förekommit likvärdigt våld och övergreppet innefattat flera sexuella 

handlingar och samlag. Mot bakgrund av vad som tidigare gjorts gällande 

beträffande vad Brå funnit att straffet för sådana våldtäkter ofta motsvarat i 

praxis, kan man emellertid fråga sig varför straffet i flera fall inte blivit högre 

än straffminimum. 

                                                
 
299 Se avsnitt 1.6.4.  
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Framställningen har sammanfattningsvis illustrerat att såväl parternas 

relationer som våldet i vissa fall har beaktats som försvårande omständigheter 

och därmed fått betydelse för straffens längd i skärpande riktning, men i 

andra, ibland likvärdiga, fall inte. Även om straffvärdesbedömningar ska 

göras utifrån intresset av en enhetlig rättstillämpning, är det dock inte svårt 

att föreställa sig att en mindre konsekvent rättstillämpning riskerar att bli en 

följd när bedömningarna av våldet och parternas relationer vid 

straffvärdesbedömningar, och därmed våldtäktsbrottens straff, i stor 

utsträckning skiljer sig åt. 

 

Avslutningsvis har resultatet i denna del påvisat att det förekommit vissa 

olikheter vid bedömningarna av våldtäkterna, såväl mellan som inom 

relationskategorierna. Framställningen har visat att den genomsnittliga 

utdömda strafftiden samt straffvärdet varit betydligt lägre i de fall den 

tilltalade och målsäganden på något sätt varit bekanta eller haft en relation 

med varandra, än strafftiden för de våldtäkter där gärningsmannen varit okänd 

för målsäganden. Att parternas relationer däremot, i vissa fall, har motiverat 

ett högre straff, men i andra inte, kan i förlängningen dock innebära att 

gärningsmän, såväl okända som bekanta, inte i rättsligt hänseende likställs 

enbart på grund av relationen till målsäganden, vilket mot bakgrund av 

likhetsprincipen kan ifrågasättas. I några fall framstår dock domstolarnas 

resonemang och bedömningar som rättvisande och skillnaderna i straffvärdet 

eventuellt kan förklaras av att omständigheterna i målen skiljer sig åt. 

Samtidigt framstår det anmärkningsvärt att domstolarnas bedömningar av 

våldtäkterna i andra fall skiljt sig relativt mycket åt, dels mot bakgrund av 

omständigheterna i målen men också domarna emellan i de fall målen 

förefaller varit relativt likvärdiga. Framställningen har emellertid visat att 

domstolarna i olika mån har beaktat såväl parternas relationer som 

våldsförekomsten vid straffvärdesbedömningarna, vilket av samma skäl kan 

förklara varför våldtäkterna har ansetts vara olika straffvärda. Även om 

rättskipningen präglas av likhetsprincipen och straffvärdesbedömningarna 

ska göras med utgångspunkt i intresset av en enhetlig rättstillämpning går det 

mot bakgrund av undersökningen och framställningen ovan att ifrågasätta om 
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så varit fallet i varje fall. Huruvida detta kan förklaras bero på att rättens 

ledamöters olika föreställningar, uppfattningar och attityder om våldtäkter har 

präglat bedömningarna ifråga går det därmed att fundera över. 

4.6 Resultat våldtäktsdomar – ringa våld 
 
Parternas 
relation 

 
Friande, 
antal och 
andel (%) 

 
Fällande, 
antal och 
andel (%) 

 
Genomsnitt 
utdömd 
strafftid i 
antal 
månader  

 
Genomsnitt 
straffvärde 
i antal 
månader 

 
Totalt antal 
domar 

 
Okänd 

 
0 (0%) 

 
4 (100%) 
 

 
26,2 

 
26,2 

 
4  

 
Ytligt 
bekanta 

 
12 (37%) 

 
20 (63%) 

 
26 

 
26,1 

 
32  

 
Bekanta 

 
1 (7%) 

 
14 (93%) 

 
26,2 

 
26,4 

 
15  

 
Nära 
relation 

 
5 (50%) 

 
5 (50%) 

 
28,2 

 
28,2 

 
10  

 
Figur 1.4 
 
Tabellen ovan redovisar utgången, genomsnittlig utdömd strafftid samt 

brottens straffvärde inom respektive relationskategori avseende våldtäkter där 

ringa våld har förekommit. Med ringa våld avses de fall gärningsmannen 

hållit fast eller betvingat målsäganden med sin kroppstyngd, särat på benen, 

hindrat kroppsrörelser, ryckt, slitit i kläder, armar eller knuffat 

målsäganden.300 Majoriteten av domarna i undersökningen, 61 stycken av 

samtliga 115 domar, tillhör även kategorin där ringa våld förekommit. 

Redovisningen visar att det finns vissa skillnader mellan 

relationskategorierna, även om skillnaderna beträffande straffen inte är lika 

anmärkningsvärda i förevarande fall, till skillnad från tidigare resultat. Vad 

som skiljer relationskategorierna åt i denna del är främst skillnaderna i 

andelen friande och fällande domar. Resultatet av utgången i målen visar att 

                                                
 
300 Se definitioner avsnitt 3.4.  
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fällandegraden är högst när gärningsmannen varit okänd för och bekant med 

målsäganden, vilket även stämmer överens med resultatet av den generella 

fällandegraden för ifrågavarande relationskategorier och tidigare 

forskning.301 Lägst är fällandegraden avseende kategorierna nära relation och 

ytligt bekanta, som därutöver skiljer sig relativt mycket från fällandegraden 

beträffande kategorierna okända och bekanta. Avseende nära relation skiljer 

sig fällandegraden beaktansvärt mycket, och är 50 % lägre, jämfört med 

resultatet under grovt våld. Att fällandegraden överlag är lägre när ringa våld 

har förekommit, till skillnad från grovt våld, kan eventuellt förklaras genom 

att det ringa våldet, såsom när gärningsmannen betvingat målsäganden med 

sin kroppstyngd eller hindrat kroppsrörelser, kan vara svårare att bevisa. 

Möjligtvis för att våldet ifråga sannolikt inte i lika hög grad leder till synliga 

skador som kan dokumenteras, än vad grovt våld kan antas göra.  

 

Beträffande den genomsnittliga utdömda strafftiden, vilken i princip 

motsvarar brottens straffvärde, är skillnaderna mellan relationskategorierna 

endast marginella, till skillnad från tidigare resultat där såväl straffvärdet som 

de utdömda straffen var betydligt högre när gärningsmannen varit okänd för 

målsäganden, jämfört med resterande relationskategorierna. Den 

genomsnittliga strafftiden sträcker sig från ungefär 26 till 28 månaders 

fängelse. Även om antalet domar är få avseende kategorierna okända och 

nära relation och skillnaderna i straffet mellan kategorierna endast är 

marginella, stämmer resultatet i denna del inte överens med den forskning 

som tidigare presenterats, beträffande att okända gärningsmän har dömts till 

längre straff än gärningsmän som har haft en relation till målsäganden. 

Straffet är tvärtom två månader högre inom kategorin nära relation än straffet 

i de domar gärningsmannen varit okänd för målsäganden. Även om den 

genomsnittliga strafftiden i princip är likvärdig mellan relationskategorierna, 

sträcker sig däremot straffvärdet från straffminimum upp till tre års fängelse 

de enskilda domarna emellan. I likhet med tidigare redogörelse förekommer 

även i denna del exempel på domar där domstolarna i olika mån har beaktat 

                                                
 
301 Se avsnitt 4.3. 
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förekomsten av våld, parternas relationer och andra omständigheter vid 

brottet, vilket följaktligen resulterat i olika bedömningar vad gäller straffen. 

 

I följande redogörelse kommer flera resonemang som i de undersökta 

domarna i denna del är särskilt intressanta för uppsatsens frågeställningar att 

lyftas fram. Framställningen kommer därmed illustrera att parternas 

relationer samt våldsförekomstens i flera fall har fått betydelse för straffets 

längd. Därutöver har parternas relation fått betydelse för 

frivillighetsbedömningen och för frågan om gärningsmannens uppsåt, på så 

sätt har relationen även fått viss betydelse för utgången i målet. Nedan 

beskrivs några av resonemangen, inledningsvis betydelsen av parternas 

relationer.  

4.6.1 Domstolarnas resonemang om parternas 
relationer 

I en av domarna302 dömdes gärningsmannen för våldtäkt, bestående av samlag 

och andra sexuella handlingar, mot en yngre målsägande som mannen hade 

något typ av släktskapsförhållande med.303 Det ringa våldet bestod av att 

gärningsmannen hade hindrat målsägandens kroppsrörelser, genom att dra 

målsägandens kropp till honom, tagit tag i målsägandens ben samt av att 

gärningsmannen tryck ihop målsägandens kropp, för att kunna tränga in i 

henne.304 Tingsrätten menade att det framstod som naturligt att målsäganden 

hade känt förtroende för gärningsmannen, med hänsyn till det 

släktskapsförhållande parterna hade, och att målsäganden därför utgick från 

att hon tryggt kunnat stanna hos gärningsmannen över natten ”utan att ha 

anledning att befara att något sådant som kunnat ske skulle hända”.305 

Följaktligen ansågs straffvärdet motsvara 2 år och 6 månaders fängelse.306  

                                                
 
302 Kategoriserad inom ”bekanta”. 
303 Umeå tingsrätt, B 2562-20, s. 10. 
304 Ibid. s. 5. 
305 Ibid. s. 10. 
306 Ibid. 
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I en annan dom dömdes en gärningsman för att ha våldtagit, bestående av 

samlag, hans frus yngre dotter.307 I likhet med ovanstående resonemang, 

menade tingsrätten även i förevarande mål att det var försvårande att 

våldtäkten hade begåtts av en närstående för målsäganden, varför straffvärdet 

motsvarade 2 år och 6 månaders fängelse.308 Det ringa våldet bestod av att 

gärningsmannen hade hindrat målsägandens kroppsrörelser, genom att 

mannen tagit tag i målsägandens handleder och hållit tag om hennes ben.309 

 

I ytterligare en dom dömdes en man för att ha våldtagit en yngre släkting.310 

Deras relation beskrevs vara närmast som en far och dotter relation.311 

Tingsrätten anförde att gärningsmannen hade använt sig av endast begränsat 

våld, bestående av att gärningsmannen flyttade och särade på målsägandens 

ben, när målsäganden höll emot.312 Tingsrätten menade därför att straffvärdet 

för våldtäkten, som bestod av ett samlag och av penetration med fingrar, 

motsvarade 2 års fängelse.313  

 

Till skillnad från de två tidigare ovanstående domarna, där parternas 

relationer motiverade ett högre straff, beaktade rätten i det senare målet dock 

inte särskilt att våldtäkten hade begåtts mot en släkting. I samtliga tre 

ovanstående mål genomförde gärningsmannen ett samlag med målsäganden 

och det ringa våldet förefaller även ha varit likvärdigt. Att straffvärdet skiljer 

sig med 6 månader antyder därför att parternas relationer fick betydelse för 

straffets längd.  

