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1. Inledning

”Elin bekienner at hon 6 söndagen för jull war widh kiörkan Almunsrydh, och när de gingo 

ifrån kiörkan orkadhe hon icke föllia sellskapet uthan blef efter, och när hon mellan Åsleguten 

och Bökmon, kom förbe:de kolare Antonis och finte henne, och när hon icke medh Godhe 

Willia giöra hans Willia slogh han henne för Bröstett medh Näfven, at hon beswimadhe och 

med dhet samma hefdadhe henne efter sin willia så länge han wille; När hon kom sig fhöre, 

hotadhe hon honom och sadhe sigh i nästa by willia klaga, då togh han knifven merckte på 

halsen, seijandes, om du klagar, eller berethar för någon, skall ingen wara dig dödh uthan 

Jagh.”1

       Våldtäkt har länge betraktats som ett allvarligt brott. Vid en jämförelse mellan lagar och 

rättspraxis från olika tidpunkter är det dock tydligt att det har skett vissa förändringar i synen 

på brottet, dess förövare och offer. Synen på brottet, det vill säga de normer och värderingar 

som omgärdar handlingen, är till stor del avhängigt av samtidens syn på våld, sexualitet och 

föreställningar om män och manlighet respektive kvinnor och kvinnlighet. Konstruktionen av 

manligt och kvinnligt är emellertid inte en gång för alla given utan förändras över tid. Såväl 

synen på sexualitet och våra förväntningar på hur respektive kön ska vara och bete sig är i sin 

tur beroende av olika strukturer och företeelser i det omgivande samhället. Då samhället 

genomgår förändringar får det följaktligen konsekvenser för synen på de brott som är 

förbundna med synen på genus och sexualitet.       

       Även om normer och värderingar förändras över tid finns det även ett väsentligt inslag av 

kontinuitet. Normer och värderingar är nämligen relativt seglivade och förändras successivt 

och i den processen tycks vissa delar bevaras mer eller mindre intakta över århundradena i 

synnerhet sker detta inom konservativa områden såsom lagstiftning och rättsväsende. 

Konsekvensen blir att lagändringar vanligtvis sker långsammare än förändringar i människors 

syn på olika brott. Detta visar sig exempelvis i det faktum att förändringar i praxis inte sällan 

föregår lagändringarna. I andra fall kan det omvända gälla. Lagändringarna är då ett sätt från 

statsmaktens sida att förändra normer. Det är dock viktigt att lagarna till en del är förankrade i 

gemene mans uppfattning om rätt och fel då de i annat fall tenderar att förlora i legitimitet.2

Till följd av det inte obetydliga inslaget av kontinuitet kan vi därför fortfarande se spår av hur 

människor under tidigare århundraden såg på våldtäkt i vår egen syn på brottet.       

                                                
1 Lindblom 1990 s 99. Fallet är från år 1634.
2 Österberg 1995 s 120.
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       För att förstå varför något i dagens samhälle är beskaffat på ett visst sätt är det därför 

alltid intressant och relevant att studera företeelsen ur ett historiskt perspektiv.3 Med kunskap 

om det förgångna kan vi få nya perspektiv på samtiden. Då det gäller brottsliga handlingar 

kan studiet av äldre lagar, rättspraxis och andra normativa texter visa på hur den gradvisa 

reformeringen av normer och värderingar angående olika brott har skett samt visa hur 

förändringarna i lagtexter och praxis hänger samman med förändringar i samhället i övrigt.   

1.1 Övergripande syfte

Det övergripande syftet är att undersöka synen på våldtäkt och genus under 1600-talet och 

1700-talet i lag och rättspraxis. Innan jag preciserar mitt syfte, mina frågeställningar och 

undersökningens avgränsningar vill jag teckna en bakgrund till det som kommer att 

undersökas genom att redovisa relevant forskning på området. Jag återkommer därför till syfte 

och frågeställningar i avsnitt 3.3.  

2. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter

Våldtäkt är ett då och då återkommande inslag i mediernas nyhetsrapportering, i olika 

debattprogram och på politisk nivå. Att det betraktas som ett oerhört allvarligt brott är ett 

faktum. Variationen rör vilken aspekt av brottet som för tillfället fokuseras. Diskussionen kan 

handla om lämplig behandling av och stöd till offren, straffen för förövarna eller 

förebyggande åtgärder. 

       Den utlösande faktorn, som blåser nytt liv i debatten om brottet, är ofta medias 

uppmärksammande av en överfallsvåldtäkt eller gruppvåldtäkt. Forskning har emellertid visat 

att våldtäkter oftare sker i hemmiljö av en för offret känd person.4 Trots det talas det mer 

sällan om det sexualiserade våldet i hemmen. Förklaringen kan vara att vi har lättare för att 

hantera våld mellan okända eftersom det inte hotar bilden av hemmet som en trygg plats och 

av anhöriga och vänner som personer som vi ska kunna lita på. Gränsdragningen mellan 

offentligt och privat förhindrar också synliggörandet av detta våld. Problemet har dock börjat 

uppmärksammas allt mer under senare år.5

       Oberoende av vem eller var våldtäkt begås väcker det naturligtvis starka känslor. Vi 

känner stark sympati för offren när vi tänker på det fysiska och psykiska lidande de har utsatts 

för, men det väcker även rädsla för att bli utsatt bland dem som inte har drabbats. På det sättet 

                                                
3 Österberg & Lindstedt Cronberg 2005 s 7.
4 Wendt Höjer 2002 s 11.
5 Eliasson 1997 s 14.
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begränsar upplevelsen av fara för att falla offer för någon form av övergrepp alla kvinnors 

rörelsefrihet och handlingsalternativ. Exempelvis undviker många kvinnor att vistas på en del 

platser vid vissa tidpunkter. Genom att de flesta kvinnor inrättar sina liv så att riskerna för att 

utsättas för mäns våld minimeras blir alla kvinnor i någon mening offer. Även de män som 

inte våldtar eller brukar annat våld blir offer, eftersom alla män mer eller mindre riskerar att 

bli betraktade som potentiella våldtäktsmän, åtminstone i vissa situationer. Mäns våld mot 

kvinnor är därför inte enbart en tragedi för de inblandade utan får ytterst konsekvenser för 

relationen mellan könen i samhället i stort. Därför blir också forskning kring våldtäkt och 

genus vetenskapligt relevant.

       Statsvetaren Maria Wendt Höjer menar ur ett radikalfeministiskt perspektiv att mäns våld 

mot kvinnor och kvinnors rädsla för detta våld bland annat spelar en avgörande roll i 

skapandet och bevarandet av det ojämlika maktförhållandet mellan könen. Våldsamma mäns 

utövande av våld leder enligt henne till att män som grupp förvärvar ett maktövertag till följd 

av den rädsla det skapar bland kvinnor och därigenom uppnår männen en överordnad position 

gentemot kvinnor som grupp. Ytterst är detta enligt Wendt Höjer ett demokratiproblem 

eftersom övergreppen och rädslan de medför, förutom att inverka menligt på kvinnors 

rörelsefrihet, även förhindrar dem ifrån att delta i det offentliga rummet på lika villkor som 

män. På det sättet villkoras kvinnors medborgarskap. Maria Wendt Höjer anser därför att 

”jämlikhet inte är möjlig så länge kvinnor på detta sätt förnekas kroppslig integritet. Så länge 

rädsla för sexuella övergrepp begränsar kvinnors liv är det inte rimligt att tala om en god 

demokratisk ordning och ett jämlikt medborgarskap för kvinnor och män”6. Med det som 

utgångspunkt har hon i sin avhandling Rädslans politik. Våld och sexualitet i den svenska 

demokratin undersökt den politiska debatten kring kvinnomisshandel och våldtäkt från 1930-

talet och fram till 1990-talet utifrån ett antagande om den offentliga politiken kring detta som 

både ett resultat av och skapare av ojämlika maktrelationer mellan män och kvinnor.7

       Wendt Höjer intresserar sig dels för de underliggande uppfattningarna om kön och våld 

som genomsyrat debatten på politisk nivå kring denna problematik samt sambandet mellan 

synen på kön och våld och vilka åtgärder som har diskuterats och verkställts. En annan 

frågeställning rör hur detta i sin tur bidrar till att bevara och/eller förvandla maktrelationen 

mellan könen och då det gäller förändring analyseras huruvida denna leder till ökad 

jämställdhet. Med andra ord står förändring och kontinuitet över tid inom nämnda område 

över tid i fokus för undersökningen. Resultaten visar att avsevärda förändringar förvisso har 

                                                
6 Wendt Höjer 2002 s 14.
7 Wendt Höjer 2002.
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ägt rum. Från att ha varit i det närmaste utan skydd från våld i hemmet har kvinnor successivt 

via lagändringar och andra former av åtgärder erhållit mer skydd och hjälp från samhällets 

sida. 

       Även om mycket gjorts för att förbättra utsatta kvinnors situation och för att minska 

våldet har Wendt Höjer icke desto mindre funnit ett inte obetydande inslag av kontinuitet 

genom att frågor om detta våld bland annat tenderar att ”avpolitiseras” för att använda den 

term som Wendt Höjer använder. För att en fråga enligt Wendt Höjers mening ska anses vara 

”politiserad” krävs inte enbart att den diskuteras på politisk nivå utan den måste även 

”formuleras i termer av kollektivitet och konflikt”8. När det gäller problemet med våld mot 

kvinnor menar Wendt Höjer att detta våld ”måste förstås som sammanlänkat med en 

maktordning; att våldet både uttrycker och bidrar till att upprätthålla kvinnors underordning”9

för att frågan ska kunna sägas vara politiserad. Konflikten mellan könen måste helt enkelt 

lyftas fram. Individen måste könas och inte framställas som könsneutral för då osynliggörs 

maktrelationen. Våldet måste formuleras som en gemensam angelägenhet vilken har sin grund 

i maktrelationen mellan könen. Wendt Höjer har funnit att problemet har avpolitiserats på 

flera olika sätt under den aktuella tidsperioden.  Hon konstaterar att våldet ”görs till politikens 

raka motsats, till något naturligt, privat och kärleksmättat – och därmed till något som 

”naturligen” kan avföras från den politiska sfärens offentliga rationalitet. Våld mot kvinnor 

könsneutraliseras eller görs om till frågor som inte handlar om kön eller inte handlar om makt. 

Våldet kan därigenom också formuleras som ett problem som vi alla är överens om, en fråga 

om enighet och samverkan. Om problemet våld mot kvinnor skall erhålla legitimitet som 

politisk fråga tycks det krävas ”att våldet kan förstås som något annat än som uttryck för en 

könsmaktordning”10. Konsekvensen blir att den politiska hanteringen av denna problematik 

leder till att kvinnors underordning upprätthålls och till att relevanta åtgärder inte vidtas. På 

senare år har våldet dock, om än inte alltid i tillfredställande grad och utsträckning, alltmer 

länkats till maktrelationen mellan könen. Detta menar Wendt Höjer är en förutsättning för att 

förändra det ojämlika maktförhållandet och komma tillrätta med våldet som är relaterat till 

denna ordning. Tyvärr har detta uppmärksammande av våldets maktdimension hittills inte 

resulterat i några genomgripande förändringar vare sig av könsmaktordningen eller 

våldsproblematiken.       

                                                
8 Wendt Höjer 2002 s 192.
9 Wendt Höjer 2002 s 192.
10 Wendt Höjer 2002 s 195-196.
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        I min b-uppsats Tager man qwinna med våld –En komparativ diskurs –och genusanalys 

av stadganden kring våldtäkt i 1734 års lag och 1864 års lag11 undersökte jag förändring och 

kontinuitet i synen på våldtäkt och genus inom den rättsliga diskursen kring våldtäkt genom 

att jämföra paragraferna angående våldtäkt i 1864 års lag med 1734 års lag. För att analysera 

synen på våldtäkt, manligt och kvinnligt så som den framträder i våldtäktsparagraferna i 1734 

års lag respektive 1864 års lag användes Norman Faircloughs diskursanalysmodell och genus 

betraktades i enlighet med Yvonne Hirdmans genusteori.       

       Resultaten visar på en betydande kontinuitet främst ifråga om synen på manligt och 

kvinnligt. I såväl 1734 års lag som 1864 års lag är det tydligt att manlighet förknippades med 

aktivitet och kvinnlighet med passivitet i sexuellt avseende. Det är mannen som våldtar och 

kvinnan som blir våldtagen. Möjligheten att offret istället skulle kunna vara en man och 

förövaren en kvinnan tycks inte ha beaktats då formuleringen i den inledande paragrafen i 

båda lagtexterna lyder: ”Tager man qwinna med våld”. Förändringarna rör istället främst 

synen på våldtäkt. Från att i 1734 års lag ha betraktats som ett brott mot samhällsordningen 

övergår det i 1864 års lag till att betraktas som ett brott mot person. 

       Denna uppsats är en vidareutveckling av min b-uppsats. För att erhålla en mer 

heltäckande bild av synen på våldtäkt och genus har jag beslutat mig för att undersöka både 

lagparagrafer och praxis diskursanalytiskt ur ett genusperspektiv. Analysen av rättsfallen från 

perioden 1634-1734 kommer sedan att relateras till en analys av 1734 års lag. Ett syfte med 

det är att analysera om lagändringarna på området som 1734 års lag medförde var ett svar på 

en redan förändrad syn på brottet i praxis eller om de var ett försök från statsmaktens sida att 

förändra rådande normer och värderingar angående genus och våldtäkt. 

3. Forskningsläget

Obeskrivligt avskyvärda handlingar såsom våldtäkt väcker inte enbart motstånd utan även 

frågor angående varför det sker samt frågor som rör förövare, offer och förebyggande 

åtgärder. Forskning har bedrivits inom olika discipliner utifrån olika frågeställningar, vilket 

har lett till att olika förklaringsmodeller genererats som antingen betonar faktorer på 

individnivå eller istället söker förklaringarna i samhälleliga strukturer och processer. På 

senare år har framförallt teorier som utgår ifrån att problemet har sitt ursprung i 

                                                
11 Mathold 2006.
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maktrelationen mellan könen vunnit gehör.12 Parallellt med detta har dock 

medicinska/biologiska förklaringar fått ett uppsving.13   

       Nedan presenterar jag olika typer av undersökningar som gjorts angående våldtäkt och 

genus och därigenom på ett eller annat sätt har beröringspunkter med min egen undersökning 

för att därefter utifrån forskningsläget kunna precisera mina frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter. 

3.1 Forskning om övergrepp mot kvinnor ur ett genusperspektiv

En avhandling med stor relevans för min egen undersökning är historikern Karin Hassan 

Janssons. Hon har i sin avhandling Kvinnofrid –synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i 

Sverige 1600-1800 undersökt synen på våldtäkt och genus i rättspraxis, lagar, förarbeten till 

lagtexterna samt i kommentarerna till lagarna från 1600-talets början och fram till 1700-talets 

slut.14  Enligt henne är synen på våldtäkt vid en viss tidpunkt ett resultat bland annat av 

samtidens normer och värderingar angående genus, våld och sexualitet. För att kunna 

rekonstruera 1600-tals –och 1700-tals människornas syn på brottet och se hur den dåtida 

synen successivt förändrades under den undersökta perioden är det således nödvändigt att 

samtidigt analysera hur människor såg på våld och sexualitet och inte minst hur de såg på 

manligt och kvinnligt under den aktuella tidsepoken.15 Sambandet är emellertid inte 

enkelriktat utan synen på brottet bidrar i sin tur även till formandet av synen på genus, våld 

och sexualitet.       

       Våldtäkt har i alla tider tillhört kategorin allvarliga brott, men för vem och av vilka 

anledningar har emellertid skiftat över tid. Under medeltiden betraktades våldtäkt främst som 

ett brott begånget mot männen i den våldtagna kvinnans familj. Var kvinnan ogift försämrade 

våldtäkten släktens möjligheter att gifta bort henne, medan våldtäkt av en gift kvinna 

betraktades som ett brott främst mot hennes make. Våldtäkt kunde därför leda till allvarliga 

konflikter släkter emellan och kvinnofridslagarna som infördes under denna tid kan ses som 

ett uttryck för en vilja från statsmaktens sida att förhindra dispyter, att helt enkelt bevara 

friden.16       

       Att våldtäkt skulle ha uppfattats som ett brott begånget mot offrets manliga släktingar 

under äldre tid är emellertid en åsikt som inte delas av alla forskare. Historikern Eva 

                                                
12 Österberg & Lindstedt Cronberg 2005 s 23.
13 Lövkrona 2001(a) s 9-33 
14 Hassan Jansson 2002, passim.
15 Hassan Jansson 2002 s 15f.
16 Hassan Jansson 2002, passim.
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Bergenlöv är en av dem som ifrågasätter detta. Hon har studerat synen på offret ur ett 

långtidsperspektiv genom en analys av tidigare forskning, lagstiftning och våldtäktsmål och 

hon finner inget stöd för antaganden om att det inte i första hand var kvinnorna som 

betraktades som offer.17 Bergenlöv konstaterar att majoriteten av de forskare som har studerat 

våldtäkt under äldre tidsperioder uppfattar brottet i huvudsak antingen som ett egendomsbrott, 

brott mot kollektiv ära eller ett brott mot samhällsordningen. En del av dessa forskare är 

överens om att det sker förändringar i riktning mot att kvinnan uppfattas som offer och att 

brottet är riktat mot henne som person, men de anger olika tidpunkter för när detta skulle ha 

skett.18

        Karin Hassan Jansson anser att brottet under 1600-talet och fram till mitten av 1700-talet 

räknades till kategorin våldsbrott och brott mot ordningen i samhället på olika nivåer. 

Våldtäkten sågs, menar hon, också som ett utslag av manligt maktmissbruk mot en kvinna. 

Män hade förvisso rätt att utöva ett visst mått av våld i fostrande syfte, då detta sågs som en 

del av manligheten. Det fanns dock begränsningar för vad som var acceptabelt. Syftet med 

våldet och mot vem det utövades hade betydelse. Att med våld tvinga en kvinna till sexuellt 

umgänge var utom det tillåtnas gränser. Sådana tilltag stred dessutom mot bilden av manlighet 

eftersom män förväntades vara förnuftiga och besitta en förmåga att behärska sina lustar. 

Våldtäkt uppfattades därför som ett bevis på att mannen hade tappat kontrollen, vilket ansågs 

som både omanligt och djuriskt.19

       Mannens position i samhället hade dock betydelse. Förövare dömdes olika beroende på 

sin position. Hassan Jansson har funnit att soldater tillhörde den kategori män som under 

1600-talet och fram till 1700-talets mitt framställdes som urtypen för en våldtäktsman och de 

fick därför hårda straff om de begick våldtäkt. Domstolar var i regel betydligt mindre benägna 

att fälla en husbonde eller andra män med höga positioner trots att rättsväsendet egentligen 

tog avstånd från brottet och menade att sådant beteende från männens sida var förkastligt. 

Anledningen till att män med högre status mera sällan fälldes och om de fälldes fick de i regel 

lägre straff tror Hassan Jansson kan ha att göra med att samhället var patriarkalt och 

hierarkiskt uppbyggt vid denna tid. Dessa män var viktiga för att bevara denna ordning och 

därför var man mindre benägen att döma dem.20 Jag tror i likhet med Hassan Jansson att detta 

kan vara en viktig del i förklaringen och jag tror även att det faktum att lagstiftare och jurister 

utgjordes av män från högre sociala skikt till viss del skyddade gärningsmän från dessa 

                                                
17 Bergenlöv 2002 s 179-236.
18 Bergenlöv 2002 s 187.
19 Hassan Jansson 2002 s 293-321.
20 Hassan Jansson 2002 s 293-321.
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grupper. Jurister hade lättare för att döma män från de lägre socialgrupperna än män från de 

egna leden.

       Kvinnans ställning eller sedlighet spelade däremot mindre roll vid bedömningen av 

brottet enligt Hassan Jansson. Mannen var den som ansågs ha en sexuell drift och det antogs 

allmänt att det var han som var den aktiva parten som tog initiativ till samlag. Kvinnor sågs 

som passiva objekt som i samband med våldtäkt blev utsatta för mäns våld och ”onda lusta”. 

