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Förord 

Tanken med att forska kring friande våldtäktsdomar uppstod efter att ha tagit del av aktuella 

nyheter. Såsom uppmärksammade våldtäktsfall; där gärningsmannen hade friats från åtalen. 

Intresset för att undersöka skälen till varför dessa män, som åtalas för ett allvarligt brott, frias 

blev därför grunden till denna studie. Vi insåg även tidigt, om vi skulle skriva om detta känsliga 

ämne kunde detta resultera i starka reaktioner hos oss. Detta ledde våra tankar till att vi blev 

medvetna om att vi skulle kunna inta ett subjektivt förhållningssätt inför det valda 

forskningsämnet. Vi valde att använda oss av kritisk diskursanalys som metod, med fokus på de 

diskursiva aspekterna. Vi anser att ett sådant förhållningssätt kan lyfta fram viktiga punkter, 

såsom genus och makt i bedömningen av den rättsliga hanteringen när det gäller sexuella 

övergrepp. Vårt resonemang kring detta ämne är att frågor om friande våldtäktsdomar är viktiga 

att uppmärksamma, speciellt idag där aktivt agerande är nyckeln till förändring och utveckling. 

Arbetsfördelningen som har gjorts i studien har baserats på att dela upp arbetet rättvist och jämt 

fördelat som möjligt. Strukturen av arbetsfördelningen inför skrivandet av denna D-uppsats har 

varit: att både Anna och Daniela har lagt ner lika på litteraturläsningen samt letat efter relevant 

litteratur om lämplig teori och metod och avhandlingar om tidigare forskning som har gjorts 

inom vårt forskningsområde. Skrivansvaret har även delats lika för de olika avsnitten i 

uppsatsen. Anna Doudnik har skrivit inledning, första delen av bakgrund och metodavsnittet 

samt diskursteori. Daniela Andrade har ansvarat för andra delen i bakgrunden, tidigare forskning 

samt teoridelen. Avsnitten som rör syfte, frågeställningar, resultat, analysdelen och diskussion 

har skrivits tillsammans. Detta för att kunna minska risken för egna tolkningar samt 

genomsyrandet av alltför stora självpräglingar i uppsatsen.  

Vi vill härmed börja denna studie med att tacka alla personer som har bidragit med intressanta 

tankar och förslag om det valda forskningsämnet, ett tack till våra familjer och vänner för all stöd 

och uppmuntran som möjliggjorde genomförandet av denna studie. Till sist är vi väldigt 

tacksamma över att ha fått Anna Carlstedt som handledare, hennes vägledning samt råd kring 

innehållet och upplägget av vår uppsats har bidragit till att vi har kunnat förbättra denna studie 

och kan känna oss nöjda med resultatet.   

Stockholm maj 2014 Anna Doudnik & Daniela Andrade  
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Sammanfattning 

 

Det senaste året har flertalet våldtäktsmål fått stor uppmärksamhet i media. I mars 2014 startade 

tidningen Metro #NEJÄRNEJ - kampanjen som granskar hur polisen och domstolar hanterar 

våldtäktsfall. Denna kampanj består av en serie artiklar som uppmärksammar domar där män 

frias från misstankarna om våldtäkt. Kvinnans trovärdighet ifrågasätts, deras samtycke 

misstolkas och ord står mot ord. En konsekvens av detta resulterade i att det blev allt svårare för 

kvinnor att bevisa inför rätten att det de hade blivit utsatta för var en våldtäkts handling. Vårt mål 

i denna studie är att söka förståelse för hur tingsrätten motiverar sina friande domar.  

    Syftet med denna uppsats är att belysa vilken diskurs som konstrueras genom friande 

våldtäktsdomar utifrån ett genusperspektiv. Syftet uppnås genom att undersöka de subjektiva 

rekvisiten i beslutsskäl som ligger till grund för friande våldtäktsdomar. Kritisk diskursanalys 

används som både metod och teori som behandlar diskursiva mönster i domstolsbeslut i friande 

våldtäktsmål. I den här studien har vi analyserat fem texter i form av domar från svensk tingsrätt. 

Studien visar att tingsrätten i sina bedömningar utgår ifrån olika diskursiva och sociala praktiker. 

Dessa diskurser är kopplade till det så kallade genuskontraktet med bestämda föreställningar, där 

män definierar hur kvinnor ska vara i olika sammanhang; denna diskurs ser kvinnan som ”det 

ideala offret” och säger hur kvinnor ska bete sig inför, under och efter att kvinnor ha blivit utsatta 

för våldtäkt. Ett hård draget exempel kring de bestämda föreställningarna är om kvinnor bär 

korta kjolar kan detta ses som en inbjudan till att bli våldtagna. Vidare handlar och hävdar de 

sexologiska teorier som att kvinnor kan frivilligt acceptera en viss grad av våld. Efter att ha 

genomfört vår undersökning anser vi att tingsrätten inte bara konstruerar diskurser om vad som 

är normalt vid ett våldtäktsbrott, utan även avspeglar rådande maktförhållanden mellan det 

manliga respektive kvinnliga könet och definierar hur människor ska bete sig i detta 

sammanhang. 

 

 Nyckelord: våldtäkt, friande dom, subjektiva rekvisiter, genuskontraktet, det ideala offret, 

sexualitet, våld och hot. 
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Abstract 

This past year, the media has been giving a major attention to exculpatory rape cases. In March 

2014 the newspaper Metro started the # NEJÄRNEJ – campaign that examines how the police 

and courts handle rape cases. This campaign consists of a series of articles commemorating the 

judgments of the men cleared of allegations of rape. The woman's credibility is questioned; their 

consent is being misinterpreted and when word stands against word, men’s word tends to weight 

more. One consequence of this was that it became increasingly difficult for women to prove in 

court that it was indeed rape. Our ambition for this study is to seek understanding of how the 

district court justifies its guilty sentences. 

    The purpose of this paper is to highlight the discourse constructed by exculpatory rape 

sentences from a gender perspective. We aim to achieve the purpose by investigating the 

subjective criterions of the decision in the evaluation process. Critical discourse analysis is used 

both as method but also as theory and deals with discursive patterns in the court's decision in 

acquitting rape cases. In this study, we analyze five texts in the form of sentences of the Swedish 

district court. 

The study shows that the district court bases on different discursive and social practices in the 

evaluation process. These discourses are linked to the so-called gender contract with certain 

ideas where men define how women should be in different contexts; this discourse sees the 

woman as the "ideal victim" and says how women should behave before, during and after the 

women have been victims of rape. An example around the determined performances is about 

women wearing short skirts and how that can be seen as an invitation to be raped. Further claim 

the sexological theories that women may voluntarily accept a certain degree of violence. After 

conducting our investigation, we believe that the district court not only construct discourses 

about what is normal at a rape crime but also reflects power relationships between the male and 

female gender and defines how people should behave in this context. 

  

Keywords: rape acquittal, subjective criterions, gender contract, the ideal victim, sexuality, 

violence and threats. 
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1. Inledning 
 

I mars 2014 startade tidningen Metro #NEJÄRNEJ - kampanjen som granskar hur polisen och 

domstolar hanterar våldtäktsfall ur de utsattas perspektiv. Denna kampanj består av en serie 

artiklar som uppmärksammar domar där män frias från misstankarna om våldtäkt. Kvinnans 

trovärdighet ifrågasätts, deras samtycke misstolkas och ord står mot ord. Enligt forskarartiklarna 

vi har läst är detta således inget nytt. Peter Asp (2010) lyfter fram att ingen annan brottstyp under 

de senaste årtiondena föranlett så mycket offentlig debatt som sexualbrotten. Med jämna 

mellanrum, oftast med anledning av någon uppmärksammad rättegång, återkommer det i 

tidningar, radio och tv frågor om hur våldtäktsbrottet bör vara utformat för att leda till fällande 

dom och hur det hanteras av myndigheter. 

    Åsa Bergenheim (2010) påpekar att det under 1900-talet etablerades en föreställning att 

kvinnor vill ha sex i samma utsträckning som män. En konsekvens av detta var att det blev allt 

svårare för kvinnor att bevisa inför rätten att de verkligen inte ville ha sex just denna gång. 

Kvinnans motstånd och beteende blev avgörande i hur ett brott kategoriseras. Utrymmet för 

rättens fria bedömning ökade och det var snarare gestaltningen i rättssalen som avgjorde fallet, 

inte händelsen i sig. Bedömningen av kvinnans skyddsvärde, granskningen av kvinnans kropp, 

själ, livsstil och erfarenheter kunde ibland ta formen av ännu ett övergrepp. Mannens sexuella 

erfarenheter och vanor blev sällan föremål för samma granskning. 

Bengt Jarl och Eleonora Stolt (2010) lyfter fram att våldtäkt kan betraktas som ett maktmedel för 

att upprätthålla mäns överordnande position. Det sexuella våldet bidrar till att skapa och 

upprätthålla dominansförhållanden i många olika sammanhang. Vidare påpekar författarna att 

förekomsten av sexuellt våld är ett allvarligt problem i samhället och har allvarliga konsekvenser 

för kvinnors liv. Rädslan för att bli våldtagen leder till att kvinnors handlingsutrymme begränsas. 

Upplevelsen av utsatthet innebär också att kvinnor, både socialt och fysiskt, måste anpassa sig 

efter manligt präglade villkor.  

    Sexuella övergrepp är ett tydligt utryck för individens, särskild kvinnors, förtryck och 

marginalisering i samhället. Hur fallet hanteras och utreds blir därför många gånger avgörande 

för den fysiska och psykiska hälsan hos sexualbrottsoffren. Det är viktigt att samhällets 

institutioner bemöter den utsatta människan utifrån sina uppdrag och kunskap så att hans eller 

hennes medicinska, emotionella och rättsliga behov tillgodoses (Öberg, Lucas & Heimer 2010). 
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Det sociala arbetets främsta uppgift är att ge stöd till utsatta grupper i samhället. Vi anser att det 

är av stor vikt för socialarbetare att reflektera kring könsmakt och upprätthållandet av tankar om 

hur kvinnor och män ska vara i givna situationer. Den här studien behandlar  diskursiva, det vill 

säga språkliga mönster i domstolsbeslut i friande våldtäktsmål. Vår studie utgår ifrån kritisk 

diskursanalys som generellt betonar betydelsen av språket som en nödvändig aspekt för att förstå 

maktutövning (Bergström & Boréus 2012). Ambitionen är att lyfta fram de diskurser som 

upprätthåller ojämn maktbalans i samhället. Det är också vår förhoppning att studien kan bidra 

till en ökad förståelse om de vars liv, hälsa och mänskliga rättigheter hotas av sexuellt våld.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa vilken diskurs som konstrueras genom friande domar 

utifrån ett genusperspektiv. Syftet uppnås genom att undersöka de subjektiva rekvisiten i 

beslutsskälen som ligger till grund för friande våldtäktsdomar.  

Följande frågeställningar har vi tagit upp: 

- Vilka är de centrala rekvisiten för domskäl ? 

- Hur motiverar tingsrätten friande domar i våldtäktsmål av kvinnor?      

- Kan dessa motiveringar tolkas utifrån ett genusperspektiv?                                              

 

1.3  Begreppsdefinition 
 

Under detta avsnitt presenterar vi definitionen av begreppen diskurs, ethos och rekvisit. Dessa 

begrepp utgör en viktig del av denna studie och därför anser vi att det är av stor betydelse att ge 

läsaren en inblick i hur dessa kommer att användas under studiens gång.  

Innan vi går in på begreppsdefinitionerna vill vi ta upp Ernesto Laclau & Chantal Mouffes 

(2008) som lyfter fram att de diskursiva och politiska processer är av vikt och avgör hur 

människor handlar och tänker, och därmed skapar samhället. De rättsliga rekvisiten för 

våldtäktsbrott är konstruerade via diskursiva och politiska processer. Även de dominerande 
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antaganden (Ethos) som speglas i både rekvisiten och tingsrättensbedömning bärs av de olika 

diskurser som finns i organisationer och i samhället. Vi anser därför att det är av stor vikt att 

belysa bedömningsprocesser genom att lyfta fram diskurserna som uppstår i tingsrätten gällande 

våldtäktsbrott.  

    Diskurs - utgör ett mångtydigt begrepp, dock är det gemensamt för de olika definitionerna att 

diskursen eftersträvar språkanvändningen eller användningen av andra teckensystem än språkliga 

i ett speciellt sammanhang. Siv Fahlgren (1998:22) påpekar att diskursen är beroende av ett visst 

sammanhang och att den uppstår i en viss kontext. I denna studie använder vi oss av kritisk 

diskursanalys för att analysera bedömningen som görs i friande våldtäktsdomar och därmed lyfta 

fram de olika diskurser som kan uppstå.   

    Ethos - definieras som ”den karaktär eller personlighet” som en talare vill tillskriva sig själv 

för att vinna sina åhörares intresse, välvilja och förtroende. Man talar till mottagaren i kraft av 

den trovärdighet man själv besitter. En person som framstår som ärlig och sympatisk har lättare 

att övertyga andra än den som framstår som opålitlig (Bergström & Boréus 2012:92). I studien 

använder vi ethos - begreppet i en bredare mening som betecknar kulturella rutiner och förmedlar 

de dominerande antaganden i en grupp, organisation eller samhälle.   

    Rekvisit - definieras som krav som måste vara uppfyllda för att brottet ifråga ska föreligga. 

Rekvisiten kan indelas i objektiva och subjektiva. De objektiva rekvisiten rör de yttre kraven på 

ett brott och omfattar en handling eller ett beteende som i regel utspelas i yttervärlden. De 

subjektiva rekvisiten innehåller personligt ansvar och krav på uppsåt eller oaktsamhet. En 

gärning som varken begåtts med uppsåt eller oaktsamhet är straffri (Wennberg 2011:25, 31). 

Michel Foucault (1972:64) hävdar att det är subjektuppfattningen som ligger till grund för 

diskursanalys. Vi kommer därför i vår studie att lägga större fokus på de subjektiva rekvisiten, 

eftersom vi anser att dessa ger mer utrymme för tolkning och analys.  

 

1.4  Bakgrund 
   

Vi kommer under detta avsnitt att ge en övergripande sammanfattning över rättssystemets 

utformning i den rättsliga hanteringen av sexuella övergrepp. Detta görs för att kunna presentera 

för läsaren hur rättssystemet går tillväga för att bedöma och kunna fatta beslut om våldtäktsbrott. 
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Vi kommer även att presentera de olika rekvisiten som står till grund för bedömningen och 

beslutsfattandet. Avslutningsvis skriver vi en kort beskrivning om hur genus skapas inom 

rättssystemet.  

 

 

1.4.1.  Rättsystemet 
 

Asp (2010) framhäver att våldtäkt kan sägas vara den mest definierade typen av sexualbrott 

Bestämmelsen om våldtäkt återfinns i kap 6 § 1 brottsbalken och den kan sägas vara uppdelad i 

två typfall som regleras i bestämmelsens första respektive andra stycke. Det första typfallet avser 

fall där:  

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag 

eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som i övrigt är jämförlig med samlag bör dömas till våldtäkt  

( BrB kap 6 § 1).  

Definitionerna i första typfallet beskriver objektiva rekvisiten, det vill säga konkreta handlingar 

som är otillåtna. Detta stycke förutsätter dels att offret tvingas till en viss typ av sexuell handling 

och dels att tvånget sker på visst sätt: exempelvis genom misshandel, våld eller hot om brottslig 

gärning. Det tvånget som bestämmelsen lyfter fram är sådant som i princip avser all fysisk 

kraftutövning som sker genom misshandel eller våld. Det kan vara fråga om slag, sparkar och om 

våld som innebär att hindra en persons kroppsliga rörelser eller att sära benen på någon. 

Bestämmelsen omfattar även lindrigare former av våld såsom att ”rycka eller slita i en annan 

persons arm eller kläder” och att ”knuffa undan eller hålla fast någon”. Även situationer där 

gärningsmannen genom att lura i någon alkohol eller narkotika försätter sitt offer i vanmakt ryms 

i bestämmelsen.  Det sista rekvisitet i första typfallet är hot om brottslig gärning som till exempel 

kan vara att gärningsmannen tvingar till sig samlag genom att hota om att döda eller misshandla 

den utsatte. Bestämmelsen omfattar även hotet som riktar sig mot offrets egendom eller kan även 

avse en annan person än den utsatte, till exempel dennes barn.  Det bör även framhållas att ett hot 

inte behöver vara uttryckt (Asp 2010:45). 
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Det andra typfallet regleras i bestämmelsens andra stycke och beskriver fall där någon: 

Otillbörligt utnyttja[r] att [offret] på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 

kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd  

(BrB kap 6 § 1).  

    Det här typfallet kompletterar första stycket på så sätt att offret kunde själv försätta sig i ett 

hjälplöst tillstånd genom att till exempel ha berusat sig. Detta gäller även fall där 

gärningsmannen har försatt sitt offer i ett hjälplöst tillstånd men denne har saknat uppsåt att vidta 

en sexuell handling.  Detta stycke omfattar en vidare krets av tillstånd som kan betecknas som 

hjälplösa, för att gärningsmannen ska kunna fällas till ansvar förutsätts att denne kan sägas ha 

”otillbörligt utnyttjat” offrets tillstånd (Asp 2010:46).  

    Ovan har vi på ett konkret sätt presenterat lagdefinitionerna i våldtäktsdomar. Vi har bland 

annat tagit upp vilka objektiva rekvisiten samt begrepp som tillämpas i bedömningen av sexuella 

övergrepp.  