 

Förutom att parternas relationer fått betydelse för 

straffvärdesbedömningarna, förefaller även parternas relation ha fått 

betydelse för frivillighetsbedömningen och för frågan om gärningsmannens 

                                                
 
307 Värmlands tingsrätt, B 4646-20, s. 3, 7 och 12.; Kategoriserad inom ”bekanta”. 
308 Ibid. s. 12. 
309 Ibid. s. 6. 
310 Alingsås tingsrätt, B 571-20.; Kategoriserad inom ”bekanta”. 
311 Ibid. s. 13. 
312 Ibid. s. 12 och 15. 
313 Ibid. 
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uppsåt. I en av domarna, inom nära relation, dömdes en man för att ha 

genomfört samlag och andra sexuella handlingar mot målsägandens vilja.314 

Det ringa våldet bestod bl.a. av att gärningsmannen hade tagit tag om 

målsägandens axlar, dragit och tryckt ner kvinnan i en soffa, slitit av hennes 

kläder, tryck in sitt kön i målsägandens mun, särat på kvinnans ben samt 

betvingat målsäganden med sin kroppstyngd.315 Tingsrätten fann inget skäl 

att betvivla målsägandens uppgifter om att hon inte samtycke till sex med 

mannen – med hänvisning till att kvinnan hade ansökt om äktenskapsskillnad 

och på grund av hennes sjukdom fibromyalgi.316 Enligt mannens egna 

uppgifter var det även väldigt få tillfällen som målsäganden tidigare deltagit 

i samlag, varför tingsrätten konstaterade ”att det vanligen inte varit fråga om 

ömsesidigt sex”.317 Mot bakgrund av mannens ”tydliga beskrivning av 

samlivet med målsäganden”318 menade tingsrätten att den åtalade mannen 

hade utfört sexuella handlingar klart mot målsägandens vilja.319 Tingsrätten 

fann att gärningsmannen hade haft direkt uppsåt och ansåg det vara graverade 

att våldtäkten skett genom misshandel och annat våld.320 Straffvärdet 

motsvarade därför 3 års fängelse.321 

4.6.2 Domstolarnas resonemang om våld 
I vilken mån domstolarna beaktat förekomsten av våld vid övergreppet som 

en försvårande omständighet eller inte vid straffvärdesbedömningen skiljer 

sig, i likhet med målen under grovt våld, mellan domarna även i denna del. 

Nedan beskrivs några av resonemangen.  

 

En dom avser kategorin ytligt bekanta. Parterna hade haft kontakt via sociala 

medier några veckor före händelsen, men träffades för första gången kvällen 

                                                
 
314 Skellefteå tingsrätt, B 413-20. 
315 Ibid. s. 3 och 23. 
316 Ibid. s. 21. 
317 Ibid. s. 22. 
318 Ibid.  
319 Ibid. 
320 Ibid. s. 23. 
321 Ibid. s. 24. 
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för den åtalade gärningen.322 Efter att målsäganden klargjort att hon inte ville 

ha sex med mannen, drog gärningsmannen in kvinnan i ett buskage, tryckte 

ner henne på knä, tog tag i hennes hår och tryckte sedan kvinnans huvud mot 

hans penis och förde in den i målsägandens mun.323 Därefter hade 

gärningsmannen tagit tag om målsägandens kropp, vänt henne om, dragit av 

hennes kläder och genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden.324 

Tingsrätten menade att det faktum att våldtäkten liknade en 

”överfallsvåldtäkt”325 på en ”nästintill okänd kvinna”,326 som skedde oväntat 

genom att gärningsmannen dragit in målsäganden i ett buskage utomhus och 

att gärningsmannen använde sig av visst våld, utgjorde försvårande 

omständigheter.327 Straffvärdet motsvarande därför 2 år och 6 månaders 

fängelse.328  

 

Ytterligare en dom avser ytligt bekanta. I förevarande fall träffades parterna 

för första gången den aktuella kvällen för händelsen, utomhus i centrala 

Göteborg.329 Efter att parterna hade promenerat och pratat med varandra en 

stund hade gärningsmannen utsatt målsäganden för flera sexuella handlingar 

jämförbarliga med samlag, till följd av våld.330 Gärningsmannen hade bl.a. 

med tvång dragit av målsägandes kläder, hållit fast henne, dragit ner hennes 

huvud mot hans penis, vilken han försökte trycka in i målsägandens mun331 

och med våld tryck ner kvinnan på marken.332 Tingsrätten menade trots det 

förekom inslag av våld, att gärningen var ”förhållandevis kortvarigt”333 och 

att det inte hade genomförts något samlag, varför straffvärdet motsvarade 2 

års fängelse.334 

                                                
 
322 Solna tingsrätt, B 8763-20, s. 4. 
323 Ibid. s. 3 och 9. 
324 Ibid. 
325 Ibid. s. 10. 
326 Ibid. 
327 Ibid. s. 10–11. 
328 Ibid.  
329 Göteborgs tingsrätt, B 1380-20, s. 7. 
330 Ibid. s. 7, 3 och 14. 
331 Ibid. s. 3, 8 och 16.  
332 Ibid. s. 3. 
333 Ibid. s. 16. 
334 Ibid. 
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I ett annat mål dömdes målsägandes tidigare pojkvän för våldtäkt mot 

henne.335 Det ringa våldet bestod av att gärningsmannen hade tryckt ner 

kvinnan i en säng, hållit fast och dragit målsäganden i håret, varefter 

gärningsmannen genomförde ett vaginalt och analt samlag mot målsägandens 

vilja.336 Med hänsyn till våldet samt för att gärningen begicks i målsägandens 

hem, fann tingsrätten att straffvärdet motsvarande 2 år och 6 månaders 

fängelse.337 

 

En annan dom avser kategorin okänd. Gärningsmannen, som arbetade som 

taxichaufför, dömdes för att ha genomfört en sexuell handling med 

målsäganden under en taxiresa.338 Tingsrätten fann det bevisat att 

målsäganden hade tilltvingats den sexuella handlingen efter att 

gärningsmannen hade puttat och lyft in målsäganden i baksätet av taxibilen, 

varpå hon hamnade på rygg.339 Gärningsmannen hade därefter legat och suttit 

över målsägandens kropp, dragit av hennes kläder, varpå han förde in hans 

fingrar i målsägandens underliv.340 Mot bakgrund av att våldtäkten avsåg 

penetration med fingrar, att händelseförloppet varit relativt kortvarigt och 

utan inslag av våld eller hot menade tingsrätten att straffvärdet motsvarade 2 

års fängelse.341  

 

I ovanstående mål tycks rätten inte ha ansett att knuffar eller att sitta och ligga 

över en målsägande – dvs. betvingande med kroppstyngd, utgör (lindrigare) 

våld. I en annan dom menade tingsrätten dock att det faktum att 

gärningsmannen hade tryck ner målsägandens huvud mot gärningsmannens 

kön och sedermera fört hennes huvud fram och tillbaka medan 

gärningsmannens penis var i målsägandens mun, utgjorde kontrollerade av 

kroppsrörelser och överkommande av kroppsligt motstånd - dvs. utgjorde 

                                                
 
335 Östersunds tingsrätt, B 2269-19. 
336 Ibid. s. 5–6 och 10.  
337 Ibid. s. 10–11. 
338 Solna tingsrätt, B 10441-19, s. 6 och 15. 
339 Ibid. s. 13–14. 
340 Ibid. 
341 Ibid. s. 15. 
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våldsutövning.342 Tingsrätten menade att enbart de faktum att målsäganden 

utsatts för lindrigare våld, samt varit instängd i ett rum, medförde att 

straffvärdet översteg straffminimum och motsvarade 2 år och 6 månaders 

fängelse.343 

4.6.3 Sammanfattande reflektioner – våldtäkter 
ringa våld  

Sammanfattningsvis visar resultatet och framställningen ovan att det 

förekommit skillnader vad gäller friande- och fällandefrekvensen 

relationskategorierna emellan, däremot är skillnaderna avseende strafftiden i 

princip marginella. Av framställningen har olika resonemang och skillnader 

mellan domarna illustrerats, som antyder att såväl parternas relationer som 

våldsförekomsten har fått betydelse för straffens längd och även för utgången 

i målen.  

 

Beträffande utgången i målen visar resultatet att samtliga domar inom 

kategorin okända och i princip samtliga inom bekanta har resulterat i en 

fällande dom, men enbart lite över hälften av domarna vad gäller 

relationskategorierna nära relation och ytligt bekanta. Även om förekomsten 

av våld numera innebär att ett deltagande aldrig kan anses vara frivilligt kan 

det, som ovan anförts, antas att det överlag är svårare att bevisa förekomsten 

av ”ringa” våld, till skillnad från grovt våld. Möjligtvis eftersom denna typ av 

våld ifråga sannolikt inte alltid leder till påvisbara skador som kan 

dokumenteras. Beträffande kategorin ytligt bekanta motsvarar den, som 

tidigare konstaterat, i många fall Brås kategori ”uppraggningsvåldtäkter”, 

varför Brås förklaring till den låga fällandegraden inom ifrågavarande 

kategori, eventuellt även kan förklara den låga fällandegraden avseende ytligt 

bekanta parter i denna studie. Enligt Brå kan den låga fällandegraden 

möjligtvis bero på att frivilligt sexuellt umgänge, med hänsyn till parternas 

relation och omständigheterna under vilka de träffats, inte vore orimligt 

                                                
 
342 Värmlands tingsrätt, B 2564-20, s. 32–33.; Kategoriserad inom ”ytligt bekanta”. 
343 Ibid. s. 35–36. 
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varför uppsåt därmed kan vara svårare att bevisa. Att fällandegraden är låg 

inom nära relation kan vidare eventuellt förklaras av, som Brå anfört, att den 

tilltalade i dessa fall med större trovärdighet torde kunna hävda samtycke, 

eller för att uppsåt kan vara svårare att bevisa om den tilltalade gör gällande 

att målsäganden brukar samtycka till sådant sex som åtalet avser, såsom 

våldsamt sådant. En förklaring till skillnaderna mellan fällande- och 

friandegraden kan sålunda vara av att parternas olika relationer medfört olika 

bevissvårigheter, samtidigt går det inte att bortse ifrån att andra 

omständigheter utöver det som har studerats inom ramen för undersökningen, 

såsom olika bevislägen, även skulle kunna förklara resultatet.  