Synen på våldtäkt var därför nära förknippad med synen på män och manlighet. Det var inte 

heller kränkningen av kvinnans kropp och person som ansågs vara det allvarligaste, utan det 

var istället det oriktiga i mannens handlande och kränkningen av hennes ära som fokuserades. 

En lösning, förutsatt att såväl offer som förövare var ogifta, för att offret skulle slippa skam 

och förlust av ära var att hon och gärningsmannen gifte sig med varandra. Våldtäkt är ett 

sällsynt brott i rättsprotokollen och en av förklaringarna till det menar Hassan Jansson kan 

vara att parterna förlikades exempelvis via giftermål istället för att dra ärendet inför rätta.

       Mot slutet av 1600-talet började synen på våldtäkt emellertid förändras i en för 

kvinnornas del negativ riktning. Kvinnans vilja kom alltmer att bli föremål för diskussioner i 

samband med våldtäktsanklagelser. Hassan Jansson menar att detta till viss del är en följd av 

lagändringar angående samlag före äktenskapet. Tidigare hade vanligtvis endast män straffats 

för utomäktenskapligt sexuellt umgänge, men nu kom även kvinnorna att straffas. Kvinnor 

blev subjekt i den meningen att de blev moraliskt och juridiskt medansvariga ifråga om 

sexuellt umgänge. Mannen var fortfarande den som ansågs vara den aktiva parten, men 

kvinnan betraktades inte längre som helt oskyldig. Vid avgörandet om ett samlag skulle 

betraktas som lönskaläge (olagligt föräktenskapligt sexuellt umgänge som båda parter 

samtyckt till) eller våldtäkt kom kvinnans vilja att spela en allt större roll. Kvinnan blev därför 

tvungen att bevisa att samlaget hade skett med våld emot hennes vilja. En förskjutning från en 

syn på våldtäkt som ett utslag av mäns våld och maktmissbruk (ett våldsbrott) till en betoning 

av våldtäktens sexuella inslag (sexualbrott) kan därmed sägas ha skett. För offrets del blev 

förekomsten av fysiska skador ett viktigt bevis för att en våldtäkt verkligen hade ägt rum. 

Hassan Jansson har också observerat att domstolarna mot slutet av 1700-talet ägnade större 

uppmärksamhet åt kvinnornas beteende i samband med våldtäkten samt hennes rykte i övrigt. 

Kvinnligheten hamnade i fokus vid rättsliga prövningar av våldtäkter samtidigt som 

förståelsen för mäns sexuella drift ökade. Män ansågs inte kunna rå för att deras drift ibland 

tog sig våldsamma uttryck.21

                                                
21 Hassan Jansson 2002.
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       Under 1800-talet skedde ytterligare förändringar. Då lyftes kränkningen av kvinnan som 

person fram istället för att brottet som tidigare betraktades som ett brott mot den samhälleliga 

ordningen. Hassan Jansson beskriver förändringen som att ”Inriktningen på person, istället för 

position, på individ istället för samhälle, och på kropp istället för ära, inleddes under 1700-

talet och kodifierades i lagstiftningen under 1800-talet”22.  Kvinnors sedlighet fortsatte dock 

att ha betydelse för om de uppfattades som trovärdiga och för om brottet skulle betraktas som 

våldtäkt. 

       Hassan Jansson anser följaktligen att synen på våldtäkt förändrats från att under 1600-

talet ha uppfattats som ett brott främst mot den samhälleliga ordningen till att först mot slutet 

av 1700-talet och under 1800-talet istället ha börjat betraktas som ett brott mot kvinnan som 

individ. Bergenlöv hävdar istället utifrån sin analys av lagtexter och rättsfall att våldtäkt ända 

sedan medeltiden främst har betraktats som ett brott mot kvinnan som person och under 

tidigmodern tid även som ett brott mot Guds lag. Hon instämmer dock med Hassan Jansson 

om att brottet även kan ha bedömts som ett ordningsbrott eftersom ”samhället grundade sig på 

äktenskapet mellan man och hustru. Barn skulle avlas och födas inom äktenskapet. Våldtäkt 

orsakade oreda i denna ordning.23

       För att återknyta till Hassan Janssons resultat bekräftas bilden av ett rättsväsende som 

rannsakar efter skuld hos kvinnor som blivit offer för övergrepp i historikern Marie Lindstedt 

Cronbergs undersökning av svenska rättsfall från senare delen av 1800-talet där män har stått 

åtalade för hustrumisshandel.24 Idag vet vi att våld och sexualiserat våld ofta hänger ihop och 

att offer för exempelvis slag och sparkar inte sällan även utsätts för våld av sexuell natur.25 I 

Lindstedt Cronbergs undersökning innehåller rättsprotokollen inga uppgifter om att sexuella 

övergrepp har förekommit i samband med misshandeln på grund av att inga sådana frågor 

ställdes. Våldtäkt ansågs helt enkelt inte kunna förekomma inom äktenskapet. Det var först år 

1965 som sådana övergrepp kriminaliserades.26  

       Lindstedt Cronbergs utgångspunkt är att synen på offer och förövare i samband med 

könsrelaterat våld vid en viss tidpunkt har sitt ursprung i såväl samtidens syn på brottet i sig 

som i synen på manligt och kvinnligt och att de enskilda männens våld mot sina kvinnor 

därför kan förklaras utifrån de rådande uppfattningarna om genus i samhället i stort. Hon fann 

att domstolarna vid den rättsliga prövningen inte nöjde sig med att utreda huruvida den 

                                                
22 Hassan Jansson 2002 s 310.
23 Bergenlöv 2002 s 229.
24 Lindstedt Cronberg 2005.
25 Lundgren 2001.
26 Bergenlöv 2002 s 187.
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åtalade var skyldig till misshandeln eller ej utan de utredde även i vilken utsträckning kvinnan 

var skyldig till det inträffade. Hon konstaterar att ”Tanken att offret själv kunde vara vållande 

och medskyldigt till misshandeln är i grunden ett perspektiv som lever kvar in i modern tid 

och som vi fortfarande har svårt att släppa”27.       

       Kvinnor var mot slutet av 1800-talet enligt lag fortfarande underordnade sina äkta makar 

och skilsmässa var mycket ovanligt eftersom äktenskapet verkligen betraktades som något 

som skulle vara fram till dess döden skiljde parterna åt. Samhällets syn på maken som 

överordnad sin hustru och äktenskapet som en relation präglad av sämja bidrar på sätt och vis 

till detta våld genom att männen mer eller mindre trots förbudet mot hustrumisshandel i 1864 

års strafflag tilläts utöva ett visst våld mot kvinnorna om de inte underordnade sig och löd. 

Misshandeln tolkar Lindstedt Cronberg därför som ett slags ritual från männens sida att utöva 

makt och upprätthålla den överordnade positionen i förhållande till kvinnorna. Samtidigt får 

synen på våld och genus konsekvenser för hur våldet hanteras inom rättsväsendet. Även 

samhällets sätt att bland annat via lagstiftning och olika rättsliga instanser bemöta våldet kan 

liknas vid en ritual där samhällets syn på våld och genus kommer till uttryck. 

       Rättsfallen i Lindstedt Cronbergs undersökning utgör även exempel på att lagar inte alltid 

efterlevs; i det här fallet på grund av en uppfattning hos allmänheten som gjorde gällande att 

våld mellan makar i vissa fall åtminstone till en del var försvarbart beroende på anledningarna 

till varför det uppstod, vilket var i strid med vad lagen föreskrev. Vanligen utdömdes 

dessutom låga straff i de fall något straff överhuvudtaget utdömdes och det var endast fall av 

mycket svår misshandel som kunde leda till högre straff. 

       Även i historikern Marie Erikssons bidrag i samma antologi behandlar kvinnomisshandel 

inom äktenskapet i detta fall från senare delen av 1800-talet och en bit in på 1900-talet.28

Eriksson har inriktat sig på att undersöka misshandlade kvinnors möjligheter att genom sitt 

handlande i samband med misshandeln men även i samband med den rättsliga prövningen 

befria sig från våldet. Gemensamt för de fall som Eriksson undersökt är att parternas 

respektive argument i samband med domstolsförhandlingarna i mångt och mycket grundade 

sig på de för tiden förhärskande föreställningarna och normerna kring manlighet, kvinnlighet, 

våld och äktenskap. Parternas plädering gick ut på att framställa motparten som omanlig 

respektive okvinnlig. 

       Analyserna visar i linje med annan forskning att kvinnor tillmättes större ansvar än 

männen för sämjan mellan makarna inom äktenskapet genom att vara mannen till lags. I 

                                                
27 Lindstedt Cronberg 2005 s 29.
28 Eriksson 2005 s 49-70.
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rättsliga sammanhang var det därför de kvinnor som uppträtt fogligt och ”fredsbevarande” på 

hemmafronten i enlighet med kvinnoidealet och därmed motsvarade bilden av kvinnlighet 

som hade störst chanser att få rättens ledamöter på sin sida och nå framgång vid en rättegång.        

       För vissa misshandlade kvinnor kunde en rättslig prövning och skilsmässa bli ett sätt att 

undkomma våldet, men de flesta kvinnor hade inget annat val än att stanna kvar i äktenskapet. 

Det handlade bland annat om kvinnans möjligheter att försörja sig på egen hand. Tryggad 

försörjning var en förutsättning för att en kvinna skulle våga sig på att anmäla sin make. 

Eriksson pekar här på ett samband mellan klasstillhörighet och kvinnors chanser att undslippa 

våld. 

       Det fanns även ytterligare omständigheter som försvårade för kvinnor att få sin sak 

prövad i domstol. Hustrumisshandel betraktades i hög utsträckning som något som endast 

angick de inblandade och inte som något som staten borde blanda sig i såvida våldet inte 

inträffade på allmän plats eller under sabbat. Våld i hemmet var en privatsak, men våld på 

allmän plats var ett brott mot det allmänna och föll följaktligen under allmänt åtal. Enda 

möjligheten för kvinnor som fallit offer för våld i hemmet att få till stånd en rättslig prövning 

var att på olika sätt göra våldet till ett allmänt problem exempelvis genom att hänvisa till att 

det upplevdes som störande av grannar.29

       Undersökningar över tid av hur övergrepp har betraktats och hanterats pekar i flera fall på 

tydliga paralleller mellan dåtid och nutid. Exempelvis visar samtida forskning vid en 

jämförelse med historiska studier att domstolar fortfarande i hög utsträckning utreder offrets 

skuld till det som skett genom att bland annat ta hänsyn till irrelevanta faktorer såsom 

kvinnors rykte vid bedömningen av om ett övergrepp har ägt rum. 

       I egenskap av kriminalreporter på SVT har Katarina Wennstam granskat ett stort antal 

våldtäktsmål, bland annat flera av senare års gruppvåldtäktsmål. Intervjuer med offer och 

jurister samt undersökningar av förundersökningsprotokoll, lagar och domstolsprotokoll från 

olika juridiska instanser och från skilda delar av landet bildar underlag för en analys av såväl 

vanliga människors syn på våldtäkt som rättsväsendets ur offrens perspektiv. Det minst sagt 

skrämmande resultatet publicerades 2002 i boken Flickan och skulden –En bok om samhällets 

syn på våldtäkt30. Fram träder nämligen bilden av ett samhälle som på olika sätt fortfarande 

tenderar att skuldbelägga offren och visar mer förståelse för gärningsmännen.  

       Problemet orsakas av en kombination av brister i lagen och en felaktig tillämpning av 

denna. Rättegångsbalken slår fast att rättens beslut endast får grundas på sådant som är 

                                                
29 Eriksson 2005 s 49-70.
30 Wennstam 2002.
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relevant.31 Trots det visar Wennstams undersökning att det i fråga om offret ofta förs 

diskussioner om hennes klädsel vid tillfället då brottet begicks, huruvida hon hade druckit 

alkohol, hennes sexuella vanor och rykte. Detta diskuteras däremot mycket sällan angående 

förövaren enligt vad Wennstam har funnit i sitt material. Anledningen till polisens och 

juristers intresse för irrelevanta faktorer såsom klädsel och sexuella vanor menar Wennstam är 

ett utslag av en rådande uppfattning om genus och sexualitet inom rättsväsendet som gör 

gällande att kvinnor som klär sig utmanande själva är orsak till brottet genom att ha 

provocerat männen. Sådana faktorer ska inte och får inte tillåtas spela någon roll i polisiära 

utredningar eller vid domstolars bedömning av brottet. En våldtäkt är en våldtäkt oavsett 

offrets klädsel eller sexuella vanor, men Wennstams undersökning av förhörsprotokoll och 

domstolsprotokoll visar att sådant faktiskt i många fall spelar en avgörande roll för utgången 

av den rättsliga prövningen. Kvinnor med dåligt rykte eller utmanande klädstil har betydligt 

svårare att få rätt i en domstol. 

       Wennstam anser att detta är ett uttryck för att en föråldrad kvinnosyn lever kvar, vilket är 

allvarligt med tanke på att rätten genom sitt agerande och sina beslut även bidrar till att 

reproducera denna syn. Denna förlegade kvinnosyn medför att en kvinna antingen betraktas 

som en madonna eller som en hora.32 Medan det för män är socialt acceptabelt, i vissa 

sammanhang till och med statushöjande, att ha haft många temporära sexuella förbindelser är 

toleransen mot kvinnor som praktiserat tillfälligt sex betydligt mindre och i rättssammanhang 

bedöms de, som tidigare nämnts, till och med som mindre trovärdiga. 

       Detta skuldbeläggande av våldtäktsoffren hävdar Wennstam har sin grund i en ”seglivad 

myt om mannens sexualitet, som på många sätt är lika mansfientlig som den är kvinnofientlig 

– nämligen den att alla män i vissa givna situationer inte kan bärga sig, inte kan låta bli att 

tafsa, ta utan att fråga, våldta”33. Kvinnan anses skyldig att anpassa sig efter detta och beter 

hon sig på ett sådant sätt som får mannen att inte kunna behärska sig får hon skylla sig själv.  

       Mona Eliasson har sammanställt en kunskapsöversikt angående både kvinnomisshandel 

och våldtäkt och även hon är inne på samma spår som de ovan refererade forskarna när det 

gäller förklaringar till övergrepp mot kvinnor. Hon menar att orsakerna till såväl 

kvinnomisshandel som våldtäkt står att finna i en rådande syn på män och manlighet som 

innebär att män både i det privata och offentliga ska inta en överordnad position gentemot 

kvinnor.  Män har därför ett behov av att upprätthålla denna traditionsenliga dominans vilket 

                                                
31 Wennstam 2002 s 190.
32 Wennstam 2002 s 44.
33 Wennstam 2002 s 19.
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leder till våld i vissa fall. Dessa föreställningar är inte alltid medvetna, utan de är istället en 

följd av ”nedärvda, icke-medvetandegjorda sociala och kulturella normer för kvinnors och 

mäns uppträdande, som tillåter män att gripa till våld för att bevara sin status”34. 

       Eliasson lyfter också fram problemet med att övergrepp, som sker i relationer eller där 

förövare och offer åtminstone sedan tidigare är bekanta med varandra, bedöms som mindre 

allvarliga än exempelvis överfallsvåldtäkter. I lagen angående våldtäkt anges det inte att 

relationen mellan offer och förövare ska medföra lindigare straff för gärningsmannen, men i 

praktiken sker detta ofta.35  

       Sara Larsson tillhör också den skara forskare som har undersökt förhållandet mellan 

synen på våldtäkt och synen på genus och sexualitet i lagstiftning och praxis.36 Larsson anser i 

likhet med flera andra forskare att olika felaktiga föreställningar om sexualitet och genus 

utövar stort inflytande över synen på och hanteringen av våldtäkt i rättspraxis. Som exempel 

nämner hon myten om att kvinnors nej inte nödvändigtvis behöver betyda nej utan det kan 

vara ett sätt från kvinnans sida att egga upp mannen. Hon konstaterar också att offers relation 

till gärningsmannen, i strid mot lagstiftningens formulering, fortfarande tas i beaktande vid 

den rättsliga prövningen. Ofta används relationen till fördel för svaranden som i regel döms 

till lägre straff. Larsson menar att om relationen mellan gärningsmän och offer 

överhuvudtaget ska tas med i bedömningen borde det istället leda till högre straff i de fall 

parterna har eller har haft en relation med tanke på att gärningsmannen genom sitt handlande

även har svikit offrets förtroende. Larsson nämner också ett fall där en våldtagen prostituerad 

kvinna tilldömdes lägre skadestånd på grund av att hon är prostituerad. Domstolen kränkte 

därmed principen om allas lika värde.

       Lagstiftningen har sina brister, men även i de fall lagändringar har antagits med 

intentionen att förbättra situationen för offren misslyckas detta ofta på grund av att seglivade 

fördomar och myter tillåts att fortsätta styra praxis. Larsson betonar därför vikten av att 

synliggöra och resonera kring de bakomliggande föreställningarna om genus och sexualitet 

som råder inom rättsväsendet. I annat fall kommer ingen förändring att ske.37

                                                
34 Eliasson 1997 s 29.
35 Wennstam 2002 s 142.
36 Larsson 2004 s 131-166.
37 Larsson 2004 s 131-166.
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3.2 Diskursanalys av våldtäkt och genus

I en artikel i Kvinnovetenskaplig Tidskrift analyserar historikern Monika Edgren ett 

våldtäktsmål från 1821 utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv.38 Syftet är att 

visa hur poststrukturalistiska analysredskap kan kombineras med feministiska rättsteorier i en 

analys av ett konkret våldtäktsmål samt diskutera poststrukturalistiska teoriers användbarhet 

ifråga om studier av sexuella övergrepp. Edgren diskuterar och jämför inledningsvis olika 

forskares teorier och kombinerar därefter element från några av dem till en analysmodell med 

poststrukturalistisk och feministisk inriktning, vilken hon sedan applicerar på det aktuella 

våldtäktsmålet. Michel Foucaults diskursanalysteori om sambandet mellan kunskap och makt 

i diskursiva praktiker är en utgångspunkt och denna kombineras med inslag från olika 

feministiska rättsteorier. 

       Foucault tilldelar språket en central roll i det sociala samspelet mellan människor i olika 

former av verksamheter. Via språket tillägnar vi oss kunskap och föreställningar om olika 

företeelser i omgivningen och med språkets hjälp uttrycker vi våra erfarenheter och 

kunskaper. Människor tilldelas också olika roller och positioner till viss del via språket genom 

att de tilltalas olika beroende på bland annat kön och social position. Tilltalet kan också 

variera beroende på situation. En och samma person har därför olika roller och intar olika 

subjektspositioner beroende på situation och i förhållande till olika personer. Till olika roller 

och subjektspositioner är olika förväntningar knutna. Exempelvis förväntas ett kvinnligt 

våldtäktsoffer bete sig och beskriva övergreppet på ett visst sätt för att anses som värdigt och 

trovärdigt. Språket bidrar således till att forma vår identitet samt vårt sätt att tänka och handla. 

Föreställningar om manlighet och kvinnlighet och om rätt och fel skapas och återskapas 

därmed till stor del med språkets hjälp. Feministiska teoriers utgångspunkt när det gäller 

föreställningar om manligt respektive kvinnligt är att det inbyggt i dessa skillnader i synen på 

könen existerar ett ojämlikt maktförhållande. Mannen är överordnad kvinnan och detta 

ojämlika maktförhållande återskapas via språket. Genom att analysera språket kan 

bakomliggande uppfattningar om exempelvis genus och makt synliggöras och förändring blir 

därmed möjlig. Detta är en viktig utgångspunkt även i min undersökning. Skillnaden är att jag 

när det gäller diskursanalysteori istället för att använda Foucaults teori har använt mig av 

Faircloughs. Jag återkommer till skillnaderna mellan dessa i teori –och metodavsnittet där jag 

även beskriver Faircloughs analysmodell och dess tillämpning i denna uppsats mer utförligt 

och konkret. 