 

1.4.2.  Genus i rättssystemet 

 

Under 1600-talet genomgick Sverige stora förändringar, den ekonomiska tillväxten och en ökad 

levnadsstandard började ta plats i samhället. De nya idéerna som växte fram grundades i olika 

rörelser som ställde sig kritiska mot det rådande samhället, deras vision handlade om att befria 

människan från förtryck och alienation. En central aspekt av denna befrielse var sexualiteten, att 

få leva ut sin lust utan andra regler och förpliktelser. I samband med detta uppstod det även 

lagförändringar kring våldtäkt som brott. Våldtäkt skulle nu föras fram som ”sedlighetsbrott” det 

vill säga brott mot person. Utredarna menade att våldtäkt var ett angrepp mot kvinnas 

självbestämmande och en kränkning av henne som person. Dock ansåg de även att ett sådant 

brott sällan skulle anmälas och dessutom skulle det vara ytterst svårt att bevisa. Förslaget som 

fördes fram handlade om att åtal skulle kunna väckas bara om det var påkallat ur allmän 

synpunkt, till exempel om förövaren var farlig eller om våldtäkten varit särskilt grovt 

(Bergenheim 2010:11). 
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Vid mitten av 1900-talet publicerade Susan Brownmiller boken Våldtäkt (1977), boken väckte 

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

våldtäkt. Brownmiller (1977) menar att våldtäkt i grunden handlar om maktutövande och inte 

sexualitet. Det är inte bara en makthandling mot en enskild kvinna, utan också mot kvinnor som 

grupp. Det är inte bara onda män som våldtar utan män med hög status betraktar våldtäkt som en 

användbar politisk handling. Risken att bli våldtagen och förövarens chanser att gå fri, fungerar 

som ett effektivt medel för kvinnlig underordning. Våld är en del av den kollektiva manskulturen 

och kvinnors underordning blir helt enkelt en överlevnadsstrategi. Våldtäkter förekommer i alla 

länder, kulturer, religioner, samhällsklasser och är huvudsakligen kopplat till mäns våld mot 

kvinnor, frågor om maktkontroll och synen på kvinnors och mäns sexualitet.   

    När det mänskliga könslivet blev vetenskap etablerades föreställningen om en manlig 

sexualitet som måste tillfredsställas och en kvinnlig sexualitet som döljs, väntar och ger. När 

kravet på våld minskade blev kvinnans motstånd avgörande och hon måste bevisa för rätten att 

hon inte givit sitt samtycke. Kvinnans sexualmoral och sexuella erfarenheter sätts i fokus för 

rättens intresse och får betydelse för domen. 

    Den övergripliga bakgrunden som nu har presenterats ger insikt i hur det kvinnliga könet över 

tid har förändrats i den rättsliga bedömningen av sexuella övergrepp.  
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2. Tidigare forskning 
 

Som tidigare forskning väljer vi att presentera tre avhandlingar som belyser den straffrättsliga 

hanteringen av våldtäktsmål utifrån ett genusperspektiv, som internationell tidigare forskning 

använder vi oss av en rapport som fokuserar mer på våld mot kvinnor ur ett helhetsperspektiv.  

Vi har valt avhandlingar som lägger fokus på hur det kvinnliga könet värderas och representeras 

i den rättsliga hanteringen av sexuella övergrepp. Den tidigare forskningen belyser även vilka 

konsekvenser det får när det rådande maktförhållandet mellan det kvinnliga och det manliga 

könen skapas och upprätthålls. Ulrika Andersson (2004) lyfter fram diskursen om hur kön 

konstrueras i den rättsliga hanteringen av sexuella övergrepp där kvinnan ses som den främsta 

aktören. Det studien visar är att kvinnan framställs som den som bör ta det främsta ansvaret i 

brottet och hur detta sätter förövaren som den sekundära aktören. Simon Ekström (2002) belyser 

i sin tur betydelsen av trovärdigheten inom rättsväsendet där socialkonstruerade faktorer som 

bland annat kön, sexualitet och moral avgör graden av trovärdighet för både offret och förövaren. 

Helena Sutorius (1999) lyfter fram glappet som uppstår mellan vad som i praktik bestraffas i 

våldtäktsbrott och det som är officiellt straffbelagt. Hon undersöker hur Södertäljefallet från 

1997 blev bedömt i de olika instanserna, samt att olika argument och föreställningar om 

normalitet, kön och sexualitet påverkar kvinnornas underordning inom rättsväsendet.  Den 

internationella forskningen som vi har valt, bidrar med att ge ett helhetsperspektiv där man utgår 

ifrån våld mot kvinnnor som grunden till den ojämna maktrelationen mellan män och kvinnor, 

och även till den genomgripande diskrimineringen av kvinnor inom den offentliga och den 

privata sektorn.  

2.1. Hans (ord) eller hennes? 
 

Andersson (2004) skriver i sin avhandling Hans (ord) eller hennes, om hur kön och 

rättsskyddssubjektet konstrueras på en diskursiv nivå i våldtäktsmål. Avhandlingens 

övergripande syfte är att kartlägga och analysera föreställningar om hur kön uttrycks i den 

straffrättsliga hanteringen av sexuella övergrepp samt hur kön konstrueras. Med begreppet 

konstruktion syftar författaren på uppbyggandet och formandet av kön i det givna 

sammanhanget. 
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 Andersson (2004) analyserar lagstiftarens avvägningar i samband med de straffrättsliga 

definitionerna samt domstolarnas prövningar i dessa mål. Hon forskar om synen på kön och 

sexualitet inom rättsväsendet. Att det avgör hur våldtäkt behandlas i lagstiftningen, förarbeten till 

lagar samt rättspraxis. Detta analyseras utifrån Foucaults diskursteori om makt och Judith Butlers 

genusteori. Andersson belyser att hovrättsdiskurserna som berör våldtäktsmål kan ses som starka 

och tydliga uttryck för den heterosexuella matris, som Judith Butler menar är grunden för 

konstruktionen av kön. Den heterosexuella matrisen handlar i sin tur om genusordningen med två 

identifierbara kön. Att man identifierar båda könen bidrar till att kroppar blir begripliga.     

Begreppen man och kvinna (re)produceras som naturliga samtidigt som de legitimerar varandra. 

Avhandlingen handlar om att den rättsliga prövningen av våldtäkt och andra sexuella övergrepp 

under de senaste åren har utsatts för kritik. Andersson (2004:44) beskriver att i lagstiftningen 

inom det här området, är och bör vara förövarens våld eller beteende som sätts i fokus, men att i 

rättstillämpningen är det offrets "viljeuttryck" som kommit att bli centralt. Det vill säga att offren 

behandlas kränkande och att alltför stor vikt läggs vid hennes beteende. Om inte offret själv 

sätter gränsen för övergrepp genom motstånd eller andra protester blir det legitimt att angripa 

hennes kropp. Detta får till följd att offrets kropp framstår som öppen och gränslös samtidigt som 

sexualiteten framställs som tillgänglig och passiv. En fråga som i grunden gäller 

gärningsmannens våld görs om till ett problem om offrets vilja. I ett straffrättsligt sammanhang 

förknippas alltså ett offer för sexuella övergrepp tydligt med en patriarkal föreställning om det 

kvinnliga. 

    Andersson (2004:40) lyfter även fram att språket tillsammans med olika diskurser formar och 

omformar innebörden av vad som är kön och genus. I rätten återfinns diskurser där sexuella brott 

är tydligt relaterade till kön, kroppar och sexualitet. Inom rättsväsendet utgår man exempelvis 

från att offret är en kvinna och förövaren en man trots att det inte alltid är fallet. Dessa diskurser 

bidrar i sin tur till att kön konstrueras och produceras. Detta beskriver Andersson som ett tecken 

på existensen av den rådande heterosexuella normen och synen på genus där män i sexuellt 

avseende är aktiva medan kvinnor är passiva. Det skyddsintresse som ligger till grund för 

sexualbrottslagstiftning ger därmed ett mycket bristfälligt skydd eftersom den moderna rättens 

struktur och metod organiserar könen hierarkiskt i vid mening. 
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Anderssons (2004) bidrag till tidigare forskning är att hon lyfter upp ett nytt perspektiv för att 

analysera rättssystemets sätt att tillämpa lagen gällande våldtäktsbrott. Hennes forskning 

identifierar att offrets viljeuttryck har kommit att bli det centrala i den rättsliga hanteringen och 

inte, som det står i lagstiftningen, förövarens beteende och handlingen i sig. Maktförhållandet 

mellan könen där mannen utgör normen, får en upprätthållande kraft. Konsekvensen av 

könsgörandet inom rättsväsendet blir att kvinnorna som utsätts för sexuella övergrepp bedöms 

utifrån dessa och inte utifrån den faktiska händelsen. Den juridiska diskursen kring våldtäkt 

bidrar därför till att normer och värderingar gällande genus och sexualitet återskapas samt 

upprätthålls i samhället. 

 

2.2 Trovärdighet och ovärdighet 
 

Ekströms (2002:13) avhandling Trovärdighet och ovärdighet är en kritisk studie baserad på 

kvinnors anmälningar av våldtäktsbrott från 1946 fram till 1950. Kritiken formuleras inom 

ramen för en teori om förhållandet mellan genus och makt utifrån ett feministiskt perspektiv. Det 

feministiska perspektivet tillämpas i studien enligt Ekström, som ett försök att rätta till det 

rådande maktförhållandet mellan könen.  

    Syftet med avhandlingen är att visa och diskutera hur trovärdigheten etablerades, raserades 

och försvarades i undersökta våldtäktsärenden. Ekström (2002) undersöker bland annat hur 

rättsapparaten hanterar kvinnors anmälningar som våldtäktsbrott. Med utgångspunkt i förhör, 

polisutredningar, rättspsykiatriska utlåtanden och rättsliga förhandlingar belyser författaren hur 

alla kvinnor inte ansågs vara lika lämpade för rollen som offer samtidigt som alla misstänkta inte 

heller var lika tänkbara förövare.  

   Under perioden av 1946 till 1950 ledde mindre än tjugo av hundra femtio anmälningar till 

våldtäktsåtal och endast ett tiotal blev fällande domar. Den polisära och rättsliga prövningen av 

kvinnors anmälningar blev en arena där endast vissa typer av påståenden och berättelser var 

giltiga. Detta berodde på att den misstänktes skuld vilade på en objektiv bevisning, där inte vem 

som helst levde upp till polisens och rättens föreställningar om trovärdiga offer och sannolika 

förövare. Både kvinnorna som anmälde och männen som misstänktes var tvungna att hantera 

situationer och förväntningar som skiljdes åt såväl av genus som av klass. Kvinnornas kulturellt 
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grundade skyddsvärde blev oftast måttstocken varemot männens straffvärde jämfördes i och med 

polisutredningar och rättsliga utslag. Denna jämförelse blev dock mer komplicerad, även den 

manlige förövaren kunde tillmätas ett skyddsvärde.  

    Ekström (2002:160) problematiserar frågor som berör både kvinnans men även mannens 

trovärdighet och lyfter upp övergången mellan trovärdighet och ovärdighet. För att en anmälan 

skulle tas på allvar måste kvinnan ha uppträtt på ett visst sätt innan, under och efter övergreppet. 

Det vill säga att det inte handlade om vilken kvinna som helst, utan snarare om den kvinnan som 

fungerade som offer för en våldtäkt. Kvinnas trovärdighet visade sig vara konstruerad efter den 

kulturella normen som skiljer mellan ”fina” flickor och mindre ”fina” andra. Kunde kvinnan 

anses trovärdig om hon samtidigt inte var skötsam?  Dessa var aspekter som bidrog till att 

antingen förstärka eller sänka graden av trovärdighet bland kvinnorna. För att däremot kunna 

avgöra graden av mannens skuld blev rätten tvungen att väga denna mot summan av kvinnans 

ansvar. Det blev nödvändigt att i domskälen överlägga oklarheterna inför andras ögon. 

Konsekvensen av polisens och rättens sätt att fungera i dessa ärenden var att endast vissa män 

blev fällda. Endast vissa kvinnor betraktades som tillförlitliga och vissa övergreppssituationer 

uppfattades som sannolika. Det som delvis avgjorde om det påstådda brottet ansågs möjligt att 

leda i bevis berodde på leden av vem som anmält vem för vad. Oftast saknades det entydiga 

bevisning, vilket gjorde att de inblandades egna uppgifter och berättelser blev källan för 

utgörandet av utredningarnas epicentrum. Dock var individens trovärdighet det centrala i 

utredningarna och även det som ställdes i fokus i polisutredningar och domstolsförhandlingarna.  

För att kunna ta del av hur trovärdighet konstruerades och raserades var det viktigt att analysera 

hur de inblandade tog plats som aktörer i det givna sammanhanget. Ekström (2004) belyser hur 

kvinnorna och männen var, i likhet med åklagarsidan och försvaret, välmedvetna om vad som 

krävdes för att de skulle uppfattas som trovärdiga. Likaså var de medvetna om vilka tillskrivna 

identiteter den egna gestaltningen borde undvikas. Så länge som trovärdighet och karaktär 

länkades samman kunde helt enkelt varken polis, åklagare eller domstol tro på kvinnorna om inte 

dessa var gravt misshandlade, särskilt skyddsvärda eller angripna av en förövare med dålig social 

status. 

    Ekström (2004) belyser, i likhet med vår studie att den rättsliga hanteringen av sexuella 

övergrepp i praktiken utgår från de inblandades trovärdighetsgrad där männen utgör normen. 

Han lyfter fram hur detta påverkar bedömningen och utgör källan för utredningarnas 
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utgångspunkt. För att en man i praktiken skulle fällas för våldtäkt krävdes det att rätten 

uppfattade honom som en sannolik förövare. Kvinnan å andra sidan måste kvalificera sig som ett 

sannolikt offer.  Hans bidrag till vår undersökning, ligger som grund i de viktiga aspekterna som 

man kan undersöka när det gäller begreppet trovärdighet i relation till män och kvinnor.   

 

2.3 Lika inför lagen? 
 

Sutorius (1999) forskar om kvinnors sexuella självbestämmanderätt i boken Lika inför lagen. För 

att kunna belysa om hur kvinnorna uppfattades och bedömdes av lagen i och med misstänkta 

våldtäkter, använder forskaren sig av Södertäljemålet från 1997. Detta fall utgör studiens 

utgångspunkt för att behandla den rättsliga hanteringen av kvinnors sexuella självbestämmande 

och kroppsliga integritet i fall av sexualbrott generellt. 

    Sutorius (1999) ger först en kort historisk överblick där hon forskar om hur kvinnans 

sexualitet alltid har varit kontrollerat och förnekats. Föreställningar som beskriver det kvinnliga 

könet som antingen en madonna eller lösaktig har alltid varit av betydelse. Året 1965 

kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet till våldförande, som i praktiken var ett mindre 

allvarligt brott. I samband med detta väcktes återigen uttrycken om kvinnokroppen som mäns 

privata eller offentliga egendom. Innan år 1984 var det centralt för bedömningen av våldtäkt om 

kvinnan exempelvis hade haft sex med gärningsmannen tidigare och om hennes klädsel ansågs 

vara utmanande med mera. Synen på hennes delaktighet i mannens handlande var omfattande. 

För bedömningen av hennes trovärdighet var graden av våld och fysiska skador avgörande och i 

praktiken har dessa faktorer fortfarande genomslagskraft när det gäller våldtäktsbedömningen.  

    Under 1997 blev en rad misstänkta våldtäkter uppmärksammade runt om i landet, större delen 

av dessa var så kallade gruppvåldtäkter. Åklagaren under denna tidsperiod yrkade på sexuellt 

utnyttjande istället för våldtäkt. De få fall där det blev fällande domar var sällan för våldtäkt och 

i de flesta fall blev de åtalade männen fria. Sutorius (1999) belyser i sin forskning 

Södertäljefallet som handlar om den formella uppdelningen mellan brotten våldtäkt och sexuellt 

utnyttjande. Forskaren belyser hur samtliga instanser (Tingsrätten, Hovrätten och Högsta 

domstolen) lägger fokus på kvinnans handlande i sin prövning av vad männen har gjort. Hon tar 

även upp hur man kommer fram till olika slutsatser genom att lägga in olika betydelser och 
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tolkningar kring detta. Tre män åtalas i tingsrätten för våldtäkt; sammanlagt är det åtta 

åtalspunkter som handlar om påtvingade sexuella handlingar. Högsta domstolen avkunnade sin 

dom, denna blev fällande i enlighet med åklagarens yrkande; ett fall av våldtäkt respektive sex 

fall av sexuellt utnyttjande. 

    Resultaten av det undersökta fallet handlar om hur rätten skapar såväl som reflekterar över 

samhälleliga värderingar kring vad som är att betrakta normalt. Idag anses det vara normalt att ha 

samlag utanför äktenskap och vid rättstillämpningen har man som utgångspunkt att ett 

ansvarsbefriande samtycke normalt föreligger. Avgörande blir i frågan om vilka omständigheter 

som anses tala för uttryckt motstånd respektive frivilja. Föreställningar om kön och sexualitet 

ligger till grund för uppfattningarna om huruvida kvinnan ville ha sex respektive männen trodde 

att hon ville. På så sätt laboreras bevisprövningen med föreställningar om kvinnans vilja till sex 

utifrån ett perspektiv som inte är hennes. Med uppfattningar som att ” Detta är inte ett brott utan 

en normal företeelse” eller ”Alla vet att en kvinnas nej inte behöver vara ett nej” kan vad som är 

ett faktiskt övergrepp enligt lagen, genom rättstillämpningen transformeras till normalt beteende 

från förövarens sida (Sutorius 1999; 66). 

    Vid analys av sexualbrott är det påtagligt hur en kvinnas sexuella självbestämmande och 

kroppsliga integritet i praktiken upphör genom koder hon inte själv rår eller uttolkar. Vad en 

kvinna ger för uttryck tolkas av någon annan genom underliggande koder om kön och sexualitet, 

vilka i sin tur byggs på kvinnans underordnad i sexuellt hänseende. Rådande könsspecifika och 

dikotoma sexualitetsuppfattningar påverkar vad som i praktiken kommer att bestraffas som 

officiellt straffbelagda handlingar (Sutorius 1999:53). Att bedöma ett våldtäktsbrott utifrån 

konstruerade föreställningar om båda könen där mannen utgör normen lägger en grund där 

männens (förövarens) beteende normaliseras. 

     I likhet med Sutorius (1999) med vår studie, väljer att belysa viktiga aspekter som den 

rättsliga hanteringen av sexuella övergrepp utgår ifrån. Hon visar att de subjektiva rekvisiten tar 

en stor plats i avgörande av domar samt beslutsfattande för antingen en friande eller fällande 

dom. Hon belyser även om kvinnans position och roll i själva fallet och hur denna grundas i 

föreställningarna om mannen som normen och därmed kvinnans underordning.  
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2.4 Internationell tidigare forskning 
 

Gerd Johnsson- Latham (2010) lyfter fram i sin rapport Våldtäkt – ett globalt perspektiv, att 

våldtäkt förekommer i alla länder, inom alla grupper, religioner och samhällsklasser. Våldtäkt är 

huvudsakligen kopplat till mäns våld mot kvinnor och frågor om makt.  