 

Vad gäller de genomsnittliga utdömda strafftiderna, som huvudsakligen 

motsvarar straffvärdet, är de i princip likvärdiga mellan relationskategorierna. 

Som tidigare konstaterats stämmer resultatet i denna del inte överens med den 

forskning som tidigare presenterats, beträffande att okända 

våldtäktsgärningsmän funnits ha dömts till ett längre fängelsestraff än andra 

gärningsmän. Straffet är tvärtom två månader högre inom relationskategorin 

nära relation, än straffet i domarna där gärningsmannen varit okänd för 

målsäganden, även om skillnaden endast får uppfattas vara marginell. Som 

framställningen visat sträcker sig dock straffvärdet från straffminimum upp 

till tre års fängelse de enskilda domarna emellan. I sammanhanget bör det 

emellertid påpekas att det inte går att bortse från att andra omständigheter, 

utöver de som undersökts, eventuellt skulle kunna förklara ifrågavarande 

skillnader mellan och inom relationskategorierna. Skillnaderna avseende 

straffen kan dock i större mån möjligtvis förstås och förklaras mot bakgrund 

av de resonemang som ovan redovisats. Exempelvis ansåg rätten i en av 

domarna344 att enbart den omständigheten att lindrigare våld hade 

förekommit, bestående av att gärningsmannen tryck ner målsägandens huvud 

mot gärningsmannens kön och fört hennes huvud fram och tillbaka under 

tiden, samt att kvinnan då var instängd i ett rum, medförde att straffvärdet 

översteg straffminimum och motsvarade 2 år och 6 månaders fängelse. Till 

                                                
 
344 Se ovan Värmlands tingsrätt, B 2564-20. 
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skillnad från ovanstående mål ansåg domstolen i en annan dom345 att brottet 

motsvarade straffminimum ”trots” att våld hade förekommit, vilket även i 

ifrågavarande mål bestod av att gärningsmannen hade tryckt ner 

målsägandens huvud mot gärningsmannens kön. Därutöver hade 

gärningsmannen i det senare målet hållit fast målsäganden, med tvång dragit 

av hennes kläder samt med våld tryck ner kvinnan på marken.  

 

Exemplen ovan utgör emellertid bara några av flera exempel som 

förekommer i de undersökta domarna tillhörande denna del, beträffande hur 

olika typer av ringa våld, ibland likvärdigt sådant, har beaktats och bedömts 

olika av domstolarna. I vissa fall har våldet, även lindrigare sådant, sålunda 

ansetts utgöra en försvårande omständighet men i andra fall inte. I en av 

domarna,346 med den okända taxichauffören, vidgick rätten inte ens att något 

våld hade förekommit, trots att det våldet som hade funnits bevisats i målet, 

bl.a. knuffar, är sådant våld som omfattas av våldtäktsbestämmelsens tredje 

mening första punkt om hot och våld.347 I målet var det dessutom bevisat att 

den sexuella handlingen hade genomförts efter att gärningsmannen puttat in 

målsäganden i baksätet av bilen, vilket förefaller indikera att deltagandet varit 

framtvingat, m.a.o. funnits ett orsakssamband mellan våldet (bl.a. knuffen) 

och den sexuella handlingen. Uttalandet om att våldtäkten skett utan inslag 

av våld förefaller därför anmärkningsvärt, samtidigt som detta illustrerar hur 

skilda bedömningarna av våldet som förekommit har varit.  

 

I många av domarna där straffminimum har dömts ut har domstolarna 

emellertid beaktat att händelseförloppet varit kortvarigt och att våldtäkten inte 

avsett samlag, utan innefattat andra sexuella handlingar jämförliga med 

samlag.348 Detta ligger även i linje med Brås konstaterande beträffande att 

straffet för sådana typer av våldtäkter inte sällan har motsvarat straffminimum 

i rättspraxis. Som framgått har även våldets omfattning skiljt sig åt i vissa av 

                                                
 
345 Se ovan Göteborgs tingsrätt, B 1380-20.  
346 Se ovan Solna tingsrätt, B 10441-19.  
347 Se avsnitt 2.2.3.1. 
348 Av domar som i framställningen redovisats, se ovan Solna tingsrätt, B 10441-19.; 
Göteborgs tingsrätt, B 1380-20. 
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domarna emellan. I ett av målen bestod det ringa våldet exempelvis av att 

gärningsmannen hade särat och flyttat på målsägandens ben,349 medan det i 

andra fall har förekommit flera våldshandlingar av ringa karaktär, såsom 

knuffar, fasthållande och betvingande med kroppstyngd.350 Resultatet i denna 

del visar således att det har förekommit olikheter vid bedömningarna av 

våldtäkterna, såväl mellan som inom relationskategorierna. I flera fall 

förefaller dock skillnaderna i straffvärdet kunna förklaras av att 

omständigheterna i målen faktiskt skiljt sig åt i dessa fall – dvs. att 

övergreppet varit kortvarigt och avsett sexuella handlingar jämförliga med 

samlag i de målen straffminimum motiverats, till skillnad från domarna med 

högre straffvärde där övergreppens karaktär varit annorlunda.  

 

Redogörelsen har emellertid likväl lyft fram exempel på resonemang och 

bedömningar av våldtäkterna som skiljt sig relativt mycket åt, dels mot 

bakgrund av omständigheterna i målen men också i de fall domarna emellan 

förefallit ha varit relativt likvärdiga. Exempelvis bestod det ringa våldet i två 

av domarna som ovan hänvisades till bl.a. av att gärningsmannen hade tryckt 

ner målsägandens huvud mot gärningsmannen kön. I ena domen motsvarade 

straffvärdet 2 år – i den andra 2 år och 6 månaders fängelse. Huruvida 

domstolarnas föreställningar och attityder om våldtäkter har präglat 

bedömningarna ifråga går det vidare att fundera över, mot bakgrund av rättens 

uttalande i en av domarna om att våldtäkten liknade en ”överfallsvåldtäkt” 

och särskilt nämnde att den hade begåtts utomhus, vilket motiverade ett högre 

straffvärde. Formuleringen antyder möjligtvis, enligt min mening, att rätten 

har varit av uppfattningen att sådana ”typer” av våldtäkter, i enlighet med den 

”riktiga våldtäkten”, generellt sett anses mer straffvärda, än andra. 

 

Resonemang vilka snarare står i strid med stereotypa föreställningar och 

våldtäktsmyter om vem som är gärningsman och var brottet begås har 

däremot också förekommit i målen. I några av domarna motiverades 

                                                
 
349 Se ovan Alingsås tingsrätt, B 571-20. 
350 Se ovan bl.a. Östersunds tingsrätt, B 2269-19. 
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exempelvis ett högre straff med hänsyn till att våldtäkten hade skett i 

målsägandens hem, eller på en plats där målsäganden kunde ha räknat med 

att vara trygg på, vilket även står i strid med den norska forskningen som 

tidigare presenterats.351 I flera av målen har vidare målsägandens och 

gärningsmannens relation föranlett ett högre straffvärde – antingen på grund 

av att parterna varit släkt, haft ett långt förhållande eller varit närstående. I en 

av domarna352 förefaller även parternas relation och deras tidigare sexuella 

förhållande ha fått betydelse för frivillighetsbedömningen och för frågan om 

gärningsmannens uppsåt. I målet konstaterade rätten, mot bakgrund av 

mannens egna uppgifter, att det var väldigt få tillfällen som målsäganden 

tidigare deltagit frivilligt under sex och fann därför att gärningsmannen hade 

genomfört våldtäkten ”klart” mot målsägandens vilja. På så sätt fick 

relationen mellan gärningsmannen och målsäganden också betydelse för 

utgången i målet. Att den genomsnittliga utdömda strafftiden beträffande 

nära relation är något högre än den för samtliga resterade relationskategorier, 

samt omkring tre månader högre än de utdömda strafftiderna i domarna 

tillhörande grovt våld, kan följaktligen eventuellt förklaras genom att 

domstolarna i större mån har beaktat våldet och parternas relationer som 

försvårande omständigheter vid straffvärdesbedömningarna, än tingsrätterna 

i målen med grovt våld.  

 

Att parternas relationer har fått betydelse för straffets längd i domarna, 

tillhörande denna del, menar jag ytterligare illustreras av de tre första 

refererade domarna som, såvitt jag kan bedöma, förefaller vara relativt 

likvärdiga, åtminstone vad gäller våldsomfattningen och de sexuella 

handlingarna som våldtäkterna avsåg. I två av domarna353 beaktades parternas 

relationer som försvårande omständigheter, vilket medförde att straffvärdet 

uppgick till 2 år och 6 månaders fängelse i respektive mål – till skillnad från 

2 år i domen i vilken relationen inte beaktades.354 Det går dock inte mer än 

                                                
 
351 Se avsnitt 1.6.4.  
352 Se ovan Skellefteå tingsrätt, B 413-20.  
353 Se ovan Umeå tingsrätt, B 2562-20.; Värmlands tingsrätt, B 4646-20.  
354 Se ovan Alingsås tingsrätt, B 571-20.  
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att konstatera, genom vad som har kunnat utläsas av domarna, att parternas 

relation mer sällan än ofta, i denna del, har fått betydelse för straffets längd i 

skärpande riktning. Samtidigt går det inte att bortse från det faktum att 

övergrepp, som annars förefaller vara likvärdiga, har bedömts vara olika 

straffvärda beroende på i vilken mån domstolarna har beaktat relationen som 

en försvårande omständighet eller inte, vilket med beaktande av 

likhetsprincipen förefaller problematiskt. Fastän rättens resonemang i flera 

fall utmanat föreställningen om att övergrepp inom nära relation eller av 

bekanta gärningsmän inte vore mindre straffvärda än andra – snarare tvärtom, 

tycks detta samtidigt innebära, som anförts under tidigare analys, att 

gärningsmän inte likställs i rättsligt hänseende enbart på grund av relationen 

till målsäganden.  