                                                
38 Edgren 2004 s 74-90.
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       I lagens språk kommer föreställningar om bland annat kön till uttryck. Edgren menar att 

tvång och samtycke sedan slutet av 1700-talet är ett viktigt begreppspar i den rättsliga 

hanteringen av våldtäkt, offer och förövare. Våldtäkt har ägt rum om kvinnan inte har 

samtyckt och hon måste då ha gjort motstånd för att markera det. Begreppen definierar 

således vad våldtäkt är och uttrycker samtidigt implicit föreställningar om en aktiv manlig 

sexualitet kontra en kvinnlig passiv. I tillämpningen av lagarna återskapas dessa 

föreställningar genom språket. Edgren menar att språklig analys (diskursanalys eftersom 

språket analyseras i sin sociala kontext) av lagtexter och praxis kan bidra med värdefull 

kunskap om synen på manligt, kvinnligt, förövare och offer. En analys av språket visar även 

på språkets makt ifråga om att reproducera föreställningar samt tilldela individer olika roller i 

förhållande till varandra. 

       I likhet med Edgren anser jag att språklig analys kan vara ett viktigt redskap för att 

begripliggöra och synliggöra föreställningar och uppfattningar angående olika företeelser och 

därför har jag tänkt använda mig av en språklig analys på det material som jag avser att 

undersöka. Vi kan inte veta säkert vad svunna tiders människor tyckte och tänkte, men genom 

att analysera språket i bevarade dokument kan vi få värdefulla upplysningar om och ledtrådar 

till hur människor upplevde sin verklighet, deras syn på olika företeelser samt relationen 

mellan olika grupper av individer. 

       Juristen Ulrika Andersson har undersökt den juridiska diskursen kring våldtäkt i dagens 

samhälle med avseende på hur synen på kön och sexualitet inom rättsväsendet, som en 

återspegling av samhällets syn på sexualitet och kön, avgör hur våldtäkt behandlas inom bland 

annat lagstiftning, förarbeten till lagar, annan rättsvetenskaplig litteratur samt i rättspraxis. 

Detta analyserades utifrån Michel Foucaults diskursteori om makt och Judith Butlers 

genusteori.39

       Andersson har i analogi med Edgren noterat betydelsen av tvång och samtycke i samband 

med våldtäkt. I dagens lagstiftning definieras våldtäkt som att förövaren genom våld eller hot 

tvingat offret till samlag. Tvånget är därmed den komponent som skiljer våldtäkt från samlag 

som skett med kvinnans samtycke. Vid en granskning av våldtäktsmål visar det sig emellertid 

att domstolar istället för att inrikta sig på att undersöka förekomsten av tvång istället betonar 

offrets vilja, det vill säga om hon har samtyckt till samlag eller ej. Om kvinnan inte samtycker 

förväntas hon göra tillräckligt motstånd för att mannen ska förstå att hon inte vill. Domstolen 

utreder sedan huruvida det kan anses bevisat att kvinnan har gjort motstånd på ett sådant sätt 

                                                
39 Andersson 2001 s 168-184.
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att mannen borde ha insett att hon inte ville. Det blir följaktligen upp till offret att bevisa att 

hon inte samtyckt. Motstånd från offrets sida bevisar att icke-samtycke förelåg vilket i sin tur 

bevisar att tvång använts och om tvång har använts bevisar det att en våldtäkt har ägt rum. 

Följden blir att om motståndet inte kan bevisas bedöms samlaget ha skett med kvinnans 

samtycke, alltså har mannen inte begått våldtäkt. Inom rättsväsendet utgår man dessutom från 

att offret är en kvinna och förövaren en man trots att det omvända mycket väl kan vara fallet. 

Detta tolkar Andersson som ett tecken på att en heterosexuell norm råder och en syn på genus 

och sexualitet som gör gällande att män i sexuellt hänseende är aktiva medan kvinnor är 

passiva. Synen på sexualitet och kön inom juridiken avspeglar samhällets syn på manligt, 

kvinnligt och sexualitet, men den juridiska diskursen kring våldtäkt bidrar även till att normer 

och värderingar angående genus och sexualitet återskapas och vidmaktshålls i samhället i 

övrigt.       

       I Brottet, offret och förövaren –Vetenskapens och det svenska rättsväsendets syn på 

sexuella övergrepp mot kvinnor och barn 1850-2000 beskriver och analyserar Åsa 

Bergenheim olika yrkesgruppers syn på sexuella övergrepp mot kvinnor och barn från 1850 

och fram till 2000-talet.40 Ett syfte är att analysera den förändring i diskursen kring 

sexualbrott som skett under denna tidsperiod. Hennes analysredskap utgörs bland annat av en 

kombination av Michel Foucaults diskursanalysmodell och hans maktbegrepp med ett 

socialkonstruktivistiskt sätt att uppfatta genus. Hennes resultat visar bland annat att antalet 

anmälda och rättsligt prövade våldtäkter har ökat kraftigt sedan 1850-talet samtidigt som 

straffen har blivit lindrigare. Ett annat resultat är att fler variabler fördes in i bedömningen av 

våldtäkter under 1900-talet jämfört med 1800-talet. Exempelvis började diskussioner om 

kvinnans sexualmoral och uppförande i allmänhet diskuteras. Bilden av den manliga aktiva 

sexualiteten kontra den passiva feminina växte också fram och spelar fortfarande en viktig roll 

i den juridiska diskursen kring våldtäkt enligt Bergenheim. Karin Hassan Janssons resultat 

visar emellertid att sådana diskussioner började föras redan under 1700-talet i och med att 

kvinnan då började betraktas som medansvarig vid sexuellt umgänge. Bergenheim påpekar att 

dessa diskussioner förs än idag i rättssalar vilket överrensstämmer med resultatet från flera av 

de ovan refererade undersökningarna.

                                                
40 Bergenheim 2005
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3.3 Preciserat syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att diskursanalytiskt undersöka kontinuitet och förändring i synen 

på våldtäkt och genus inom den juridiska diskursen (lagstiftning och praxis) i Sverige under 

perioden 1634-1734 ur ett genusperspektiv och därigenom även få en inblick i allmänhetens 

normer och värderingar förknippade med detta brott och deras syn på manligt respektive 

kvinnligt. Avsikten är att genom analyser av 1734 års lag och fyra refererade våldtäktsmål 

från Allbo häradsrätts domböcker från perioden 1634-1734 studera likheter och skillnader 

mellan lagtexten och praxis med avseende på synen på våldtäkt och genus eftersom jag är 

intresserad av att undersöka huruvida lagändringarna som 1734 års lag medförde genomfördes 

i praxis redan innan lagändringarna trätt i kraft som ett svar på en förändrad syn på våldtäkt 

och genus hos gemene man eller om lagändringarna var ett sätt från statsmaktens sida att 

försöka förändra människors syn på detta. 

Frågeställningar:

1) Vilka likheter och skillnader med avseende på synen på våldtäkt och genus existerar i 

den undersökta lagtexten jämfört med praxis?

2) Har de inblandade juristerna i de undersökta våldtäktsmålen som har avhandlats före 

1734 dömt i enlighet med Kristoffers landslag från år 1442 eller har lagändringarna 

som infördes i och med 1734 års lag redan tagits i bruk i praxis?

3.3.1 Avgränsningar

Denna uppsats är en vidareutveckling av min b-uppsats. För att erhålla en mer heltäckande 

bild av synen på våldtäkt och genus har jag beslutat mig för att undersöka både lagparagrafer 

och praxis diskursanalytiskt ur ett genusperspektiv. Analysen av rättsfallen från perioden 

1634-1734 kommer sedan att relateras till en analys av 1734 års lag. Ett syfte med det är att 

analysera om lagändringarna på området som 1734 års lag medförde var ett svar på en redan 

förändrad syn på brottet i praxis eller om de var ett försök från statsmaktens sida att förändra 

rådande normer och värderingar angående genus och våldtäkt.

       Analysen av föreliggande rättsmaterial synliggör främst rättsväsendets syn på genus och 

våldtäkt, men tillhandahåller även upplysningar om vanliga människors syn på detta område. 

För att erhålla en mer heltäckande bild av vad olika grupper av människor tyckte och tänkte 

kring detta hade jag varit tvungen att undersöka ett mer omfattande material med bland annat 

fler rättsfall från olika delar av landet och jag hade även varit tvungen att inkludera andra 

typer av normativa texter i analysen. På grund av främst tidsmässiga skäl har jag valt att 
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endast undersöka och jämföra 1734 års lag med fyra rättsfall från Allbo häradsrätts 

domböcker. Eftersom resultaten relateras till tidigare forskning kan en analys av ett fåtal fall 

ändå bidra med värdefull kunskap.

       Rättsväsende och lagstiftning är ingen isolerad verksamhet utan en del av samhället och 

påverkas därför av det som sker inom andra verksamheter. Förändringar i lagar och praxis är 

därför ett utslag av förändringar i samhället i övrigt, men jag har av tids- och 

utrymmesmässiga skäl valt att inte analysera vilka samhällsförändringar som har bidragit till 

förändringar i synen på våldtäkt och genus i materialet eller på vilket sätt synen på våldtäkt 

och genus inom rättsväsendet har påverkat synen på detta i samhället i övrigt.

       Fokus i denna uppsats är våldtäkt av kvinnor på grund av att lagstiftarna till dessa lagar 

har utgått ifrån att endast kvinnor kan komma att bli offer för våldtäkt och att förövaren alltid 

är en man. Det är naturligtvis lika allvarligt när män drabbas och särskilt allvarligt när offret 

är ett barn.

3.3.2 Teori -och begreppsanvändning

I denna uppsats betraktas genus som socialt och kulturellt skapade föreställningar om manligt 

och kvinnligt i enlighet med Anita Göranssons användning av begreppet, vilken beskrivs i 

avsnitt 4.2.1. När det gäller diskurs och diskursanalys utgår jag från Norman Faircloughs 

teori. Med begreppet diskurs avses de grundläggande tanke- och handlingsmönster som 

skapas i det sociala samspelet mellan människor inom en verksamhet. Begreppet beskrivs 

närmare i avsnitten 4.1. Diskursanalys och dess tillämpning i denna undersökning beskrivs i 

avsnitten 4.1.2 och 4.1.3.

4. Teori –och metoddiskussion

Synen på samhället och hur det bör vara utformat varierar mellan olika grupper som en följd 

av skillnader i förutsättningar och levnadsvillkor, men för att ett samhälle ska fungera är det 

viktigt att vissa grundläggande normer och värderingar delas av samtliga medborgare.41

Statsmakten kan därför inte egenmäktigt besluta om samtliga lagar över huvudet på folket, 

utan lagar måste för att kunna fungera ha en viss förankring hos medborgarna. Det innebär att 

de i viss utsträckning måste baseras på en allmän uppfattning om vad som är rätt och fel. Eva 

Österberg uttrycker det som att ”Lagen bidrar till att ge staten legitimitet; den är ett 

ideologiskt kitt som håller samman samhället. Men det gör den endast så länge den uppfattas 

                                                
41 Österberg 1995 s 178.
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som rimlig av den större delen av befolkningen”42. Viss variation i förhållningssättet till 

gällande lagar mellan olika grupper är emellertid oundvikligt eftersom de normer och 

värderingar som lagarna uttrycker i högre grad korresponderar med vissa gruppers 

uppfattningar och synsätt än andra gruppers.

       Flera undersökningar, såväl samtida som historiska, har visat på skillnader mellan lag och 

praxis, vilket i sig inte är särskilt anmärkningsvärt då lagtexter representerar ett ideal och som 

vi alla vet överrensstämmer ideal och verklighet sällan helt. Det är därför intressant att 

analysera och jämföra lag och praxis med varandra för att åskådliggöra på vilka punkter de 

skiljer sig åt samt utreda vad dessa skillnader kan bero på.       

       Studiet av lagparagrafer synliggör främst lagstiftarens inställning till olika brott vid olika 

tidpunkter och kan endast mer indirekt förse oss med upplysningar om allmänhetens tankar 

och åsikter om dessa brott under historiens gång. Det är följaktligen inte möjligt att erhålla en 

fullständig bild av attityder och värderingar angående genus och olika brott enbart utifrån en 

analys av lagar eftersom lagar inte täcker in alla aspekter av olika grupper av människors 

uppfattningar om brotten. En analys av hur lagen tillämpades i realiteten och i vilken mån den 

efterlevdes är viktiga aspekter för att få en uppfattning om lagens giltighet och i vilken grad 

den överrensstämde med människors värderingar. En kombination av analyser av såväl lag 

som praxis är därför nödvändig för att uppnå en mer komplett och komplex bild av såväl 

rättsväsendets som vanliga människors syn på våldtäkt och genus vid en viss tidpunkt. I denna 

uppsats har jag därför för avsikt att undersöka även praxis och jämföra lag och praxis.

Metod

Inledningsvis presenteras begreppet diskurs. I det därpå följande avsnittet redogör jag för 

likheter och skillnader mellan Faircloughs och Foucaults teorier och i de efterföljande två 

avsnitten beskriver jag Faircloughs modell och dess tillämpning i denna uppsats mer 

ingående. Därefter beskrivs genusbegreppet och dess tillämpning såväl inom historisk 

forskning generellt som i denna uppsats. 

4.1 Diskurs 

Sophia Lövgren för i Diskurs och diskursanalys en intressant diskussion kring begreppet 

diskurs och konkluderar att det är ett svårdefinierat begrepp eftersom forskare med 

utgångspunkt i skilda discipliner har definierat begreppet på delvis skilda sätt.43 Hon finner 

                                                
42 Österberg 1995 s 120.
43 Lövgren 1999 s 4.
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dock att det råder enighet om att begreppet omfattar såväl människors kommunikation som 

sociala relationer och världsbild. Diskurs kan därför inte reduceras till att enbart inbegripa 

språk, då språk existerar oberoende av tid och rum, medan en diskurs alltid är beroende av en 

kontext, det vill säga ett sammanhang. Inom begreppet diskurs ryms därför även det sociala 

samspelet mellan människor och i denna interaktion skapas bland annat sätt att tala om och 

förstå och förhålla sig till världen på eller annorlunda uttryckt en gemensam världsbild.         

       Det finns olika teoretiska inriktningar inom diskursforskningen med inbördes likheter och 

skillnader när det gäller synen på diskurs. En av dessa inriktningar är kritisk diskursanalys, 

som i sin tur har förgreningar. I denna uppsats har jag valt att ansluta mig till denna 

inriktnings sätt att betrakta begreppet, och i det följande ämnar jag därför beskriva den 

kritiska diskursanalysens sätt att se på diskurs. 

       Samhället består av en rad verksamheter. Inom dessa verksamheter intar den sociala 

praktiken, det vill säga socialt handlande och kommunikation, en central position eftersom 

den sociala interaktionen mellan människor utgör ett väsentligt inslag i majoriteten av 

verksamheterna. Språk, tänkande och handlande kan inte skiljas åt, utan de är nära förbundna 

med varandra i varje individs sociala liv, vilket leder till att det utvecklas specifika sätt att 

kommunicera, tänka och agera inom varje verksamhets sociala praktik. De specifika formerna 

för kommunikation, tänkande och agerande bildar en diskurs inom den sociala praktiken och 

kommer till uttryck i de texter (såväl muntliga som skriftliga samt texter i form av bilder) som 

produceras inom diskursen.44

       Då samhällets olika verksamheter inte är klart åtskilda från varandra sker ständigt en 

ömsesidig påverkan mellan verksamheterna å ena sidan och mellan verksamheterna och 

strukturer i samhället å den andra. Konsekvensen blir att verksamheternas diskurser 

(grundläggande tanke– och handlingsmönster som har skapats i det sociala samspelet mellan 

människor inom verksamheten) ständigt påverkar varandra och samhället.

       Texterna speglar därför inte enbart den diskurs som de har producerats inom utan de 

bidrar även till att återskapa och förändra diskursens grundläggande sociala och kulturella 

relationer och identiteter. Diskursiva praktiker (produktion, konsumtion och distribution av 

texter) ger således upphov till att både social och kulturell reproduktion och förändring sker. 

Den diskursiva praktiken blir därigenom en viktig del av en verksamhets sociala praktik, då 

den både grundlägger och omformar sociala strukturer och processer såsom exempelvis 

ojämlika maktförhållanden mellan till exempel olika sociala klasser och mellan könen. 

                                                
44 Winther Jörgensen & Philips 2000.
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       Kortfattat uttryckt kan begreppet diskurs ”stå för de grundläggande tanke- och 

handlingsmönster som är utmärker olika slags verksamheter”45.  Textanalys blir därför en 

metod för att synliggöra dessa grundläggande tanke- och handlingsmönster som existerar 

inom en specifik verksamhet i samhället. 

       I föreliggande uppsats är jag intresserad av att undersöka den diskurs kring våldtäkt och 

genus som har skapats inom verksamheten lagstiftning och rättsskipning genom att analysera 

texter som har producerats inom denna verksamhet. Då denna verksamhet och dess diskurser 

utövar inflytande på och i sin tur influeras av det övriga samhället kan analysen av 

rättsmaterialet ge viss kunskap om hur samhället i stort och lagstiftarna och rättsväsendet i 

synnerhet såg på våldtäkter och på manligt respektive kvinnligt under den aktuella perioden. 

4.1.1 Fairclough kontra Foucault

Trots en i mitt tycke omfattande litteratursökning har jag inte funnit något exempel på att 

rättsmaterial från den period som jag planerar att undersöka har analyserats utifrån Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalysteori. De forskare inom historieämnet som har använt sig av 

diskursanalys som metod verkar ha utgått ifrån Michel Foucaults teori vilket kan bero på att 

Faircloughs teori introducerades senare i Sverige än Foucaults. Faircloughs teori bygger 

dessutom vidare på och utvecklar Foucaults teori. Därför anser jag att det är vetenskapligt 

relevant att använda Faircloughs metod på detta material då nya infallsvinklar kan bidra med 

ny kunskap. 

       Norman Fairclough tillskriver Michel Foucaults teori om diskurs och diskursanalys stor 

betydelse och menar att ”Foucault has had a huge influence upon the social sciences and 

humanities, and the popularization of the concept of ‘discourse’ and of discourse analysis as a 

method can partly be attributed to that influence”46. En kombination av språkvetenskapliga 

teorier om diskurs med andra mer socialt/samhällsinriktade teorier såsom Foucaults anser 

Fairclough emellertid nödvändig för att skapa en användbar modell för diskursanalys. I 

Discourse and social change beskriver Fairclough sin egen teori om diskurs och 

diskursanalys där delar av Foucaults teorier har förenats med element från språkvetenskapliga 

teorier om diskurs. Vidare diskuterar han likheter och skillnader, brister och förtjänster med 

lingvistiska teorier jämfört med Foucaults enligt Fairclough mer ”abstrakta” variant.47 Synen 

på diskurs skiftar emellertid något i Foucaults arbeten på området. 

                                                
45 Hellspong & Ledin 1997 s 51.
46 Fairclough 1992 s 37.
47 Fairclough 1992.
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       Fairclough anser att Foucaults teori framförallt har bidragit med viktig kunskap bland 

annat om sambandet mellan diskurs, kunskap och makt. På dessa områden anser han att 

lingvistiska teorier ofta är outvecklade. Samtidigt som Fairclough framhåller att Foucault för 

fram betydelsefulla synpunkter angående detta har han emellertid en del invändningar när det 

gäller vissa delar av Foucaults uppfattningar om makt och motstånd samt kamp och 

förändring. I fråga om makt menar Fairclough att Foucault tillmäter dominerade gruppers 

möjligheter att bekämpa makt för lite vikt och därmed även i hög utsträckning bortser från att 

förändring av ojämlika maktrelationer kan realiseras via kamp. Foucault medger visserligen 

att makt medför motstånd, men det tycks som om detta motstånd enligt hans sätt att se sällan 

utgör ett verkligt hot mot makten och därmed är det svårt att se hur förändring kan ske om det 

i stort sett är omöjligt att ”vinna” över rådande maktstrukturer. Detta ger lätt ett intryck av att 

människor står hjälplösa inför oföränderliga maktsystem som förtrycker dem. Fairclough 

sluter sig till att dessa problem med Foucaults teori kan bottna i hans starka fokusering på 

strukturer framför aktörer vilket får konsekvenser när det gäller att förklara varför strukturer 

är beskaffade på ett visst sätt samt hur de kan förändras.       

