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1 Inledning  
1.1 Introduktion 
Sexualbrottslagstiftningen har varit föremål för omfattande ändringar och utredningar 

under de senaste tolv åren och våldtäktsbegreppet har utvidgats. Trots detta tycks allt 

färre åtal sluta i fällande domar. För ett decennium sedan var andelen friande domar en 

femtedel, idag utgör andelen en tredjedel.1 För att det ska vara fråga om våldtäkt enligt 

svensk lagstiftning krävs idag att gärningsmannen använt våld eller hot alternativt att 

målsäganden varit totalt utslagen. Kravet på våld och hot gör att en del potentiellt 

straffvärda handlingar faller utanför bestämmelsen. Detta har lett till att frågan har 

väckts om ett införande av en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning. År 2003 fälldes 

Bulgarien i Europadomstolen för att ha kränkt EKMR:s artikel 3, förbud mot omänsklig 

eller annan förnedrande behandling, och artikel 8, rätten till privatliv. Anledningen var 

att Bulgariens lagstiftning inte på ett tillfredställande sätt gav underlag till åtal och 

bestraffning av gärningsmän som företagit en sexuell handling utan motpartens 

samtycke. Efter denna dom, som senare har kommit att kallas för ”Bulgariendomen”, 

har frågan diskuterats flitigt i svenska sexualbrottsutredningar och svensk doktrin. I den 

senaste sexualbrottsutredningen, som släpptes så sent som i oktober 2016, föreslås till 

skillnad från tidigare utredningar, ett införande av en samtyckeslagstiftning. Även om 

bevissituationen i våldtäktsmål förutspås bli densamma, finns ett stort intresse i att 

vidare undersöka vad en samtyckeslagstiftning skulle kunna komma att innebära för 

Sveriges del.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Målsättningen med detta arbete är att utreda om det finns ett behov av en 

samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning i svensk rätt och hur en sådan skulle kunna 

komma att utformas för att på bästa sätt uppnå ändamålet med lagstiftningen. För att 

utreda detta ämnar jag försöka svara på ett antal frågeställningar. Först och främst avser 

jag att utreda om Sveriges nuvarande lagstiftning kan anses stå i strid med EKMR. Som 

nämnts ovan har debatten på området vuxit sedan Bulgariendomen föll och frågan som 

diskuteras är om Sverige rent av är skyldiga att införa en samtyckesbaserad lagstiftning 

till följd av domen. Vidare avser jag att utreda vilka konsekvenser en samtyckesbaserad 

våldtäktslagstiftning skulle kunna få. Överväger fördelarna nackdelarna eller vice versa? 
                                                
1 BRÅ, 16/1 2017. 
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Samtyckesbaserad lagstiftning har diskuterats ända sedan reformen av 

sexualbrottslagstiftningen kom 2005 och har sedan fortsatt i efterföljande utredningar på 

området. I alla förarbeten där frågan diskuterats och presenterats innan den nyligen 

släppta sexualbrottsutredningen från 2016, kommer man fram till att en 

samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning inte bör införas. Sexualbrottskommittén från 

2016 kommer fram till motsatsen, varför jag syftar till att undersöka hur denna 

utrednings kommitté bemöter de tidigare presenterade för- respektive nackdelarna.  Jag 

ämnar vidare även undersöka om en ren samtyckesreglering bör införas eller om lagen 

bör utformas på annat sätt. Kanske kan en kombination av samtyckes- och 

medelsreglering vara ett alternativ? Sist men inte minst berör utredningen från 2016 

frågan om ett införande av ett oaktsamhetsbrott i sexualbrottslagstiftningen. Jag ämnar 

undersöka vad ett införande av ett sådant brott skulle kunna få för konsekvenser och om 

ett sådant brott är en nödvändig beståndsdel i den svenska våldtäktslagstiftningen för att 

syftet med lagstiftningen ska kunna upprätthållas.  

  

1.3 Avgränsning och disposition 
Uppsatsen inriktar sig i huvudsak på våldtäktsbrottet – övriga sexualbrott kommer 

endast att beröras i den utsträckning det krävs för att tillfredställande kunna utreda 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsen kommer endast behandla 

samtyckeslagstiftning i förhållande till våldtäkt mot vuxna personer. Detta på grund av 

att det inom den svenska straffrätten satts en åldersgräns på 15 år för att få ha samlag, 

innebärande att en person under 15 år inte kan samtycka till samlag. Våldtäkt gentemot 

barn regleras därför i en bestämmelse för sig, våldtäkt mot barn (BrB 6 kap. 4 §), och 

utifrån det faktum att samtycke aldrig kan ges är bestämmelsen ointressant för denna 

uppsats. Uppsatsen avgränsas också genom att behandla tidigare förarbeten på 

sexualbrottsområdet från år 2005 och framåt. De ändringar som har gjorts i 

lagstiftningen innan dess har lämnats utanför denna uppsats.  