 

Avslutningsvis antyder resultatet även i denna del att olika våldtäkter har 

bedömts vara olika straffvärda, beroende på i vilken mån våldet, parternas 

relationer eller andra omständigheter, såsom platsen för brottet, har beaktats 

som försvårande omständigheter eller inte. Med hänsyn till 

resultatframställningen som har belyst hur skilda bedömningarna av 

våldtäkterna i vissa fall har varit, går det även i denna del att fundera över om 

detta inte möjligtvis tyder på att domstolarnas olika uppfattningar av 

våldtäkters olika allvarlighet har präglat bedömningarna ifråga. Huruvida en 

enhetlig rättstillämpning som i varje fall har garanterat likhetsprincipen i 

praktiken har upprätthållits, går det mot bakgrund av framställningen och det 

ovan sagda därmed att ifrågasätta.  
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4.7 Resultat våldtäktsdomar – utan 
våldsförekomst 

 
Parternas 
relation 

 
Friande, 
antal och 
andel (%) 

 
Fällande, 
antal och 
andel (%) 

 
Genomsnitt 
utdömd 
strafftid i 
antal 
månader  

 
Genomsnitt 
straffvärde 
i antal 
månader 

 
Totalt antal 
domar 

 
Okänd 

 
0 (0%) 

 
4 (100%) 

 
24,7 

 
25,5 

 
4  

 
Ytligt 
bekanta 

 
6 (46%) 

 
7 (54%) 

 
24,2 

 
25,8 

 
13  

 
Bekanta 

 
0 (0%) 

 
11 (100%) 

 
24,6 

 
25,2 

 
11  

 
Nära 
relation 

 
1 (25%) 

 
3 (75%) 

 
24 

 
24 

 
4  

 
Figur 1.5 
 
Tabellen ovan redovisar utgången, den genomsnittliga utdömda strafftiden 

samt brottens straffvärde inom respektive relationskategori avseende 

våldtäkter som kategoriserats inom inget våld. Med ”inget våld” avses 

situationer där det inte förekommit något våld som omfattas av definitionerna 

grovt eller ringa våld.355 Resultatet visar att det knappt föreligger skillnader 

mellan relationskategorierna, frånsett ytligt bekanta vad gäller utgången i 

målen.  

 

Som tidigare konstaterat har Brå anfört att frivillighetsbedömningen, i de fall 

varken hot, våld eller utnyttjade har förekommit, torde vara enklare om 

parterna före händelsen inte haft någon intim kontakt. Av Brås genomgång 

av de ”nya” våldtäktsdomarna, dvs. som avsåg enbart icke frivillighet, 

konstaterades även att det i regel inte hade förekommit någon interaktion före 

våldtäkten när domen blivit fällande och att det omvända gällde de friande 

domarna. Enligt Brå resulterade endast hälften av de ”nya” våldtäktsmålen i 

                                                
 
355 Se definitioner avsnitt 3.4. 
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en fällande dom. Vissa avsåg dock oaktsam våldtäkt. Resultatet av studien 

visar dock, i strid med Brås resultat, att i princip samtliga våldtäkter utan 

förekomst av våld inom samtliga relationskategorier, bortsett från ytligt 

bekanta, har resulterat i en fällande dom. Resultatet, i denna del, antyder 

således att utgången överlag inte skiljt sig åt beroende på vilken relation 

målsäganden och gärningsmannen har haft.  

 

Beträffande rättens bedömning av frivillighetsrekvisitet framgår av 

lagförarbeten att bedömningen ska grundas på situationen i dess helhet. I 

enlighet med detta konstaterade Brå vid genomgången av domarna enligt 

gällande rätt, att rätten vid bedömningen av frivilligheten inte sällan enbart 

beaktade sådant som skedde vid det aktuella brottstillfället utan att även 

tidigare händelser påverkade bedömningen ifråga. Som följande 

framställning kommer att illustrera har parternas olika relationer och tidigare 

sexuella kontakter i flera fall fått betydelse för bedömningen av 

gärningsmannens uppsåt och för frågan om huruvida målsäganden deltagit 

frivilligt eller inte. Följaktligen har relationerna därmed också fått viss 

betydelse för utgången i målen. Nedan beskrivs några av resonemangen i de 

undersöka domarna.  

4.7.1 Betydelsen av parternas relationer för 
utgången i våldtäktsdomar 

I en av domarna friades en man åtalad för att ha genomfört sexuella 

handlingar mot målsägandens vilja, hans tidigare flickvän.356 Såväl 

målsäganden som den åtalade var överens om att målsäganden under 

händelseförloppet förhöll sig helt passiv.357 Enligt målsäganden hade hon 

aldrig tidigare varit passiv när de har haft sex,358 medan den åtalade istället 

hävdade att detta inte var något ovanligt.359 Tingsrätten verkar emellertid ha 

utgått från mannens version, då rätten sedermera uttalade att ”Sättet de hade 

                                                
 
356 Vänersborgs tingsrätt, B 4364-19, s. 1 och 17. 
357 Ibid. s. 16. 
358 Ibid. s. 8. 
359 Ibid. s. 10. 
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sex på var inte för dem främmande eller ovanligt”360 och menade att mannen 

”mot bakgrund av deras tidigare relation och på det sätt de tidigare haft sex, 

varit av uppfattningen att Målsäganden deltagit frivilligt”,361 varför åtalet 

ogillades.362 Domen ovan bekräftar således Brås uttalande om att 

frivillighetsbedömningen torde vara enklare om parterna före händelsen inte 

tidigare haft någon sexuell kontakt. Av följande exempel illustreras detta 

ytterligare.  

 

I detta fall avsåg domen en man363 som stod åtalad för att ha genomfört 

sexuella handlingar med målsäganden, som var mannens tidigare flickväns 

yngre dotter.364 Vid frivillighets- och uppsåtsbedömningen menade rätten 

bl.a. mot bakgrund av parternas relation, att målsäganden såg 

gärningsmannen som en ”egenvald pappa”365 och för att det inte tidigare 

förekommit något sexuellt mellan dem, att det därför måste ha ”stått klart”366 

för mannen att målsäganden inte samtycke till de sexuella handlingarna,367 

varför åtalet bifölls. Straffvärdet motsvarade 2 års fängelse.368  

 

Vidare menade tingsrätten, i ytterligare en dom avseende bekanta, att 

gärningsmannen måste ha insett att risken för att målsäganden inte samtycke 

till de sexuella handlingar med mannen varit oerhört stor, mot bakgrund av 

att det rörde sig om en i praktiken familjemedlem och åldersskillnad på 40 

år.369 Följaktligen konstaterades att gärningsmannen hade haft 

likgiltighetsuppsåt beträffande att målsäganden inte deltog frivilligt i de 

sexuella handlingarna.370 

 

                                                
 
360 Ibid. s. 19. 
361 Ibid. 
362 Ibid.  
363 Kategoriserad inom ”bekanta”. 
364 Växjö tingsrätt, B 4762-20. 
365 Ibid. s 16. 
366 Ibid. s. 15. 
367 Ibid. s. 14–16. 
368 Ibid. s. 16. 
369 Uddevalla tingsrätt, B 2225-20, s. 6. 
370 Ibid. s. 6–7. 



 
 

85 

I ytterligare en dom dömdes en taxichaufför, som var okänd för målsäganden, 

för att under en taxiresa genomfört sexuella handlingar jämförliga med 

samlag med kvinnan.371 Tingsrätten ansåg att det var ”osannolikt att 

målsäganden i den givna situationen, trött och berusad, ensam i en bil med en 

främmande man, frivilligt skulle ha inlåtit sig på den beskrivna sexuella 

aktiviteten”.372 Att målsäganden därtill på olika sätt förmedlade att hon inte 

var intresserad av något sexuellt umgänge, föranledde tingsrätten till 

slutsatsen att mannen ”måste ha förstått vad han gjorde och att målsägaren 

[sic!] inte ville detta”373 och biföll därmed åtalet.374 Straffvärdet motsvarande 

2 års fängelse.375 

4.7.2 Betydelsen av parternas relationer för 
straffets längd  

Framställningen ovan illustrerar således hur relationen mellan 

gärningsmannen och målsäganden har fått viss betydelse för utgången i 

målen. Vad gäller straffvärdet för sådana våldtäkter som enbart avser icke 

frivillighet saknas det, som tidigare konstaterat, vägledande avgöranden eller 

uttalanden i förarbeten om.376 I en av de undersökta domarna beskriver rätten 

dock uttryckligen att det var ”lagstiftarens uttalade avsikt”377 att gärningar 

utan ”överfall eller våld”378 men med avsaknad av frivillighet skulle ha ett 

minimistraff om två år.379 Brå har vidare konstaterat att för de s.k. ”nya” 

våldtäktsdomarna har de utdömda straffet ofta motsvarat straffminimum i 

praxis.380 I linje med ovanstående visar resultatet att den genomsnittliga 

utdömda strafftiden inom samtliga relationskategorierna i princip motsvarar 

straffminimum, 24 månader, även om det genomsnittliga straffvärdet är något 

högre. I de undersökta domarna förekommer, i likhet med tidigare 

                                                
 
371 Stockholms tingsrätt, B 14883-19, s. 11 och 14. 
372 Ibid. s. 15. 
373 Ibid.  
374 Ibid. 
375 Ibid. s. 16. 
376 Jfr Brå 2020:6, s. 79–80.; Åklagarmyndigheten, Prioriterade prejudikatfrågor 2021, s. 5. 
377 Solna tingsrätt, B 645-19, s. 18. 
378 Ibid. 
379 Ibid.   
380 Brå 2020:6, s. 91. 
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redogörelser, exempel på att domstolarna i olika mån har beaktat parternas 

relationer och andra omständigheter kring brottet, vilket följaktligen 

resulterat i vissa skillnader avseende straffet domarna emellan. Nedan 

illustreras detta närmare. 

 

Som ovan refererat, avser en av domarna en man som dömdes för våldtäkt 

mot en målsägande som i praktiken var som en familjemedlem till den 

åtalade.381 Enligt tingsrätten ansågs det faktum att brottet hade begåtts mot en 

ung person inom släkten och på en plats där målsäganden borde kunna känna 

trygghet på, utgöra försvårande omständigheter.382 Mot bakgrund av att 

händelseförloppet varit kortvarigt och att något hot eller våld inte hade 

förekommit, ansågs straffvärdet dock sammantaget motsvara 2 års 

fängelse.383 

 

I likhet med ovanstående resonemang menade tingsrätten, i en av domarna, 

att det faktum att våldtäkten, ett samlag, hade begåtts mot den åtalades egen 

syster i hennes hem dit gärningsmannen var inbjuden för att sova, utgöra 

försvårande omständigheter, vilket motiverade ett straffvärde motsvarande 2 

år och 6 månaders fängelse.384  

 

I en liknande dom, men inom nära relation, bestod de sexuella handlingarna 

även i detta mål av att gärningsmannen hade genomfört samlag men även 

andra sexuella handlingar med målsäganden.385 Straffvärdet motsvarade 

emellertid 2 års fängelse.386 Här skiljer sig således straffvärdet från 

ovanstående dom med 6 månader, även om de sexuella handlingarna i 

respektive mål avsåg samlag och att våldtäkten i den senare målet därutöver 

avsåg andra sexuella handlingar jämförliga med samlag.  