       En viktig skillnad mellan Faircloughs teori och Foucaults är att textanalyser är centralt i 

Faircloughs teori medan sådant inte är föremål för analys i Foucaults. Likheter mellan de båda 

teorierna rör synen på diskurs som delaktig i skapandet, återskapandet och omformandet av 

samhälleliga strukturer på olika nivåer samt att det råder ett ömsesidigt påverkansförhållande 

mellan olika diskurser och därmed även mellan texter som produceras inom olika diskurser. 

Fairclough förklarar det som att ”discourse is in an active relation to reality, that language 

signifies reality in the sense of constructing meanings for it, rather than that discourse is in a 

passive relation to reality, with language merely referring to objects which are taken to be 

given in reality”48. 

       Förutom att grundlägga olika strukturer anser Foucault att diskurser även konstruerar 

subjekt (social subjects). Sociala subjekt skapas och omformas i socialt samspel och existerar 

därför inte oberoende av diskurser. Fairclough instämmer i att diskurser och diskursiv praktik 

spelar en viktig roll i formandet av sociala identiteter, men han anser att Foucaults synsätt är 

alltför strukturalistiskt genom att subjekten ses som produkter av diskurser och diskursiva 

praktiker utan möjligheter att i sin tur påverka och förändra dessa. Fairclough betonar att han i 

likhet med Foucault betraktar diskurser och diskursiva praktiker som delaktiga i formandet av 

subjekt, men han insisterar på att ”these practices are constrained by the fact that they 

                                                
48 Fairclough 1992 s 42.
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inevitably take place within a constituted, material reality, with preconstituted ’objects’ and 

preconstituted social subjects”49. Enligt hans åsikt existerar sociala subjekt i och med det 

delvis oberoende av diskurser och han pläderar istället för ett dialektiskt synsätt där subjekt 

och diskurser påverkar varandra.50

       Inom forskningen kring misshandlade kvinnor har det enligt Marie Eriksson ”förts en 

diskussion kring huruvida misshandlade kvinnor ska ses som handlande reflekterande subjekt 

eller deras tal och handlingar som en reflektion av dominerande diskurser – omöjliga att ställa 

sig utanför”51. Själv väljer hon att betrakta individers tal och handlingar som delvis styrda av 

diskurser, men de är inte några ”diskursers fångar” utan individer med förmåga att reflektera 

över och välja mellan olika handlingsalternativ. Jag instämmer med Eriksson och intar i denna 

undersökning samma ståndpunkt som hon i frågan. Utan aktörer blir historisk förändring 

omöjlig.

       Margaretha Järvinen företar i en artikel i Kvinnovetenskaplig Tidskrift en kritisk 

granskning av användningen av Foucaults teori inom genusforskningen.52 Järvinen opponerar 

sig inte mot användandet av Foucaults teori utan hon vänder sig istället mot ett oreflekterat 

övertagande av den som hon anser förekommer och påpekar vikten av att forskare förhåller 

sig kritiska till den samt beskriver vilka delar av den som används och på vilket sätt. Detta är 

viktigt då Foucault har vidareutvecklat bland annat sin teori om makt i olika omgångar och

olika forskare som har inspirerats av hans tankegångar kring detta har därför nyttjat olika 

delar av hans maktbegrepp. 

       Järvinen lyfter även fram en del av den kritik som har framförts mot Foucaults 

diskursanalysmodell från olika håll. Nancy Hartsock är en av dem som har invändningar mot 

Foucaults syn på makt. Enligt Foucault finns makt överallt och inbyggt i relationer mellan 

människor. Makt skapar också motmakt. Hartsock menar att ett sådant synsätt medför 

svårigheter när det gäller att avgöra var makten uppstår och vem som har makt över någon 

annan. 

       Foucault har även kritiserats för sitt sätt att skilja på makt och dominans. Makt 

förekommer endast i relationer mellan individer som båda har förmåga att göra motstånd, det 

vill säga skapa ”motmakt”. Om den ena parten saknar förmåga att bjuda motstånd är det 

istället fråga om dominans från den andra partens sida. En del genusforskare menar att makt 

och dominans inte bör skiljas åt eftersom de ofta är intimt förbundna med varandra. Foucault 

                                                
49 Fairclough 1992 s 60.
50 Fairclogh 1992 s 45.
51 Eriksson 2005 s 50.
52 Järvinen 1996 s.47-62.
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talar också om ”den andre” och avser de som saknar makt. Den andre skapas som en 

avvikelse från dem som har makt och därmed utgör normen. Eftersom det traditionellt har 

varit män som har makten kan kvinnor i så fall sägas tillhöra kategorin ”den andra”. Foucaults 

syn på subjektet som konstruerat i den sociala interaktionen är också något som de som 

erkänner den biologiska kroppens betydelse för subjektet ställer sig frågande till.

4.1.2 Norman Faircloughs kritiska diskursanalysmodell

Kritisk diskursanalys är som tidigare nämnts en inriktning inom diskursforskningen. Inom 

forskningsparadigmet kombineras lingvistiska textanalyser med analyser av såväl den 

verksamhet som texten är skapad i och verkar inom som textens samspel med andra texter och 

ytterst hur texten har präglats av och präglar samhället i övrigt. Syftet med detta är att 

fastställa på vilket sätt texter och den diskursiva praktiken (produktion, konsumtion och 

distribution av texter) både bidrar till bibehållandet och omformandet av olika strukturer och 

förhållanden i samhället, sociala relationer, maktrelationer och sätt att betrakta och förhålla 

sig till omvärlden på. Utgångspunkten är att en medvetenhet om hur exempelvis ojämlika 

maktförhållanden återskapas är en förutsättning för att förändring av desamma ska bli möjlig. 

Kritisk diskursanalys grundar sig i det här fallet till viss del på marxistiska idéer och ställer 

sig därmed på de svaga samhällsgruppernas sida.53

       Det existerar emellertid inte endast en enda modell för kritisk diskursanalys utan flera 

med inbördes likheter och skillnader. I avsnittet som följer avser jag att kortfattat beskriva 

Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys eftersom materialet i denna uppsats 

kommer att analyseras utifrån hans modell. Beskrivningen kommer att koncentreras kring det 

som skiljer hans modell från andra inom den kritiska diskursanalysforskningen.       

Fairclough beskriver sin användning av begreppet diskurs på följande sätt:

In using the term discourse, I am proposing to regard language use as a form of 

social practice, rather than a purely individual activity or a reflex of situational 

variables. This has various implications. Firstly, it implies that discourse is a 

mode of action, one form in which people may act upon the world and especially

upon each other, as well as a mode of representations54.

Fairclough tycks följaktligen använda begreppet diskurs på två sätt. I den ena betydelsen 

placeras ett likhetstecken mellan diskurs och språkbruk som en del av social praktik, medan 

                                                
53 Winter Jörgensen & Philips 2000.
54 Fairclough 1992 s 63.
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den andra användningen av begreppet betonar att diskurs utgör handlingsmönster samt sätt att 

tala om och förstå världen på med utgångspunkt i ett visst perspektiv, en viss verksamhet. 

Diskurs består därmed till största delen av lingvistiska komponenter enligt Faircloughs 

definition. 

       Fairclough menar att en diskurs har tre funktioner. För det första bidrar den till att 

konstruera sociala identiteter (identitetsfunktion), för det andra till att skapa sociala relationer 

mellan människor (relationell funktion) och för det tredje till att skapa kunskapssystem och 

trosföreställningar (ideationell funktion). Faircloughs teori om diskurs kan sammanfattas i en 

tredimensionell modell. Kärnan utgörs av de texter av skilda slag som produceras, 

konsumeras och distribueras i den diskursiva praktiken som i sin tur ingår i en verksamhets 

sociala praktik. Därav följer att det i stort sett råder ett ömsesidigt beroende- och 

påverkandeförhållande mellan texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Vid 

diskursanalys måste därför samtliga av dessa dimensioner analyseras. 

       Faircloughs kritiska diskursanalysmetod är textorienterad, men det är inte frågan om 

enbart lingvistisk textanalys utan i hans modell kombineras element från tre traditioner med 

varandra. Dessa tre är:

1) Lingvistisk textanalys i syfte att utröna hur diskursen med språkliga medel uttrycks i 

en text.

2) Mikrosociologisk teori inom sociologin. Analys av verksamheten som diskursen och 

följaktligen de texter som produceras inom den diskursiva praktiken är en del av 

(situationskontext).

3) Makrosociologisk analys. Analys av diskursens och dess texters relation till övriga 

samhället (övergripande kulturkontext). 

       

       De mikro -och makrosociologiska analyserna kan sammanfattas med begreppet kontext. 

Genom diskursanalysen synliggörs sambanden mellan text, social praktik och samhälle. 

Relationerna mellan dessa är dock mycket komplexa och inte stabila över tid utan 

föränderliga. Diskursanalys kan därför med fördel användas vid historiska undersökningar av 

kontinuitet och förändring inom olika områden i samhället och inte minst i en analys av brott 

såsom våldtäkt.
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4.1.3 Att tillämpa av Faircloughs modell 

Lennart Hellspong och Per Ledin har utarbetat en modell för diskursanalys som bygger på 

Faircloughs kritiska diskursanalys.55 I denna finns verktyg för att i enlighet med Faircloughs 

modell göra sociologisk analys av kontexten och lingvistisk analys av textens språkliga 

utformning (textuell struktur), innehåll (ideationell struktur) samt interpersonella struktur 

(relationen mellan sändare och mottagare). Jag har valt att utgå ifrån Hellspongs & Ledins 

textanalysmodell i undersökningen av rättsmaterialet. Analysen kommer att koncentreras till 

kontexten och den ideationella strukturen eftersom jag anser att dessa delar är mest relevanta 

för att besvara mina frågeställningar.

Kontext

Kontext betyder ”tillsammans med texten”56. För att bland annat förstå texters budskap och 

utformning måste vi exempelvis veta i vilket syfte texten har skapats, av vem och för vem. 

Sådana frågor har med kontexten att göra. Denna kan undersökas på tre olika nivåer: 

situationskontexten (det omedelbara sammanhanget), den intertextuella kontexten (textens 

relation till andra typer av texter) samt kulturkontexten (textens relation till samhället i vid 

bemärkelse). Situationskontexten analyseras utifrån frågor som handlar om i vilken 

verksamhet texten har skapats i och används inom, textens syfte, vem/vilka texten är avsedd 

för (mottagare) samt vem som författat den eller står som ansvarig för dess innehåll (sändare). 

Sändaren kan vara en eller flera enskilda personer eller en institution. När det gäller en texts 

utformning är frågor som rör vilken genre texten tillhör och med vilken kod (språklig stilnivå) 

den förmedlar sitt budskap relevanta. Den intertextuella kontexten behandlar aspekter som har 

med textens förhållande till andra texter att göra medan kulturkontexten handlar om textens 

förhållande till det övriga samhället.

Ideationell struktur

En ideationell analys innebär en detaljerad granskning av en texts innehåll.57 Syftet med en 

sådan är bland annat att fastställa om texten behandlar ett eller flera ämnen, det vill säga om 

den är monotematisk eller heterotematisk. Nästa steg är att avgöra hur teman i olika avsnitt 

förhåller sig till det övergripande huvudämnet (makrotemat) samt om temana är utsagda eller 

underförstådda. Därefter undersöks vilka påståenden (propositioner) om temana som 

                                                
55 Hellspong & Ledin 1997.
56 Hellspong & Ledin 1997 s 49f.
57 Hellspong & Ledin 1997 s 115.
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framträder, vilken information som sändaren utgår från att mottagaren känner till sedan 

tidigare (presuppositioner) samt om propositionerna framförs som handlingar, händelser, 

tillstånd eller mentala processer.  I fråga om propositioner är det också intressant att 

undersöka deras verklighetsförankring. Det är skillnad på om något framställs som ett faktum 

eller om det exempelvis framställs som troligt. Textens perspektiv är också av intresse att 

studera. 

4.2 Genus som analytiskt begrepp i forskning om våldtäkt

Synen på våldtäkt är som tidigare nämnts nära förknippad med synen på genus. Hur vi ser på 

våldtäkt är till stor del avhängigt av hur vi ser på manligt och kvinnligt. Våldtäkt och genus 

har studerats och analyserats av forskare inom olika discipliner och utifrån olika syften och 

med skilda frågeställningar. 

       Med genus avses vanligen föreställningar om manligt och kvinnligt samt 

maktrelationerna mellan könen, men det tycks inte finnas en enda allmänt vedertagen 

definition på genus, utan olika forskare har olika syn på vad genus grundar sig på. 

Förhållandet mellan biologiskt kön och socialt kön och vilket av dem som utgör grund för det 

andra har vållat mycket debatt. En del menar att det sociala könet är avhängigt det biologiska. 

Manligheten har sitt ursprung i mäns biologi och på motsvarande sätt härstammar 

kvinnligheten från kvinnors biologi. Könsrollerna blir på det sättet biologiskt determinerade 

och därmed oföränderliga.58

       Sociobiologin är en av de teorier som framhåller biologins betydelse. Förklaringar till att 

män i allmänhet är mer aggressiva än kvinnor har enligt denna teori sin grund i evolutionen. 

Syftet med aggressiviteten är att trygga fortplantningen för att mannen därigenom ska få föra 

sina gener vidare. Våldtäkt kan bli nödvändigt för att uppnå detta mål. Brottet förklaras 

därmed genetiskt utifrån ett sådant perspektiv.59

       Motsatsen till biologiskt inriktade förklaringar utgörs av socialkonstruktivistiska teorier 

som istället betraktar könsskillnader som socialt och kulturellt konstruerade, det vill säga som 

produkter av den sociala interaktionen mellan människor, och de skapas i relation till 

varandra. Mäns våld förklaras som ett sätt att utöva makt och kontroll över det motsatta könet.  

       Enligt Inger Lövkrona kan biologism och socialkonstruktivism uppfattas som motpoler på 

en skala på vilken de flesta forskare kan inplaceras. Båda förklaringsmodellerna har 

emellertid utsatts för kritik. Den biologiska modellen har anklagats för att vara alltför 

                                                
58 Lövkrona 2001(b) s 33-46.
59 Lövkrona 2001 (b) s 33-46.
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deterministisk. Om våldtäkt och annat våld mot kvinnor är ett resultat av mäns genetiska 

konstruktion är det i grunden omöjligt att förändra och omöjligt att studera ur ett historiskt 

förändringsperspektiv. En del konstruktivistiska teorier har å andra sidan kritiserats för att i 

alltför hög utsträckning bortse ifrån de biologiska skillnader som trots allt föreligger.60     

       Medan förklaringarna till uppkomsten av manligt och kvinnligt varierar tycks flertalet 

genusteoretiker erkänna förekomsten av ett ojämlikt maktförhållande mellan könen. Det 

manliga värderas högre än det kvinnliga. Orsakerna till varför det är så är inte heller lätta att 

urskilja och även här finns det flera olika förklaringsmodeller. Vad som förknippas med 

manlighet respektive kvinnlighet är inte heller något som är en gång för alla givet utan 

förändras över tid och till följd av inverkan från olika faktorer.  

       Margaretha Järvinen för i en artikel i Kvinnovetenskaplig Tidskrift en intressant 

diskussion om olika sätt att se på genus.61 Hon menar att vissa genusteoretiker tycks uppfatta 

genus som ett skal runt det biologiska könet och i så fall tenderar genus att mer eller mindre 

determineras av det biologiska.  På motsvarande sätt riskerar vissa forskares tendens att helt 

bortse från biologins betydelse att leda till social determinism, vilket är precis lika fruktlöst. 

Järvinen föreslår att genusanalyserna istället bör inriktas på att studera vad som uppfattas som 

biologiskt respektive socialt bestämt under en viss period i ett visst samhälle. På det sättet 

tilldelas såväl det biologiska som det sociala betydelse för de vid en viss tidpunkt rådande 

föreställningarna om könen, men forskningen fastnar inte i meningslösa försök att besvara en 

fråga som kanske egentligen är av mindre betydelse jämfört med andra mer angelägna 

frågor.62 På senare år har intresset för att kombinera konstruktivistiska teorier med biologiska 

ökat, men det har visat sig vara relativt svårt och någon sådan teori har ännu inte utvecklats.63  

       En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid genusanalyser är det faktum att grupperna 

kvinnor respektive män inte är homogena utan sådant som ålder, civilstånd, klass och etnicitet 

leder till en samtidig existens av olika kvinnligheter och manligheter i en och samma kultur. 

Det är viktigt att man inom genusforskningen är medveten om detta och verkligen inkluderar 

sådana faktorer i genusanalyserna. I annat fall tenderar resultaten att bli både felaktiga och 

missvisande.64 I värsta fall kan konsekvensen av en oreflekterad forskning om genus bli att 

denna bidrar till att skapa och återskapa ojämlika maktförhållanden inom grupperna kvinnor 

och män. Paulina de los Reyes varnar för detta och menar att svenska genusforskare i stor 

                                                
60 Lövkrona 2001 (b) s 33-46.
61 Järvinen 1996 s 47-62.
62 Järvinen 1996 s 47-62.
63 Lövkrona 2001(a) s 24f.
64 Lindstedt Cronberg 1997.
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utsträckning har underlåtit att kombinera genus med ovan nämnda faktorer med en 

onyanserad bild av kvinnligheten som följd, det vill säga den vita heterosexuella 

medelklasskvinnan reproduceras som norm.65 Detsamma gäller naturligtvis vid analyser av 

män och manlighet.

       Jag ansluter mig till ett konstruktivistiskt perspektiv där föreställningar om manligt och 

kvinnligt och synen på våldtäkt betraktas som socialt och kulturellt skapade. 

4.2.1 Att tillämpa genus som analytiskt begrepp 

Det finns olika teorier om genus. En central och tongivande genusteori inom historisk 

forskning är genusteoretikern Yvonne Hirdmans.66 Hennes teori går i korthet ut på att genus 

betraktas som ett system av sociala och kulturella processer som leder till att det skapas vissa 

föreställningar och förväntningar på hur män respektive kvinnor ska vara och bete sig. 

Skillnader i synen på män respektive kvinnor är därmed inte biologiskt betingade utan ett 

utslag av sociala och kulturella processer. Dessa föreställningar överförs sedan mellan 

generationerna bland annat via socialisationen av pojkar och flickor. På det sättet upprätthålls 

och återskapas genussystemet.  Systemet är inte en gång för alla givet, utan det förändras över 

tid och till följd av olika orsaker. 

       Enligt Hirdman bygger genussystemet på två principer. Den ena är principen om 

dikotomi, det vill säga en tanke om att manligt och kvinnligt bör hållas åtskilda. Principen om 

åtskillnad är tydlig inom samtliga sfärer i samhället. Den visar sig bland annat i det faktum att 

vissa egenskaper uppfattas som manliga och andra som kvinnliga och vissa arbeten 

förknippas med män och andra med kvinnor. Denna isärhållandets princip är tydlig i 

formuleringen ”man tager kvinna med våld” i 1734 års lag.  Principen har växt fram ur 

människans behov av att strukturera företeelser i omvärlden. Den andra principen är den om 

hierarki. Åtskillnaden mellan könen har frambringat en hierarki som innebär att förhållandet 

mellan män och kvinnor inte är jämställt. Männen har utsetts till norm (”man” är man och 

människa) och är därför överordnade kvinnorna. Hirdman anser därför att sorteringen av 

könen (genussystemet) är både meningsskapande och maktskapande. Meningsskapande i 

betydelsen att genussystemet bidrar till att skapa ordning i tillvaron och maktskapande på 

grund av att sorteringen även leder till att det grundläggs ett ojämlikt maktförhållande mellan 

könen eftersom mannen har blivit normen mot vilken kvinnan jämförs och underordnas. 