 

Texten riktar sig till personer med någon form av juridisk bakgrund eller juridiskt 

kunnande innebärande att juridiska termer och ett juridiskt språkbruk används uppsatsen 

igenom utan att någon närmare förklaring ges av ordens betydelse. 
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1.4 Metod och material 
För att på bästa sätt kunna uppnå mitt syfte med uppsatsen har jag valt en metod där jag 

belyser gällande rätt samt analyserar denna i ljuset av olika tänkbara ändringar. Detta då 

en slutsats kring om det är lämpligt att ändra lagstiftningen inte går att finna i 

rättskällorna, utan måste grundas på skäl för respektive emot en viss lagstiftning ur ett 

rättspolitiskt perspektiv. Det material som använts har varit lag (främst brottsbalken), 

praxis, förarbeten och doktrin. För att utreda en samtyckesbaserad lagstiftnings 

innebörd har reformen av sexualbrottslagstiftningen från 2005 samt utredningar på 

sexualbrottsområdet utgjort en stor del av källorna. Även kommentarer till dessa 

utredningar har utgjort viktigt material. Då Sverige är medlem i EKMR och 

konventionen sedan 1995 är en del av svensk lagstiftning har också praxis från 

Europadomstolen varit viktigt för uppsatsens innehåll, däribland Bulgariendomen från 

2003. För att ge en bild av problematiken kring våldtäktsbrottets lagstiftningsomfång 

har också statistik publicerad av Brottsförebyggande rådet inhämtats.  

 

2 Den svenska våldtäktsbestämmelsen 
2.1 Bakgrund 
Sexualbrotten i den svenska lagstiftningen regleras i brottsbalkens sjätte kapitel, där 

våldtäktsbestämmelsen utgör kapitlets första paragraf. Den nuvarande lydelsen tillkom 

efter en reform av sexualbrottslagstiftningen år 2005 vilken medförde en utvidgning av 

våldtäktsbegreppet, bl.a. genom att kravet på tvång sattes lägre än tidigare och att de 

allvarligaste fallen av sexuellt utnyttjande istället kom att omfattas av 

våldtäktsbestämmelsen.2 Enligt paragrafen krävs att någon genom våld eller hot om 

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller sexuell handling jämförlig med 

samlag. Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell 

handling som är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen p.g.a. 

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

kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna 

befinner sig i en särskilt utsatt situation. Denna del i uppsatsen syftar till att närmare 

utreda och återge innebörden av bestämmelsens rekvisit för att ge läsaren en fördjupad 

inblick i den svenska våldtäktsbestämmelsens innehåll. 

 
                                                
2 Prop. 2004/05:45 s. 1. 



 
 

8 

2.2 Tvång 
Innan reformen år 2005 förelåg ett krav på att våldtäkten ifråga skulle ha skett genom 

ett kvalificerat tvång. Med detta avses att tvånget skett med våld eller hot om våld och 

att offret uppfattat våldet som trängande fara – med andra ord skulle tvånget utgöra ett 

s.k. råntvång.3 I och med reformen sattes kravet på tvång lägre än tidigare och det 

fastslogs att ett tvång jämförligt med vad som krävs för brottet olaga tvång (BrB 4 kap. 

4 §) skulle vara tillräckligt för att rekvisitet skulle anses uppfyllt.4 En av anledningarna 

till ändringen var att aktuell forskning tydligt visade att en betydande del av de personer 

som faller offer för en våldtäktsman reagerar genom att underkasta sig gärningsmannens 

vilja för att på detta sätt kunna överleva övergreppet. Detta beteende grundar sig i att 

offret inte förmår eller vågar göra motstånd och kroppen reagerar då genom att utlösa 

en, av många benämnd, frozen-fright-reflex, på svenska ofta kallad ”spela-död-reflex”. 