 

                                                
 
381 Se ovan Uddevalla tingsrätt, B 2225-20, s. 7.  
382 Ibid.  
383 Ibid.  
384 Uppsala tingsrätt, B 7927-18, s. 13–14.; Kategoriserad inom ”bekanta”. 
385 Ångermanlands tingsrätt, B 2937-19, s. 9.  
386 Ibid.  
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I ytterligare en dom387 fann tingsrätten det bevisat att gärningsmannen vid två 

tillfällen hade genomfört sexuella handlingar jämförliga med samlag mot 

målsägandens vilja, vilka bedömdes som ett brott.388 Rätten ansåg att det 

faktum att målsäganden utsattes för våldtäkten i sitt eget hem ”där hon ska 

kunna känna sig trygg och inte räkna med att bli utsatt”389 utgjorde 

försvårande omständigheter.390 Straffvärdet ansågs motsvara 2 års 

fängelse.391  

4.7.3 Sammanfattande reflektioner – våldtäkter 
utan våldsförekomst  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det knappt föreligger skillnader 

mellan relationskategorierna varken vad gäller strafftiden, straffvärdet eller 

utgången i domarna, frånsett kategorin ytligt bekanta vad gäller det senare. 

Vad som i tidigare framställningar anförts beträffande begränsningar och 

felkällor, bör beaktas när resultatet tolkas även i denna del. Därtill kommer 

att antalet domar i denna del är ungefär hälften så många som domarna 

tillhörande ”ringa våld” men något fler än målen under ”grovt våld”.  

 

Mot bakgrund av vad som tidigare gjorts gällande beträffande de 

bevissvårigheter som kan antas föreligga avseende de våldtäkter som sker 

utan hot eller våld och att det därtill, som Brå anfört, tycks föreligga särskilda 

svårigheter om parterna tidigare har haft någon sexuell interaktion, är 

fällandegraden, som nästintill är 100 %, förvånansvärt hög i denna del, 

frånsett ytligt bekanta där runt hälften av domarna resulterat i en fällande 

dom. Den låga fällandegraden beträffande ytligt bekanta, torde även i denna 

del eventuellt kunna förklaras med hänvisning till Brås möjliga förklaringar, 

som tidigare anförts, gällande den låga fällandegraden beträffande 

”uppraggningsvåldtäkter”, som i många fall motsvarar ytligt bekanta, dvs. att 

uppsåt kan vara svårare att bevisa i dessa fall. Vidare går det att konstatera att 

                                                
 
387 Kategoriserad inom ”bekanta”.  
388 Göteborgs tingsrätt, B 9038-19, s. 9.  
389 Ibid. s. 10. 
390 Ibid. 
391 Ibid.  
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fällandegraden i princip är densamma, eller högre än när grovt eller ringa våld 

har förekommit avseende relationskategorin bekanta och beträffande nära 

relation motsvarar fällandegraden i princip densamma som i målen 

tillhörande grovt våld.  

 

Ovanstående redogörelse har emellertid illustrerat att relationen mellan 

gärningsmannen och målsäganden tycks ha fått betydelse för såväl rättens 

frivillighetsbedömning som för frågan om gärningsmannens uppsåt i flera 

fall. I ett av målen392 ansåg tingsrätten exempelvis att det måste ”stått klart” 

för gärningsmannen att målsäganden inte samtycke till de sexuella 

handlingarna, mot bakgrund av att målsäganden såg gärningsmannen som en 

”egenvald pappa” och för att det inte tidigare förekommit något sexuellt 

mellan parterna. Vidare menade rätten i en annan dom393 att gärningsmannen 

måste ha insett att risken för att målsäganden inte samtycke till sexuella 

handlingar med mannen varit ”oerhört stor”, bl.a. mot bakgrund av att 

målsäganden i praktiken var som en familjemedlem. Följaktligen 

konstaterades att gärningsmannen hade haft likgiltighetsuppsåt beträffande 

det att målsäganden inte deltog frivilligt i de sexuella handlingarna.  

 

Till skillnad från ovanstående resonemang hänvisade rätten i en annan dom394 

i sin bedömning till det faktum att gärningsmannen var främmande för 

målsäganden och menade att det var ”osannolikt” att målsäganden, som i 

situationen var trött, berusad och ensam i en bil, frivilligt skulle ha gått med 

på de sexuella handlingarna. Uttalandet om att gärningsmannen varit okänd i 

samma mening som tingsrätten ansåg att det vore ”osannolikt” att 

målsäganden frivilligt skulle ha deltagit, förefaller indikera ett visst mått av 

antagande beträffande om under vilka omständigheter personer i allmänhet 

samtycker till sexuellt umgänge. Enbart för att två personer är främmande för 

varandra utesluter det givetvis inte att ett deltagande i sexuella handlingar 

skulle kunna vara frivilligt. Inte heller det faktum att någon är trött eller 

                                                
 
392 Se ovan Växjö tingsrätt, B 4762-20. 
393 Se ovan Uddevalla tingsrätt, B 2225-20.  
394 Se ovan Stockholms tingsrätt, B 14883-19. 
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befinner sig i en bil. Vidare var det även bevisat, i detta fall, att målsäganden 

på olika sätt, genom ord och handlingar, hade uttryckt att hon inte samtycke 

till de sexuella handlingarna. Därför hade det förmodligen varit tillräckligt, 

och sannolikt även mer passande, att för rätten istället konstatera att 

gärningsmannen förstått att målsäganden inte deltog frivilligt enbart med 

hänvisning till målsägandens tydliga agerande som visade att hon inte 

samtycke till handlingarna. Rättens valda formulering, och betoning på att 

gärningsmannen var ”främmande”, m.a.o. okänd, menar jag istället belyser 

att bedömningarna i våldtäktsmål präglas av viss fördomsfullhet avseende 

okända våldtäktsgärningsmän. 

 

Som framställningen visat har alltså rätten med hänvisning till parternas olika 

relationer kunnat styrka gärningsmannens uppsåt och målsägandens icke 

frivillighet i flera fall. Följaktligen har på så sätt relationerna också fått 

betydelse för utgången i målen, vilket eventuellt kan förklara varför 

fällandegraden överlag är hög i denna del. I flera fall bekräftas även Brås 

uttalande om att frivillighetsbedömningen torde vara enklare om parterna före 

händelsen inte tidigare haft någon sexuell kontakt. Det illustreras tydligt inte 

minst av bl.a. av domen där målsägandens tidigare partner friades från 

våldtäkt.395 Målsäganden hade i detta fall varit helt passiv vid den åtalade 

händelsen, vilket den åtalade påstod inte var något ovanligt under deras 

tidigare sex. Rätten tycks dock ha utgått från mannens uppgifter, i strid med 

målsägandens version, genom att rätten konstaterade att ”Sättet de hade sex 

på var inte för dem främmande eller ovanligt”396 och menade därför att 

mannen måste ha varit av uppfattningen att målsäganden deltagit frivilligt.   

 

Som tidigare anförts har bevisningen eller andra omständigheter i domarna 

som eventuellt kan förklara utgången i målen inte undersökts. Resultatet och 

konstaterandena hittills intill ska således inte tolkas så att det endast är 

relationerna som sådana som kan förklara utgången i målen. Vad som 

                                                
 
395 Se även ovan Växjö tingsrätt, B 4762-20. 
396 Se ovan Vänersborgs tingsrätt, B 4364-19, s. 19. 
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däremot går att konstatera mot bakgrund av framställningen, och den mer 

ingående undersökningen av domarna, är istället att resultatet antyder att 

parternas relationer, såväl när de varit okända, nära eller bekanta för varandra, 

har fått viss betydelse för utgången i målen, men på olika sätt.  

 

Resultatet avseende den genomsnittliga strafftiden och straffvärdet, visar att 

dessa är i princip likvärdiga mellan samtliga relationskategorierna och i stort 

sett motsvarar straffminimum 24 månaders fängelse. Vad gäller majoriteten 

av domarna har straffminimum således dömts ut, med undantag för några få 

domar där straffet motsvarat mellan 27–30 månaders fängelse. I de domarna 

straffen varit några månader högre än straffminimum har dock våldtäkterna 

inte sällan avsett samlag eller händelseförloppet varit längre. Det sagda ligger 

även i linje med Brås konstaterande om att straffet för våldtäkter som 

innefattat samlag eller avsett ett längre händelseförlopp funnits motsvarat 

omkring 3–4 månader över straffminimum i praxis. Som tidigare framhållits 

har Brå även funnit att straffminimum inte sällan har dömts ut när 

händelseförloppet varit kortvarigt eller de sexuella handlingarna avsett 

penetration med fingrar, vilket även varit fallet i många av de undersökta 

domarna, i denna del, där straffminimum har dömts ut. Följaktligen förefaller 

resultatet angående skillnaderna i straffen vissa av domarna emellan i större 

mån, än jämfört med tidigare redogörelser, kunna förklaras av att 

omständigheterna i målen faktiskt skiljt sig åt, snarare än att domstolarna i 

olika mån har beaktat parternas relationer eller andra omständigheter vid 

brottet – vilket i tidigare framställningar därför resulterat i att vad som 

åtminstone förefallit varit relativt likvärdiga våldtäkter har bedömts vara olika 

straffvärda. Det är i sammanhanget dock värt att påpeka att det sagda är min 

generella uppfattning av de undersökta domarna. Vidare är det intressant att 

uppmärksamma att straffet i vissa av domarna tillhörande denna del, utan 

våldsförekomst, är högre än straffen i flera av domarna tillhörande både grovt 

och ringa våld.  

 

Som tidigare redogjorts för har svenska forskare bekräftat förekomsten av 

våldtäktsmyter i rättsliga bedömningar, även om resonemang enligt vilka 
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våldtäktsmyter utmanades därtill identifierades. Som framställningen 

illustrerat har det även i denna del förekommit flera intressanta resonemang, 

vilka står i strid med våldtäktsmyterna. I en av domarna ansåg exempelvis 

rätten vid straffvärdesbedömningen att parternas närstående relation utgjorde 

försvårande omständigheter, och i flera av målen även för att våldtäkten hade 

skett i målsägandens egna hem, en plats målsäganden borde kunna känna 

trygghet på. Rätten har i dessa fall inte uttryckligen anfört att det funnits 

förmildrande omständigheter vid straffvärdesbedömningen. Med hänvisning 

till omständigheter, såsom att det inte förekommit hot eller våld, att den 

sexuella handlingen avsett penetration med fingrar eller liknande, har 

domstolarna dock funnit att straffvärdet sammantaget motsvarat 

straffminimum, vilket därmed antyder att dessa omständigheter istället verkat 

i förmildrande riktning vid bedömningarna. Som ovan konstaterades har 

straffminimum, enligt Brå, inte sällan dömts ut när våldtäkten avsett enbart 

icke frivillighet. Om man därför antar att domstolarna har utgått från att 

sådana våldtäkter motsvarar straffminimum, går det emellertid att funderar 

över vilket straffvärde brotten istället hade motsvarat om domstolarna inte 

hade beaktat relationerna eller platsen för brottet som försvårande 

omständigheter. Likväl indikerar resonemangen att domstolen uppfattat 

omständigheterna i sig som en extra kränkning av målsägandens sexuella 

integritet – vilka på så sätt förefaller oförenligt med såväl de redovisade 

våldtäktsmyterna som den norska forskningen,397 även om omständigheterna 

inte fick betydelse för straffens längd i skärpande riktning.  