FN:s generalsekreterare definierar i sin rapport Ending violence against women. From words to 

action att orsakerna till våld mot kvinnor ligger i den ojämna maktrelationen mellan män och 

kvinnor som också är orsaken till den genomgripande diskrimineringen av kvinnor inom både 

den offentliga och privata sektorn. Patriarkala skillnader i makt, diskriminerande kulturella 

normer och ekonomiska ojämlikheter bidrar till att förneka kvinnors mänskliga rättigheter och 

föreviga våld. Våld mot kvinnor är en av de viktigaste medel genom vilka män utövar och 

bibehåller kontroll över kvinnors integritet och sexualitet. Generalsekreteraren konstaterar att 

våld mot kvinnor inte är något oundvikligt utan att det kan minskas om det finns vilja och 

politiska resurser. Ett stort problem på många håll i världen är att våld mot kvinnor kan vara 

statligt sanktionerat och/eller socialt accepterat. Förövaren av våld mot kvinnor förblir ofta 

ostraffade samtidigt som kvinnor riskerar att förkastas av sina egna släktingar för den skam de 

anses ha ådragit familjen (FN, Generalsekretariatet 2006).  

    Historiskt sett är könsrollerna socialt konstruerade och hierarkiskt uppställda där männen  

utövar makt och har kontroll över kvinnor. Patriarkatet har varit förankrad i sociala och 

kulturella normer samt blivit institutionaliserat i lagen och politiska strukturer. Manlig dominans 

och kvinnlig underordning har både ideologiska och materiella baser. Rapporten  lyfter fram att 

den manliga dominansen och kvinnors underordning upprätthålls genom flera olika processer 

som är gemensamma för alla typer av samhällen. Dessa inkluderar: exploatering av kvinnors 

produktiva och reproduktiva arbete; kontroll över kvinnors sexualitet och reproduktionsförmåga; 

kulturella normer och praxis som främjar kvinnors ojämlika ställning.  Statliga strukturer och 

processer legitimerar och institutionaliserar jämställdhets ojämlikhet och våld mot kvinnor. Våld 

mot kvinnor är både ett sätt att upprätthålla kvinnors underordning men även en konsekvens av 

detta. Våld mot kvinnor utgör därför ett verktyg för att bibehålla den manliga auktoriteten, styra 

den kvinnliga sexualiteten och traditionella familjeroller och på så sätt förstärka rådande 

könsnormer. Kvinnor utsätts ofta för våld som bestraffning för överträdelse av sociala normer 

och värderingar.  Våld mot kvinnor fungerar även som en mekanism för upprätthålla gränserna 
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för både manliga och kvinnliga könsroller. Den normen som styr dessa roller kan uttryckas i 

moraliska koder eller utbredd sociala förväntningar. 

    Rapporten lyfter slutligen fram betydelsen av att se helheten i mäns våld mot kvinnor, 

forskaren menar att förklaringar till våld som fokuserar i första hand på individuella beteenden 

och personliga historier, förbiser ofta den bredare effekten av systemisk kön ojämlikhet och 

kvinnors underordning. Arbetet med att avslöja de faktorer som är förknippade med våld mot 

kvinnor bör därför vara belägna inom det större socialt sammanhanget för maktrelationer. 

Straffrihet för våld mot kvinnor förvärrar effekterna av sådant våld som en mekanism för 

kontroll. När staten underlåter att hålla den förövarna till svars, straffrihet inte bara intensifierar 

underordning och maktlöshet av målen för våld, utan sänder också ett budskap till samhället som 

mäns våld mot kvinnor är både acceptabel och oundviklig. Ett resultat av straffriheten blir 

normaliseringen av våldsamt beteende (FN, Generalsekretariatet 2006).  

    Gerd Johnsson- Latham lyfter fram FN’s rapport som beskriver våldtäkt i ett globalt 

perspektiv.  Denna rapport utgår ifrån en bredare ram och diskuterar våldtäkt som ett medel för 

att upprätthålla manligt dominans. Våld mot kvinnor lyfts fram både som en mekanism för att 

upprätthålla kvinnors underordning men även som konsekvens av detta. FN:s  rapport lyfter även 

fram vikten av att beakta könsbaserade normer och värderingar när det gäller rättslig hantering 

av våldtäkt. Vi anser att denna rapport  i likhet med Hirdmans teorier om Genuskontraktet 

belyser den hierarkiska ställningen mellan män och kvinnor där våld mot kvinnor används som 

ett sätt att kontrollera och bestraffa kvinnor för norm överträdelse. Denna rapport är av vikt för 

vår uppsats eftersom den belyser våldtäkt utifrån större sammanhang som bidrar till att skapa en 

helhetsbild där våldtäkt blir en konsekvens av normaliseringen av våld mot kvinnor. Våldtäkt blir 

på så sätt ett komplex problem som bör uppmärksammas på samhällsnivå.  

 

2.5 Vår förhållning till tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen som vi har presenterat tar upp viktiga aspekter och delar i den rättsliga 

tolkningen av sexuella övergrepp. Dessa aspekter har som utgångspunkt ett genus perspektiv 

som belyser om hur det kvinnliga könet ska uppfattas samt agera i och med den rättsliga 

bedömningen. Den tidigare forskningen visar att kvinnorna som har blivit utsatta för sexuella 
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övergrepp måste leva upp till en offerroll som ligger till grund för den rättsliga hanteringen av 

sexuella övergrepp.  Samtidigt som männen, utifrån könskonstruktionerna, får större utrymme 

och trovärdighet i den rättsliga bedömningen.  

    De tankar som uppstår från tidigare forskning om våldtäktsmål inom rättssystemet, handlar om 

rollerna som den utsatte och förövaren förväntas leva upp till. Dessa återspeglar den rådande 

könskonstruktionen där mannen utgör normen och kvinnan sätts i en underordnad position. Att 

lyfta fram rollen som kvinnorna bör ges i och med en våldtäkt blir på något sätt en kategorisering 

som fortsätter att sätta kvinnan i en underordning. Enligt forskarna, är och bör kvinnorna 

bedömas som lämpliga offren för att kunna få en rättvis bedömning. Även om tanken bakom 

detta argument är i positivt syfte ställer vi oss ändå kritiska till det. Att få en offerroll handlar 

inte enbart om att uppfattas som ett lämpligt offer för övergrepp, utan det handlar även om hur 

detta bidrar till att upprätthålla maktförhållandet mellan könen där kvinnan ses oftast som svag. 

Att uppfattas som offer kan exempelvis leda till att väcka skamkänslor och därmed förhindra 

kvinnor att anmäla och bekämpa brottet. Om man forskar kring våldtäkt genom att lyfta fram 

kvinnor ur ett annat perspektiv och med en annan utgångspunkt än att de ska vara offer, kan det 

skapa nya sätt att bekämpa och analysera våldtäktsbrott. 

   Vi vill med vår studie väcka större förståelse samt öka medvetenhet i vårt sätt att analysera och 

uppfatta både kvinnor och män i det givna sammanhanget. Detta gör vi genom att forska om 

friande våldtäktsdomar och lyfta fram de olika diskurserna som uppstår. Vi öppnar upp utrymme 

för ifrågasättande och väcker förhoppningsvis intresse till att fortsätta forska kring våldtäkt inom 

rättsväsendet. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Siv Fahlgren (1998) påpekar att den traditionella utgångspunkten i de flesta vetenskapliga böcker 

är att man kan göra en strikt åtskillnad mellan teori och metod, och att de därmed kan och ska 

behandlas var för sig. Inom diskursanalys begreppen metod och teori är inte särskilt handfasta 

och kan inte placeras entydigt under respektive rubrik. Att arbeta utifrån diskursanalys är inte att 

betrakta metod i traditionell mening utan snarare som cirkularitet mellan teori och metod. Detta 

innebär att man arbetar utifrån en bred teoretisk ram kring diskursanalysens roll samt utifrån en 
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rad konkreta förslag på tillvägagångssätt för att analysera diskurser. För vår studie innebär detta 

att vi inte kommer att tydligt åtskilja mellan teori och metod, utan utgår ifrån en teoretisk 

utgångspunkt. Detta i sin tur kommer att påverka våra teoretiska slutsatser. 

 

3.1 Socialkonstruktionism och diskurs 
 

Socialkonstruktionistiska synsätt utgår ifrån en kritisk inställning till kunskap och betraktar 

människor som historiska och kulturella varelser, vårt sätt att uppfatta världen är kontingent och 

diskursivt präglat. Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer.  Vi 

skapar och speglar vår verklighet med hjälp av vårt språk. Konkret språkbruk hänvisar alltid 

bakåt till tidigare diskursiva struktureringar. Jörgensen & Phillips (1998) hävdar att strukturen 

aldrig ligger fast och att språkets betydelse endast kan fixeras tillfälligt, strukturen är alltid 

beroende på hur de bestäms i den konkreta praktiken.  Socialkonstruktionism har sina rötter i 

poststrukturalismen som försöker smälta samman struktur och praktik i en enda process, där 

strukturen endast kan återfinnas i de konkreta diskursiva praktiker som hela tiden reproducerar 

och transformerar den.  

    Normans Faircloughs nyckelbegrepp för undersökning av dessa processer är intertextualitet 

och interdiskursivitet. Genom att se hur konkreta texter bygger på tidigare betydelseformationer 

och blandar olika diskurser får man redskap för att undersöka hur diskurser reproduceras och 

förändras. Genom att analysera dessa aspekter får man inblick i diskursens roll för social 

förändring. När man studerar förändringsprocesser ur ett kritisk-diskursanalytiskt perspektiv 

fungerar de diskursiva praktikerna i ett dialektiskt samspel med andra sociala praktiker. Dessa 

sätter vissa strukturella gränser för hur diskurserna kan användas och förändras.  Fairclough 

menar att man måste ta i beaktande både den kommunikativa händelsen och diskursordningen. 

Man måste alltså ställa den konkreta praktiken mot den ordningen som den ingår i (Jörgensen & 

Phillips 1998).  

   Fairclough (1992:219) definierar diskursordningen som en komplex och motsägelsefull 

konfiguration av diskurser och genrer inom samma sociala område eller institution, som kämpar 

om att ge innehåll åt var och en på sitt sätt. Genom att fokusera på olika konkurrerande diskurser 
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inom samma område kan man undersöka var den ena eller andra diskursen är dominerande samt 

var det råder strid mellan olika diskurser. 

 

3.2. Socialkonstruktion av kön    
 

Hirdmans definition av kön beskriver hur kön representerar något biologiskt och att genus 

avspeglar de kulturellt skapade uppfattningarna om kvinnor och män. Hennes definition av genus 

handlar om det kulturellt gjorda könet, det vill säga att kön är kulturellt betingat och att manligt 

och kvinnligt görs och konstrueras av oss människor. Genus kan enligt henne ses som 

föränderliga tankefigurer om manligt och kvinnligt där de biologiska skillnaderna markeras. Det 

är dessa markeringar som skapar föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt 

(Hirdman 2008: 30) 

    Fortsättningsvis använder sig Hirdman av begreppet genussystem, som beskrivs som en 

ordningsstruktur av kön som ligger till grund för sociala, ekonomiska och politiska 

ordningar.  Enligt hennes teori bygger genussystemet på två principer, könens isärhållande och 

manlig överordning. Genussystemet består utav två logiker, den första logiken kallar hon för 

dikotomi som handlar om isärhållandet av könen och den andra logiken handlar om att mannen 

ses som normen. Männen ses som det normala och allmängiltiga (Hirdman 2008: 31). Det är i sin 

tur ur den första logiken, dikotomin, som den manliga normen legitimeras och kvinnan intar en 

underordnande position.  Isärhållandet innebär att det som är manligt och kvinnligt hålls isär och 

ses som varandras motsatser. Den manliga överordningen och hierarkin yttrar sig bland annat i 

att det som männen gör betraktas som mer värdefullt. Män har i allmänhet högre inkomst, de har 

mer makt än kvinnor och betraktas som normen medan kvinnorna ses som undantag och de 

avvikande. Denna uppdelning är i sin tur maktskapande eftersom männens görande legitimeras 

genom urskiljandet och avskiljandet från kvinnan. Det är dessa konstruerade tankemönster om 

vad som är manligt och kvinnligt som upprätthålls i samhället. För att kunna förstå detta 

tankesätt använder hon sig av begreppet genuskontraktet. Genuskontraktet präglar vår vardagliga 

existens. Den är osynlig men styr och skapar de föreställningarna om hur könen förväntas agera 

inom olika områden. Det kan exempelvis handla om hur kvinnor och män ska klä sig och hur 

respektive könen bör prata och handla inför olika situationer (Hirdman 2008: 33). 
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Hirdman menar vidare att begreppet kontrakt inte innebär att det sker någon form av förhandling 

mellan båda könen utan att detta kontrakt är skapat av den ena parten som definierar den andra. 

Genuskontraktet blir således en form av operationalisering av begreppet genussystem där genus 

blir de gemensamma föreställningarna om manligt och kvinnligt medan systemet blir processen 

som genom kontrakten skapar hierarkier (Hirdman 2008:34). 

    Anna Wahl (2001:44) i likhet med Hirdman påpekar att kön betraktas som en konstruktion 

som skapas i en pågående process där maktrelationen mellan könen och kontexten i övrigt spelar 

in. Den existerande könsordningen beskrivs ofta som ett system i vilket sexualitet och 

reproduktion organiseras socialt, där kvinnors underordning tolkas som en produkt av de sociala 

relationer som underordnar kvinnors sexualitet och fortplantningen. Vidare lyfter hon fram att 

språket utgör den centrala betydelsen för att förstå och analysera könsordningen. Att manlig 

dominans avspeglas och förstärks genom språket konstateras tidigt i könsforskningen. Genom 

språket förmedlas beskrivningar och tolkningar av världen. Det finns en inbyggd maktobalans i 

språket, eftersom män värderas högre än kvinnor. Ord som är märkta som kvinno-ord får ofta 

nedsättande innebörd. Ett ord som tidigare använts för att beskriva männen men övergår sen till 

att associeras med kvinnor, anses inte längre passande för män. Sådana upplevs ofta som en 

förolämpning. Ordpar som betecknar samma sak, men som är könsmärkta för män respektive 

kvinnor, får också denna skillnad i värdeladdningen. Att kalla en kvinna för ungkarl går bra 

eftersom det är mer positivt laddad än ungmö, men att kalla en man för ungmö uppfattas som 

förminskande. Ord som associeras med kvinnor har sexuellt nedsättande betydelse, jämför till 

exempel uttrycken ”mannen på gatan” och ”kvinna på gatan”. Metaforer och etiketter ger män 

vida referensramar medan kvinnor får betydligt smalare referensramar och ofta sexuella 

konnotationer. I vår studie ämnar vi analysera hur könsordningen bibehålls och återskapas 

genom språket. Därför har vi valt att lyfta fram språkets betydelse i könsmaktsordningen för att 

sedan kunna analysera vår empiri utifrån dessa aspekter. Att använda Hirdmans teori om 

genussystemet som perspektiv för att analysera beskrivningar i de friande domar, bidrar till att vi 

kan lyfta fram diskursen om kön i dessa.  
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3.3  Diskursanalys 
 

Diskursanalys inom samhällsvetenskaperna kan betraktas som en vetenskap och samhällsteori. Inriktningen 

förknippas med vissa uppfattningar om vad som utmärker sociala relationer och språket i vid mening. 

Diskursanalys kan enligt vår mening bidra till att ställa frågor om makt och identitet i ett samhälle. Diskurs i 

sin snäva betydelse är en lingvistisk analys av text utan koppling till det sammanhang i vilket den ingår.  

Denna inriktning tillhör den första generationen inom diskursanalys (Bergström& Boréus 2012:356).  

Faircloughs bidrag till diskussioner om diskursanalys är en integration av en lingvistisk utgångspunkt med 

samhällsvetenskap.  Denna inriktning tillhör andra generationen inom diskursanalys och omfattar en bredare 

orientering mot social praktik. Fairclough & Wodak (1997:258) lyfter fram att diskurs är socialt konstitutiv 

samt socialt formad: den utgör situationer, föremål och kunskap samt de sociala identiteterna mellan 

människor och grupper av människor. Den är konstitutiv både i den meningen att den hjälper att 

upprätthålla och reproducera social status quo, och även i den bemärkelsen att den bidrar till att omvandla 

den. Den tredje generationen inom diskursanalys begränsas inte till en viss del av ett socialt 

system utan omfattar alla sociala fenomen. Inom denna inriktning är distinktionen mellan det 

diskursiva och icke- diskursiva upphävd. Allt meningsskapande sker diskursivt och det finns inte 

någon extern struktur som avgör bestämningarna.  

    Studien utgår ifrån den andra generationen av diskursanalys, det vill säga kritisk diskursanalys 

med inriktning på maktfrågor. Studiens ambition är att förklara och tolka diskursens betydelse i 

maktförhållanden mellan män och kvinnor. Detta innebär att vi är intresserade av en vidgad 

textanalys som även omfattar sociala relationer mellan olika grupper i samhället. Studien är även 

begränsad till en viss del av en social struktur och den ojämna balansen mellan män och kvinnor.  

Studien omfattar inte alla sociala fenomen samt är fokuserad på de diskursiva företeelserna. 

Därmed anser vi att denna inriktning av diskursanalys överensstämmer med studiens syfte. 
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3.4 Kritisk diskursanalys med inriktning på maktfrågor 
 

Kritisk diskursanalys inriktar sig i detalj på vad som sägs samtidigt som texten integreras i en 

social praktik.  Fairclough är en företrädare för kritisk diskursanalys. Han anser att vårt sociala 

samspel och särskilt vårt användande av språk är styrt av orsaker och effekter som vi inte alltid 

är medvetna om. Detta har särskild koppling mellan användandet av språket för maktutövande. 