                                                
65 De los Reyes 2004 s. 189-208.
66 Hirdman 1993 s 146-161.
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       Isärhållandet bygger helt enkelt på att olikheter mellan könen framhävs medan de 

betydande likheterna tonas ned. Om likheterna istället lyfts fram och kvinnor och män 

exempelvis tillåts arbeta med sådant som traditionellt sett har associerats med det motsatta 

könet kommer principen om åtskillnad att försvagas. Då denna princip förlorar i giltighet 

förlorar även den hierarkiska princip som innebär att männen utgör normen kraft. En 

förändring av systemet i riktning mot jämlikhet kan då ske. 

       I denna uppsats har jag valt att utgå ifrån Anita Göranssons genusteori vilken i flera 

avseenden påminner om Hirdmans. Anledningen till att valet av teori föll på Göranssons är att 

hennes och Faircloughs teorier har en gemensam utgångspunkt genom att båda är marxistiskt 

inspirerade.   

       Anita Göransson visar i en artikel i Häften för kritiska studier hur historiematerialistiska 

element med fördel kan kombineras med poststrukturalistisk analys i genusforskning.67

Realistiskt grundade teorier såsom historiematerialismen betonar materiella förhållanden och 

söker hitta förklaringar till individens möjligheter att styra över historisk förändring och 

dennes roll i återskapandet av maktförhållanden. 

       Vissa poststrukturalistiska teorier utgår från att mening utvinns genom bildandet av 

motsatspar där de ingående parterna inte är jämbördiga utan hierarkiskt ordnade i förhållande 

till varandra. Genom att synliggöra detta blir förändring möjlig. En utgångspunkt i dessa 

teorier är språkets centrala roll i interaktionen mellan människor och därför blir språklig 

analys ett sätt att synliggöra exempelvis maktasymmetrier. Skapandet av motsatspar med 

hierarkiskt ordnade delar har tilltalat en del genusforskare som har insett möjligheten att på 

detta sätt analysera och begripliggöra skapandet av manligt och kvinnligt samt relationen dem 

emellan.

       Enligt Göransson handlar kritiken som framförts mot poststrukturalistiska teorier om att 

de inte fullt ut kan förklara hur förändring över tid blir möjlig och vilka möjligheter 

människor som historiska subjekt, skapare av historien, har att påverka utvecklingen i någon 

riktning. Inte heller orsakerna till förändringar ges mycket utrymme i dessa teorier. Dessa 

teorier brister även när det gäller att knyta maktasymmetrier till exempelvis faktorer av 

materiell karaktär såsom ekonomiska förhållanden. Poststrukturalistiska teoretiker betraktar 

dock innehållet i manligt och kvinnligt som föränderligt över tid och beroende på situation 

och sammanhang.       

                                                
67 Göransson 1998 s 3-26.
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       På frågan om hur mening knyts till materialitet svarar Göransson att: ”Å ena sidan är den 

knuten till våra kroppar (det vill säga den feminina principen eller kvinnligheten är primärt 

knuten till fysiska kvinnor, och manligheten till fysiska män), å andra sidan är den knuten till 

samhälleliga maktbaser (det vill säga den maskulina principen uttrycker en position i 

förhållande till specifika maktbaser, och den feminina positionen uttrycker en annan position) 

(…) Det är svårt att separera de två aspekterna -kroppar och samhälleliga maktbaser –helt 

eftersom de påverkar varandra”68.

       Det manliga är överordnat det kvinnliga på samtliga nivåer i samhället. Göranssons teori, 

som jag tolkar den, går ut på att skapa en syntes genom att kombinera diskursanalys för att 

synliggöra maktförhållanden med historiematerialistisk analys av hur materiella maktbaser 

förändras. I fråga om genus menar hon att det är sättet på vilket manligheten skapas och 

återskapas på grund av sin anknytning till makt som gör den till det primära analysobjektet i 

genusanalysen. Kvinnligheten består av ”det som blir över när manligheten konstruerats, en 

historisk restpost”69. Kvinnligheten skapas som en motsats till manligheten och på ett 

underordnat sätt i förhållande till manligheten. Göranssons teori uppvisar här stora likheter 

med Yvonne Hirdmans. I likhet med Hirdman pekar Göransson på motsatsförhållandet mellan 

manligt och kvinnligt och den hierarkiska ordningen dem emellan. Göransson anser också att 

åtskillnaden är meningsskapande. Vidare menar Göransson att förändringar i relationen 

mellan könen hänger samman med samhällsförändringar, vilka leder till att andra positioner 

förknippas med makt. Samhällsförändringar kan dock inte föregås av förändringar i relationen 

mellan könen eftersom ”Könsrelationer förändras inte spontant, och de har ingen egen 

dynamik”70. Här skiljer sig Göranssons teori följaktligen från Hirdmans emedan Hirdman 

anser att genusordningen är den grundläggande ordningen som påverkar och ligger till grund 

för organiseringen av övriga områden i samhället. Genus är en egen historisk drivkraft för 

förändring.71   

       Det som skapar och förändrar makten skiljer sig åt mellan samhällen och varierar även 

över tid. Förändringar i fråga om makten leder till förändringar i manligheten eftersom 

manligheten står i ett slags beroendeförhållande till makten (associeras med makt). Även 

förändringar av kvinnligheten leder till förändringar i manligheten för att åtskillnaden ska 

upprätthållas. 

                                                
68 Göransson 1998 s 8.
69 Göransson 1998 s 8.
70 Sjöberg 2001 s 184.
71 Göransson 1998 s 3-26.
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       Det existerar emellertid inte en enda form av makt utan olika typer av makt återfinns på 

olika nivåer. Därav följer att det finns flera former av manlighet respektive kvinnlighet som 

motsvarar de olika formerna av makt. Såväl de olika formerna av makt som de varierande 

formerna av manlighet och kvinnlighet är hierarkiskt ordnade. 

       Göransson avslutar med att slå fast att kunskap om förhållandena är vägen till att förändra 

desamma.

4.3 Material

Nedan presenteras materialet som jag använder mig av i analysen för att besvara mina 

frågeställningar. 

Kristoffers landslag från 1442 

Paragrafen angående våldtäkt lyder som följer:

”Våldtager någon en kvinna, blir han gripen på färsk gärning och vittna så tolv män, 
då skall häradshövdingen genast skära upp budkavle och stämma till ting och döma 
honom under svärd och ej längre uppskjuta det. Om någon tager emot lösen för honom,
böte han fyrtio marker, konungens ensak, och lämne åter lösenssumman; hälften tage 
kvinnan och hälften konungen. Nu är han ej tagen på bar gärning; tillvitar kvinnan
honom, att han med våld har utfört sin onda vilja, eller säger, att han brottades med
henne och kunde ej få sin vilja fram, synas då kläderna rivna på honom eller henne
och därtill blånad eller blodvite, eller höres rop och åkallan, det skall häradsnämnd
pröva och rannsaka. Fälla de honom, då har han brutit edsöret”72.

1734 års lag

I 1734 års lag behandlas våldtäkt och andra brott begångna mot kvinnor i ett avsnitt med 

rubriken ”Om qvinnofrid” i kapitel 22 i Missgärningsbalken. Paragraf nummer 1-4 rör 

våldtäkt.73

”XXII.CAP.
Om qvinnofrid
1.§. Tager man qvinno med våld, och emot hennes vilja främjar sin onda lusta, och varder lagliga thertil vunnen; 
miste lifvet, och qvinnan vare saklös. Ej må ock någor henne thet förvita, vid fyratijo dalers bot. Gitter han ej 
fullborda sin onda vilja, böte ändå för våldet hundrade daler. Varder han i thy dräpen; ligge ogild. Häfdar man 
afvita qvinno, eller then , som ej fyldt tolf åhr; vare lag samma.
2.§. Nu är qvinna våldtagen, och gifver thet ej genast tilkänna, och kärer ej ther å vid nästa Häradsting, eller 
inom en månad in för Rätten i staden; hafve sedan ej macht at öfver våldet klaga, ther hon ej laga förfall viser.
3.§. Hvar som med våld tager och bortförer annars mans hustru, eller fästeqvinno, mot hennes vilja; miste lifvet, 
äntå at han henne ej häfdadt hafver. Kommer häfd ther til; hafve och förverkadt alt sitt lösa gods.

                                                
72 Schlyter 1869 s 275.

73 Sveriges rikes lag 1734, utgiven i faksimile 1984.
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4.§. Förer någor bort med våld mö, eller enka, som ej fäst är; hafve förbrutit sitt lösa gods, och plichte thertil
med en månads fängelse vid vatn och bröd. Häfdar han henne, mot hennes vilja; miste lif och lösören, som sagdt 
är.”74

Våldtäktsmål 1634-1734

Att hitta våldtäktsmål från äldre tidsperioder är inte det lättaste åtminstone inte för någon som 

saknar vana både i att söka i arkiv och att läsa äldre handskrifter. Antalet rättsfall angående 

våldtäkt är dessutom få från tiden före mitten av 1900-talet.75 I slutet av Karin Hassan 

Janssons avhandling Kvinnofrid –synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-

1800 finns en detaljerad förteckning över de fall som hon har analyserat. Där fann jag 

följande refererade fall och eftersom jag är intresserad av lokalhistoria och sedan tidigare hade 

tillgång till överrättsdomarna i dessa fall föll valet på dem.

 Allbo häradsrätts dombok från år 1634: Om våldtäkt, lönskaläge och graviditet

Den gravida Elin står inför rätta åtalad för lönskaläge och uppger att barnafadern är en gift fransos vid namn 
Anthoine Le Minneu. De möttes enligt Elin då hon vid ett tillfälle var på väg hem från kyrkan. Han våldtar 
henne enligt Elin, men mannen ifråga nekar och Elin kan inte bevisa att våldtäkten ägt rum. Ärendet skjuts upp 
till efter det att Elin har fött och Anthoine uppmanas att skaffa fram bevis på var han höll till vid tillfället då 
våldtäkten ska ha ägt rum eftersom han säger sig inte ha varit i närheten av kyrkan. 

 Allbo häradsrätts dombok från år 1707: Om grov misshandel och ofullbordad våldtäkt

Den sachsiske fången Veit Bornharken anklagas av fältväbeln Jöns Ströbergs hustru Annicka Jakobsdotter för att 
ha utsatt henne för grov misshandel och försök till våldtäkt. Annicka berättar att hon en söndagskväll i juni mött 
denne man på vägen mellan storgårdarna Hunna och Torp i Skatelövs socken. Han tog tag i hästens betsel med 
ena handen och med andra tog han tag i hennes kläder. Han ber att få ha samlag med henne, men hon nekar och 
undrar ”Hvad är thet för ett skälmstal? Och hvad är I för en karl som begärer sådant av en redelig krigsmans 
hustru”.  Han framhärdar och menar att det inte är en fråga om huruvida hon vill eller inte utan hon ska ge 
honom det han vill ha. Annicka säger sig förlita sig på att Gud kommer att förhindra det.  Bornharken sliter då 
tag i henne och försöker genom olika former av grova våldshandlingar med och utan tillhygge genomdriva sin 
vilja och ha samlag med henne. Hon kämpar emot av alla sina krafter och ropar så högt hon kan. Prostens son i 
Skatelöf hör hennes rop och antar att någon kommer att hjälpa henne. Detta berättar han senare för länsmannen. 
Ingen kommer dock för att hjälpa Annicka utan hon kämpar tappert emot och försöker till och med tala 
Bornharken tillrätta genom att vädja till hans förnuft. Hon ber honom att ”han ville låta henne sätta sig på sin 
häst, och inte sätta sitt lif så illa ut, genom en så stygg gärning som han nu, mot hennes villia, tänkt göra”. Han 
lyssnar emellertid inte utan fortsätter att misshandla henne och Annicka tror att hennes sista stund är kommen, 
men tack vare Guds ”stora, oändeliga nåd och beskydd” lyckas hon trots allvarliga skador mirakulöst överleva 
och dessutom undgå våldtäkt. Annicka anser att Weit bör dömas för svår misshandel, avsikten att döda henne 
samt för hans försök att våldta henne. Hon hänvisar även till den sorg som övergreppet på henne har förorsakat 
hennes man ”fältväbeln Jöns Ströberg, som tienat Kongl. Maj. Och Cronan i 27 åhr, och hela ofreden varit mot 
rikets fiende”. Vid rättegången erkänner Bornharken både misshandeln och våldtäktsförsöket, men skyller på att 
”han inte visste till sig då den onde anden brukade honom till en slik gärning”. Han ber därför om nåd. Rätten 
väger i sin bedömning in Bornharkens kraftiga övervåld och hans onda uppsåt att ”villia våldtaga thenna 
gudfrucktiga hustru Annicka Jakobsdotter, som af sin kyrkoherde, ärevördige Probsten Colliander och alla som 
henne känna, har ett gott låford och berömmeligt eftermäle”. Även hennes ”dygdiga förhållande i sin mans långa 
bortvaro” tas i beaktande. Rätten finner därför det lämpligt att döma Veit Bornharken till döden för sitt brott. 
Domen vidarebefordras till hovrätten för granskning. 

                                                
74 Sveriges rikes lag 1734, utgiven i faksimile, 1984.
75 Bergenlöv 2002 s 180.
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 Allbo häradsrätts dombok från år 1709: Från anklagelse om våldtäkt till 

lönskalägesdom

Löskånen Gunnil Nilsdotter anklagar kaptenen, högvälborne Johan Svinehufvud för att under vapenhot ha 
våldtagit henne på ett gärde. Välborne herr kaptenen svarar att han, som är en gammal man som ”sitt lefverne 
under Congl. Maj. Armé med ära genomgått” (vilket han har intyg på), med rent samvete kan säga att han är 
oskyldig. Han menar vidare att ”thet vore honom en outsäglig skymf, som så många gånger sin väria för fienden 
blottat, om han med den, en värnlös kvinnsperson skulle visa någon nedrighet”. Till sitt försvar åberopar han 
olika omständigheter som enligt honom talar för att han inte kan ha begått det brott som han anklagas för. Om 
hon hade våldtagits på gärdet borde hon väl ha kunnat tillkalla hjälp genom att ropa? Och varför gick hon inte 
runt i gårdarna efteråt och visade upp sönderrivna kläder och fysiska skador? Kaptenen misstänker att Gunnils 
avsikt är att, evemtuellt på uppdrag av kaptenens fiender, störta honom i olycka och livsfara. Detta är han 
emellertid inte förvånad över eftersom han ”sport henne löslighetens gränser hafva öferträdt förr, och därtill nu 
intet är vid sitt fulla förstånd, vilket Capitenen nu inte så noga kan säga”. Han är beredd att avlägga ed på att han 
är oskyldig och yrkar på att Gunnil ska straffas för sina falska anklagelser. På frågan om vilka bevis Gunnil har 
till stöd för sin anklagelse berättar hon bland annat att hon har fått veta att vittnen sett kaptenen avlägsna sig 
ifrån henne och därför uppfattat det som att de båda har haft umgänge med varandra. Gunnil tillfrågades också 
om kaptenen hade rivit sönder några av hennes kläder och det svarade hon att han hade gjort, men hon hade inte 
visat det för någon. Rätten frågade henne också om hon ansåg sig kunna binda kaptenen till ett brott förbundet 
med dödsstraff och Gunnil sade sig då inte känna till att han riskerade att dömas till döden. Hon hade anmält 
händelsen på grund av att hon hade uppmanats till det av en annan person samt på grund av att hon är gravid. Det 
slutar med att Gunnil tar tillbaka sin anklagelse om våldtäkt och säger att samlaget skett frivilligt. Kaptenen 
säger sig inte kunna minnas att han har haft umgänge med henne, men hävdar att det åtminstone inte har skett 
med våld, ”Men förr än han skall sväria sig fri, vill han hellre plikta”. Kaptenen erkänner tillsist umgänget och är 
beredd att plikta. Han bekänner samtidigt att han för över tjugo år sedan begått lönskaläge (sexuellt mellan 
ogifta) men att han har sonat sitt brott. Gunnil tillfrågas och erkänner att hon i onyktert tillstånd för några år 
sedan blev gravid utan att veta vem fadern var. Nu är hon återigen gravid och fadern är en gift målare som dock 
nekar till gärningen. Det faktum att Gunnil tidigare varit lösaktig och att hon nu har blivit gravid tillsammans 
med en gift man tas med i rättens bedömning och hon döms till att böta fem daler silvermynt.  Kaptenen döms 
till tio daler silvermynt. Böterna för parter fördubblas sedan på grund av att de begått lönskaläge och de döms 
därför även till kyrkoplikt.

 Allbo häradsrätts dombok från år 1734: Allmogeplågande förridare ställd inför rätta 

för upprepad våldtäkt

Den ökänt hårda och samvetslösa förridaren Daniel Wirstedt står inför rätta anklagad för att ha våldtagit Britta 
Månsdotter som mot sin vilja har skött boskap och hushållssysslor åt honom. Wirstedt uppger att han tidigare 
dömts för enkelt hor (sexuellt umgänge mellan en gift och en ogift) och att han är ”brydd för många kvinnor och 
legat med den eller den”. Han nekar dock till att ha haft sexuellt umgänge med Britta som enligt hans mening 
”antingen regeras av Satan eller vill bli hora”. Wirstedt har enligt Britta vid upprepade tillfällen på olika sätt 
misshandlat henne och tilltvingat sig samlag. Omständigheterna anges detaljerat. Våldet styrks av flera vittnen. 
Wirstedt står emellertid fast vid att han är oskyldig och säger sig till och med vara beredd att gå ed på det. 
Processen blev långdragen och rätten utredde svarandes tidigare sexuella förbindelser, skilsmässa och 
kyrkoplikt, men avkunnade ingen dom utan lämnade slutligen över ärendet till Göta hovrätt för slutgiltig dom.

 Protokoll från domstolsförhandlingarna från år 1634 finns refererade i Lindblom, Kjell, 1990: 

Vallonsläkter under 1600-talet, bd II, s 99-100. Övriga fall finns refererade i Lindberg, Helga, 

1966: Kärleksliv och människoöden: domboksutdrag  från 16- och 1700-talet, s 105-112, 57-

62, 42-46.
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4.4 Metod- och källkritik

Min undersökning baseras på refererade rättsfall vilket innebär att jag analyserar och drar 

slutsatser utifrån avskrifter, uttydningar och urval som någon annan har gjort. Mitt material 

utgörs därför av andrahandskällor vilket naturligtvis är en nackdel då jag personligen inte har 

sett originalhandlingarna och kan svara för att referaten/avskrifterna av dem är korrekta.  

Korrektheten är ju avhängig av en annan persons förmåga att tyda äldre handskrift. Jag är 

medveten om fördelarna med att använda förstahandskällor, men eftersom jag av ovan 

angivna skäl inte hade möjlighet att studera förstahandskällor i denna undersökning tvingas 

jag förlita mig på att referaten åtminstone i stora drag återger det väsentliga i respektive fall 

korrekt. Om felaktigheter i det återgivna materialet föreligger riskerar det emellertid att leda 

till felaktiga eller snedvridna resultat i denna undersökning.         

       Studiet av rättsligt material är värdefullt för att erhålla kunskap om bland annat gångna 

tiders normer och värderingar i olika frågor. De normer och värderingar som framträder vid 

en analys av sådana dokument kan i sin tur bidra till att ge oss en bild av hur samhället såg ut 

vid den aktuella tiden, hur människor såg på olika företeelser samt relationen mellan 

människor. Men i detta sammanhang bör det återigen påpekas att en undersökning aldrig kan 

ge oss en fullständig bild av hur verkligheten såg ut. Jag vill också påpeka att det utifrån 

enbart denna undersöknings resultat inte går att dra några generella slutsatser om synen på 

våldtäkt och genus i Sverige eller ens i den undersökta regionen vid denna tid eftersom min 

undersökning endast omfattar ett fåtal fall. Marie Lindstedt Cronberg påpekar i sin avhandling 

om ogifta mödrars situation under perioden 1680-1880 vikten av att känna till att det förekom 

betydande skillnader mellan olika delar av landet vid denna tid vilket gör det svårt att uttala 

sig om en annan del av landet än den som undersökningen rör.76  Inte desto mindre kan min 

undersökning ge en fingervisning om synen på våldtäkt och genus i samhället under den 

aktuella tidsperioden.