 

Med hänsyn till omständigheterna i målen framstår olikheterna beträffande 

straffen mellan domarna dock inte i varje fall som förenliga med 

likhetsprincipen. Vad gäller åtminstone två av de ovan redovisade domarna 

förefaller brottsomständigheterna inte i betydande mån skilja sig åt, men där 

brotten likväl har behandlats olika vid straffvärdesbedömningarna. I 

respektive dom fann tingsrätten det bevisat att gärningsmannen hade 

genomfört samlag med målsäganden. I ena domen motsvarade straffvärdet 2 

                                                
 
397 Se avsnitt 1.6.4. 
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år och 6 månader398 – i den andra 2 år,399 och i det senare målet hade 

gärningsmannen därutöver genomfört andra sexuella handlingar med 

målsäganden. Vad som skiljer sig åt i domarna var att rätten vid 

straffvärdesbedömningen i den förra beaktade parternas relation som en 

försvårande omständighet, till skillnad från i det senare målet där relationen 

inte beaktades. Att straffvärdet skiljer sig med 6 månader tyder således på att 

det var just relationen som fick betydelse för straffets längd i det ena målet, 

samtidigt som detta tycks ha inneburit att våldtäkterna ansågs vara olika 

straffvärda av samma skäl. Enligt Brå har ett högre straff i praxis motiverats 

i de fallen övergreppet avsett samlag eller händelseförloppet inte varit helt 

kortvarigt. Med tanke på att övergreppet i det senare målet avsåg samlag samt 

andra sexuella handlingar, kan man därför möjligtvis anta att det inte var fråga 

om ett helt kortvarigt övergrepp. Förutom att det mot bakgrund av det ovan 

sagda går att ifrågasätta varför straffet i den senare domen inte blivit högre än 

straffminimum, förefaller skillnaderna beträffande straffen även 

problematiska med beaktande av likhetsprincipen.  

 

Sammanfattningsvis går det inte mer än att konstatera att resultatet och 

framställningen i denna del antyder att parternas relationer i större mån tycks 

ha fått betydelse för utgången i målen, snarare än för straffens längd. 

Samtidigt går det inte att bortse från det faktum att vad som annars förefaller 

ha varit relativt likvärdiga övergrepp, även antalet är få, har bedömts vara 

olika straffvärda, beroende på i vilken mån domstolarna har beaktat relationen 

mellan gärningsmannen och målsäganden som en försvårande omständighet 

eller inte. Följaktligen går det, även i denna del, att ifrågasätta huruvida 

bedömningarna i varje fall varit förenliga med likhetsprincipen eller med 

utgångspunkten om att straffvärdesbedömningar ska göras med 

utgångspunkten i intresset av en enhetlig rättstillämpning, vilka båda 

förutsätter att lika fall behandlas lika.  

 

                                                
 
398 Se ovan Uppsala tingsrätt, B 7927-18.  
399 Se ovan Ångermanlands tingsrätt, B 2937-19.  
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5 Avslutande och 
sammanfattande reflektioner  

Uppsatsens syfte har varit att, utifrån principen om likabehandling, undersöka 

huruvida relationen mellan gärningsmannen och målsäganden, samt beroende 

på om våld har förekommit eller inte, har fått betydelse för utgången samt för 

straffets längd i våldtäktsmål. Härigenom har uppsatsen ämnat att besvara om 

vissa våldtäkter har ansetts mera straffvärda än andra, kopplat till 

beskrivningar avseende myten om den ”riktiga våldtäkten”. Enligt de 

redovisade våldtäktsmyterna görs sålunda en distinktion mellan våldtäkter 

och den ”riktiga våldtäkten” dvs. att det är en gärning som primärt begås av 

okända gärningsmän eller som ska innefatta våld. I enlighet med detta menar 

internationella forskare att förekomsten av myten om den ”riktiga våldtäkten” 

kan innebära att övergrepp som sker av en för offret bekant gärningsman, äger 

rum i det privata och utan fysiskt våld, förhindras att beaktas varken som 

tillräckligt allvarliga eller riktiga av bl.a. domstolar. I förlängningen kan dessa 

föreställningar sålunda kunna antas innebära att olika gärningsmän i rättsligt 

hänseende inte likställs eller har samma förutsättningar för en objektiv 

likabehandling när det gäller sexualbrott. Det sagda förklarar vidare varför 

rättsprincipen om likabehandling utgjort en relevant utgångspunkt för 

rättsfallsstudien.  

 

Som inledningsvis anfördes präglas således rättens bedömningar av både 

likhetsprincipen och av objektivitetsidealet. Likhetsprincipen innebär att 

domstolarna ska behandla, i relevant mening, lika fall lika och att det inte ska 

göras någon skillnad mellan individer. Diesen m.fl. menar emellertid att det 

vore illusoriskt att tro att normtillämpningen kan ske helt objektivt och 

värderingsfritt. Vid sexualbrott i synnerhet menar även Sutorius att 

problematiken med subjektiv påverkan är särskilt påtaglig, vilket därmed kan 

innebära att såväl medvetna som omedvetna värderingar riskerar att prägla 

rättens bedömningar. Tidigare forskning har exempelvis påvisat att stereotypa 

föreställningar kan påverka domstolarnas bedömningar och Diesen och 
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Diesen menar även att det inte kan uteslutas att föreställningar om det ”ideala 

offret” i kombination med att gärningsmannen uppfyller fördomen om den 

”ideala gärningsmannen” kan påverka rättens trovärdighetsbedömningar i 

våldtäktsmål, särskilt när direkt stödbevisning saknas. Därutöver har såväl 

internationell som nyligen svensk publicerad forskning kunnat påvisa 

förekomsten av våldtäktsmyter i rättsliga bedömningar. Enligt de 

internationella forskarna kan detta, inte minst, innebära att rätten baserar sina 

överväganden på missvisande antaganden om våldtäkter, istället för relevanta 

omständigheter. Som tidigare anförts har ett accepterande av våldtäktsmyter 

därutöver funnits korrelera med skuldbeläggande av våldtäktsoffer – vilket 

samtidigt har funnits motsvara en minskning av gärningsmannens skuld. Om 

våldtäktsmyter därför förekommer i svenska rättsliga bedömningar och 

präglar beslutfattandet, kan detta eventuellt förklara varför olika gärningsmän 

i våldtäktsmål skuldbeläggs eller straffas i olika grad. Det sagda blir även 

intressant, inte minst, mot bakgrund av att Brå funnit skillnader i friande- och 

fällandefrekvensen beroende på parternas relationer i våldtäktsmål, men även 

att Brå, efter en granskning av våldtäktsdomar, har påpekat att det inte alltid 

framstod som säkert att lika våldtäktsmål behandlades lika av domstolarna.  

Därtill har den internationella forskningen visat att utgången samt straffets 

längd skiljt sig åt beroende på vilken relation gärningsmannen och 

målsäganden har haft, där såväl fällandegraden som straffets längd har varit 

som högst när gärningsmannen varit okänd för målsäganden.  

 

I linje med ovanstående har resultatet av rättsfallstudiens 115 granskade 

våldtäktsdomar, i samtliga delar utefter våldets karaktär, visat att det 

förekommit skillnader avseende såväl utgången i skuldfrågan som straffets 

längd beroende på vilken relation gärningsmannen och målsäganden har haft. 

I sammanhanget är det emellertid viktigt påpeka att omständigheter utöver de 

som har studerats inom ramen för uppsatsens undersökning eventuellt kan 

förklara skillnaderna mellan relationskategorierna. Resultatet ska 

sålunda inte tolkas så att det endast har varit parternas relationer eller våldets 

karaktär som sådant som har orsakat varken utgången eller strafftiden i målen. 

Däremot kan resultatet av den kvantitativa delen möjligtvis förstås och i större 
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mån förklaras mot bakgrund av de resonemang som i framställningen har lyfts 

fram, vilka likväl bekräftar att både parternas relationer och våldförekomsten, 

i flera fall, har fått betydelse för såväl utgången som för straffets längd i 

domarna – men på olika sätt.  

 

Av resultatet beträffande utgången i våldtäktsdomarna framgår att det finns 

vissa skillnader mellan relationskategorierna, även om det således inte finns 

stöd för att konstatera att skillnaderna i skuldfrågan enbart kan förklaras bero 

på parternas relationer. Att bevissvårigheterna däremot kan vara olika 

beroende på vilken relation parterna har haft tycks dock vara ett faktum. För 

detta talar inte minst det faktum att Brå konstaterat att icke frivillighet torde 

vara enklare att bevisa om parterna före övergreppet inte har haft någon 

interaktion, som att gärningsmannens trovärdighet beträffande samtycke bör 

vara högre desto närmare relation parterna har. Därtill menar internationella 

forskare att beslutfattandet och bedömningar av skuld ifråga om våldtäkter 

begångna av gärningsmän som på något sätt varit bekanta med offret utgör en 

mer komplex situation, än när gärningsmannen varit okänd för målsäganden. 

Följaktligen kan det sagda eventuellt förklara varför resultatet, i samtliga 

delar, visat att fällandegraden varit 100 % när gärningsmannen varit okänd 

för målsäganden, och i motsvarande mån förklara den alltigenom låga 

fällandegraden avseende ytligt bekanta gärningsmän, vilken motsvarat 

mellan 54–63 %. Samtidigt förefaller detta oförenligt med det faktum att i 

princip samtliga domar, bortsett från två, i de fall gärningsmannen varit 

bekant med målsäganden har resulterat i en fällande dom, samt att 

fällandegraden överlag varit relativt hög när gärningsmannen varit 

målsägandens tidigare eller nuvarande partner, dvs. nära relation, frånsett 

resultatet under ”ringa” våld.  