Det är oftast oklart för människor men av stor betydelse för att förstå hur makten fungerar, till 

exempel hur man i olika sociala sammanhang tar för givet ideologiska överenskommelser om 

rättigheter, relationer, kunskap och identiteter. Han ser språket både som socialt skapat och som 

socialt skapande. Användandet av språk och alla texter är alltid bestående av sociala identiteter, 

sociala relationer och system av kunskap och värderingar. Alla texter bidrar alltså till att forma 

dessa aspekter av samhället och kulturen. Enligt Fairclough kan språket alltså ses som ett socialt 

system snarare än en individuell och oförutsägbar aktivitet. (Fairclough 1995) 

    I kritisk diskursanalys hävdas det att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera 

ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper till exempel mellan sociala klasser, mellan 

kvinnor och män och mellan olika etniska grupper. Dessa effekter betraktas som ideologiska 

(Jörgensen& Phillips 1998). 

    Fairclough angreppssätt är en textorienterad diskursanalys som försöker koppla ihop följande 

tre traditioner: 

 Detaljerad textanalys inom disciplinen lingvistik 

 Makrosociologisk analys av social praktik 

 Den tolkande mikrosociologiska traditionen inom sociologin, där vardagen betraktas som 

något som människor själva skapar genom användning av en uppsättning gemensamma 

regler och procedurer av common sense-karaktär. 

Diskurs bidrar till att konstruera: 

 Sociala identiteter 

 Sociala relationer 

 Kunskaps - och betydelsesystem 
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När analysen vidgas till att också innefatta den sociala praktiken, sätts diskursen i ett socialt 

sammanhang och kan man se ett tydligt anspråk på att uttala sig kritiskt om ideologier och makt. 

Foucault (1993) lyfter fram att maktperspektivet alltid finns inbyggd i diskursbegreppet. Han 

menar att när diskurser skapas leder det till att människor kontrolleras vilket sker genom ett antal 

procedurer som kallas för utestängnigsmekanismer. Makt är inget som utövas av ett subjekt eller 

mot ett subjekt, utan utvecklas i relation mellan människor och innebär begränsningar för vissa 

och möjligheter för andra. Enligt honom utgör kunskapen ett etablerat drivmedel för 

utestängnigsmekanismer, den styr dem och reglerar vad som är möjligt att säga och hur. 

Aktörerna får inte något framträdande utrymme istället talas det om subjektspositioner. Dessa 

har en bred innebörd och avser en uppsättning av regler som talar om hur man förhåller sig i 

olika sociala sammanhang. Subjektspositioner skapas inom diskursiva ramar och i sin tur 

bestämmer utrymmet för subjektets handlingsmönster. Vilket innebär att handlingsutrymmet inte 

alls är så fritt.  

    Enligt vår tolkning är domstolens beslut i friande domar en del av procedurer som skapar 

möjligheter för vissa människor och begränsningar för andra. Tingsrätten skapar genom sina 

beslut en diskurs i våldtäktsmål som definierar regler och värderingar, och därmed upprätthåller 

maktförhållanden. Olika subjektspositioner skapas för kvinnor och män beroende på vilka regler 

som utkristalliseras i diskursen.  
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4. Metod 
 

Studien är kvalitativ och kritisk diskursanalys används som metod. Vår studie utgår ifrån 

Faircloughs inriktning inom kritisk diskursanalys. Enligt detta synsätt bidrar diskurser till att 

upprätthålla rådande maktstrukturer. Diskurserna har tre olika funktioner: En ideationell funktion 

det vill säga med fokus på innehåll, en relationell funktion eftersom olika relationer etableras 

mellan olika grupper och en konstruktivistisk funktion, eftersom olika identiteter konstrueras i 

diskurser. Den kritiska diskursanalysen kan beskrivas som en tredimensionerad modell. När den 

kritiska diskursanalysen utgår ifrån textnivå är utgångspunkten lingvistisk. Den diskursiva 

praktiken avser hur texten produceras, distribueras och konsumeras. När den sociala praktiken 

integreras i analysen sätts diskursen i ett större sammanhang (Bergström & Boréus 2012:375). 

Utifrån denna modell har vi delat in analysprocessen i tre steg: Det första steget fokuserar på 

texten och dess uppbyggnad. Textens uppbyggnad granskas för att finna vissa mönster och 

diskurser. Dessa mönster identifieras genom att söka efter återkommande resonemang, ord eller 

värdeladdade uttryck som representerar diskursen i situationen. I det andra steget dras slutsatser 

om hur det som uttrycks via texten förhåller sig till relationer mellan kvinnor och män. I det 

tredje steget sätts texterna i relation till sin sociala och kulturella kontext. Det vill säga att 

resultatet tolkas i ett större sammanhang med hjälp av tidigare forskning och teorier. 

    När man analyserar diskurser ska fokusen riktas på två dimensioner: 

Den kommunikativa händelsen- ett fall av språkbruk- som till exempel en tidningsartikel, en 

intervju eller ett politiskt tal med mera. 

Diskursordningen– summan av de diskurstyper som används inom en social institution eller en 

social domän.  

    Det centrala målet med den kritiska analysen är att kartlägga förbindelser mellan språkbruk 

och social praktik. Fokus läggs på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållande av den sociala 

ordningen och i sociala förändringar. Detta undersöker man genom att analysera de konkreta 

fallen av språkbruk eller den kommunikativa händelsen som en del av diskursordningen. Varje 

kommunikativ händelse fungerar som en form av social praktik genom att den reproducerar eller 

ifrågasätter diskursordningen. Fairclough (1992) lyfter fram att varje kommunikativ händelse 

byggs på intertextualitet det vill säga på tidigare händelser; man börjar aldrig från början. 

Manifest intertextualitet utgör en särskilt markant form av intertextualitet där texter bygger på 
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andra texter, till exempel genom att hänvisa till dem. En text kan även ses som en del av en 

intertextuell kedja, en serie texttyper som binds samman i en kedja genom att varje text införlivar 

element från en annan text eller andra texter.  Vi anser att dessa dimensioner utgör ett användbart 

analysverktyg för vårt empiriska material eftersom domar ofta hänvisar till lagtexter och andra 

juridiska föreskrifter.  

    Fairclough analyserar i sin tredimensionella modell alla nivåer var för sig: 

När man analyser texter är man intresserad av hur diskurserna förvekligas textuellt. Detta kan 

undersökas genom språkteoretiska redskap.  Två viktiga grammatiska element är transitivitet och 

modalitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Inom elementet transitivitet ser man på hur händelser förbinds med varandra (eller inte förbinds) 

med subjekt och objekt. Man är intresserad av att kartlägga de ideologiska konsekvenser som 

olika framställningsformer kan ha. I exemplet: ”50 sjuksköterskor avskedades igår” använder 

man passiv form och utelämnar agenten, sådan satskonstruktion fråntar agentens ansvar genom 

att lägga större vikt vid effekterna och bortser från de handlingar och processer som ledde till 

dem.  

    Modalitet betyder ”sätt” och analyser av modalitet fokuserar på talarens grad av instämmande 

i en sats. Exempel: påståenden” det är kallt”, ”och” kanske är det lite kallt” innehåller olika 

modalitet där talaren förbinds på olika sätt med sitt påstående. Vilken modalitet som väljs får 

konsekvenser för diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem.  

    När man analyserar den diskursiva praktiken är man intresserad av hur texten produceras och 

hur den konsumeras. Det kan undersökas ur flera angreppsvinklar, kritisk diskursanalys tar oftast 

en mer lingvistisk utgångspunkt i de konkreta texterna och identifierar vilka diskurser som de 

bygger på samt hur texterna intertextuellt bygger på andra texter. Alltså hur de eventuellt 

manifesterar intertextualitet. 

    När man analyserar den sociala praktiken försöker man att kartlägga de delvis icke-diskursiva 

sociala och kulturella relationer samt strukturer som skapar ramen för den diskursiva praktiken. 

Man är intresserad av vilka betingelser som finns för den ifrågavarande diskursen. Enligt 

Fairclough (1992:237) kan inte dessa frågor besvaras med diskursanalys därför är det nödvändigt 

att dra in annan relevant teori. Det är i analysen av förhållandet mellan diskursiv praktik och den 

bredare sociala praktiken som undersökningen finner sina slutliga konklusioner. Det är här man 



 
30 

kan närma sig frågan om den diskursiva praktiken förstärker och döljer vissa ojämna 

maktförhållanden i samhället eller sätter maktpositionerna i fråga genom att framställa 

verkligheten och de sociala relationerna på ett nytt sätt.  Vårt förslag till relevanta teorier för att 

besvara våra frågor är Yvonne Hirdmans teori om genuskontraktet som en del av social 

konstruktion.  

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Fairclough ställer upp den mest utarbetade modellen för förhållandet mellan språkbruk och 

samhälleliga praktiker. Det största problemet i hans angreppssätt är att gränserna mellan 

diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken inte tydliggörs. Vi får inga riktlinjer för 

hur mycket social analys som behövs, det finns heller ingen föreställning om vilka sociala teorier 

som man kan eller ska användas (Jörgensen& Phillips 1998). Denna aspekt kan enligt vår 

tolkning utgöra en kritisk anmärkning samt ge större utrymme för forskaren att använda sin egen 

kompetens för att överväga vilka teorier som kan tillämpas och i vilket omfång. Detta innebär att 

metoden kan lättare anpassas till studiens syfte.  

    En annan kritik av diskursanalys är att den har en tendens att förutse eller utgå ifrån vad den 

sedan ”låtsas” att upptäcka (Fahlgren 1998:86). I vår studie har vi valt att utgå ifrån en bred 

teoretisk ram samt utforma frågeställningar på ett så öppet sätt som möjligt för att kunna förhålla 

oss till denna åsikt.    

    Bergström & Boréus (2012: 402) lyfter fram att diskursanalysen saknar möjligheter att lyfta 

fram agenterna eller subjekten i form av människor av kött och blod. Då vi inte är intresserade av 

att undersöka/forska om friande våldtäktsdomar på en individuellnivå lägger vi större fokus på 

en makronivå, det vill säga, diskurser som uppstår på en samhällelig nivå, kommer kritiken 

som Bergström& Boréus lyfter fram om diskursanalys inte att ha någon större påverkan i vår 

analys. 
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4.2   Urval och avgränsning 
 

Syftet med ett kvalitativt urval är att kunna uppnå täckande information för att kunna ge en 

kvalitativ beskrivning av ett visst forskningsområde i en viss population, till skillnad från ett 

kvantitativt urval där syftet är att mäta frekvenser eller fastställa kvantitativa skillnader (Bryman 

2008). Vi har i denna studie valt att använda oss av ett målinriktat urval utifrån studiens syfte. Ett 

målinriktat urval görs oftast av strategiska skäl då forskaren vill få relevant information gällande 

studiens forskningsfråga. Urvalet av informanter baseras på i förväg klart definierade kriterier, 

till exempel utgår man ifrån civilstånd, utbildning, hemmaboende barn, ålder, viss diagnos, viss 

yrkesgrupp. Studiens urval kommer därför att bestå av fem domar som väljs utifrån kön, 

avslutade friande domar som kategori och utifrån rättslig definition av våldtäkt enligt kap 6 § 1 

brottsbalken.       

    I den här studien ämnar vi analysera texter i form av domar från svenska tingsrätter gällande 

våldtäktsbrott. Bergström och Boréus (2012) påpekar att en text är resultatet av vad en eller flera 

personer vill förmedla till omgivningen. I en text kan både medvetna och omedvetna 

föreställningar hos de människor som skapat texten återspeglas. Studien är att undersöka vad 

som förmedlas i de texter som produceras i svenska tingsrätter som rör friande domar i 

våldtäktsmål. Därför är det rättens uttalanden som är viktiga för analysen och inte vad som de 

andra berörda parterna säger i domen. 

    Vi har valt att avgränsa urvalet till att endast undersöka friande domstolsbeskrivningar. Att 

avgränsa studiens urval till endast friande domar ger oss möjlighet att inta ett perspektiv om hur 

övergrepp kan förstås som ett av de tydligaste uttrycken för den ojämna maktbalansen i den 

existerande könsordningen. Vidare ligger studiens fokus på en viss våldtäktsdiskurs, vilket 

innebär att eventuella motdiskurser inte kommer att redovisas. 
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4.3 Förförståelse 
 

Våra förutfattade meningar anses ha stor betydelse inom empirisk-holistiska (kvalitativ) metoder. 

Förförståelsen har olika betydelse inom olika empirisk-holistiska inriktningar.  I fenomenologin 

ska förförståelsen medvetandegöras för att sedan åsidosättas så att det inte påverkar tolkningen 

av data. Inom hermeneutiken ska förförståelsen däremot medvetandegöras och förstås för att 

sedan vara en viktig del i hur man tolkar insamlad data. När vi försöker förstå vår omgivning 

påverkas vi enligt Hans-Georg Gadamer (1974)  av tre fenomen: Vår förståelsehorisont, som 

handlar om hur vår förståelse är begränsad till vår kulturella gräns där tabun och konstruerade 

mönster om saker och ting präglar våra tankar. Det andra fenomenet handlar om vår kulturs 

historicitet, det vill säga tankarna om vår historiska bakgrund som vi är bundna till. Det sista 

fenomenet handlar om vår egen verkningshistoria. Det vill säga att våra tankar inte enbart 

präglas av vår kultur och historia utan även utav vår uppväxt, tidigare erfarenheter och minnen. 

Det som är viktigt att förstå om dessa tre fenomen är att de visar sig och tar form i vår 

förförståelse och fördomar om saker och ting.   

    När vi diskuterade om hur vi skulle formulera studiens förförståelse, uppstod det delade 

resonemang som hade olika fokus på olika områden. Efter många diskussioner kom vi emellertid 

fram till att olikheterna i vår förförståelse kunde bidra till större förståelse av ett komplext 

fenomen.  

    Det första resonemanget i förförståelsen handlar om de tankarna kring framställningen av 

kvinnorna i den rättsliga hanteringen av sexuella övergrepp. Denna framställning handlar oftast 

om offerrollen som de förväntas att ha innan och efter den sexuella handlingen. Denna roll 

medför i sin tur ett visst sätt på hur kvinnor bör agera och bete sig, grundad i könskonstruktionen 

där mannen utgör normen. Bedömningarna som görs för beslutsfattandet av våldtäktsbrott lägger 

därför stor vikt på kvinnan. Att hon måste bevisa, på många olika plan att hon har blivit utsatt för 

sexuella övergrepp för att ett fällande dom ska kunna uppnås. Att uppfattas som ett offer för 

sexuella övergrepp ger därmed större skyddsvärde, om kvinnan däremot inte kan leva upp till 

denna roll i det givna sammanhanget, frias männen från åtalet.  

    Andra reflektioner i vår förförståelse handlade om hur vissa normer och värderingar i 

samhället kan speglas i tolkningarna som domstolen gör. Dessa normer har sin grund i det 

ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor och återspeglas i tolkningar av de subjektiva 
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rekvisiten som finns i lagtexten.  

    I vår studie utgör förförståelse ett viktigt verktyg för att tolka och analysera det insamlade 

materialet.  Förförståelse finns med i tolkningen för att ge riktning i sökandet samt avgöra vilka 

aspekter som läggs på det som undersöks.  

 

4.4 Tillvägagångssätt 
 

Den hermeneutiska cirkeln används som grund för analysen. Den hermeneutiska cirkeln 

innebär att tänkande, förståelse och tolkning hänger samman, att helheten och delar är ömsesidigt 

beroende av varandra (Bergström & Boréus 2012). Detta innebar för denna studie att domarna 

lästes igenom flera gånger för att söka djupare förståelse och tolkning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

I diskursanalysen är inte målet att söka en allmän uppfattning, utan snarare att via valda exempel 

visa hur specifika sanningar eller utsagor skapas och traderas samt hur de skapas med hjälp av 

motsägelser och skillnader snarare än via enhetligheter och generaliteter. Därför baseras 

diskursanalys på en mycket grundlig och detaljerad läsning av ett fåtal texter. Ett stort antal 

mönster antas framträda från ett fåtal texter och därför måste textmassan delas in i hanterbara 

delar. Detta kallas i diskursanalytiska sammanhang för kodning. Kodningen görs utifrån en fråga 

samt referenser som kan relateras till denna fråga, det är här som cirkularitet mellan teori och 

metod kommer att verka. Även det som vagt kan höra till frågeställningen inkluderas, om det 

intressanta inte står klart från början kan man cykliskt röra sig mellan kodning och analys. Det är 

viktigt att poängtera att målet med kodningen är att skapa hanterbara bitar av diskursen som 

möjliggör analys (Fahlgren 1998: 81) I studien har vi börjat med att identifiera de teman som vi 

anser kan kopplas till vår teoretiska ram samt de nya teman som vi har stött på under 

genomläsningen av friande domar. De återkommande teman som vi har identifierat är 

trovärdighet, insikt och stödbevis. 

    I analysen av vårt empiriska material har vi lagt större fokus på tingsrättens bedömning i 

domarna då syftet med studien är att analysera den rättsliga diskursen. Detta innebär att vi inte 

kommer att redovisa vad den tilltalade och målsäganden säger samt vad eventuella vittnen för 

fram. Detta betyder inte att det är ointressant hur den tilltalade/ målsäganden själv beskriver 

händelseförloppet eller gärningen utan det handlar snarare att vi lägger fokus på de diskurser som 

konstrueras av tingsrätten. Jörgensen & Phillips (1998) framhäver vikten av att avgränsa 
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diskurser som kommer från andra diskursordningar. Avgränsningen kan ses som en analytisk 

operations process där forskaren konstruerar diskurser som inte är avgränsade i verkligheten. Vi 

har avgränsat vår diskurs till social och politisk kontext. Den tilltalade och målsägandens 

berättelser är därför av mindre vikt för oss eftersom vi anser att dessa ingår i en annan 

diskursordning än den vi har för avsikt att undersöka.  

4.5 Validitets- och reliabilitetsfrågor 
 

Bergström & Boréus (2012:405) påpekar att reliabiliteten kan vara problematisk i vissa varianter 

av diskursanalys, åtminstone inom samhällsvetenskap. Den kritik som lyfts fram till vissa 

diskursanalytiska studier är att slutsatserna är svårtolkade på grund av dålig transparens. Vissa 

företrädare för diskursanalys invänder mot denna kritik med att det konstruktivistiska anslaget 

innebär att forskarens begreppsarsenal sammanvävs med forskningsproblemet. Detta innebär att 

krav på intersubjektivitet inte kan ställas i samma utsträckning som i andra studier. Vidare 

hävdar författarna att forskare oavsett vetenskapsteoretisk utgångspunkt bör vara noga med att 

förklara hur man har kommit till ett bestämt resultat.  För att öka reliabilitet i studien är det av 

stor vikt för oss att lägga fokus på att noggrant förklara av hur undersökningen har gått till samt 

skapa en god förståelse om hur diskurser fungerar i det speciella sociala sammanhanget. 