       Såväl kvantitativa som kvalitativa studier innebär subjektiv tolkning vilket betyder att 

resultaten till viss mån kommer att vara avhängiga av forskaren som person, med det menas 

att dennes bakgrund och tidigare erfarenheter utgör referensramar vid tolkandet av det som 

analyseras. Genom att försöka beskriva mina teoretiska utgångspunkter och tillvägagångssätt 

tydligt har jag försökt uppnå det som Stellan Dahlgren och Anders Florén kallar för 

intersubjektiv prövbarhet, det vill säga att andra ska kunna granska resultaten kritiskt och 

själva upprepa studien med liknande resultat.77

                                                
76 Lindstedt Cronberg 1997.
77 Dahlgren & Florén 1996 s 12.
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       Ett annat problem som rör historisk forskning generellt är att alla forskare är färgade av 

sin samtid och följden kan lätt bli att händelser i det förflutna betraktas från ett för betraktaren 

nutida perspektiv. Ulrika Kärnborg slår i sin biografi om Fredrika Bremer fast att ”Hur man 

än tittar tillbaka inser man att det är omöjligt att skildra dåtiden utan att kika på den genom 

nutidens raster”78. Risken för anakronismer undviks dock genom kunskap om kontexten.

       En undersöknings resultat är naturligtvis även avhängigt av vilka teoretiska 

utgångspunkter och analysredskap som har använts. I denna uppsats analyseras materialet 

utifrån Faircloughs kritiska diskursanalysmodell och Anita Göranssons genusteori. Om andra 

metoder och teorier hade använts istället hade resultaten delvis sett annorlunda ut, vilket den 

tidigare forskningen ger exempel på. 

5. Diskurs- och genusanalys av lag och praxis

Inledningsvis presenteras, uppdelat i två avsnitt, diskursanalysen av den kontext som både 

1734 års lag och de fyra rättsfallen ingår i, det vill säga den diskurs som texterna är en del av, 

texternas relation till texter producerade inom andra diskurser, samt texternas (ytterst 

diskursens) förhållande till det övriga samhället. Därefter redovisas resultatet av 

diskursanalysen av texternas ideationella struktur även det uppdelat i två avsnitt. I avsnitt 5.4

Komparation och analys av synen på våldtäkt och genus i lag och praxis redovisas och 

diskuteras likheter och skillnader i synen på våldtäkt och genus i 1734 års lag jämfört med 

praxis. Även svaret på frågeställningen som rör huruvida lagändringarna som infördes 1734 

möjligen kan ha införts i praxis redan tidigare redovisas här.

5.1 Kontext

Lagtext

1734 års lag har producerats inom verksamheten rättsskipning och lagstiftning och ingår 

följaktligen i en juridisk diskurs eller mer specifikt den juridiska diskursen kring våldtäkt då 

samtliga de undersökta paragraferna rör detta brott. Syftet med den undersökta lagtexten är att 

upplysa jurister och den övriga delen av befolkningen om vilka normer som ska gälla 

angående våldtäkt, vilka omständigheter som betraktas som försvårande respektive 

förmildrande samt vilka straff beroende på omständigheter som ska utdömas. Sändare är 

lagstiftarna eller med andra ord de jurister och andra experter som på ett eller annat sätt har 

varit delaktiga i lagens tillkomst, och mottagare är befolkningen. Lagen ska gälla lika för alla 

                                                
78 Kärnborg 2001 s 15.
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och berör därför samtliga grupper i samhället. Relationen mellan sändare och mottagare är 

emellertid asymmetrisk eftersom lagstiftarna tillhör en grupp av individer som i genomsnitt 

har mer makt än flertalet andra grupper. Då normer och värderingar förändras över tid är 

lagars giltighet begränsad och gäller endast från och med tillkomsten och fram till det att nya 

lagändringar träder i kraft. Genren är lagtext, vilket gör att en juridisk kod har använts samt 

att texten är utformade i enlighet med ett visst textmönster som innebär ett uppräknande av 

paragrafer. Detta språkbruk och textmönster är tydligt i den analyserade lagtexten och visar på 

en stark vertikal intertextualitet, det vill säga att den är skrivna enligt det mönster som 

lagtexter traditionellt är utformade efter. 

       För att ett samhälle ska fungera måste vissa regler gälla och lagen spelar därför en viktig 

roll när det gäller att förmedla vilka regler som gäller och hur överträdelser mot dessa 

bestraffas. Synen på olika företeelser och brott förändras dock i takt med att samhället i övrigt 

genomgår förändringar. Sambandet mellan lag och samhälle är därför tydligt. Lagtexterna 

representerar främst lagstiftarnas syn på vilka normer som ska råda i samhället, men för att 

lagarna ska fungera måste de även ha en viss förankring hos övriga grupper och kan indirekt 

till viss del avspegla andra gruppers syn på brott och straff. Lagarna modifieras med tiden 

bland annat till följd av att människor bryter mot dem och lagändringar är därför inte sällan ett 

resultat av påverkan underifrån.

Praxis

Protokollen från våldtäktsmålen ingår i verksamheten rättsskipning och för att ytterligare 

specificera kan dessa texter sägas tillhöra en juridisk diskurs kring våldtäkt då det är 

anklagelser om våldtäkt som är föremål för den rättsliga prövningen. Syftet med 

verksamheten som texterna är en del av är att skipa rättvisa och protokollens funktion är att 

redogöra för det som sagts och beslutats vid rättegången, med andra ord parternas versioner 

av det inträffade, eventuella vittnens utsagor och de inblandades svar på olika frågor som 

ställts av rättens ledamöter samt upplysa om det beslut som har fattats, det vill säga den dom 

som överläggningarna slutligen har resulterat i. Texternas producenter utgörs av de 

involverade personerna vid respektive rättegång och det som har sagts har nedtecknats av en 

skrivare. Mediet som rättsprotokoll förmedlas via är domböcker. Relationen mellan 

deltagarna i kommunikationsprocessen runt texten är asymmetrisk i fråga om makt. De olika 

kategorierna av jurister förfogar i egenskap av sina ämbeten över mer makt över käranden, 

svaranden och eventuella övriga än vice versa om inte annat i rättegångssituationen. Även 

mellan målsägaren och den åtalade kan det råda ett asymmetriskt förhållande beroende på 
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respektive parts position i samhället. Personer med höga positioner har tillgång till mer makt 

än de med lägre status.  

       Mottagare är till viss del käranden och svaranden då de förmodligen har rätt att i 

efterhand ta del av det som skrivaren noterade vid rättegången, men främst antar jag att 

mottagarna utgörs av andra jurister då protokoll från olika rättsfall kan fungera som 

vägledning i andra liknade mål. Det är även viktigt för rättssäkerheten att protokoll förs bland 

annat för att förhindra att godtyckliga beslut fattas. Protokollen spelar även en viktig roll för 

att synliggöra såväl vanliga människors som juristers syn på olika brott vid olika tidpunkter. 

Vid en jämförelse mellan lag och praxis blir det tydligt i vilken mån lagparagrafer 

överrensstämmer med gemene mans normer och värderingar. Samhällsförändringar leder till 

förändringar i synen på olika brott och dessa förändringar syns inte sällan först i praxis för att 

vid ett senare skede resultera i lagändringar. 

       I likhet med lagtexter författas protokoll efter särskilda textmönster och vilar därför på en 

relativt stark vertikal intertextualitet. Domstolsprotokoll kan sägas bilda en egen genre som 

eventuellt medger större friheter i fråga om språkbruk och disposition jämfört med genren 

lagtext. Ordval, meningsbyggnad och inte minst stavning är förvisso till en del avhängigt av 

den som har författat protokollet, men jag utgår ifrån att texternas språk motsvarar ett för 

tiden vårdat skriftspråk och jag bedömer att en relativt bred kod nyttjas i texterna vilket gör 

dem tillgängliga för fler. Lagtexter är förmodligen i högre utsträckning än protokoll bundna 

till att följa vissa riktlinjer som utvecklats inom den genre som de tillhör. De två genrerna har 

dock en del gemensamt då de ingår i samma verksamhet. 

          

5.2 Ideationell analys 

Den innehållsmässiga analysen av lagtexten och rättsfallen presenteras i varsitt avsnitt. 

5.2.1 1734 års lag

I 1734 års lag behandlas våldtäkt i Mifsgierningsbalkens tjugoandra kapitel under rubriken 

Om qvinnofrid. Paragraf nummer 1 till och med 4 handlar om olika brott som rör sexuella 

övergrepp och dess påföljder.

        Jag har valt att betrakta dessa paragrafer som tillsammans utgörande en text. Textens 

övergripande tema är brott mot kvinnofriden och var och en av paragraferna innehåller ett 

mikrotema i form av en beskrivning av ett brott mot kvinnofriden. Texten kan därför anses 

vara monotematisk eftersom alla mikroteman kan underordnas ett övergripande makrotema. 
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Makropropositionen kan sägas vara ”Den man som begår något av följande brott mot en 

kvinna kommer att för respektive brott straffas på det sätt som anges”.

       I alla texter förekommer presuppositioner, det vill säga information som sändaren tar för 

givet att mottagaren har kunskap om. I paragraf 1 återfinns ett exempel på detta. Där anges att 

när gärningsmannen är dömd ska ”qvinnan vare saklös. Ej må ock någor henne thet förvita”. 

Detta betyder att saken då är utredd, och kvinnan har ingen anledning att känna skam 

eftersom hennes ära därmed är återupprättad. Ingen har heller rätt att använda det inträffade 

emot henne. Att i lagen betona detta att kvinnan är fri ifrån skam och skuld efter domen visar 

att brottet var förknippat med skam och förlust av ära även för offrets del, men en fällande 

dom friade offret från skam och återupprättade äran. Om rätten fann bevisningen otillräcklig 

och den åtalade gick fri kunde följden bli att kvinnan ansågs ha samtyckt till samlag och 

därmed uppfattades som lösaktig vilket var förknippat med förlust av ära. Utomäktenskapligt 

sexuellt umgänge var dessutom straffbart och kvinnan kunde komma att dömas för antingen 

lönskaläge om hon var ogift eller hor om hon var gift. Det faktum att kvinnor kan ha 

uppfattats som potentiellt medskyldiga fram till dess att en fällande dom avkunnats innebär att 

de i någon mening intagit en subjektsposition även om det var mannen som uppfattades som 

den drivande vid sexuellt umgänge. Kvinnor förväntades aktivt försvara sig mot männens 

”onda lustar” och skulle enligt Kristoffers landslag, såvida gärningsmannen ej togs på bar 

gärning, ha ropat för att tillkalla hjälp, kunnat visa upp sönderrivna kläder (antingen sina egna 

eller förövarens) samt fysiska skador för att en domstol skulle pröva fallet. Dessa 

formuleringar återfinns emellertid inte i 1734 års lag, men det kan bero på att detta togs för 

givet och inte längre ansågs nödvändigt att nedteckna. Hursomhelst innebar troligtvis inte att 

det blev lättare för kvinnor att få män fällda för våldtäkt. Problemet var då som nu att det är 

svårt att, särskilt i efterhand, bevisa att en våldtäkt har ägt rum. Tidigare forskning har visat 

att det i alla tider har varit svårt för kvinnor att få rätt.79 Att i 1734 års lag poängtera att 

”qvinnan vare saklös” om den rättsliga prövningen utfallit till hennes fördel och mannen fällts 

visar att lagstiftaren utgår från att det finns en möjlighet att andra människor kan tänkas 

utnyttja tillfället att fortsätta att skuldbelägga kvinnan. 

       Enligt min åsikt kan denna formulering i lagtexten ses som ett belägg för ärans betydelse 

i det dåtida samhället. Eva Österberg med flera andra forskare anser att heder och ära var 

oerhört viktigt för den tidens människor. Förlust av ära kunde betyda uteslutning ur 

gemenskapen, vilket var mycket allvarligt för den enskilde då gemenskapen spelade en 

                                                
79 Lennartsson 1999 s 296.
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avgörande roll i det tidigmoderna samhället.80 Niklas Eriksson som i en avhandling har 

undersökt människors syn på rätt och fel under tidigmodern tid håller med om att heder och 

ära var viktigt, men han anser sig dock inte ha funnit något i sin undersökning som talar för att 

hedern intog en så pass central roll i rättssystemet, som andra forskare menar.81

       Kvinnor var underordnade män och sågs, enligt vissa forskare, tidigare i historien som 

mäns ägodelar. Straffet för att med våld kidnappa en annan mans hustru eller fästmö mot 

hennes vilja är dödsstraff (paragraf 3) medan straffet för att med våld kidnappa en ogift 

kvinna eller änka endast leder till förlust av ägodelar samt fängelse i en månad (paragraf 4). 

Däremot straffas våldtäkt med döden oavsett om den våldtagna är gift eller ogift. Skillnaden i 

påföljd i paragraf 3 jämfört med paragraf 4 kan tas som intäkt för att en syn på kvinnor som 

ägodelar var förhärskande med följden att brott mot dem ansågs som brott främst mot de män 

som de tillhörde, men det behöver inte nödvändigtvis tolkas som att det innebär detsamma 

som att kvinnor sågs som ägodelar. Att straffet för att kidnappa en gift kvinna eller någon 

mans fästmö är högre kan istället bero på att fler individer drabbas av gärningen. Eva 

Bergenlöv tolkar det även som ett tecken på ”lagens starka värnande om äktenskapet”82 på 

grund av dess betydelse som grundläggande samhällsordning. Hon fortsätter med att 

konstatera att ”Sexualiteten hör äktenskapet till. Barn ska avlas av gifta par, annars skapas 

oreda och problem med försörjningen av barn”83.  

       Kvinnor var förvisso underordnade män, men att betrakta dem som ägodelar med följden 

att brott mot dem främst uppfattas som brott mot de män som de är döttrar, fästmör eller 

hustrur till anser jag är att dra alltför långtgående slutsatser. Jag väljer istället att ansluta mig 

till den forskning, som Eva Bergenlöv med flera företräder, vilken anser att våldtäkt och andra 

brott mot kvinnor även under äldre tid ansågs som brott mot dem, antingen som en kränkning 

av deras ära eller som ett brott mot dem som individer. Bergenlöv hänvisar bland annat till en 

formulering i paragrafen angående våldtäkt i Kristoffers landslag som lyder som följer: ”Om 

någon tager emot lösen för honom gärningsmannen, böte han fyrtio marker, konungens 

ensak, och lämne åter lösenssumman; hälften tage kvinnan och hälften konungen”84. Det är 

följaktligen kvinnan och inte hennes manliga släktingar som får del av en eventuell 

lösensumma eftersom det är hon och ingen annan som har skadats av brottet. 

                                                
80 Österberg 1995.
81 Eriksson 2003 s 91.
82 Bergenlöv 2002 s 201.
83 Bergenlöv 2002 s 202.
84 Bergenlöv 2002 s 193.



42

       Paragraferna i 1734 års lag innehåller inte heller något som tyder på att anhöriga mäns ära 

har skadats och ska kompenseras. Inte heller Bergenlövs undersökning av praxis ger för 

handen något som stödjer en uppfattning av våldtäkt som ett brott mot andra individer än den 

våldtagna kvinnan.       

       Propositionerna uttrycks vanligen som handlingar där förövaren (en man) är agent och 

kvinnan är den som utsätts för handlingen och därmed blir ett objekt. Hon är den som utsätts 

för våldtäkt, kidnappning eller lockas med av mannen. Detta tolkar jag som att en syn på 

männen som sexuellt aktiva och kvinnor som passiva dominerar inom rättsväsendet. 

Modaliteten i propositionerna i paragraf 3 och 5 är faktisk medan övriga propositioner 

uttrycks icke-faktiskt (antaganden). Ett aktörsperspektiv är tydligt i texten. Mannen utför brott 

mot kvinnan. Vidare är perspektivet ett utifrånperspektiv och ett fjärrperspektiv.

5.2.2 Analys av ideationell struktur i våldtäktsmålen

Nedan följer en gemensam analys av rättsfallens ideationella strukturen.

Ideationell analys

Syftet med samtliga av de undersökta texterna är att redogöra för parternas versioner av det 

inträffade, eventuella vittnens utsagor och de inblandades svar på olika frågor som ställts vid 

rättegången samt den dom som förhandlingarna slutligen resulterat i. För de tre senare 

våldtäktsmålen (1707, 1709, 1734) gäller att de är monotematiska då samtliga mikroteman 

behandlar sådant som rör rättens utredning av om en våldtäkt har begåtts och följaktligen kan 

inordnas under huvudtemat våldtäkt. Texterna inleds med att ärendet presenteras och namnen 

på käranden och svaranden anges. Makrotemat görs följaktligen explicit via positionering, 

medan mikrotemana är mer implicita. Efter inledningen följer målsägarens berättelse om det 

inträffade varpå svaranden avger sin version. Eventuella vittnen hörs och deras vittnesmål 

nedtecknas i protokollet tillsammans med parternas svar på frågor angående sådant som rätten 

anser relevant att ta hänsyn till i sin bedömning. Avslutningsvis avkunnas dom. I fallen från 

1634 och 1734 avkunnas emellertid inga domar i samband med rättegångarna utan 

förhandlingarna ska i det föregående målet återupptas efter förlossningen och i det senare 

finner rätten det lämpligt att direkt lämna över ärendet till högre instans för ett avgörande. 

Makropropositionen för fallen från år 1707, 1709 och 1734 erhålls via generalisering då 

samtliga delar av texterna kan sammanfattas med propositionen rannsakande och avkunnande 

av dom i ett våldtäktsmål.
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       Det första fallet som är från år 1634 skiljer sig här något åt från de övriga eftersom det 

inte i första hand är en våldtäktsrättegång. Min tolkning är att det här istället är fråga om en 

kvinna som står åtalad och det är rimligt att anta att hon beskylls för lönskaläge eftersom det 

framgår att hon är gravid och inget tyder på att hon är gift. Vanligtvis anges männens 

respektive kvinnornas yrken och civilstånd. Utomäktenskapliga sexuella förbindelser var vid 

denna tid förbjudna och om rätten inte fann det bevisat att en våldtäkt hade begåtts kunde det 

istället bli fråga om att döma parterna för lönskaläge (båda ogifta), enkelt hor (ena parten gift) 

eller dubbelt hor (båda parter gifta dock inte med varandra).85 Civilstånd hade därför 

betydelse vid sexualbrott. Elin i ovan nämnda fall hävdar att hon har blivit våldtagen av en 

gift man, men kan inte bevisa det utan ärendet skjuts upp till efter förlossningen. Att föda barn 

var riskfyllt och långt ifrån alla mödrar överlevde. En kvinna ansågs därför svara 

sanningsenligt om hon tillfrågades om barnafaderns identitet i samband med förlossningen 

eftersom risken fanns att hon snart skulle komma att möta sin skapare.86 Det förekom även 

påtryckningar från omgivningen om att tala sanning eftersom människor trodde att Guds straff 

drabbade alla och inte endast den som ljugit/syndat. En rimlig tolkning är att detta var 

anledningen till att målet för tillfället ajournerades. Samtidigt uppmanades den 

våldtäktsanklagade mannen att skaffa fram bevis på var han höll till vid den aktuella 

tidpunkten då han säger sig inte ha befunnit sig i eller i närheten av kyrkan. Under 1600-talet 

utövade religionen stort inflytande över samhället och befolkningen förväntades gå i kyrkan 

varje söndag. Att ha uteblivit från en gudstjänst betraktades som en synd. Av ovan angivna 

anledningar anser jag att temat i fallet från år 1634 snarare är förbjudet utomäktenskapligt 

sexuellt umgänge än våldtäkt. Det är kvinnan som står åtalad och det är hennes 

utomäktenskapliga sexuella handlande som är föremål för granskning. Våldtäkt är i det här 

fallet mer ett mikrotema eftersom målet från början inte handlar om det utan detta förs in i 

förhandlingarna genom att kvinnan som försvar mot anklagelser om lönskaläge hävdar att hon 

har blivit våldtagen. 