 

Framställningen under avsnitten ”ringa” och ”inget” våld har emellertid 

illustrerat att relationen mellan gärningsmannen och målsäganden, såväl när 

gärningsmannen varit okänd, bekant eller haft en nära relation med 

målsäganden, i flera fall tycks ha fått betydelse för bedömningen av 

gärningsmannens uppsåt och för frågan om huruvida målsäganden deltagit 
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frivilligt eller inte. Domstolarna har exempelvis kunnat styrka uppsåt med 

hänsyn till att gärningsmannen varit en närstående person till målsäganden, 

eller för att det före den åtalade händelsen inte tidigare förekommit något 

sexuellt mellan parterna. Vidare hänvisade rätten i en av domarna till det 

faktum att gärningsmannen varit främmande för målsäganden och menade 

bl.a. därför att det var ”osannolikt” att målsäganden frivilligt skulle ha gått 

med på de sexuella handlingarna. Formuleringen menar jag belyser ett visst 

mått av okritiskt antagande beträffande att målsägandens frivillighet vore mer 

eller mindre uteslutet i denna situation – inte minst för att gärningsmannen 

varit okänd för målsäganden. Det är sålunda inte svårt att föreställa sig att 

bedömningarna av skuld i våldtäktsmål tenderar att bli mindre komplexa när 

gärningsmannen varit okänd för målsäganden, som de internationella 

forskarna påstår, om domstolarna mer eller mindre utgår från att samtycke 

vore ”osannolikt” i dessa situationer. Av samma skäl är domstolarna 

möjligtvis även i större mån benägna att inta ett mindre kritiskt 

förhållningssätt till åklagarens påstående, där alternativa händelseförlopp till 

händelsen i mindre mån utesluts, om åtalet rör en våldtäkt av en okänd 

gärningsman, i enlighet med den ”riktiga våldtäkten”, än om gärningsmannen 

och målsäganden skulle ha en annan relation.  

 

Att bedömningarna i våldtäktsmål däremot tycks vara mer komplexa när 

parterna sedan tidigare känner varandra, illustreras möjligtvis vidare av en av 

domarna där målsägandens tidigare partner friades från våldtäkt, på grund av 

att uppsåt inte kunde styrkas. Med hänsyn till hur parterna tidigare brukade 

ha sex, enligt mannens uppgifter, menade rätten att den åtalade mannen hade 

varit av uppfattningen att målsäganden deltagit frivilligt vid den åtalade 

händelsen – även om hon förhöll sig helt passiv. I ett annat mål, också inom 

nära relation, blev utgången dock den motsatta, men där rätten på 

motsvarande sätt avgjorde frågan om gärningsmannens uppsåt mot bakgrund 

av den åtalades egna uppgifter om parternas tidigare samliv. Till följd härav 

konstaterade rätten i det ifrågavarande målet att det var väldigt få tillfällen 

som målsäganden tidigare deltagit frivilligt under parternas sex och fann 

därför att gärningsmannen hade genomfört våldtäkten ”klart” mot 
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målsägandens vilja. Detta belyser således hur rättens bedömningar har gjorts 

utifrån situationerna i dess helhet, i enlighet med lagförarbeten, där olika 

kontextuella omständigheter, såsom parternas relationer och tidigare 

händelser, har fått olika betydelse för frivillighets- och 

uppsåtsbedömningarna, där rum för antaganden om under vilka 

omständigheter frivillighet kan förmodas föreligga eller inte eventuellt har 

låtit sig göra gällande.  

 

Framställningarna har sålunda illustrerat hur uppsåts- och 

frivillighetsbedömningarna, och därmed bevissvårigheterna, ser olika ut och 

är olika komplexa beroende på parternas relationer. I flera fall bekräftas även 

Brås uttalande om att frivillighetsbedömningen torde vara enklare om 

parterna före händelsen inte tidigare haft någon sexuell kontakt. Det ovan 

sagda och skillnaderna avseende utgången i målen mellan 

relationskategorierna tyder således på att parternas relationer i sig har fått viss 

betydelse för utgången i våldtäktsdomarna. Det faktum att fällandegraden 

överlag varit hög under resultatet ”inget våld” dvs. när varken hot eller våld 

har förekommit, kan vidare eventuellt förklaras genom att målsägandens icke 

frivillighet och gärningsmännens uppsåt har kunnat styrkas med hänvisning 

till just parternas olika relationer. Vidare kan det faktum att förekomsten av 

hot och våld numera innebär att ett deltagande i sexuella handlingar aldrig 

kan anses vara frivilligt, oaktat om målsäganden givit uttryck för 

frivilligheten, sannolikt förklara varför fällandegraden överlag varit hög när 

våld eller hot har förekommit vid den åtalade våldtäktsgärningen. 

Sammanfattningsvis tyder resultatet således på såväl att våldsförekomsten 

som parternas relationer har fått viss betydelse för utgången i 

våldtäktsdomarna. Mot bakgrund av att resultatet, avseende den generella 

fällandegraden400 inom respektive relationskategori, även ligger i linje med 

liknande resultat från såväl Brå, Tengvar, som internationell forskning menar 

jag avslutningsvis ger ytterligare stöd för att parternas olika relationer inte har 

en oviktig betydelse för utgången i våldtäktsmål. 

                                                
 
400 Se avsnitt 4.3.  
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Vidare har resultatframställningen i samtliga delar påvisat att det förekommit 

skillnader vad gäller straffets längd, såväl det utdömda straffet som brottens 

straffvärde, beroende på vilken relation gärningsmannen och målsäganden 

har haft, utefter våldets karaktär. Att våldsförekomst har fått betydelse för 

straffens längd antyds inte minst av resultatet under avsnitten ”grovt” samt 

”ringa” våld. Detta visar att såväl det genomsnittliga utdömda straffet som 

brottens straffvärde har varit högre, i vissa fall betydligt högre, än straffen i 

domarna tillhörande ”inget våld”. Straffvärdet, som i princip varit detsamma 

som de utdömda straffen, har mer eller mindre motsvarat straffminimum i 

domarna tillhörande ”inget våld”, medan det genomsnittliga straffvärdet som 

högst varit 32 respektive 28 månaders fängelse för domar kategoriserade 

inom ”grovt” och ”ringa” våld. Att våldtäkter med våldsförekomst överlag 

har fått betydelse för straffens längd i skärpande riktning, ligger även i linje 

med Brås konstaterande om att förekomsten av våld vid övergrepp inte sällan 

har motiverat ett högre straff i rättspraxis.  

 

Även om de genomsnittliga straffen överlag varit högre när våld har 

förekommit, har framställningarna emellertid illustrerat att domstolarna i 

olika mån har beaktat våldsförekomsten, när domarna närmare har studerats, 

vilket resulterat i olika bedömningar av brottens straffvärde, såväl inom som 

mellan relationskategorierna. Vad som tydligt belyser hur skilda 

bedömningarna har varit är exempelvis att straffvärdet motsvarat 

straffminimum i flera av domarna där grovt våld, såsom slag och stryptag, har 

förekommit och funnits bevisat, medan straffen varit ett halvår högre än 

straffminimum i några av domarna tillhörande ”inget våld”. Vidare ansåg 

rätten i en av domarna att enbart det faktum att lindrigare våld hade 

förekommit vid övergreppet motiverade ett straffvärde över straffminimum, 

vilket motsvarade 30 månaders fängelse. I en annan dom vidgick rätten inte 

ens att något våld hade förekommit, även om det våldet som funnits bevisat i 

målet är sådant som omfattas av våldtäktsbestämmelsens tredje mening första 

punkt om hot och våld. Även om straffvärdesbedömningar ska göras utifrån 

intresset i en enhetlig rättstillämpning, är det dock inte svårt att föreställa sig 

att en mindre konsekvent rättstillämpning riskerar att bli en följd när 
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bedömningarna av våldet vid straffvärdesbedömningen, och därmed 

våldtäktsbrottens straff, i stor utsträckning skiljer sig åt.  

 

Ovanstående konstateranden, beträffande rättens olika bedömningar av 

våldsförekomsten, kan vidare eventuellt förstås mot bakgrund av 

framställningarna som visat att domstolarnas bedömningar av våldtäkterna 

därutöver skiljt sig åt beroende på vilken relation gärningsmannen och 

målsäganden har haft. Mot bakgrund av vad som har kunnat utläsas av de 

undersökta domarna finns det dock inte stöd för mer än att konstatera att 

relationen mellan målsäganden och gärningsmannen, mer sällan än ofta, har 

fått betydelse för straffets längd, genom att parternas relation har beaktats som 

en försvårande omständighet vid straffvärdesbedömningen. Samtidigt torde 

det inte gå att utesluta varken om parternas relationer har fått betydelse för 

rättens beslutfattande eller inte, endast med hänsyn till att detta inte 

uttryckligen framgått av domarna ifråga. På samma sätt går det givetvis inte, 

med hänsyn till domstolarnas resonemang, att hävda att rätten i vissa fall varit 

av uppfattningen att våldtäkten varit mer allvarlig på grund av att 

gärningsmannen varit okänd, eller mindre allvarlig för att gärningsmannen på 

något sätt varit bekant med eller haft en relation till målsäganden. Däremot 

antyder domstolarnas resonemang i flera av domarna indirekt att våldtäkter i 

olika situationer har ansetts vara olika allvarliga och därmed bedömts vara 

olika straffvärda. Detta illustreras möjligtvis av att rätten i en av domarna i 

vilken gärningsmannen varit okänd för målsäganden, betonade att brottet 

utgjorde ett ”hänsynslöst överfall” och att våldet var ”påtagligt”. I andra 

domar där parterna haft en relation eller varit ytligt bekanta, och våldet 

därutöver i stort sett motsvarat det våld som i domen med den okända 

gärningsmannen ovan, har domstolarna istället anfört trots ”visst våld 

förekommit” eller det faktum att målsäganden ”drabbats av vissa skador”, att 

brottet motsvarat straffminimum. Resonemangen leder sålunda till 

uppfattningen att våldet, och därmed våldtäkterna, inte uppfattats lika 

allvarligt i dessa situationer även om omständigheterna i målen inte skiljer sig 

avsevärt från när gärningsmannen varit okänd – där straffvärdet likväl ansågs 

vara 12 månader högre. Förutom att brottens skilda straffvärden tydligt 
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avspeglar brottens olika allvarlighetsgrader, förefaller skillnaderna i straffens 

längd även problematiska med beaktande av likhetsprincipen.  

 

Som tidigare konstaterat har Brå funnit att våldtäkter där den sexuella 

handlingen avsett samlag, haft inslag av våld och händelseförloppet varat 

längre inte sällan har motsvarat 3–4 månader över straffminimum i 

rättspraxis. Förutom att man kan fundera över varför straffet motsvarande 

sådana typer av våldtäkter i flera av domarna har motsvarat straffminimum 

och inte blivit högre, går det även att fråga sig varför gärningsmännen i 

samtliga av dessa domar antingen varit bekant eller ytligt bekant med 

målsäganden eller varit målsägandens nuvarande eller tidigare partner – men 

inte i något fall varit en okänd gärningsman. Resultatet under ”grovt” våld har 

vidare visat att brottens straffvärde varit omkring 5–6 månader högre när 

gärningsmannen varit okänd för målsäganden, än straffvärdet i 

våldtäktsdomarna som kategoriserats inom de resterande 

relationskategorierna. Vidare motsvarade även det utdömda straffet, under 

grovt våld, för samtliga tre okända gärningsmän 2 år och 6 månaders fängelse, 

vilket utdömdes i enbart tre av de resterande fjorton domarna när 

gärningsmannen varit bekant, ytligt bekant med eller haft en relation med 

målsäganden.  