    Jörgensen & Phillips (1998) framhäver att ett sätt at avgöra om en diskursanalys är valid, är att 

se på sammanhanget. Analytiska påståenden ska ge diskursen en form av sammanhang. Det är 

mindre sannolikt att andra kommer att acceptera analysen som färdig om det är några element 

som inte passar in i den diskursanalytiska redogörelsen. Ett annat sätt att fastställa validiteten är 

att bedöma analysens fruktbarhet. Fruktbarheten handlar om analysramens förklaringskraft 

inklusive dess förmåga att frambringa nya förklaringar. För vår studie innebär detta att vi som 

forskare kommer att noggrant utforma vår analysram, samt lägga större vikt till att skapa den 

röda tråden genom vårt resonemang och förklaringar.  
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4.6 Datainsamlingsmetod 
 

En handling som anses vara ”allmän” ska enligt tryckfrihetsförordningens regler lämnas ut till 

den person som önskar ta del av handlingen. Domar är allmänna handlingar och lämnas därför ut 

om någon begär den dokumenterade handlingen  (Bohlin 2010).  

För att få material till denna undersökning hade vi från början övervägt att kontakta flera 

tingsrätt i Sverige, denna tanke ändrades dock under processens gång. Då vi insåg att på grund av 

tidsbrist skulle vi inte riktigt hinna besöka olika tingsrätt. 

    Bryman (2002:270) påpekar att resultatet från den kvalitativa forskningen ska generaliseras till 

teori och inte till populationer. Det är med andra ord kvaliteten på de teoretiska slutsatser som 

formuleras på grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid bedömningen av 

generaliserbarheten. Detta innebär att ett representativt urval är av mindre vikt för vår studie, 

därför har vi valt att tillämpa ett bekvämlighetsurval. Vi valde därför att kontakta och avgränsa 

oss till Södertörns Tingsrätt för kunna få material till denna forskning. 

    Tingsrätter kategoriserar våldtäktsmål under rubriken ”Brott mot person”. Södertörns Tingsrätt 

hade i sin tur en lista över dessa mål där olika brottstyper var inkluderade bland annat 

dopningsbrott, olovlig körning, snatteri, våld mot tjänsteman med flera. Enligt Tingsrättens 

förklaring sorterar de inte sina register efter specifika brott. Vi fick efter vår förfråga ungefär sex 

pärmar med olika brottstyper. Detta gjorde att vi fick sitta i ett informationsrum och gå igenom 

samtliga pärm för att finna relevant material till vår undersökning. Efter att vi hade sorterat ut 10 

mål i våldtäktsbrott under perioden av oktober 2013 till mars 2014, visade det sig att man inte 

kan se hur domen avslutades. För att kunna få tillgång till hela handlingen måste dessa beställas 

in. Vi fick därmed skriva upp målsnummer av de valda domarna och begärde att få dessa via 

mail. När vi väl fick domarna visade det sig att 4 av dessa 10 var aktuella för studien, det vill 

säga att endast dessa fyra var friande domar. Efter en snabb genomgång av domarna kom vi fram 

till att vårt empiriska material behövdes kompletteras ytterligare. Med tanke på att vår tid var 

väldigt begränsad tog vi till oss av internetsökning för att se om det var möjligt att få tag på 

relevanta domar därifrån. Vi gick då igenom andra studier med liknande undersökningsområde 

tills vi hittade en studie som hade använt sig av friande våldtäktsdomar, vi tittade efter 

målsnummer i domarna och fann en från Malmö Tingsrätt. Vi skickade en begäran om utlämning 

av denna dom genom tingsrättens formulär och fick domen skickade per mail. Vi har diskuterat 
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ingående huruvida detta kommer att påverka studiens resultat eftersom domen är från en annan 

stadsdel. Vilket kan i sin tur innebära att det finns skillnader i hur man tolkar de rättsliga 

rekvisiterna. Vi anser dock att denna möjliga skillnad är av mindre vikt för oss eftersom studiens 

syfte inte är jämförande utan strävar efter att söka och förklara vilka diskurser som finns i 

bedömningarna som tingsrätter gör i våldtäktsmål. Vi vill även lyfta fram att materialet är hämtat 

direkt från domstolarna, alltså använder vi oss av primära källor. Vilket betyder att det empiriska 

materialet inte är omskrivet av någon eller återgivet i en annan källa. Bergström & Boréus (2012) 

framhäver att detta utgör en viktig aspekt för att öka validiteten i undersökningen och vi valde 

därför att ta hänsyn till det och inte söka på sekundära källor.   

 

4.7 Etik 
 

Det är vanligt i kvalitativa studier att forskaren anonymiserar individer, platser och institutioner. 

Det finns ett krav på att forskaren själv är hederlig och exempelvis inte förtiger motstridiga fakta, 

omtolkar eller döljer sina syften. Denna aspekt kallas för forskningskravet. Forskningskravet 

innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och att metoder förbättras. Samtidigt 

har samhällsmedlemmar ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn i exempelvis sina 

livsförhållanden. Detta krav kallas i sin tur för individskyddskravet och är den självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden (www.codex.vr.se). Varken forskningskravet 

eller individsskyddskravet är absoluta utan måste alltid vägas mot varandra. Inför varje forskning 

ska forskaren göra en vägning av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av 

negativa konsekvenser för de berörda informanterna. Trots att man som forskare har som krav att 

utveckla kunskap och förbättra metoder är det ändå av stor vikt att ta hänsyn till den individuella 

nivån. För att kunna underlätta detta övervägande finns det fyra specifika etiska principer som 

det börs ta hänsyn till i och med forskningsprocessen: Informationskravet, forskaren ska 

informera informanterna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet, som 

innebär att de individer som är avsedda att delta i undersökningen har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om att konfidentiellt lägga uppgifterna om 

alla i undersökningen. Nyttjandekravet betyder att insamlade information om enskilda personer 

får användas endast för forskningsändamål (www.codex.vr.se) 

    I denna studie tar vi hänsyn till forskningskravet, vi anser att det är av stor vikt att lyfta upp 
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och forska om våldtäkt inom  rättsväsendet och trots att det har uppstått ambivalenta tankar kring 

beskrivningar i domstolsbedömningar,  har vi inte som syfte är omtolka eller förtiga vårt 

empiriskt material. Detta gör vi med hänsyn till att inte inta ledande förhållningssätt eller 

argument utan endast rikta vår studien i det syftet som är menat att ha från början.  

Vi har även valt att lägga större fokus på konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vi kommer 

därför inte att hänvisa till de specifika inblandade i domstolsfallen då det ibland framgår 

personuppgifter som kan kopplas till individer. Vi benämner  varje fall därmed  i numerisk 

ordning, exempelvis fall 1, fall 2 och så vidare och utesluta att ange målgruppsnummer. Detta 

gör med utgångspunkt i att materialet endast får användas för forskningsändamål. 
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5. Resultat 
 

Resultatet av vårt empiriska material baseras på fem friande våldtäktsdomar från perioden av 

2013 och 2014. Vi har valt att titta på hur domarna är utformade samt vilka domsskäl som ligger 

till grund för det friande beslutet. Vi kommer att ge en övergripande beskrivning om varje enskilt 

dom där vi först presenterar bakgrund, det vill säga partnernas versioner, för att sedan gå in på 

domskäl (det vill säga tingsrätten argument) och till slut visar vi vad tingsrätter har kommit fram 

till. Vi har valt att följa samma beskrivningsmönster på varje dom trots att två av dessa skiljer sig 

i sin utformning.  

    Vi väljer att under resultatdelen presentera enskilt fallbeskrivningar men anonymiserar 

samtliga aktörer genom att använda slumpmässiga initialer, eller referera till de som mannen 

respektive kvinnan med hänsynstagande av de etiska aspekterna. 

Fall 1 

Bakgrund 

Mannen och kvinnan har känt varandra under knappa två års tid. Under några veckor var de 

tillsammans men har därefter endast varit kamrater. Den huvudsakliga kontakten dem emellan 

har skett via olika digitala medier såsom Skype, SMS etc. Dom har dock träffats ett antal gånger 

under den tid de känt varandra, vid något tillfälle har mannen sovit över hos kvinnan. Den 

aktuella dagen hade mannen kontaktat kvinnan och frågat om han fick komma hem till henne. De 

bestämde att han skulle åka hem till henne. När han kom fram och ringde på hade kvinnan precis 

duschat och öppnade dörren endast iförd ett badlakan. Både mannen och kvinnan har berättat att 

det förekom en viss sexuell aktivitet den aktuella dagen men är inte överens om detaljerna kring 

denna aktivitet. De är inte heller överens om i vilket läge kvinnan sa att hon inte ville eller om 

mannen fortsatt även efter det att hon sagt nej. När mannen den aktuella dagen kom hem till 

kvinnan gick de upp till vardagsrummet där de satte sig i soffan och pratade. Då kvinnan höll på 

med sin katt blev mannen rastlös och reste sig. Han uppfattade då att kvinnan skickade ut 

signaler genom att sära på benen. Han satte sig åter bredvid henne och började onanera henne. 

Hon sa aldrig nej utan han uppfattade det som om hon var med på det. Det var ungefär på samma 

sätt som när de hade sex några veckor tidigare. Efter ett tag reste sig kvinnan och gick in på sitt 

rum där hon efter ett tag la sig ner i sängen med ansiktet mot väggen. Hon låg under täcket. Efter 

en stund la sig mannen ner bakom henne. Han fortsatte att onanera henne. Hon sa fortfarande 
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inte nej. Hon sa ingenting. Hon grät inte heller. När han onanerat henne en stund försökte han 

föra in penisen i henne. Han kom in mellan hennes blygdläppar. När han gjorde detta sa hon nej 

och började gråta. Hon förde även bak sin hand för att stöta bort honom. Han slutade då 

omedelbart och satte sig upp i sängen. Han vet inte varför hon började gråta men han försökte 

trösta henne. Efter ett tag frågade han henne om hon ville att han skulle gå. Då hon svarade ja 

drack han lite vatten och lämnade hennes hem. 

    Domskäl  

Utgångspunkter för den fortsatta prövningen är att en huvuduppgift i sådana mål är att bedöma 

trovärdigheten av kvinnans utsaga. En alltigenom trovärdig utsaga från kvinnan kan i förening 

med vad som i övrigt har framkommit i målet - t.ex. om målsägarens beteende efter händelsen - 

vara tillräcklig för en fallande dom. En annan utgångspunkt vid bevisvärderingen i brottmål är att 

det är den tilltalades version av händelseförloppet som ska läggas till grund för domstolens 

prövning under förutsättning av att åklagaren inte kan bevisa att berättelsen är oriktig. En 

tilltalads version kan också i vissa fall vara så osannolik att berättelsen redan av detta skäl kan 

lämnas utan avseende. Något annorlunda förhåller det sig med kvinnans utsaga. Också den är i 

och för sig sådan att den skulle kunna återge vad som verkligen inträffat. Det finns emellertid 

olika förhållanden eller detaljer som påverkar hennes trovärdighet. 

    Ett annat sådant förhållande är att kvinnan utan rimliga förklaringar ändrat vissa 

omständigheter i sin berättelse. Som exempel på detta kan nämnas att kvinnan under 

förundersökningen berättat att hon, när hon gick in på sitt rum, tog på sig en tjock tröja innan hon 

la sig i sängen, medan hon under huvudförhandlingen sagt att hon aldrig tog på sig någon tröja, 

hon hade bara badlakanet om sig. Det finns fler exempel på sådana ändrade uppgifter. Även om 

varje uppgift i sig inte har någon avgörande betydelse är det förhållandet att hon ändrar sig ägnat 

att påverka hennes trovärdighet, särskilt då det förhållandet att hon så länge förnekat att mannen 

och hon haft sex med varandra så sent som några veckor innan nu aktuell händelse. 

Vad gäller det skriftliga beviset, utskrift av skype-konversation och sms, kan det som 

framkommit tala för kvinnans version. Man kan dock inte med säkerhet dra den slutsatsen att 

mannen under dessa konversationer bekräftar kvinnans uppgifter. Att han ber om ursäkt för det 

han gjort kan lika väl ha den förklaring han själv ger, nämligen att han- trots att han slutat så 

snart kvinnan sagt nej, märkt att hon blivit ledsen.  
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För att mannen ska kunna fällas till ansvar för våldtäkt fordras även att han insett att kvinnan inte 

ville ha sex och trots denna insikt fortsatt med de sexuella aktiviteterna. Enligt vad mannen själv 

uppgett - uppgifter som tingsrätten ovan funnit ska läggas till grund för prövningen - har han inte 

förstått detta förrän han försökte att föra in penisen i kvinnan. Han har då omedelbart avbrutit 

sig. Det sagda innebär att mannen inte haft uppsåt att mot kvinnans vilja tilltvinga sig samlag. 

Vid en samlad bedömning av det redovisade finner tingsrätten inte att kvinnan har en större 

trovärdighet än vad den tilltalande har. 

    Beslutet 

Åtalet ogillas 

Eftersom grunden för framställt skadeståndsyrkande är att mannen gjort sig skyldig till brottslig 

gärning (våldtäkt) och åtalet har ogillats följer av detta även skadeståndsanspråken ska ogillas.  

Fall 2 

Bakgrund 

Kvinnan och mannen var ytligt bekanta med varandra sedan tidigare genom att de båda arbetade 

i krogbranschen i Malmö. Den aktuella kvällen träffades de på krogen där båda befann sig i olika 

sällskap. Kvinnan är lesbisk och har varit det hela livet. En vecka före våldtäkten hade hennes 

dåvarande flickvän gjort slut och brutit deras förlovning. Vid krogbesöket berättade kvinnan om 

sin läggning och uppbrottet med flickvännen för mannen. Mannen berättade att han nyligen inlett 

ett förhållande. När krogkvällen var slut följde mannen hem till kvinnan på hans initiativ. Han 

tjatade utanför kvinnans port och fick följa med upp i kvinnans lägenhet. Där drack de varsin öl 

och whiskey. Mannen kysste kvinnan och hon besvarade chockartat kyssen. När mannen senare 

försökte kyssa henne igen sa hon nej. Han drog henne mot sängen och föreslog att de skulle 

lägga sig. Mannen drog ner kvinnan i sängen och satte sig gränsle över henne varpå kvinnan sa 

att hon inte ville. Han tog handen innanför hennes byxa och började smeka henne. Kvinnan var 

mycket rädd. Mannen uppmanade henne att ta av sig kläderna vilket hon gjorde ”väldigt 

motsägelsefullt”. Kvinnan vände bort huvudet när mannen försökte kyssa henne. Mannen förde 

in sin penis i henne och det gjorde mycket ont. Mannen avbröt sedan samlaget och började utföra 

oralsex på kvinnan. Han uppmanade henne att smeka sig själv vilket hon också gjorde en kort 

stund. Han förde sedan åter in sin penis i henne och fortsatte samlaget tills han fick utlösning. 

Kvinnan klädde på sig och bad mannen att lämna lägenheten. Mannen föreslog att de skulle ses 

igen men kvinnan sa återigen att han skulle gå. Kvinnan ringde sedan till en väninna och 
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berättade vad som hänt. Hon mådde väldigt dåligt och somnade inte på hela natten. Dagen efter 

åkte hon tillsammans med sin väninna till sjukhuset och blev undersökt samt fick dagen efter p-

piller. Hon bodde sedan hos väninnan och besökte en psykolog fem gånger. Fem veckor efter 

händelsen fick kvinnan veta att hon var gravid och genomförde en abort. Det var första gången 

som kvinnan hade samlag med en man.  Den tilltalades version av händelseförloppet skiljer sig 

dock från den ovan beskrivna version. Den tilltalade berättar att de lämnade krogen tillsammans 

och hade följe med eftersom han bodde åt samma håll som kvinnan. Han frågade kvinnan om 

han fick följa med upp varpå kvinnan sa nej. Han fick dock hennes telefonnummer och efter 

ytterligare diskussion fick han följa med upp. De drack lite öl och whiskey. Kvinnan satte sig 

sedan i hans knä och de kysstes. Han insåg att det kunde leda till samlag och frågade kvinnan om 

hon verkligen ville det. Hon blev tveksam och mannen la sig i sängen. Kvinnan kom till sängen 

och började smeka honom. De kysstes och han gav kvinnan oralsex i ett par minuter och kvinnan 

ville sedan ha samlag. Han frågade om hon var säker och hon sa ja. Kvinnan sa att det var skönt 

och efter samlaget klädde de båda på sig. Kvinnan sa att hon skulle ta ett dagen efter-piller 

kommande dag. Han lämnade kvinnans bostad och efter ett par dagar skickade han ett sms för att 

han tyckte att kvinnan var trevlig. Han blev mycket chockad när han fick höra att kvinnan anmält 

honom för våldtäkt. 

    Domskäl 

Sammantaget finner tingsrätten att såväl kvinnans som mannens utsagor – sedda var för sig – 

framstår som trovärdiga. Den omständigheten att båda parter lämnat i allt väsentligt trovärdiga 

utsagor innebär enligt tingsrätten att kravet på den stödbevisningen, som måste finnas för att det 

ska bli fällande dom, med nödvändighet ökar. Åklagarens stödbevisning utgörs av fem 

vittnesförhör samt av journalanteckningar och rättsintyg.  

Den medicinska bevisningen påvisar att det inte – för det fall skadan uppkommit vid samlag – 

går att avgöra om det varit ett frivilligt samlag eller en våldtäkt. Det sagda innebär sammantaget 

att den medicinska utredningen inte ger något stöd för åtalet. Övrig stödbevisning handlar om 

målsägandens beteende efter händelsen. Genom denna bevisning har framstått bland annat att 

målsäganden i nära anslutning till händelsen ringde till sin kompis i mycket upprivet tillstånd och 

uppgav att hon blivit våldtagen, att målsäganden någon dag senare uppgav till en annan vän att 

hon blivit våldtagen, att kvinnan fått psykologstöd upprepade gånger samt att bortsett från en 

natt, inte sovit någon mer gång i sin egen lägenhet. Nämnda omständigheter ger visserligen ett 



 
42 

visst stöd åt åtalet. Stödet är emellertid – med beaktande av vad som ovan sagts om det förstärkta 

kravet på den stödbevisning som måste finnas i förevarande fall – inte tillräckligt starkt för att 

bevisningen ska kunna anses vara så robust att den är tillräcklig för fällande dom. 