       Den religiösa diskursen är även tydlig i fallet från 1707 då den anklagade erkänner, men 

samtidigt frånsäger sig ansvar då han hävdar att ”den onde anden brukade honom till en slik 

gärning”. Han framställer sig på det sättet som ett offer för onda lustar. Detta hjälper dock 

föga och han säger sig senare ”gärna gå fram och lida för min svåra, grofva synd” vilket 

implicerar brott mot Gud. Mannen ber dessutom sitt offer att be för honom och därigenom 

förlåta honom, men hon säger sig inte kunna förmå sig till att försonas med honom eftersom 

                                                
85 Lennartsson 1999.
86 Lennartsson 1999 s 296-299.
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han både försökt våldta och döda henne. Den tilltalade försöker även vinna sympatier från 

rätten genom att berätta om hur han i fängelset upplevt ”stor sorg och bedröfvelse”.  

       En text måste för att fungera utgå ifrån att dess läsare har vissa förkunskaper om olika 

sakförhållanden, det vill säga vissa saker måste tas förgivna (presupponeras) och läsare 

förväntas även kunna dra vissa slutsatser (inferenser) på egen hand utifrån den information 

som ges. Att undersöka så kallad presupponerad information (förgivettagen information) är 

särskilt intressant i historiska dokument eftersom det säger något om vad som ansågs som 

allmänt vedertaget, som tillhörande de gängse idéerna inom en diskurs vid tidpunkten för 

textens tillkomst. Som läsare av dessa texter flera hundra år senare är det dock omöjligt att 

med säkerhet veta vilka slutsatser som författaren förväntade sig att läsaren ska dra. Vi kan 

endast spekulera och komma med kvalificerade gissningar utifrån det vi sedan tidigare tror 

oss veta om förhållandena under den aktuella tidsperioden. Tolkningarna är även till stor del 

beroende av vem som läser och vilka förkunskaper denna person besitter och vilka perspektiv 

som har anlagts. I det följande presenterar jag mina tolkningar. I fall nummer ett från 1634 

anges det inte uttryckligen vad Elin åtalas för utan läsaren förväntas dra egna slutsatser om 

det. För att kunna göra det behöver vederbörande ha kunskap om den samtida synen på 

sexualitet som endast tillåten mellan en man och en kvinna inom äktenskapet. All 

utomäktenskaplig sexualitet var strängeligen förbjuden. Även anledningen till varför de 

fortsatta förhandlingarna senareläggs förutsätter kunskap om betydelsen av att ta reda på 

barnafaderns identitet i samband med förlossningen. 

       I flera av fallen påstår kvinnorna att de har ropat allt vad de har förmått för att tillkalla 

hjälp och de beskriver även hur de har kämpat för att undkomma våldtäkt. Detta tyder på att 

de är medvetna om vilka villkor som enligt lagen måste vara uppfyllda för att en man skulle 

kunna fällas för våldtäkt. I Kristoffers landslag formuleras detta som ”synas då kläderna rivna 

på honom eller henne och därtill blånad eller blodvite, eller höres rop och åkallan, det skall 

häradsnämnd pröva och rannsaka. Fälla de honom, då har han brutit edsöret”87. I 1734 års lag 

förekommer däremot inga sådana formuleringar. För att bli trodd och för att det skulle anses 

som bevisat att kvinnan våldtagits var det helt enkelt viktigt för henne att kunna visa att hon 

gjort allt som stod i hennes makt för att i första hand undslippa våldtäkt, men om det 

misslyckades åtminstone genom att göra motstånd ha markerat för gärningsmannen att hon 

inte samtyckt till samlag. 

                                                
87 Bergenlöv 2002 s 193.
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       Att inför personer i omgivningen kunna visa upp sönderrivna kläder och fysiska skador 

var en fördel eftersom dessa personer sedan kunde vittna om det vid rättegången vilket 

väsentligt ökade kvinnans chanser att bli trodd. Vikten av detta understryks av att den åtalade 

kaptenen i fallet från 1709 påstår att Gunnil inte ropade i samband med den påstådda 

våldtäkten och han använder därför det som intäkt för att ingen våldtäkt ägt rum. Han frågar 

sig även varför hon inte gick runt i gårdarna efteråt och visade upp demolerade kläder och 

fysiska skador. I fallet från 1734 kan ett vittne intyga att Brittas kläder vid ett av de tillfällen 

då Daniel Wirstedt ska ha våldtagit henne varit ”sönderrifven och undertill full av blod och 

andra fula saker”.  Vilken betydelse detta tillmättes i detta fall får vi emellertid inte reda på 

eftersom ingen dom avkunnades utan ärendet vidarebefordrades till Göta hovrätt. 

       Kvinnans och även gärningsmannens allmänna leverne hade betydelse för utgången av 

den rättsliga prövningen. Niklas Eriksson har i sin avhandling Rätt eller fel? 

Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid88 undersökt de rådande lagarna 

(främst Magnus Erikssons stadslag) och dessas tillämpning vid Stockholms rådstugurätt under 

perioden 1474-1628. Han fann att det skedde en del förändringar inom rättsväsendet i slutet 

av 1500-talet och under 1600-talet i det att domstolarna började intressera sig bland annat för 

gärningsmännens ”allmänna leverne” som ett sätt att stärka åtalet emot dem. Eriksson menar 

att rätten försökte utnyttja omständigheter i gärningsmännens liv, som inte var relaterade till 

brottet, för att ytterligare svartmåla dem. Även offrets allmänna leverne kunde ligga honom 

eller henne till last, vilket illustreras i ett våldtäktsmål från början av 1600-talet. En man 

anklagas för våldtäkt, men döms inte för brottet eftersom rätten anser att kvinnan har fört ”ett 

otuchtigt, ett otillbörligit och lösachtigt lefuerne”89. Ett annat våldtäktsmål rör en kvinna som 

har blivit våldtagen av tre soldater. Förövarna erkände brottet men hävdade att kvinnan var en 

hora. Gärningsmännen dömdes till döden för våldtäkt och hor, men även kvinnan bestraffades 

för lösaktighet eftersom hon var ogift. 

       En ärbar kvinna som handlat och uppfört sig klanderfritt, vilket hon helst skulle ha 

trovärdiga vittnen som kunde verifiera, hade därför betydligt större chanser att få 

gärningsmannen fälld. Åtalade män med höga positioner och som av omgivningen 

uppfattades som goda samhällsmedborgare hade på motsvarande sätt lättare för att undgå att 

bli fällda. Det gällde därför för såväl målsägaren som den tilltalade att framställa sig själv i så 

god dager som möjligt. Exempel på detta återfinns framförallt i fallen från 1707, 1709 och 

1734. I rättsfallet från 1709 framhåller den tilltalade, kapten Svinehufvud, att han under 

                                                
88 Eriksson 2003.
89 Eriksson 2003 s 114.
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många års tid med ära har försvarat sitt fosterland, men att han aldrig skulle hota eller skada 

en ”värnlös kvinnsperson”. Det vore under hans värdighet att bete sig på det sättet och det 

ansågs dessutom som omanligt. Han nöjer sig emellertid inte med att utmåla sig själv som en 

rättskaffens person utan misskrediterar därtill sin motpart genom att säga sig ha ”sport henne 

löslighetens gränser hafva öferträdt förr, och därtill nu intet är vid sitt fulla förstånd”. Förutom 

att beskylla henne för lösaktighet påstår han följaktligen därtill att hon är otillräknelig och 

därmed inget fullgott vittne då det inte går att lita på det hon säger. Rätten tycks emellertid 

redan tidigare ha skaffat sig en förutfattad mening angående Gunnil eftersom hon redan i 

inledningen benämns med det föga smickrande och nedlåtande ”Löskånen”. Hennes påstådda 

sexuella lösaktighet låg henne sedan till last då rätten tog ställning i ärendet. Såväl Gunnil 

som kaptenen dömdes sedermera för lönskaläge. Eftersom båda parter till sist erkände att 

samlaget skett på frivillig basis hade således ingen våldtäkt ägt rum, men om Gunnil hade 

blivit våldtagen är det mycket möjligt att rätten hade betraktat hennes tidigare osedligheter 

som en förmildrande omständighet för gärningsmannen vilket kunde medföra strafflindring.90  

       Tyvärr bekräftas bilden av ett rättsväsende som dömer kvinnor på grund av deras sexuella 

vanor i forskning om synen på våldtäkt i dagens Sverige. Exempelvis nämner Sara Larsson ett 

fall där en prostituerad kvinna fick lägre skadestånd på grund av att hon är prostituerad.91

       Marie Lindstedt Cronberg konstaterar i sin avhandling om ogifta mödrars situation under 

perioden 1680-1880 att gravida kvinnor som hävdade att de blivit med barn efter en våldtäkt 

sällan blev trodda utan dömdes för hor eller lönskaläge.92 Kvinnor var tvungna att anmäla 

våldtäkten snarast. Det gick därför inte att som Gunnil anmäla brottet först efter det att hon 

insett att hon blivit gravid.

       Vikten av att beskriva sig själv som en god medborgare visar sig även i Annickas 

berättelse i fallet från 1707. Hon framställer sig själv bland annat som from. På flera ställen i 

sin redogörelse hänvisar hon till att det var upp till Gud att avgöra hennes öde vid överfallet 

och då hon mot alla odds överlevde anser hon att det var Guds förtjänst. Vidare uppger 

Annicka att hon alltid har varit sin make trogen. Hennes gudfruktighet, trohet mot Gud och 

sin make och i övrigt allmänt goda vandel bekräftas av bland annat den ”ärevördige” 

kyrkoherden Colliander. 

       Till stöd för sin åsikt om att Veit Bornharken ska dömas för misshandel, mordförsök och 

försök till våldtäkt hänvisar Annicka även till det faktum att brottet förutom att skada henne 
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91 Larsson 2004 s 131-166.
92 Lindstedt Cronberg 1997 s 125f.
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själv dessutom har förorsakat hennes make, som här framställs som en föredömlig man som 

troget tjänat sitt land, lidande. Jag uppfattar dock inte att makens lidande var det som främst 

fällde den åtalade utan han fälldes på grund av det lidande han hade orsakat offret. En del 

historiker såsom Karin Hassan Jansson har kommit fram till att våldtäkt under äldre tid främst 

var ett brott mot männen i kvinnans familj och samhällsordningen, men jag bedömer inte att 

så är fallet här. Brottet har drabbat Annicka och inte hennes man.  Jag instämmer i detta 

sammanhang med Eva Bergenlöv som pläderar för att en syn på våldtäkt som ett brott mot en 

kvinna dominerade även under äldre tid. Ett ytterligare faktum som jag anser stödjer en sådan 

slutsats är att kvinnorna själva förde sin talan i samband med rättegången. Om det i första 

hand var deras manliga släktingars ära som kränkts och som rättegången syftade till att 

återställa borde väl istället de ha agerat som målsägare? I synnerhet i en tid då kvinnor var 

omyndiga. 

       Bornharken urskuldar sitt handlande med att den onde anden hade honom i sin makt och 

att han därför inte bör ställas till svars för sitt handlande. Detta visar inte minst på religionens 

centrala betydelse för dåtidens människor, men benägenheten att skylla på kontrollförlust 

utgör även ett känt nutida tema. I dagens sekulariserade samhälle åberopas dock vanligen 

annat, såsom för hög alkoholkonsumtion, som orsak till förlusten av kontroll över det egna 

handlandet. Berusning kunde dock uppges som förklaring till ett beteende även under 

tidigmodern tid. I fallet från 1709 skyller kapten Svinehufvud på att han måste ha befunnit sig 

i ett berusat tillstånd om nu umgänge mellan honom och Gunnil hade ägt rum.       

       Veit Bornharken, döms slutligen till döden för sitt brott och det tycks av formuleringar 

såsom ”Veit Bornharkens stora öfverdådighet och gräseliga, onda uppsåt att villia våldtaga 

thenna gudfrucktiga hustru Annicka Jakobsdotter, som af sin kyrkoherde, ärevördige Probsten 

Colliander och alla som henne känna, har ett gott låford” att det bedömdes som särskilt 

allvarligt att begå sådana handlingar mot en sådan from och hederlig kvinna som Annicka. 

Även andra omständigheter kan ha haft betydelse för utgången av den rättsliga prövningen. 

En annan faktor som talade till offrets fördel var att hon sedan tidigare var känd i 

lokalsamhället medan han förmodligen betraktades som en utböling. Händelsen ägde 

dessutom rum i skydd av mörkret och enligt Annicka överföll Bornharken henne utan 

förvarning. 

       Var och när på dygnet en kriminell handling begicks hade betydelse för påföljden. Ett och 

samma brott kunde leda till ett strängare straff om det begicks på förmiddagen eller natten än 

eftermiddagen. Vikt lades dessutom vid platsen. Ett brott uppfattades som grövre om det 

begicks i kyrkan, offrets hem eller på tinget. Det berodde på att vissa platser och tidpunkter 
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var fredade och där skulle människor kunna vistas utan att riskera att bli överfallna. Brott 

begångna på dessa platser benämndes som fridsbrott/edsöresbrott. Att kriminella gärningar 

utförda efter mörkrets inbrott betraktades som värre var en följd av att en distinktion mellan 

hemlig och öppen handling gjordes. Gärningen betraktades generellt som grövre om 

brottslingen hade försökt att dölja brottet oavsett vilken typ av brott det gällde.93 I ovan 

nämnda våldtäktsmål är det möjligt att tidpunkten ansågs som en försvårande omständighet.

       Ytterligare ett exempel på en åtalad man som svartmålar sin motpart återfinns i fallet från 

1734. Den anklagade förridaren Daniel Wirstedt har enligt målsägarens far anklagat henne för 

att vara hora och hennes mor för att vara tjuv. Genom sitt uttalande kränkte Wirstedt därmed 

såväl målsägarens som hennes mors ära. Att fadern vittnar om detta inför rätten kan vara ett 

sätt att försöka att återupprätta sin dotters och hustrus ära. Enligt Österberg användes 

rättsväsendet inte enbart för att ställa någon till svars för ett brott utan även för att återställa 

offrets ära vilken kränkts genom någons agerande. Av den anledningen drogs även smärre 

konflikter såsom till exempel mindre allvarliga slagsmål som inte hade lett till några svåra 

skador inför rätta. Brotten handlade då troligtvis mer om kränkt ära än fysiska skador.94

       Propositionerna uttrycks vanligen som handlingar med käranden eller svaranden som 

agent. Kvinnan uppträder i rollen som agent då hon anklagar mannen för att ha våldtagit 

henne, medan hon intar rollen som objekt i de handlingar som han anklagas för att ha utsatt 

henne för. Svaranden kan i sin tur komma med motanklagelser och även i dessa fall intar 

käranden rollen som objekt för hans beskyllningar. Båda parter förkommer således i såväl 

agent som objektsposition i förhållande till varandra beroende på situation.

       Perspektivet i texterna utgörs av ett subjektsperspektiv i form av ett aktörsperspektiv (ett 

personperspektiv av individuell karaktär). Perspektivet utgår omväxlande främst från 

målsägaren och svaranden. Kvinnan beskriver händelseförloppet utifrån sin synvinkel och på 

motsvarande sätt skildrar mannen händelserna utifrån sitt perspektiv. Därmed rör det sig även 

om ett inifrånperspektiv och ett närhetsperspektiv.  

5.3 Analys, komparation och diskussion av synen på våldtäkt och genus i lag och praxis

Samtliga av de undersökta texterna produceras inom den juridiska diskursen kring våldtäkt, 

men de skiljer sig till en del åt i fråga om syfte och funktion. Lagtextens funktion är att 

informera om vilka handlingar som uppfattas som brott och vilka straff de ska leda till. I 

domstolsprotokollen visar det sig sedan hur lagen har tillämpats och i vilken utsträckning den 
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efterlevs. Flera av de forskare som har undersökt lag och praxis under äldre tid har funnit att 

lagen sällan följdes bokstavligt. Det vanligaste straffet var böter, men för de allvarligaste 

brotten dit mord, stöld av värdefulla föremål och våldtäkt räknades kunde gärningsmännen 

även dömas till döden.  Straffen mildrades dock som regel och det var relativt ovanligt att 

dödstraff verkställdes. De undersökta rättsfallen uppvisar stora inbördes likheter när det gäller 

synen på våldtäkt och genus och de uppvisar även en del inte oväsentliga likheter med 1734 

års lag till vilken analyserna av dem har relaterats. Nedan analyseras och diskuteras likheter 

och skillnader i synen på våldtäkt och genus i lag och praxis. Avslutningsvis analyseras i 

vilken mån de förändringar som 1734 års lag medförde kan ha inträffat i praxis redan före 

lagens ikraftträdande.

Synen på våldtäkt i lag och praxis

Såväl i lagen som i praxis betraktades våldtäkt som ett allvarligt brott om kvinnan lyckades 

bevisa att hon verkligen hade blivit våldtagen. I fallet från 1707 hölls ett extra ordinarie ting 

med anledning av den våldtäktsanklagelse som Annicka Jakobsdotter riktade mot Veit 

Bornharken vilket visar att sådana brott togs på stort allvar. 

       Våldtäkt var belagt med dödsstraff såväl i Kristoffers landslag från 1442 som i 1734 års 

lag. Flera studier har visat att det emellertid alltid har varit svårt för kvinnor att få rätt. I mitt 

material är det tydligt i fallet från år 1734 där den omvittnat våldsamma Daniel Wirstedt 

åtalas för att upprepade gånger ha misshandlat och våldtagit Britta Månsdotter, vilket flera 

vittnen kan bekräfta. Wirstedt nekar dock till anklagelsen och rätten lämnar över ärendet till 

Göta hovrätt utan att först avkunna dom. Gärningsmannens högre status i förhållande till 

offret kan ha inverkat, men det tycks allmänt som om domstolar har varit och fortfarande är 

ovilliga att döma män för våldtäkt. I fallet med den gudfruktiga Annicka döms emellertid 

fången tillika förövaren Bornharken till döden trots att våldtäkten aldrig fullbordades. Detta är 

emellertid i linje med den då gällande lagstiftningen, det vill säga Kristoffers landslag som 

statuerar att ”tillvitar kvinnan honom att han med våld har utfört sin onda vilja, eller säger, att 

han brottades med henne och därtill blånad eller blodvite, eller höres rop och åkallan, der skall 

häradsnämnd pröva och rannsaka. Fälla de honom, då har han brutit edsöret”95. En annan 

faktor som kan ha spelat in är offrets respektive gärningsmannens rykte. Kvinnan i det här 

fallet hade avsevärt högre status än mannen. 
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       Enligt Kristoffers landslag krävdes flera olika typer av bevis för att en man skulle kunna 

fällas för brottet. Kvinnan skulle för det första ha ett otvivelaktigt rykte, hon skulle vidare ha 

ropat, kunnat visa upp skador på sin kropp och sina kläder samt ha vittnen till händelsen 

alternativt vittnen som i efterhand kunde intyga skadorna som övergreppet resulterat i. Helst 

skulle gärningsmannen dessutom bekänna brottet. Domstolarna tycks i annat fall ha varit mer 

benägna att tro på männen allra helst om de hade höga positioner. I samtliga av de undersökta 

protokollen beskriver kvinnorna hur de har försvarat sig och kämpat för att undgå våldtäkt. I 

fallet från 1707 redogör Annicka detaljerat för händelseförloppet och hur hon på olika sätt har 

försvarat sig. Hon värnar till och med om förövarens liv och ära genom att påpeka att han 

riskerar dödsstraff om han genomför det som han uppenbarligen har för avsikt att genomföra. 

Detta kan tolkas som en strategi från henne att få honom att behärska sig och det visar 

samtidigt på en medvetenhet om lagen. Hon värjer sig till och med genom passivitet då hon 

vid ett tillfälle låtsas vara död. 