 

Uppsatsens resultat håller dock inte för att kunna konstatera att de okända 

våldtäktsgärningsmännen överlag har dömts till ett strängare straff än de 

resterande relationskategorierna, vilket tidigare forskning däremot har 

påvisat. Resultaten och framställningarna visar istället, i strid med tidigare 

forskning, att skillnaderna mellan relationskategorierna endast är marginella 

vad gäller de genomsnittliga straffen och brottens straffvärde, frånsett 

resultatet under ”grovt” våld och vad som ovan konstaterades. Antalet domar 

tillhörande grovt våld är även få, men i princip lika många, inom samtliga 

relationskategorier, varför det inte är möjligt att dra några säkra långtgående 

slutsatser från resultatet i denna del. Resultatet, brottens olika straffvärde och 

rättens resonemang föranleder dock frågan om inte bedömningarna har 

präglats av föreställningar om att våldtäkter begångna av okända 
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gärningsmän är mer allvarliga, än likvärdiga andra övergrepp.  

Framställningen har vidare kunnat påvisa resonemang och bedömningar som 

snarare står i motsättning till forskningen som funnit att gärningsmän som har 

haft en relation med eller på något sätt varit bekant med målsäganden har 

dömts till ett generellt sett ett mildare straff i våldtäktsmål, än okända 

våldtäktsgärningsmän. Som inledningsvis anfördes har rätten i flera fall ansett 

att det faktum att våldtäkten begåtts mot en person som gärningsmannen haft 

en relation med, varit släkt med eller som annars varit en närstående person, 

utgjort försvårande omständigheter, vilket har fått betydelse för straffens 

längd i skärpande riktning. Vidare har det faktum att övergreppet skett 

exempelvis i målsägandens hem, eller på en plats målsäganden borde ha 

kunnat känna sig trygg på, därutöver motiverat ett högre straff i flera av 

domarna. Att såväl parternas relationer som platsen för övergreppet har 

beaktats som försvårande omständigheter i flera fall, även i domar utöver de 

som redovisats i framställningarna, indikerar således att domstolarna ansett 

att omständigheterna i sig inneburit en extra kränkning av målsägandens 

sexuella integritet, vilket framstår som oförenligt med även de redovisade 

våldtäktsmyterna.  

 

Även om domstolens dömande verksamhet präglas av objektivitetsidealet och 

av likhetsprincipen har resultatpresentationen, i samtliga delar, belyst 

exempel på våldtäktsdomar där brottsomständigheterna i flera fall förefallit 

varit relativt likvärdiga men där brotten likväl har behandlats olika vid 

straffvärdesbedömningen. Som tidigare konstaterat är emellertid risken för att 

subjektivitet präglar bedömningar som störst när det finns ett större 

diskrektionsutrymme, såsom när rätten har att beakta försvårande eller 

förmildrande omständigheter vid påföljdsvalet. Mot bakgrund av 

domstolarnas resonemang och bedömningar av i princip likvärdiga 

övergrepp, åtminstone såvitt jag kan bedöma, och där straffet i flera fall skiljt 

sig betydande åt, går det sålunda att fundera över om detta inte kan förklaras 

bero på att rättens ledamöters olika föreställningar och attityder om våldtäkter 

har präglat bedömningarna ifråga. I vissa fall antyds att övergrepp begångna 

av okända gärningsmän med förekomst av våld, i enlighet med myten om den 
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”riktiga våldtäkten”, har ansetts mer straffvärda än andra våldtäkter. Detta 

illustreras möjligtvis vidare av att rätten i en av domarna anförde att 

våldtäkten liknande en ”överfallsvåldtäkt” på en ”nästintill okänd kvinna”, 

vilket därmed motiverade ett högre straff. Formuleringen belyser, enligt min 

mening, att rätten varit av uppfattningen att sådana ”typer” av våldtäkter, 

generellt sett anses mer allvarliga, än andra. I det senare målet var dock 

parterna ytligt bekanta, men som framgår av relationsdefinitionerna avser 

kategorin: någon som målsäganden bekantat sig med strax före händelsen 

eller har träffat tidigare, men som målsäganden inte känner väl. Myten om 

den ”riktiga våldtäkten" och därmed föreställningen om att relations- och 

bekantskapsvåldtäkter skulle vara mindre allvarliga än den ”riktiga”, utmanas 

dock i flera fall genom att, som ovan framgått, parternas relationer vid 

straffvärdesbedömningen har ansetts utgöra försvårande omständigheter och 

följaktligen fått betydelse för straffens längd i skärpande riktning.  

 

Sammanfattningsvis har framställningen belyst att domstolarna i olika mån 

har beaktat såväl våldet som förekommit som parternas relationer vid 

straffvärdesbedömningarna. I vissa fall har omständigheterna beaktats som 

försvårande omständigheter men i andra, ibland likvärdiga, fall inte. 

Följaktligen stödjer uppsatsens resultat dels det faktum att parternas relationer 

liksom att våldsförekomsten har fått betydelse för straffets längd i 

våldtäktsmålen, precis som resultatet i andra fall tyder snarare på det motsatta. 

Förutom att det sagda, beträffande våldet och relationernas betydelse vid 

straffvärdesbedömningar, får uppfattas innebära att rättstillämpningen i 

frågan är oförutsägbar, med risk för en mindre enhetlig rättstillämpning som 

följd, har det i domarna som studerats inneburit att övergrepp har ansetts vara 

olika straffvärda av samma skäl. En inte osannolik förklaring till det 

nyssnämnda torde dock, som ovan anförts, kunna vara att domstolarnas 

uppfattningar av våldtäkters olika allvarlighet har präglat dömandet. Det 

faktum att bl.a. våldtäkter av okända gärningsmän i vissa fall har bedömts 

vara mer straffvärda än andra, medan såväl bekantskapsvåldtäkter som 

relationsvåldtäkter i andra fall har bedömts betydligt mildare, menar jag 

möjligtvis tyder på detta. Att domstolarna i flera fall dock utmanat 
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föreställningen om att bekantskaps- och relationsvåldtäkter skulle vara 

mindre allvarliga menar jag på samma sätt belyser att olika uppfattningar om 

våldtäkter har representerats och genomsyrat rättens bedömningar. Men 

alldeles oavsett det ovan sagda, avseende bekantskaps- och 

relationsvåldtäkter, antyder en positiv normförändring, som sannolikt kan få 

betydelse för brottsoffers anmälningsbenägenhet, kvarstår det faktum att 

våldtäktsmålen som studerats har bedömts vara olika straffvärda beroende på 

om parternas relationer har beaktats vid straffvärdesbedömningen eller inte. I 

förlängningen kan detta rimligtvis även innebära att olika gärningsmän i 

rättsligt hänseende inte likställs enbart på grund av relationen till 

målsäganden, vilket med beaktade av likhetsprincipen sålunda torde kunna 

föranleda ett berättigande ifrågasättande. En inte oviktig aspekt i 

sammanhanget är även att brottsoffers straffrättsliga skydd och upprättelse 

riskerar att inte garanteras i samma mån, om våldtäkter anses mer eller mindre 

straffvärda på grund av parternas relationer.  

 

Vad som i sammanhanget är väsentligt att konstatera är att jag inte på något 

sätt ämnat att argumentera för att varken våldtäkter begångna av okända 

gärningsmän eller att övergrepp som sker av någon som är närstående till 

målsäganden skulle vara mera straffvärda än andra. Med hänsyn till att 

våldtäkt tillhör ett av de mest integritetskränkande och traumatiserande brott 

som en människa kan utsättas för, menar jag däremot att våldtäkter som sker 

inom nära relationer eller av bekanta gärningsmän inte av något skäl skulle 

vara mindre allvarliga än andra likvärdiga övergrepp eller om 

gärningsmannen skulle vara okänd för målsäganden. En våldtäkt är alltid en 

våldtäkt, oavsett vem som är gärningsman. För att kunna omvandla principen 

om likabehandling till en realitet förutsätter det sålunda att likvärdiga 

övergrepp behandlas lika och att förövare i rättsligt hänseende har samma 

förutsättningar för en objektiv likabehandling – oavsett relationen till 

målsäganden. Mot bakgrund av resultatet, som i vart fall påvisat tendenser 

som talar för att subjektivitet kan ha präglat bedömningarna i målen, menar 

jag att det åtminstone finns anledning att ifrågasätta huruvida en enhetlig 

rättstillämpning som i varje fall garanterat likhetsprincipen i praktiken har 
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upprätthållits. Det faktum att såväl Brå som åklagare har framfört att det inte 

alltid framstår som att lika våldtäktsmål behandlas lika av domstolarna menar 

jag ger ytterligare stöd för att det inte är osannolikt att bedömningar vilka med 

beaktande av likhetsprincipen framstår som tvivelaktiga, vore möjliga att 

finna i rättsfallsstudiens studerade våldtäktsdomar.  

 

Rättsfallsstudien har emellertid inte genomförts med anspråk på att vara 

statistisk signifikant, varför det inte är möjligt att generalisera resultatet till 

samtliga våldtäktsmål. Även om antalet domar som omfattas av 

undersökningen därtill utgör en mindre del av samtliga våldtäktsmål som 

avgjorts i domstol, består studien dock av 115 granskade våldtäktsdomar som 

avkunnats i tingsrätter runt om i Sverige under ett års tid. Mot denna bakgrund 

anser jag att det inte går att i vart fall utesluta risken för att motsvarande 

inkonsekventa bedömningar går att identifiera i våldtäktsdomar även utöver 

de som undersökts i nuvarande arbete. Studien är vidare, såvitt jag känner till, 

den första som undersökt betydelsen av parternas relationer och 

våldsförekomst i våldtäktsmål, vilket visar på behovet av ytterligare kunskap 

och forskning på området. Min förhoppning är därför att uppsatsens resultat, 

som i flera fall belyser tendenser i rättstillämpningen som kan ifrågasättas och 

bedömningar som skiljt sig åt beroende på parternas relationer, kan bidra till 

en fortsatt diskussion och arbete som ser över förutsättningarna för att 

garantera brottsoffers rätt till samma upprättelse och rättvisa i lika fall, men 

inte minst för att misstänktas rätt till likhet inför lagen inte riskerar att bli 

något annat än en ouppnåelig rättsidealsprincip. 
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Bilaga A 
Våldtäktsbestämmelsen enligt dess nuvarande lydelse  
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