Beslutet  

Åtalet ogillas 

Den tilltalande har bestritt målsägandens enskilda anspråk och inte vitsordar något belopp. 

Målsägandens yrkande om skadestånd ska lämnas utan bifall till följd av utgången i 

ansvarsdelen.  

Fall 3  

Bakgrund 

Målsägande A hade gjort slut med sin pojkvän och hade stämt möte med kompis 1, som hon 

träffat tidigare vid ett besök på sin nya skola, men som hon endast var ytligt bekant med. Enligt 

vad de två kommit överens om per telefon och sms, kom målsägande A till Älvsjö station sent på 

eftermiddag sedan hennes mor hade kört henne dit. I sällskap med kompis 1, befann sig kompis 2 

och kompis 3. Kompis 1 och kompis 3 hade besökt målsägande A i hennes lägenhet där hon bor 

tillsammans med sin mor. De hade då inte haft något sexuellt umgänge utan umgåtts med som 

kamrater. Sedan de träffats på Älvsjö station begav sig målsägande A tillsammans med de tre 

ynglingarna till ett skogsområde i närheten där de satte sig på en bänk. Någon av de fyra, oklart 

vem, tog fram någon form av narkotika, sannolikt hasch, som i vart fall målsägande A rökte. Av 

en film inspelad på en mobiltelefon och som åklagaren förevisat vid huvudförhandlingen, 

framgår att målsägande A blev påverkad och hamnade på marken. Själv har hon berättat att hon 

blev yr och illamående och kräktes av narkotikan och att allt snurrade. Någon av tre ynglingar 

gick och hämtade vatten till målsägande A. Målsägande A och de tre pojkarna gick därefter upp 

på en bergknalle i skogen. Möjligen höll målsägande A i kompisen 1. Det är oklart hur lång tid 

som då hade förflutit sedan målsägande A rökt och blivit yr och illamående. Vid bergknallen 

hade målsägande A frivilligt sex med kompisen 1 och kompisen 2. Även detta framgår av en 

kortfilm inspelad på en mobiltelefon och som åklagaren förevisats vid huvudförhandlingen. 

Målsägande A har uppgivit att hon inte skulle inlåtit sig på detta om hon inte varit påverkad. 

Även kompisen 3 var närvarande men han deltog inte i de sexuella aktiviteterna. Någon gång 

under det nu beskrivna händelseförloppet hade någon av de tre ynglingarna i målsägande A:s 

sällskap lånat hennes telefon, och när målsägandes kamrat hade ringt, hade någon av dessa svarat 
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att målsägande A var trött och ville vila. Åklagaren har visat att flera andra samtal fördes på 

denna telefon under kvällen. Sedan kompisen 3 lämnat platsen för att återkomma senare anlände 

några ytterligare ynglingar. Bland dessa fanns personer; R, M och X. Kompisen 1 och 2 hade nu 

försvunnit från platsen. Målsägande A och ynglingarna rörde sig härefter längs en gångväg, och 

sedan någon i närheten av en bergvägg med en stor sten uttalat att ” den som har störst penis får 

ligga med målsägande A”. X genomförde ett vaginalt samlag bakifrån med målsägande A som 

stod lutad mot en klippa eller stor sten. I fråga om detta var frivilligt från målsägande A:s sida 

eller inte, står uppgift mot uppgift.  

    Domskäl 

På åklagarens begäran har tingsrätten tagit del av den skriftliga bevisningen, de ljud och 

bildspelningar och de fotografier som anges i stämningsansökningen. Åklagaren har vidare 

åberopat förhör med målsägande, de tre tilltalande och med de vittnen som anges i 

stämningsansökningen. 

Bedömningen av den målsägandens tillstånd när de åtalade händelserna tog sin början görs av 

den filmen som tingsrätten tagit del av. Där framgår det att målsägande A i ett skede på sena 

eftermiddagen eller tidiga kvällen medan det ännu var ljust ligger på marken och att hon befinner 

sig i ett närmast viljelöst och apatiskt tillstånd. Det får anses på att hon strax dessförinnan intagit 

någon form av berusningsmedel, sannolikt narkotika som hon rökt. Av den andra filmfrekvens, 

som uppgivit vara inspelad samma kväll, framgår att målsägande A aktivt deltagit i ett avancerat 

sexuellt umgänge med två pojkar. Om detta har, som komplement till det filmen utvisar, 

uppgivits att målsägande A vid tillfället haft samlag med ynglingarna på sådant sätt att hon 

kommit att skada sina knän. Det är inte känt hur lång tid som förflutit mellan filmerna, men av 

den senare filmen framgår att mörkret hade fallit. Annat är inte visat än att målsägande A då varit 

fullt medveten om vad som hon inlåtit sig i och att hon deltagit aktivt och frivilligt. Att hon vid 

det tillfället känt rädsla eller varit utsatt för tvång har inte påståtts. Tingsrättens slutsats av detta 

blir att när de åtalade händelserna ännu senare på kvällen tog sin början, har det inte framkommit 

att målsägande A var påverkad i sådan grad att det på den grunden kan antas att hon befann sig i 

en särskilt utsatt situation. Inte heller har det framkommit att hon då kände någon rädsla eller var 

förhindrad att lämna platsen.    

    Målsägande A har vidare berättat om att hon, förutom att ha blivit våldtagen, har blivit 

sexuellt ofredad vid flera olika tillfällen under kvällens lopp. Hon har uppgivit att hon i början 
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trodde att de drev med henne men att det inte kändes kul och att hon därför puttade bort dem. 

Med undantag för målsägande A har ingen av den som varit på plats berättat om något sexuellt 

ofredande. I avsaknad av annan bevisning som ger stöd åt målsägande A uppgifter om sexuellt 

ofredande, trots den bedömningen tingsrätten gjort av trovärdigheten av målsägande A:s 

berättelse, inte ställt utom rimligt tvivel att de åtalade har gjort sig skyldiga till sexuellt 

ofredande. Åtalet i den delen ska därför lämnas utan bifall. Målsägande A:s uppgifter att hon haft 

ett samlag med X vid bergsväggen vinner stöd av de övriga närvarandes berättelser. Ynglingarna 

har uppgivit att det var målsägande A som tog initiativ till den sexlek där pojkarna skulle visa 

sina penisar och att det som skedde i anslutning härtill var het frivilligt från målsägande A:s sida. 

Oavsett om det därpå följande samlaget mellan x och målsägande A vid bergsväggen var 

frivilligt från hennes sida eller inte, anser sig tingsrätten med ledning av målsägande A.s 

beskrivning av händelseförloppet på goda grunder kunna utgå ifrån att hon i vart fall inte godtog 

inblandning och deltagande från andra personers sida i det som då skedde mellan henne och x. 

Vad gäller åtalspåståendet om ett andra samlag eller försök därtill vid ett bord vid den så kallade 

konstgräsplanen är det som tingsrätten uppfattat de övriga hörda, enbart målsägande A som 

berättat om detta.  Åtalet för grov våldtäkt alternativt försök därtill, medhjälp till grov våldtäkt 

alternativt medhjälp till försök till grov våldtäkt finner rätten som inte tillräckligt starkt i bevis 

och att åtalas i den delen ska därför lämnas utan bifall.  

    Beslutet 

Åtalet ogillas 

målsägande A:s skadeståndsyrkande ogillas. 

Fall 4 

Bakgrund 

A och H har varit gifta i några år. A tvingat H till vaginalt och analt samlag. Tvånget bestod i att 

A drog i Hs axel för att vända henne, slog henne med öppen hand på hennes ena ben, drog av 

hennes trosor, höll fast henne på rygg genom att hålla tag om hennes axlar, tog tag om hennes 

ben och lyfte dessa samt lade sig med sin kroppstyngd på henne. H har berättat att A, sedan hon 

motvilligt kommit till sovrummet, sa till henne att han ville ha analsex med henne men att hon sa 

nej. Hon sa flera gånger att hon inte ville, men han sa att han skulle göra det som han hade för 

avsikt att göra. Hon har uppgett att han därefter utsatte henne för det våld och det tvång som 

anges i gärningsbeskrivningen. Hon grät hela tiden. Han var hårdhänt men han har varit våldsam 
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även de flesta gångerna när de varit överens om umgänge. Hon fick märken på låren efter hans 

fingrar, hon såg märkena i spegeln efteråt men det är möjligt att de försvunnit när hon var på 

läkarundersökning. 

A har uppgett att han aldrig skulle ha sex med H mot hennes vilja. De hade samlag men hon sa 

inte att hon inte ville, hon grät inte eller var ledsen. Flera av detaljerna som hon berättat om 

stämmer, men det var inte fråga om våldtäkt. Lottie Helström har i samband med frågor rörande 

rättsintyget angett att de vid underökningen av H inte såg några skador i underlivet och inget som 

gav stöd för sexuellt övergrepp. 

    Domskäl 

För en fällande dom i mål om relationsrelaterad brottslighet krävs, liksom i alla typer av 

brottmål, att domstolen genom den utredning som presenterats anser att det är ställt utom allt 

rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till det som anges i gärningsbeskrivningen. I 

det här målet har målsäganden H berättat om händelserna på ett detaljerat sätt, även om hon haft 

svårt att i vissa fall tidsbestämma och hålla isär det som hänt. Hon har gjort ett trovärdigt intryck 

och det har inte kommit fram någon godtagbar förklaring till varför hon skulle vilja anklaga A 

för något som denne inte gjort. 

    När det gäller åtalspunkt 1, punkt e) gör tingsrätten bedömningen att det inte kan anses bevisat 

att A gjort sig skyldig till våldtäkt. Hs uppgifter talar visserligen för att A utfört handlingar mot 

hennes vilja, men det finns ingen stödbevisning som talar för att det skett ett övergrepp. Det 

läkarintyg som finns åberopat visar inga skador, och de märken som hon uppgett att hon hade på 

benen finns inte angivna i intyget. A har förnekat att han haft sex med H mot hennes vilja, och 

när ord står mot ord kan det inte med tillräcklig säkerhet anses visat att han gjort sig skyldig till 

våldtäkt. Han ska därför frikännas i denna del. 

    Beslutet  

Tingsrätten dömer A för grov kvinnofridskränkning men frikänner honom från våldtäkt och 

försök till utpressning.  

Eftersom A frikänns från våldtäkt ska han inte betala något skadestånd i den delen. 

Fall 5 

Bakgrund 

Den åtalade gärningen ägde rum i en föreningslokal. Den tilltalade har bestritt att så är fallet och 

hävdat att en sexuell kontakt mellan parterna med beröring av könsorganen har ägt rum på en 
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gräsmatta mellan två hyreshus i närheten av deras bostäder. Föreningslokalen disponeras av den 

tilltalade S. Såväl S som målsäganden bodde grannar med sina respektive sambors ungefär fem 

minuters gångväg från föreningslokalen. Den aktuella dagen umgicks målsäganden med en 

väninna, R som även hon bor i den aktuella fastighet, dock på ett annat våningsplan. 

Målsäganden och R. besökte under dagen Sätra badet mellan kl. 17 och 20.30. På badet drack 

målsäganden två glas whiskey blandat med cola. På kvällen samma dag vid 20.30-tiden 

hämtades målsäganden och R av vittnet A med bil. Vittnet är pojkvän till R. De åkte, efter att ha 

köpt färdiglagad mat, hem till Rs lägenhet. På lägenhets balkong drack målsäganden ytterligare 

ett glas Whiskey blandat med cola. Ungefär klockan 23 gick målsäganden och R ut för att rasta 

hennes schäferhund. Pojkvännen till vittnet ansåg emellertid att flickvännen vara för berusad för 

att gå ut med hunden och ropade från balkongen att flickvännen skulle komma upp till 

lägenheten med hunden. Utanför fastigheten befann sig samtidigt S. R gick efter ett tag upp till 

lägenheten medan målsäganden stannade kvar utanför med S. Målsäganden ringde på S telefon 

till R och fick besked att väninnan inte fick gå ut för pojkvännen. Målsäganden har gjort gällande 

att hon ville ha en cigarett och att S då uppgav att han hade cigaretter i föreningslokalen. S 

däremot har uppgett att de gick bort en bit från bostadshuset för att målsägandens pojkvän inte 

skulle kunna se dem. Enligt S satte de sig sedan på en gräsmatta och rökte några cigaretter, 

varefter målsäganden berörde hans könsorgan och förde hans hand in i hennes slida. Enligt S 

gick de därefter tillsammans tillbaka till bostadshuset, åkte gemensamt hiss upp till 

våningsplanet och skildes utanför respektives lägenhetsdörrar omkring midnatt. Det kan redan 

här anges att målsägandens berättelse är helt oförenlig med den tilltalades då de, enligt henne, 

gått in i föreningslokalen där målsäganden blev bjuden på whiskyflaska och sedan på en cigarett, 

varefter målsäganden efter några bloss på cigaretten kände att hon höll på att tappa kontrollen 

över sig själv. Enligt målsäganden vaknade hon med S över sig, troligtvis på en madrass, där 

denne var i färd med att föra in sin penis i hennes slida.  

    Domskäl 

Straffansvaret för sexuellt utnyttjande där en tilltalad för att kunna genomföra ett sexuellt 

övergrepp utnyttjar en annan person, som utan att befinna sig i ett hjälplöst tillstånd, ända 

befinner sig i ett utsatt läge utvidgades den 1 juli 2013. Lagtexten har ersatts med begreppet 

”särskilt utsatt situation” och texten har kompletteras med rekvisitet ”allvarlig rädsla”. 
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Den första frågan som tingsrätten har att ta ställning till är huruvida åklagaren styrkt att partnerna 

varit i aktuell föreningslokal och där haft sexuellt umgänge. Den tilltalade förnekar att partnerna 

överhuvudtaget varit i den lokal han disponerar och har nycklar till medan målsändaren gjort 

gällande att de gått dit på natten och att den tilltalande där otillbörligen utnyttjat henne sexuellt 

sedan hon tappat medvetandet efter att ha druckit några klunkar whiskey ur en flaska och rökt 

några bloss på en cigarett som hon fått av S.   

Målsäganden har av tingsrätten uppfattats som en trovärdig person men tingsrätten ifrågasätter 

hur korrekta iakttagelser i ett mörkt rum hon kan ha gjort. Det kan inte anses med tillräckligt 

grad av säkerhet strykt att S uppfattat att målsäganden sagt nej innan han förde in penisen i 

hennes slida. Detta manar till försiktighet när tillförlitligheten av hennes uppgifter ska prövas och 

till om S uppfattat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Förutom hennes 

egna uppgifter om påverkansgrad finns ingen teknisk bevisning som stödjer uppgiften om att hon 

befunnit sig i ett sömndrucket tillstånd och varit påverkat av alkohol och annan drog förutom de 

iakttagelser hennes pojkvän gjorde när hon kom hem tidigt på morgonen.  

Mot denna bakgrund kan inte med tillräckligt grad av säkerhet anses styrkt att S bjudit 

målsäganden på en cigarett inne eller utanför lokalen som kan ha innehållit något ämne som gjort 

henne sömndrucken. Analysresultatet visar endast låga värden av narkotika i hennes blod och 

urin. Analysen från rättsmedicinalverket visat heller inga syntetiska cannabinoider i hennes blod 

eller urin. Vid sådant förhållande är det inte med tillräckligt grad av säkerhet bevisat att S 

otillbörligt utnyttjat målsäganden på det sätt som angetts i gärningsbeskrivningen. 

    Beslutet 

På grund av det anförda ska åtalets för våldtäkt ogillas. 

Återkommande aspekter 

Vi har nu presenterat vårt empiriska material genom att ge en övergripande sammanfattning av 

varje enskilt fall. Vi väljer att visa beskrivningar från de domarna som vi har tagit del av för att 

kunna föra in läsaren i den rättsliga processen och på så sätt lyfta fram verkligheten ur ett 

objektivt synsätt.  

Som det har framgått i berättelserna, är det av stor betydelse att allt som har beskrivits och sagts i 

varje berättelse i samtliga fall har ett logiskt sammanhang. Det vill säga att tillförlitlighet ska 

genomsyra allt som sägs och att detaljerna ska överensstämma med övrig information. För att 

kunna bedöma och mäta graden av tillförlitlighet och logiken jämförs den tilltalades och 
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målsägandes berättelser och versioner. Bedömningsprocessen består av en noggrann utvärdering 

av alla detaljer samt identifiering av eventuella luckor i berättelserna. I samtliga domar tenderar 

dock den tilltalades, det vill säga männens version, att utgöra utgångspunkten för bedömningen. 

Exempelvis finns det domar där endast den tilltalades version ligger till grund för 

domstolensprövning.  

    I vissa domar får man även ta del av hur man går vidare när trovärdighet för både den 

tilltalande samt målsägande bedöms vara jämlika. När båda parterna har gett sina versioner om 

själva händelsen och tingsrätten anser att båda är trovärdiga, ökar kravet på stödbevis för att 

kunna gå vidare och fatta ett beslut. Stödbevis kan i sin tur handla om vittnens uttalanden, 

läkaruttalande och intyg som antingen stödjer eller motbevisar om det har handlat om ett 

övergrepp. Stödbevisen blir på så sätt betydelsefulla för beslutsfattandet eftersom de kan 

förstärka partnernas berättelser. Insikt utgör en annan viktig bedömningsaspekt i tingsrätten, 

eftersom i samtliga fall krävs det att mannen var införstådd i att han utförde sexuella handlingar 

mot kvinnans vilja för det ska bli en fällande dom.     
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6. Analys  
 

Av de fem friande våldtäktsdomar som vi har tittat på följer tre av dessa samma mönster och 

struktur i sin utformning. Bedömningsprocessen börjar med att tingsrätten tar del av både den 

tilltalade och målsägandens versioner om den faktiska händelsen. I de flesta domar får även 

vittnens uttalanden utrymme i bedömningen. Dessa uttalanden är viktiga delar som antingen 

stödjer eller motbevisar parternas berättelser.  