       Det råder inom historieforskningen delade meningar i fråga om vem som främst 

drabbades av brottet; kvinnan eller hennes manliga släktingar. Denna fråga hör i sin tur ihop 

med synen på ärans karaktär, det vill säga om historikern väljer att betrakta äran som kollektiv 

eller individuell. En del forskare är av den åsikten att våldtäkt var en form av ärekränkning 

mot männen i den våldtagnas familj. Mäns uppgift att skydda kvinnorna i familjen var förenat 

med ära. Våldtäkt var ett bevis på att de manliga släktingarnas skyddsinsatser hade 

misslyckats och ett övertramp från gärningsmännens sida in på andra mäns revir. En rättegång 

syftade därför till att återupprätta offrens manliga släktingars ära. Med ett sådant synsätt 

betraktas följaktligen äran som något kollektivt snarare än individuellt. Det finns dock dem, 

bland annat Eva Bergenlöv, som hävdar att äran var av en individuell karaktär. Det var 

kvinnans ära som kränktes vid våldtäkt och följaktligen kunde återupprättas vid en fällande 

dom.96

       Andra historiker väljer istället att betrakta våldtäkt som ett egendomsbrott. Kvinnor var 

enligt dem i en mening alltid objekt och ägodelar i förhållande till män, vilka de var 

underordnade. Våldtäkt blir därför en form av stöld från en man. Vid våldtäkt av en ogift 

kvinna ska förövaren genom sin handling ha stulit hennes oskuld från offrets far. Det var 

mycket allvarligt eftersom en kvinna förväntades vara orörd före äktenskapet och förlust av 

oskulden försämrade faderns möjligheter att arrangera ett för familjen/släkten gynnsamt 

giftermål. Äktenskapet var mer än en allians mellan en kvinna och en man; det var även en 
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allians mellan två släkter. Genom ett fördelaktigt bortgiftande av en dotter kunde en far 

tillförskansa sig och sin familj mer makt och status. Våldtäkt av en redan gift kvinna var 

istället en stöld från hennes make.97

       Våldtäkt har även uppfattats som utgörande ett brott mot ordningen. Företrädare för ett 

sådant synsätt betonar äktenskapets centrala betydelse som en grundläggande ordning. 

Sexualiteten hörde äktenskapet till bland annat på grund av de problem som försörjningen av 

utomäktenskapliga barn kunde medföra. Såväl Karin Hassan Jansson som Eva Bergenlöv 

framhåller våldtäkt som ett brott mot samhällsordningen. Skillnaden mellan dem är att Hassan 

Jansson menar att brottet under 1600-talet även uppfattades som en kränkning av manliga 

släktingars ära och att det därefter skedde en förändring i riktning mot att brottet kom att 

betraktas som ett brott mot kvinnan. Bergenlöv anser däremot att brottet alltid har betraktats 

som ett brott mot kvinnan och inte mot hennes anhöriga.

Synen på genus i lag och praxis

Genom den rättsliga hanteringen (lagstiftning och praxis) synliggörs rådande föreställningar 

om genus. Det är tydligt att kvinnor är underordnade män. Kvinnor förväntades underordna 

sig och lyda sina fäder eller makar. De kvinnor som uppfyllde de rådande förväntningarna 

hade därför betydligt större chanser att få rätt jämfört med kvinnor som inte gjorde det och på 

motsvarande sätt hade män som uppfyllde manlighetsidealet, hade gott rykte och höga 

positioner lättare att undgå straff än de män som på något sätt agerat i strid med rådande 

förväntningar. Exempelvis framhåller kapten Svinehufvud att han ädelt har försvarat landet 

mot fiender och aldrig skulle kunna hota eller skada en ”värnlös kvinnsperson”. Att ge sig på 

kvinnor ansågs som omanligt. En man förväntades uppträda behärskat, hederligt och 

rättskaffens. Fallet från 1707 utgör ett exempel på att även kvinnors rykte och uppförande

tillmättes betydelse. I det här fallet dömde rätten till fördel för käranden, Annicka 

Jakobsdotter, som på många sätt framstår som idealtypen för hur en kvinna ska vara och bete 

sig.  

       Fastän kvinnor intog en underordnad ställning i förhållande till män saknade de inte 

handlingsutrymme och de visste många gånger att ta vara på det. I fallet från år1634 berättar 

Elin för sin mor om det inträffade och modern tar då med sig Elin och en annan kvinna och 

tillsammans söker de upp den tilltalade. Kvinnorna agerade följaktligen på eget initiativ 
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eventuellt i syfte att göra upp utan att dra ärendet inför rätta. Anthoine Le Minneu nekar vid 

det tillfället inte till handlingen, men sonen avråder honom senare från att bekänna. 

       På hemvägen börjar Elin gråta och säger att ”Gudh nåde hon som skall wandra emellan 

Torstenshultet och Bökmon, der ähr enn svart Dieffull på skogen”. Med tanke på 

kristendomens betydande inflytande över människornas liv kan detta uttalande tolkas som att 

det svarta symboliserar ondskan och det djävulska i handlingen i kontrast till vitt som kan stå 

för det goda/Gud. Beskrivningen kan även syfta på mannens yrke som kolare eller hans 

etniska tillhörighet. 

       I en analys av genus är det viktigt att ta hänsyn till och inkludera andra faktorer än kön. 

Paulina de los Reyes resonerar kring detta och påpekar att det i en och samma kultur 

förekommer en samtidig existens av flera manligheter och kvinnligheter.98 Sådant som 

exempelvis ålder, etnicitet, klass och civilstånd medför att olika grupper av män och kvinnor 

har olika tillgång till makt. Det existerar följaktligen en form av hierarki även inom såväl 

gruppen män som gruppen kvinnor. En konsekvens av detta är att även om kvinnor generellt 

och formellt var underordnade män kunde vissa grupper av kvinnor vara överordnade vissa 

grupper av män åtminstone i vissa situationer. I mitt material återfinns exempel på detta. I 

rättsfallet från 1707 befann sig offret Annicka Jakobsdotter i en underordnad position vid 

överfallet eftersom mannen var fysiskt överlägsen, men i rättegångssituationen är rollerna 

ombytta och hon är överordnad i förhållande till förövaren den sachsiske fången Veit 

Bornharken, då hon är en omvittnat ärbar, gift kvinna medan han är en i lokalsamhället 

förmodligen okänd före detta soldat. På samma gång är Annicka underordnad och beroende 

av männen som dömer i målet. Makt är helt enkelt komplex och situationsbunden. 

       Intressant att notera är att tre av de fyra våldtäktsanklagade männen i mitt material utgörs 

av militärer av olika rang: en före detta soldat, en kapten och en förridare. Enligt Karin 

Hassan Jansson uppfattades soldater som urtypen för en våldtäktsman under 1600-talet och 

1700-talet och de straffades hårt om de fälldes.99

       Ett ytterligare prov på att kvinnor inte var totalt passiva och rådvilla påträffas i 

våldtäktsmålet från 1709. Gunnil uppmanades av en vän att gå till en viss kapten Scheibe i 

Lästa och klaga över det som hon hade utsatts för av kapten Svinehufvud. Hon berättade om 

sina avsikter att kontakta kapten Scheibe för kyrkoherden som då ber henne att låta bli med 
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motiveringen att ”det är inte gott att klaga för hunden att hyndan biter en”. Kommentaren 

tyder på att prästen är medveten om den förhandenvarande makthierarkin mellan könen och 

bidrar genom sitt yttrande till att den reproduceras. Gunnil trotsar emellertid prästen och beger 

sig till kapten Scheibe där hon framför sitt klagomål. Kapten Scheibe visar henne dock inget 

medlidande utan ”han sade sig skola slå henne”. Genom att klaga på våldet kan Gunnil ha 

ansetts bryta mot den hierarkiska ordningen som hon förväntades inordna sig i och det gav 

därför Scheibe som man och överordnad rätt att slå henne i tillrättavisande syfte. 

       I 1734 års lag är det tydligt att en syn på genus som gör gällande att mannen är den aktiva 

parten vid sexuellt umgänge är förhärskande. Om förekomsten av en aktiv kvinnlig sexualitet 

hade betraktats som en möjlighet borde rimligtvis paragraferna angående våldtäkt ha varit mer 

könsneutralt formulerade och inte pekat ut män som de självklara förövarna och kvinnor som 

de lika självklara offren. Om kvinnor anses kunna ta initiativ till sexuella aktiviteter är det 

logiskt att de även kan inta rollen som gärningsmän. De enda våldtäkter som blev möjliga att 

hantera rättsligt var därför mäns våldtäkter av kvinnor och av den anledningen förekommer 

endast sådana fall i domböckerna. 

       Jag tycker mig ana en ambivalent syn på kvinnlighet i mitt material i form av en tendens 

till den hora kontra madonna inställning till kvinnor som Wennstam har funnit i sin 

undersökning.100  Om kvinnor har haft utomäktenskapliga sexuella förbindelser betraktas de 

som horor och i samband med våldtäkt anses det till och med som en förmildrande 

omständighet om kvinnan ifråga sedan tidigare har rykte om sig att vara lösaktig, medan de 

uppfattas som madonnor om de uppvisar oklanderligt rykte. Vid en jämförelse av fallet från 

1707 där kvinnan omtalas som ”Löskånen Gunnil Nilsdotter” med fallet från 1709 där 

käranden Annicka Jakobsdotter omtalas som en gudfruktig hustru är detta tydligt. Samtidigt 

anses de enligt lagen som sexuellt passiva, men förväntas alltså vara aktiva när det gäller att 

skydda sig från mäns sexuella initiativ. Kvinnor blir på det sättet i högre utsträckning än män 

ansvariga för att förhindra utomäktenskaplig sexualitet. 

       Utomäktenskapligt sexuellt umgänge är förvisso inte förbjudet i dagens samhälle, men 

samtida studier har visat att kvinnor i en mening fortfarande uppfattas som ansvariga 

sexualiteten, åtminstone vid våldtäkt. Kvinnor förväntas undvika att vistas på vissa platser vid 

vissa tidpunkter samt klä sig och bete sig på ett så att de inte riskerar att bli våldtagna. 

Wennstam konstaterar i sin undersökning av nutida våldtäktsmål att domstolar rannsakar efter 

skuld hos offren genom att frågor som rör sådant som exempelvis offrets klädsel i samband 
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med våldtäkten ställs.101 I rättsfallet från 1634 får kvinnan frågor om hur hon var klädd då hon 

attackerades. Syftet kan ha varit att utreda huruvida Elin hade klätt sig på ett utmanande sätt 

vilket fått den åtalade att inte kunna behärska sig. Män uppfattas därmed, då som nu, delvis 

som offer för sina lustar samtidigt som manligheten förknippas med rationalitet och kontroll. 

Det är emellertid inte enbart män som skuldbelägger kvinnor utan det förekommer även att 

kvinnor skuldbelägger andra kvinnor. I fallet från 1709 säger sig Gunnil ha varit i Arnön och 

där ”brydde Böriges dotter Elsa henne för omgiänget”. 

       I fallen från 1707 och 1734 nämner kvinnorna att männen har dragit dem i håret eller till 

och med skurit av det. I det föregående fallet säger den gifta kvinnan Annika att hon fick sina 

huvudbeklädnader avlägsnade av gärningsmannen och att han skar av henne en av hennes 

flätor. Att detta överhuvudtaget nämndes kan tyda på att det för gifta kvinnor var en synd att 

visa håret. De förväntades dölja det och i så fall kan mannens handlande symboliskt tolkas 

som att han kränker hennes ära och subjektsstatus som gift när han sliter av henne hennes 

huvudbonader. Långt hår kan även ha förknippats med kvinnlighet och skönhet och att beröva 

en kvinna håret kan symboliskt tolkas som att hon berövas en del av kvinnligheten; hon 

avkönas.         

       Män tilläts utöva ett visst mått av våld gentemot kvinnor i uppfostrande syfte. I fallet från 

1734 nekar förridaren Daniel Wirstedt till att ha haft ”köttslig beblandelse” med sin 

hushållerska Britta Månsson vilken bor i ett hus tillsammans med sina föräldrar på Wirstedts 

ägor och därför kan sägas ingå i hans hushåll, men han tillstår att han ”dragit henne i håret och 

givit henne ett par örfilar”. Rättens ledamöter uppfattade säkerligen inte detta som något 

anmärkningsvärt då det var legalt för en husbonde att tillgripa våld mot sina underlydande om 

de inte lydde honom. Att utsätta hushållets medlemmar för grov misshandel eller våldtäkt 

innebar dock definitivt att överskrida gränsen för det tillåtna. Detta uppfattades som både 

omanligt och djuriskt. 102

Våldtäktsmålen i relation till 1734 års lag

Vid en analys av och jämförelse mellan 1734 års lag och de fyra rättsfallen från perioden 

1634 till 1734 framträder vissa likheter i synen på såväl våldtäkt som genus. Exempelvis 

betraktas kvinnor som passiva och män som aktiva i sexuellt avseende i såväl lag som praxis. 

Även då det gäller synen på våldtäkt förekommer likheter mellan lag och praxis. Exempelvis 
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uppfattas brottet som allvarligt både i lag och i praxis. En skillnad är att i rättsfallen kan 

kvinnor antingen inta en subjektsposition eller en objektsposition i förhållande till männen. 

Kvinnor uppträder som agenter då de anklagar män för våldtäkt men som objekt för de 

handlingar som de anklagar männen för att ha utsatt dem för. Däremot tilldelas kvinnor rollen 

som objekt och männen rollen som agenter i lagtexten eftersom det förutsätts att det endast är 

kvinnor som utsätts för våldtäkt och att det alltid är män som är förövare.     

       Gällande lagstiftning angående våldtäkt under den undersökta tidsperioden utgjordes av 

Kristoffers landslag från 1442. På några punkter skiljer sig denna paragraf från 

våldtäktsparagraferna i 1734 års lag. Bland annat anges det i 1734 års lag att kvinnan måste 

anmäla brottet senast vid nästa häradsting eller inom en månad inför rätten i staden annars 

prövas inte ärendet såvida hon inte kan uppvisa giltiga skäl till att anmälan har dröjt. Någon 

sådan tidsgräns anges inte i Kristoffers landslag. Kravet på att tolv män ska ha bevittnat 

våldtäkten då mannen ertappas på bar gärning har försvunnit i 1734 års lag och likaså har 

formuleringar angående rop, blodvite och sönderrivna kläder strukits. Däremot har det 

tillkommit en formulering om att ingen har rätt att fortsätta att skuldbelägga kvinnan om 

gärningsmannen fällts. 

       Därutöver uppvisar lagtexterna betydande likheter i synen på våldtäkt och genus och det 

är svårt att enbart utifrån en analys av fyra rättsfall avgöra om förändringarna som 1734 års 

lag trots allt medförde var ett resultat av påverkan underifrån, det vill säga från praxis. Till 

följd bland annat av det faktum att samtliga av kvinnorna i rättsfallen var noga med att 

framhålla att de ropade och erbjöd männen motstånd samt att de tillfrågades om huruvida 

deras kläder hade rivits sönder utgår jag ifrån att juristerna i respektive fall utgick ifrån 

Kristoffers landslag vid sin bedömning.

       Jag vill återigen påpeka att mitt material är för litet för att det ska vara möjligt att dra 

några entydiga slutsatser, men jag tycker mig ändock kunna urskilja vissa tendenser som är i 

linje med vad andra forskare har funnit.

6. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att genom Norman Faircloughs diskursanalysmetod undersöka 

synen på våldtäkt och genus i 1734 års lag och fyra rättsfall ur Allbo härads domböcker från 

perioden 1634-1734 ur ett genusperspektiv. Avsikten var att därefter jämföra lag och praxis 

med varandra för att studera förändring och kontinuitet i synen på våldtäkt och genus över tid 

samt att analysera huruvida förändringarna som 1734 års lag medförde kan påvisas i praxis 

redan före lagens ikraftträdande. Genus betraktas i denna studie i enlighet med den genusteori 
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som Anita Göransson har utvecklat och diskurs används i enlighet med Norman Faircloughs 

användning av begreppet. Analysen visar på en betydande kontinuitet i synen på såväl 

våldtäkt som genus. Våldtäkt betraktas som ett allvarligt brott i både lag och praxis. När det 

gäller genus uppfattas kvinnor såväl i lag som i praxis som passiva i sexuellt avseende medan 

män betraktas som den sexuellt aktiva parten som tar initiativ till sexuellt umgänge. Mannen 

våldtar och kvinnan blir våldtagen. 

       Anita Göransson anser att relationen mellan könen kännetecknas av hierarki och 

dikotomi. I samband med våldtäkt blir detta tydligt. Hierarki genom att män överordnas 

kvinnor och uppdelningen av män som sexuellt aktiva och kvinnor som sexuellt passiva kan 

ses som ett uttryck för en dikotomi. Kvinnor är i lag och praxis passiva i betydelsen 

oförmögna att ta initiativ till sexuellt umgänge, men analysen visar att de ingalunda är passiva 

i samband med våldtäkten eller vid rättegången. Enligt lagen förväntas de dessutom vara 

aktiva i att försvara sig och markera att de inte samtycker till samlag. För att det ska anses 

bevisat att en våldtäkt har ägt rum bör kvinnan därför ha ropat, kunnat visa upp skador på sin 

kropp och sina kläder och hon ska helst ha vittnen till händelsen eller skadorna. Även vid 

rättegången intar kvinnorna rollen som handlande aktörer genom att de använder olika 

strategier bland annat för att framställa sig som värdiga offer. Trots sin underordning i 

förhållande till män är de följaktligen inte helt och hållet i männens våld vare sig i 

våldtäktssituationen eller vid rättegången utan kvinnor hade ett visst handlingsutrymme och i 

materialet återfinns flera exempel på att de visste att använda detta till sin fördel.

6.1 Avslutande reflektioner

”frågades hon och hwadh kläder hon hade på sigh när han hefdadhe henne, svarar hon at 

hon inthet minnes eller gaf dher acht oppå”.  Citatet är hämtat från fallet från år1634 där Elin 

står anklagad för lönskaläge. Hon hävdar dock att hon har blivit våldtagen. Innan vi lämnar 

1600- och 1700-talet vill jag återknyta till detta fall. Vi kan inte säkert veta varför rättens 

ledamöter efterfrågade hennes klädsel vid tillfället då våldtäkten ska ha ägt rum, men vi kan 

gissa. Min gissning är att frågan ställdes av samma anledning som sådana frågor fortfarande 

ställs till våldtäktsoffer i 2000-talets domstolar, det vill säga offrets klädsel har betydelse på 

grund av att rätten inte enbart utreder den åtalades skuld utan även utreder i vilken mån offret 

bär skuld till det inträffade. Rättsväsendet tycks resonera i termer av att om en kvinna har 

burit utmanande kläder så har hon sig själv att skylla om hon blir våldtagen. 

       Vid min närläsning av de fyra rättsfallen slogs jag av de tydliga parallellerna mellan dåtid 

och nutid. Kvinnors klädsel i samband med våldtäkt är ett exempel bland flera på att det i 
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vissa avseenden inte tycks ha hänt särskilt mycket i främst praxis de senaste århundradena 

trots att lagstiftningen har genomgått vissa förändringar. Kvinnor har fortfarande svårt att få 

rätt och domstolar rannsakar fortfarande efter skuld hos offren. Chansen för en kvinna att få 

rätt är också alltjämt beroende av bland annat hennes status, sexuella vanor och hennes rykte i 

övrigt på samma sätt som risken för en man att bli fälld är beroende av bland annat hans 

sociala position. 

       Vi har ibland lätt för att inta en fördömande hållning gentemot svunna tiders människor, 

men vid jämförelser mellan då och nu är det tydligt att vi inte är mer ”civiliserade” på 

samtliga områden. Vid analysen av föreliggande material väcktes många tankar och känslor. 

Jag kände både bestörtning, sorg och uppgivenhet över att så lite tycks ha hänt på området, 

men samtidigt upplever jag att jag har blivit ännu mer engagerad i frågor som rör genus och 

de brott som är förknippade med synen på manligt och kvinnligt. Det är nu emellertid tid för 

mig att lämna källorna för denna gång, men det är mycket möjligt att jag vid ett senare tillfälle 

återupptar studierna av äldre rättsligt material och fördjupar mig ytterligare i dessa eller andra 

frågor som rör genus och genusrelaterade brott. 
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