    Vi kommer under denna del att analysera och koppla vårt empiriska material till de 

presenterade teorierna och tidigare forskning. Dessa kopplingar kommer att göras med fokus på 

begreppen trovärdighet, insikt och stödbevis.  Eftersom denna studie utgår ifrån ett induktivt 

förhållningssätt kommer vi även att ta in nya perspektiv och teorier som vi anser kan vara 

lämpliga att tolka materialet med.  

 

6.1 Trovärdighet 
 

Vi väljer att börja analysdelen med att presentera trovärdighetsaspekten  i bedömningarna, hur 

dessa tolkas och används som domskäl som leder till friande domar.  

Trovärdighet utgör en viktig utgångspunkt vid bevisvärderingen i våldtäktsbrott:  

   Att det är den tilltalades version av händelseförloppet som ska läggas till grund för domstolens prövning under 

förutsättning av att åklagaren inte kan bevisa att berättelsen är oriktig. En tilltalads version kan också i vissa fall vara 

så osannolik att berättelsen redan av detta skäl kan lämnas utan avseende. F1. 

 

Vi tolkar detta som att i regel använder tingsrätten  mannens version av händelseförloppet för 

den rättsliga prövningen. Hirdman (2008) påpekar att det är mannen som ses som det normala 

och allmängiltiga och att kvinnan intar en underordnade position. Den manliga överordningen 

och hierarkin yttrar sig bland annat i att det som mannen gör betraktas som mer värdefullt och 

normalt. Foucault (1993) lyfter fram att utestängnigsmekanismer utgör begränsningar för vissa 

människor samt möjligheter för andra och skapar därmed subjektspositioner som har olika 

handlingsutrymme. Enligt vår tolkning främjar tingsrätten  mannens överordning genom att 

lägga hans version av händelseförloppet till grund för utredningen, detta ger i sin tur mindre 
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utrymme för kvinnans berättelse. Bedömningen grundas på mannens version och inte tvärtom, 

man identifierar därmed  luckor i kvinnans berättelser med utgångspunkt i det som mannen 

presenterar urpfattas som sanningen. Återigen blir mannens del av händelse det normativa. 

Sutorius (1999) lyfter fram liknande resonemang om att bedömningen av trovärdighet är ett 

resultat av en konstruktion där mannen utgör normen och detta leder till att våldtäktsbrott 

framställs som ett normalt beteende. 

En annan  upprepande diskurs som vi har identifierat gällande trovärdighet är att det är kvinnans 

utsagor och beteenden som granskas vid rättegång: 

 

   En huvuduppgift i sådana mål är att bedöma trovärdigheten av kvinnans utsaga. En alltigenom trovärdig utsaga 

från kvinnan kan i förening med vad som i övrigt har framkommit i målet - t.ex. om målsägarens beteende efter 

händelsen - vara tillräcklig för en fällande dom. F1. 

 

Detta citat förmedlar de ethos som finns inom rättssystemet som i sin tur är konstruerade via 

diskursiva och politiska processer. Laclau & Mouffes (2008) belyser att dessa processer avgör 

hur vi tänker och handlar. Genom att tingsrätten anser att en huvuduppgift i ett våldtäktsmål är 

att bedöma kvinnans trovärdighet och hennes beteende, förmedlas det normer och värderingar 

som avgör hur människor tänker kring kvinnor som har blivit våldtagna.  Vi tolkar detta rekvisit 

som en subjektiv uppfattning och kopplar det till Hirdmans beskrivning om genuskontrakten där 

det redan är förutbestämd hur kvinnor ska bete sig i olika situationer. Hirdman (2008) påpekar 

även att detta kontrakt inte är ett resultat av en förhandling mellan båda könen , utan det är den 

ena parten som definierar den andra och  skapar gemensamma könsföreställningar.  Ekström 

(2002) i likhet med denna studie har kommit fram  att kvinnans trovärdighet visar sig vara 

konstruerat efter de kulturella normer som skiljer sig mellan ”fina flickor” och ”mindre fina”. Vi 

tolkar innehållet i denna utsaga som en bidragande faktor till upprätthållandet av kvinnors 

underordning. Den rättsliga bedömningen som görs baseras på kvinnors förväntade beteenden 

och ageranden eftersom det är det som mäter kvinnornas grad av trovärdighet. 

    Denna företeelse kan  vidare förklaras med att tingsrätten i sina bedömningar utgår ifrån 

föreställningen av det  ideala offret. Nils Christie (2010)  belyser att det är kvinnor som befinner 
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sig på lämpliga platser och beter sig på ett respekterat sätt som anses vara berättigade till rättslig 

hjälp vid våldtäkt. Ett exempel som bekräftar detta resonemang  presenterar vi  i citatet nedan: 

   Hennes utsagor sedda för sig har i huvudsak givit ett trovärdigt intryck. Det finns emellertid flera omständigheter 

som ger anledning att ifrågasätta tillförlitligheten av hennes uppgifter. Hennes uppgivna påverkan av narkotika och 

minskade medvetandegrad vid tillfället måste vägas in i den bedömningen men också det som framkommit om 

hennes impulsivitet och svårigheter att se konsekvenserna av sitt handlande. F3. 

Denna utsaga lyfter fram att kvinnans trovärdighet i hög grad är beroende av kvinnas tillstånd 

vid händelsen samt hennes beteende. Trots att kvinnans version av händelseförloppet har givit ett 

trovärdigt intryck, fortsätter tingsrätten att ifrågasätta hennes tillförlitlighet eftersom kvinnan 

själv har berättat att hon  var  påverkad av narkotika under händelsen. Fairclough & Wodak 

(1997) lyfter fram att diskurs är konstitutiv och hjälper att upprätthålla och reproducera ett slags 

socialt status quo.  Även Wahl (2001) påpekar att män oftast har bredare referensramar medan 

kvinnor får betydlig mindre handlingsutrymme.  Enligt vår tolkning innebär detta att kvinnans 

trovärdighet och tillförlitlighet ifrågasätts eftersom  hennes beteende inte passar in i 

föreställningen om vad som anses kvinnligt eller manligt. Ekström (2002)  belyser  i likhet med 

vår tolkning att kvinnornas kulturellt grundade skyddsvärde oftast  blev måttstocken i rättsliga 

utslag.  

Nästa steg  i bedömningen  är att försöka finna olika förhållanden och detaljer som kan påverka 

kvinnans trovärdighet: 

   Ett annat sådant förhållande är att kvinnan utan rimliga förklaringar ändrat vissa omständigheter i sin berättelse. 

Det finns fler exempel på sådana ändrade uppgifter. Även om varje uppgift i sig inte har någon avgörande betydelse 

är det förhållandet att hon ändrar sig dock ägnat att påverka hennes trovärdighet, särskilt då det förhållandet att hon 

så länge förnekat att mannen och hon haft sex med varandra så sent som några veckor innan nu aktuell händelse. F1.  

Kvinnans trovärdighet blir ifrågasatt eftersom det uppstår ändringar i berättelsen som  hon 

redovisat, trots att det  under samma citat står att varje uppgift i sig inte har någon avgörande 

betydelse. Att befinna sig i en situation där man ska återberätta om en traumatisk händelse kan 

göra så att man förbiser detaljer, inte tänker klart och därmed  har  svårt för att klart och  tydligt 

minnas hela händelsen . Kvinnans trovärdighet baseras alltså på sättet som hon agerar och beter 

sig när hon ska återge sin version av händelsen. Hirdman (2008) beskriver hur genuskontrakten 

på ett osynligt sätt styr föreställningarna om  hur könen förväntas agera inför olika situationer. 
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Exempelvis hur kvinnor och män  ska klä sig, hur respektive kön bör prata med mera. Kontraktet 

mellan könen upprättas av den part som definierar den andra och  skapar därmed hierarkier. Att 

mannen definierar kvinnan, bidrar till att det kvinnliga könet ständigt befinner sig i en kamp 

mellan att göra rätt, agera rätt och säga rätt saker som förväntas av denna. Att kvinnan i detta fall 

missar detaljer eller ändrar på sin berättelse (i vad som i sin tur anses vara detaljer som inte är av 

större betydelse) sätts i jämförelse med det som mannen  har redovisat. Det som han har sagt, 

utgör omedvetet grunden för det som ska vara sant och  sätts därmed  som normen  i 

berättelserna. Kvinnans trovärdighet baseras och  mäts,  utifrån den  redan  satta  

utgångspunkten, det vill säga mannens berättelse. 

Dessa slutsatser  lyfts  även  fram  i  rapporten  Ending violence aginst women. From words to 

action,  som  påpekar  att  patr iarkatet har varit förankrad  i sociala och kulturella normer samt 

blivit institutionaliserat i lagen och politiska strukturer. Vår tolkning av det empiriska materialet 

visar att tingsrättens bedömningar återspeglar manligt och kvinnligt dominans utifrån de 

könskonstruerade normer som finns i samhället. Samtidigt som de bidrar till att det hierarkiska 

könssystemet  med  kvinnans  underordning  får  ideologisk bas och därmed ger  mer  utrymme 

för  maktutövning och kontroll  över  kvinnor. (FN, Generalsekretariatet 2006) 

    Vi har nu belyst med de olika utsagor som vi  har  presenterar samt de kopplingarna som vi 

har gjort, att trovärdighetsaspekten i den rättsliga bedömningen av sexuella övergrepp baseras på 

föreställningar om att kvinnorna måste först anses och uppfattas som offer, för att sedan 

utvärderas utifrån  ett genusperspektiv som i sin tur mäter deras trovärdighetsgrad. För att en 

kvinna ska uppfattas som offer och öka sin skyddsvärde, måste hon leva upp till offerrollen och 

därmed ha agerat på ett visst sätt innan, under och efter övergreppet. Bedömningar görs utifrån 

genusperspektivet eftersom  mannen  utgör  normen och kvinnan hamnar per automatik på en 

underordning.  Detta genomsyrar en stor del av vårt samhälle, sätt att tänka och även 

rättssystemet.    

 

6.2     Insikt 
 

Ett återkommande  rekvisit  i bedömningen av våldtäktsbrott handlar om männens  insikt över 

den sexuella handlingen i förhållande till kvinnans vilja. I alla fall återkommer det argument som 

handlar om männens insikt. Detta handlar om att männen  misstolkar  kvinnans samtycke 



 
53 

eftersom  hon  inte  visar  motstånd (i form av ord eller handlingar) på ett tydligt sätt. Männen 

menar att de inte var fullmedvetna om  kvinnans ovilja vilket sin tur bidrar till avgörandet för en 

friande dom.  

Vi kan exempelvis belysa, med hjälp av fall 1, hur det i lagtexten står om männens  insikt,  dess 

tolkning samt att det har en påverkan i avgörandet av beslutsfattandet: 

   För att mannen ska kunna fällas till ansvar för våldtäkt fordras även att han insett att kvinnan inte ville ha sex och 

trots denna insikt fortsatt med de sexuella aktiviteterna. Enligt vad mannen själv uppgett - uppgifter som tingsrätten 

ovan funnit ska läggas till grund för prövningen - har han inte förstått detta förrän han försökte att föra in snoppen i 

kvinnan. Han har då omedelbart avbrutit sig. Det sagda innebär att mannen inte haft uppsåt att mot kvinnans vilja 

tilltvinga sig samlag. Åtalet ska alltså ogillas och mannen ska frikännas från ansvar för våldtäkt. F1. 

Ett rekvisit i bedömningen  handlar, som citatet visar, om insikt och uppsåt, det vill säga 

betydelsen som finns i  männens insikt om kvinnans samtycke. Det finns alltså utrymme till att 

finna bevis som tyder på att han inte var medveten om att kvinnan inte ville vara med på den 

sexuella handlingen. Hirdman (2008) beskriver genussystemet utifrån två logiker, isärhållandet 

av könen och att mannen ses och därav behandlas som normen. Att det manliga könet utgör 

normen i förhållandet till kvinnor kan bidra till att hans sätt att agera anses även vara det 

normala. Vidare förstärker Hirdman detta resonemang med begreppet genuskontraktet, som i sin 

tur handlar om de osynliga föreställningar om hur könen förväntas agera inom olika områden. 

Att mannen kan bevisa att han inte hade insikt i situationen och därmed inte förstod att kvinnan 

inte var med på att ha samlag, betyder att kvinnan inte var tillräckligt tydligt eller inte agerade 

som hon förväntas agera gällande sexuella handlingar. Andersson (2004) beskriver att i 

rättstillämpningen är det offrets ”viljauttryck” som kommit att bli centralt. Om inte offret själv 

sätter gränser för övergrepp genom motstånd eller andra protester blir det legitimt att angripa 

hennes kropp. Vi tolkar detta resonemang som att ansvaret läggs på kvinnan eftersom mannens 

insiktsnivå mäts utifrån hennes sätt att agera och bete sig. Att ha samlag med en kvinna, om hon 

inte tydligt säger nej, blir legitimt samtidigt som det påverkar uppfattningar om männens insikt 

och kan sänka graden av skulden.  

Fall 5 visar på förändringar av lagen där  texten  kompletterats  med  ett  rekvisit angående 

kvinnans tillstånd i förhållande till den sexuella handlingen; 



 
54 

   Straffansvaret för sexuellt utnyttjande där en tilltalad för att kunna genomföra ett sexuellt övergrepp utnyttjar en 

annan person, som utan att befinna sig i ett hjälplöst tillstånd, ända befinner sig i ett utsatt läge utvidgades den 1 juli 

2013. Lagtexten har ersatts med begreppet ”särskilt utsatt situation” och texten har kompletteras med rekvisitet 

”allvarlig rädsla. F5. 

 

Ansvaret läggs återigen på kvinnan i förhållande till mannen, det är hon som måste bevisa och 

tydligt demonstrera att hon befann sig i ”allvarlig rädsla” när den sexuella handlingen inträffade. 

Om det inte finns bevis på att så var fallet, tolkas det automatiskt som att mannen inte hade insikt 

över hennes ovilja och uppfattas därmed som oskyldig.  Sutorius (1999) belyser hur synen på 

kvinnans delaktighet i mannens handlande var omfattande för våldtäktsbedömningen. I likhet 

med Hirdman (2008) beskriver hon att föreställningar om kön och sexualitet ligger till grund för 

uppfattningar om huruvida kvinnan ville respektive mannen trodde att hon ville. Vad en kvinna 

ger för uttryck tolkas av någon annan genom underliggande koder samt kring kön och sexualitet. 

Dessa i sin tur byggs på kvinnans underordning i sexuellt hänseende. Det är i detta sammanhang 

tingsrätten som tolkar kvinnans uttryck och jämför dessa med mannens roll i det hela. Vidare 

beskriver Sutorius (1999) att i dagens samhälle är det en normal företeelse att ha sex utanför 

äktenskapet och vid rättstillämpningen har man som utgångspunkt att ett ansvarsbefriande 

samtycke normalt föreligger. Avgörandet ses i frågan om vilka omständigheter som anses tala för 

uttryckt motstånd respektive frivilja. Eftersom det finns konstruktionen av föreställningar om 

kvinnor och män där män utgör normen, framställs männens (förövarens) beteende i våldtäkt och 

sexuellt utnyttjande brott som normalt. Tankar som uppstår i samband med dessa kopplingar och 

resonemang handlar om kvinnans maktlöshet över sin egen situation. Blir det bevisat att mannen 

inte hade insikt över hennes ovilja, får inte rekvisitet ”allvarlig rädsla” lika mycket avgörande 

kraft.   

Ett annat tydligt exempel på maktförhållandet mellan man och kvinnan inom den rättsliga 

hanteringen av sexuella övergrepp kan vi se i ett citat från fall 5: 

   Kvinnan har av tingsrätten uppfattats som en trovärdig person men tingsrätten ifrågasätter hur korrekta iakttagelser 

i ett mörkt rum hon kan ha gjort. Det kan inte anses med tillräckligt grad av säkerhet strykt att mannen uppfattat att 

kvinnan sagt nej innan han förde in penisen i hennes slida. Detta manar till försiktighet när tillförlitligheten av 

hennes uppgifter ska prövas och till om mannens uppfattat att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation. F5. 
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Här lyfts mannens version om insikt över situationen. Denna insikt ligger till grund och avgör 

vare sig kvinnan befann sig i en utsatt situation och var tillräckligt tydlig med att förmedla detta 

eller inte. Kvinnans egna uppfattningar och upplevelser läggs åt sidan eftersom det inte finns 

tillräckligt med bevis som stödjer att hon faktiskt sa nej och att mannen uppfattade det. Andersen 

(2004) beskriver i sin avhandling att skyddsintresse som ligger till grund för 

sexualbrottslagstiftning ger ett bristfälligt skydd eftersom rättens metoder organiseras hierarkiskt 

i vid mening. Detta citat skiljer sig från föregående citat av samma fall. Här menar tingsrätten att 

för att rättssystemet ska kunna ge kvinnan ett skyddsvärde måste hon ha befunnit sig i en utsatt 

situation trots mannens erkännande att han uppfattat att kvinnan hade sagt nej. Tingsrättens 

bedömning av mannens insikt ändrar riktning och nu sätts i förhållande till situationen som 

kvinnan befann sig och inte till hennes vilja/ovilja.  

Att mäta kvinnans trovärdighetsgrad är alltså inte tillräckligt, utan den bedöms utifrån mannens 

insikt över olika aspekter av den sexuella handlingen. Bergström & Boréus (2012) lyfter fram att 

diskursordningen utgör makten över tanken, att kunna påverka människans önskningar i en viss 

riktning så att man förmås agera på ett sätt som egentligen inte ligger i deras intresse, är kanske 

att inneha den yttersta makten. Vad detta säger om den maktordningen i bedömningen av den 

sexuella handlingen är att kvinnan måste bevisa på olika sätt att hon har blivit utsatt för sexuella 

övergrepp. Männen i sin tur använder kvinnans ansvar som medel för att motbevisa åtalet och 

därmed fortsätta att normalisera deras beteenden. Rapporten Ending violence against women. 

From words to action lyfter fram att se helheten i mäns våld mot kvinnor. När bedömningar 

fokuseras på individuella bedömningar förbises den bredare effekten av systematisk ojämlikhet 

och kvinnors underordning. Detta kan leda till förövarna underlåts att stå till svars och förblir 

ostraffade. Straffrihet i sin tur bidrar till att mäns våld mot kvinnor normaliseras och därmed 

framstår som både acceptabelt och oundvikligt (FN, Generalsekretariatet 2006). 

    Vår tolkning är att tingsrättens bedömningar utgör ett verktyg för att bibehålla den manliga 

auktoriteten samt styra den kvinnliga sexualiteten genom att förstärka rådande könsnormer. 

Dessa normer styrs av moraliska koder och sociala förväntningar och kvinnor ofta utsätts för 

våldtäkt som bestraffning för överträdelse av rådande maktrelationer. När kvinnans trovärdighet 

bedöms utifrån mannens insikt över händelseförloppet, bibehåller män kontroll över kvinnans 

integritet och sexualitet. 
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6.3 Stödbevis 
 

När tingsrätten anser att båda parter framstår som trovärdiga, går man vidare i sina bedömningar 

genom att utreda vilka stödbevis som kan styrka eller motbevisa åtalet:  

   Sammantaget finner tingsrätten att såväl den tilltalandes som målsägandes utsagor – sedda var för sig – framstår 

som trovärdiga. Den omständigheten att båda parter lämnat i allt väsentligt trovärdiga utsagor innebär enligt 

tingsrätten att kravet på den stödbevisningen, som måste finnas för att det ska bli fällande dom, med nödvändighet 

ökar. F2. 

Detta citat visar att trovärdigheten i sig inte är tillräckligt för att det ska bli en fällande dom. 

Kvinnans berättelse måste ytterligare förstärkas genom exempelvis läkaruttalanden eller annat 

vittnes mål. Hirdman (2008) lyfter fram att genussystemet är en process som skapar hierarkier. 

Vi tolkar det ökade kravet på stödbevis som ett resultat av en hierarkisk struktur. Denna struktur 

leder till att kvinnor behöver ha ett bevis som stödjer deras version av händelseförloppet för att få 

sina rättigheter tillgodosedda. Tingsrätten i sin tur utgör de diskursiva praktiker som bidrar till att 

reproducera ojämna maktförhållanden mellan kvinnor och män (Jörgensen & Philips 1998). 

Även Andersson (2004) lyfter fram att den moderna rättens struktur och metod organiserar 

könen hierarkiskt. Genom att öka kravet på stödbevis i kvinnans utsagor uppstår det en 

underförstådd hierarkiskt maktförhållande som (re)produceras inom rättssystemet. 

I det flesta domar finns den medicinska bevisningen med i utredningen, men det ger ofta ett 

otillräckligt stöd för att det ska bli en fällande dom:  

   Den medicinska bevisningen påvisar att det inte – för det fall skadan uppkommit vid samlag – går att avgöra om 

det varit ett frivilligt samlag eller en våldtäkt. Det sagda innebär sammantaget att den medicinska utredningen inte 

ger något stöd för åtalet. F2. 

Detta stycke utgår ifrån den medicinska undersökningen som söker svar i huruvida det går att 

avgöra om samlaget var frivilligt eller påtvingat. Ofta tar man i beaktan om det förekommer 

några skador som kan tyda på att någon form av våld har använts. Detta visar sig vara en svår 

uppgift då den medicinska undersökningen sällan kan säga något om hur eventuella skador har 

uppkommit och om kvinnan har gett sitt samtycke till samlag. Sutorius (1999) lyfter fram att det 

är uppfattningarna om kvinnligt respektive manligt som ligger till grund för föreställningen om 
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hur man utrycker motstånd eller frivilja. På det sättet laborerar man vid bevisprövningen med 

föreställningar om kvinnans vilja till sex utifrån ett perspektiv som inte är hennes.  Enligt vår 

tolkning speglar detta stycke en uppfattning om att kvinnor kan frivilligt acceptera ett visst våld 

som en del av den sexuella leken. Därför blir det svårt i den medicinska undersökningen att 

avgöra om eventuella skador är ett resultat av ett motstånd eller om dessa har uppkommit under 

ett frivilligt samlag.  Fairclough (1995) lyfter fram att människor i olika sammanhang tar för 

givet ideologiska överenskommelser om relationer, kunskap och identiteter. Alla texter 

bestående av sociala relationer, system av kunskap och värderingar bidrar till att forma samhället 

och kulturen. Detta citat visar att tingsrätten tar för givet ett visst system av kunskap och 

värderingar som sedan speglas i hur man tolkar läkaruttalande i våldtäktsmål. Vi anser att detta 

fenomen har en svagare koppling till genuskontraktet utan kan hitta en bättre förklaring hos dem 

sexologiska uppfattningar som hävdar att tvång och ett visst mått av våld förstärker den sexuella 

upplevelsen och bör därför normaliseras. Detta resonemang har en starkare koppling till hur 

tingsrätten väljer att tolka och bedöma stödbevisen från läkaruttalanden och intyg. Även om det 

finns skador behöver inte dessa betyda att samlaget var påtvingat. Detta leder till att våld i 

samband med samlag normaliseras mer och mer i olika institutioner inom samhället. Vi kopplar 

detta med vår internationella tidigare forskningen som i sin tur påpekar att den manliga 

dominansen upprätthålls genom flera olika processer. Dessa bland annat inkluderar kontroll över 

kvinnors sexualitet och reproduktionsförmåga och kulturella normer och praxis som främjar 

kvinnors ojämlika ställning. Statliga strukturer och processer i sin tur kan bidra till att 

institutionalisera jämställdhets ojämlikhet mellan män och kvinnor. När staten underlåter att lyfta 

fram systematisk kön ojämlikhet och kvinnans underordning blir det svårare att bevisa att 

mannen har använt våld för att tilltvinga sig samlag.  Därmed blir tingsrättens bedömning 

följande: 

   

   Det läkarintyg som finns åberopat visar inga skador, och de märken som hon uppgett att hon hade på benen finns 

inte angivna i intyget. Mannen har förnekat att han haft sex med kvinnan mot hennes vilja, och när ord står mot ord 

kan det inte med tillräcklig säkerhet anses visat att han gjort sig skyldig till våldtäkt. Han ska därför frikännas. F4.  
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7. Slutsatser 
 

Vår studie visar att tingsrättens bedömningar utgör en diskurs som skapas och reproduceras 

genom texter. Domstolbeskrivningar är offentliga handlingar, olika intressenter kan därför ta del 

av dessa handlingar och på det sättet förmedlar normer och värderingar. Detta i sin tur påverkar 

hur människor uppfattar och tänker kring våldtäkt samt vilka kvinnliga respektive manliga 

beteenden som anses vara normala i detta sammanhang. 

    De domar som vi har tittat på är interdiskursiva. Dessa byggs på föreskrifter och prejudikat 

som utgör en vägledning till hur utredningar och bedömningar i våldtäktsmål ska vara utformade.  

Vi har även identifierat tre viktiga aspekter som spelar stor roll i rättssystemet och är avgörande 

för utfallet i en rättegång; trovärdighet, insikt och stödbevis. Dessa aspekter utgör de subjektiva 

rekvisiten eftersom dessa så att säga skapas en ”inre värld” och är därför svåra och ta tag i rent 

konkret.  De lämnar på så sätt stort utrymme för tolkningar och bedömningar. Vi anser att det är 

just denna handlingsfrihet som utgör en arena där olika diskursordningar tar form och 

konkurrerar med varandra samtidigt som de utövar makt. 

Studien visar att kvinnans trovärdighet bedöms utifrån ett genusperspektiv där mannen utgör 

normen och kvinnan får en underordnad position. För att öka sin skyddsvärde måste kvinnan 

leva upp till en offerroll och därmed agera på ett visst sätt innan, under och efter övergreppet. 

Det finns givna sätt och agera och bete sig som i sin tur är definierade utifrån givna normer i 

samhället.  

    Under vår analysdel har vi gett ett förslag till en möjlig förklaring till detta fenomen i Nils 

Christie teori om det ideala offret. Den norska kriminologen Nils Christie framhåller sex 

omständigheter kring det idealiska offret; Offret är svagt, Offret är involverat i en respektabel 

aktivitet, Offret är på väg till en plats som hon eller han inte kan förebrås för, Gärningspersonen 

är i överläge och kan beskrivas i negativa termer, Gärningspersonen är okänd för offret och har 

ingen relation till offret, Offret ska ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin 

offerstatus. Utifrån dessa omständigheter som konstruerar offret uppstår det en risk där personer 

som inte motsvarar bilden av ”det ideala offret” har svårare att få hjälp. Exempel på 

brottsdrabbade som inte passar in i bilden av det ideala brottsoffret kan vara berusade kvinnor på 

krogen, hemlösa eller drogpåverkade personer (Christie 2001). Oftast är sammanhangen som 

dessa kvinnor befinner sig i innan akten av våldtäkt relaterade till alkohol och fester. Dessa 
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aspekter passar inte in i konstruktionen av det ideala offer, vilket i sin tur leder till att den 

självklara offerrollen inte längre blir så självklar. Man börjar ifrågasätta om de utsatta var svaga 

nog för att inte säga nej eller om det verkligen handlade om sexuella övergrepp. Vi anser att detta 

kan vara ett intressant förhållningssätt för att kunna förstå varför beslutstagande kring 

kvinnovåldtäkter resulterar i friande domar. 

Vidare visar studien att mannens insikt ligger till grund i bedömningen av friande domar. Enligt 

tingsrätten krävs det för att fällas för våldtäkt att mannen insett att kvinnan inte ville ha sex. Om 

mannen kan bevisa att han inte hade insikt i situationen tolkas detta som att kvinnan inte var 

tillräckligt tydlig. Detta innebär att mannens insiktsnivå mäts utifrån kvinnans sätt att agera och 

bete sig. Vi tolkar detta som att tingsrätten baserar sina bedömningar på det som Hirdman 

beskriver som genuskontrakten, där det är mannens föreställningar som definierar vad som anses 

vara det normativa. Vi anser att insikt utgör ett av de mest kraftfulla verktygen för att bibehålla 

könsmaktsordningen eftersom den är en subjektiv aspekt som i sin tur utesluter nästan helt 

kvinnans perspektiv.    

    Vid vidare analys av vår empiri kan vi även visa att när det gäller bedömningen av stödbevis 

använder sig tingsrätten av vissa diskursiva uppfattningar i sina bedömningar. 

Läkarundersökningar kan ofta intyga kroppsliga skador hos kvinnor, däremot kan den 

medicinska bevisningen sällan uttala sig om huruvida dessa skador uppstod med eller utan tvång. 

I dessa fall anser tingsrätten att den medicinska bevisningen är otillräcklig för det ska bli fällande 

dom. Detta tolkar vi som en avspegling av uppfattningen om att kvinnor kan frivilligt acceptera 

ett visst våld i sexuella sammanhang. Vi anser att detta kan finna sin förklaring i Havelock Ellis 

åsikt om att tvång förstärker den sexuella upplevelsen. Manlig styrka är upphetsande och kvinnor 

”njuter av underkastelse”, därför anser Ellis att icke upplevda önskningar leder till att kvinnor 

själva driver fram våld samtidigt som männen anser att våld och aggressivitet är en naturlig del 

av mänskligt könsliv och berikande för sexlivet. Dessa tankegångar kom under 1900-talet och 

utvidgade gränser för normalitet. Det mesta har blivit normalt i den mening att det förekommer 

som tendenser hos normala människor (Bergenheim 2010). Enligt vår tolkning kan dessa 

uppfattningar leda till att tingsrätten i sin hantering av den medicinska bevis anse att män bör 

frias från ansvar om det inte tydligt framgår att våld används mot kvinnans vilja. 
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De frågeställningar som utgjorde studiens utgångspunkter var hur tingsrätten motiverar friande 

domar i våldtäktsmål av kvinnor och vilka de centrala rekvisiterna för domskäl är.  

Studien visar att friande domar ofta motiveras genom bristande stöd för de subjektiva rekvisiten. 

När det handlar om att ta beslut i våldtäktsdomar i en situation där ord står mot ord, baseras 

bedömningen på de föreställningar som speglar rådande normer och värderingar i samhället. De 

centrala rekvisiten som granskas vid den rättsliga prövningen är hur trovärdigt kvinnans 

berättelse är, mannens insikt över den sexuella handlingen samt vilka stödbevis som kan styrka 

att mannen har använt våld utan kvinnans samtycke.  

    Studien visar även att tingsrätten i sina bedömningar utgår ifrån olika diskursiva och sociala 

praktiker. Dessa är: 

·        genuskontraktet där män definierar hur kvinnor ska vara i olika sammanhang 

·        det ideala offret som säger hur kvinnor ska bete sig inför, under och efter våldtäkt 

·        de sexologiska teorier som hävdar att kvinnor kan acceptera ett visst våld 

Syftet med denna uppsats var att belysa vilken diskurs som konstrueras genom friande domar 

utifrån ett genusperspektiv. Efter att ha genomfört vår undersökning anser vi att tingsrätten inte 

bara konstruerar diskurser om vad som är normalt vid ett våldtäktsbrott, utan även avspeglar 

rådande maktförhållanden mellan det manliga respektive kvinnliga könet samt definierar hur 

människor ska bete sig i detta sammanhang. Slutligen vill vi lyfta fram i likhet med Fairclough & 

Wodak (1997) att diskurser är konstitutiva i den meningen att dessa bidrar med att upprätthålla 

och reproducera sociala positioner i samhället. Vi tolkar detta som att tingsrätten både återger 

och rekonstruerar diskursordningar som sedan används i olika sociala institutioner. 

    Studiens syfte var att belysa vilken diskurs som konstrueras genom friande domar utifrån ett 

genusperspektiv. Detta uppnås genom att tolka tingsrättensbedömningar med hjälp den ojämna 

maktförhållanden mellan män och kvinnor. Vi har i våra tolkningar av tingsrättens bedömningar 

utgått ifrån de ojämna könsnormerna. Vårt resultat visar att både de centrala rekvisit som 

används i våldtäktsmål och de argumenten som används för att fria män från ansvar kan finna sin 

förklaring i patriarkala skillnader i makt mellan män och kvinnor. 

FN:s rapport (2006) lyfter fram att våld mot kvinnor utgör det viktigaste medel genom vilka män 

utövar kontroll. Ett stort problem på många håll i världen är att våld mot kvinnor kan vara socialt 

accepterat. Förövare blir ofta ostraffade samtidigt som kvinnor riskerar att skam beläggas i 
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samhället. Straffrihet förvärvar effekterna av kvinnans underordning och leder till 

genomgripande diskriminering av kvinnor.  Förekomsten av sexuellt våld är ett av det största 

jämställdhetsproblem i världen och bidrar till att vidmakthålla bristande jämställdhet.  
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8. Avslutande diskussioner 
 

I mars 2014 startade tidningen Metro #NEJÄRNEJ – kampanjen, denna granskar som vi tidigare 

nämnt, hur polisen och domstolar hanterar våldtäktsfall ur de utsattas perspektiv. Artiklarna som 

utgör en del av kampanjen visar att kvinnans trovärdighet ifrågasätts, deras samtycke misstolkas 

och när ord står mot ord frias män från ansvar. Vi anser att det är av stor vikt att fortsätta, i likhet 

med metros kampanj, uppmärksamma detta fenomen. Vi valde därför att belysa den rådande 

diskursen i friande våldtäktsdomar. 

Vi har under studiens gång lyft fram att olika processer styr det rådande maktförhållandet mellan 

kvinnor och män inom rättsväsendet. Att det finns flera dominerande diskurser gällande kvinnor 

och män, som indirekt styr bedömningsprocessen i våldtäktsbrott, anser vi är en effekt av de 

normer, värderingar och strukturer som existerar i samhället. Vare sig det handlar om en 

bristfällig bedömning eller inte, är det fortfarande en konsekvens av maktobalansen i 

genuskonstruktionen. 

    Att vi i vår studie har medvetet valt att lyfta fram en viss diskurs som återspeglar det fria 

utrymmet i den rättsliga våldtäktsmåls bedömning, handlar inte om att vi hade för avsikt att 

allmänt ifrågasätta rättssystemet. Syftet med detta medvetna val handlar snarare om viljan att 

synliggöra de aspekter som kan leda till att sociala institutioner upprätthåller en hierarkisk 

struktur där kvinnor underordning normaliseras. Kvinnor framställs som ansvariga för ett brott 

som från början handlar om mäns våld utövande mot kvinnor. Budskapet som detta sänder till 

samhället riktas främst till kvinnor; män frias eftersom kvinnor inte är trovärdiga nog, tydliga 

nog och skötsamma nog för att inte sända ut fel respektive rätt signaler till män. Ansvaret läggs 

på det kvinnliga könet medan förövarens (männen) beteende fortsätter att normaliseras. 

Diskurser som i sin tur handlar om maktförhållandet mellan män och kvinnor speglar sig på 

rättssystemet. Att män frias från våldtäktsåtal menar vi inte är en konsekvens av brister på 

rättssystemet, utan det som vi snarare har valt att lyfta fram är utformningen i bedömningen som 

görs och vad detta lägger fokus på. 

    Att bedöma ett brott leder inte enbart till konsekvenser på individnivå, utan de brott som begås 

påverkar även samhället i stort. När det gäller våldtäktsbrott och den rättsliga hanteringen av 

dessa, blir konsekvensen av friande domar de diskurser som skapas i och med beslutet. Att fria 

män som åtalas för våldtäkt indirekt rättfärdigar det sexuella övergreppet, oftast med 
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utgångspunkt i de konstruerade föreställningarna om genus. 

    Problemet i detta blir effekten av det sända budskapet och vad det egentligen innebär. 

Eftersom vi människor tenderar att inte ifrågasätta eller kritiskt förhålla oss till det som media 

sänder för budskap, utgår vi ifrån att det som visas är det som också är sant. Att befinna sig och 

inta denna bekväma och neutrala position leder till att inga förändringar eftersträvas. Samtidigt 

som det bidrar till att vår rådande verklighet och struktur upprätthålls och återskapas.  

Eftersom det i slutändan är det vi människor som konstruerar och dekonstruerar rådande 

strukturer och tankesätt i samhället, var ambitionen med denna studie att genom att belysa 

våldtäktsbrottet ur olika vinklar, öka medvetenhet gällande vårt sätt att tänka kring detta ämne. 

    Som förslag till vidare forskning, skulle det vara intressant att se hur och om det skiljer sig i 

bedömningen när det blir ett fällande dom, samt vilka diskurser som lyser igenom i dessa fall. 
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