En annan anledning var att det tvång som i praxis och förarbeten ansetts krävas inte 

skilde sig särskilt mycket från det tvång som krävts för olaga tvång. Enligt dessa 

rättskällor ansågs en tillräcklig grad av tvång ha uppnåtts redan vid ett begränsande av 

offrets rörelsefrihet. Till följd av detta ansågs gränsen, för vad som skulle anses utgöra 

tvång i våldtäktsbestämmelsens mening, redan sänkt. 5  Kravlättnaden innebär att 

rekvisitet tvång numera anses vara uppfyllt om någon genom våld eller genom hot om 

brottslig gärning tvingar en annan person att göra, tåla eller underlåta något. Tvång 

anses också föreligga om någon utövar ett sådant genom att hota att åtala eller ange 

någon för brott.6   

 

2.3 Våld eller hot om brottslig gärning 
Gällande våldsbegreppet anses det tillräckligt att gärningsmannen använt sådant våld 

som avses i straffbestämmelsen avseende olaga tvång.7 Denna bestämmelse stadgar att 

den, som genom misshandel, eller annars med våld eller hot om brottslig gärning, 

tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något, gör sig skyldig till olaga tvång.8 Till 

                                                
3 Prop. 2004/05:45 s. 35. 
4 Prop. 2004/05:45 s. 44. 
5 Prop. 2004/05:45 s. 43 f och SOU 2016:60 s. 106. 
6 Prop. 2004/05:45 s. 44. 
7 Prop. 2004/05:45 s. 44. 
8 Se BrB 4 kap. 4 §. 
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misshandel räknas att tillfoga en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller 

att försätta personen i vanmakt eller annat liknande tillstånd.9 

 

Tidigare förelåg ett krav på att våldet skulle bestå av våld å person. Detta innebär att 

våldet består i en direkt riktad fysisk kraftanvändning som utgör antingen misshandel 

eller ett fullständigt betvingande av någons kroppsliga rörlighet.10 Efter analys av 

förarbetena ansågs senare våld mot person vara tillräckligt. Ett sådant våld kan t.ex. 

bestå i att gärningsmannen rycker i en persons kläder eller arm, knuffar undan eller 

håller fast någon.11 När det gäller ett betvingande krävs inte att betvingandet ska ha varit 

fullständigt – det räcker t.ex. med att en gärningsman har särat på offrets ben eller 

betvingat offrets rörelser med sin egen kroppstyngd.12  

 

Som nämnts ovan kräver inte längre våldtäktsbestämmelsen efter reformen 2005 att ett 

råntvång ska ha förelegat. Således krävs inte heller den typ av hot som utgör ett sådant. 

I förarbetena till reformen framhålls att även lindrigare former av hot ska anses omfattas 

av rekvisitet hot. Anledningen till denna ändring var att inte bara hot mot person skulle 

omfattas, utan även hot riktat mot någons egendom. Ett exempel som redogjordes för 

var hot om skadegörelse, t.ex. då någon hotar med att slå sönder någons tillhörigheter.13 

Fortsättningsvis omfattar bestämmelsen även hot mot andra individer än den som utsätts 

för våldtäkten, t.ex. ett hot riktat mot offrets barn eller familj. Bestämmelsen omfattar 

också hot som inte uttryckts till fullo men som yttras genom att gärningsmannen agerar 

hotfullt, om hotet utgör ett sådant slags straffbart hot om brottslig gärning som 

våldtäktsbestämmelsen omfattar. Ett exempel som redogörs för är en situation då en 

gärningsman tvingar till sig ett samlag eller jämförlig sexuell handling genom att agera 

på ett sådant sätt att offret känner fruktan för sin egen säkerhet. Ett exempel är en 

situation då en gärningsman som befinner sig hemma hos en kvinna låser dörren, gör 

sexuella närmanden och börjar agera aggressivt. Sammanfattningsvis kan det sägas att 

våldet och hotet ska ha varit av sådan natur att de ska ha utgjort en premiss för att 

våldtäktsbrottet kunnat äga rum. Det uttrycks också i propositionen till 2005 års reform 

att det för straffansvar inte krävs att offret ska ha gjort motstånd.  

                                                
9 Se BrB 3 kap. 5 §. 
10 Se t.ex. NJA 2015 s. 668. 
11 SOU 2016:60 s. 107 och prop. 2004/05:45 s. 134. 
12 Prop. 2004/05:45 s. 35 och 134. 
13 Prop. 2004/05:45 s. 134. 
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2.4 Otillbörligt utnyttjande av någon som befinner sig i en särskilt 

utsatt situation 
Den som genomför ett samlag eller jämförlig sexuell handling genom att otillbörligt 

utnyttja att personen p.g.a. medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan 

drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, döms även den till våldtäkt 

enligt BrB 6 kap. 1 §. Innan reformen år 2005 dömdes den som otillbörligt hade 

utnyttjat någon som befunnit sig i vanmakt eller annat hjälplöst tillstånd eller led av en 

psykisk störning till sexuellt utnyttjande. Detta med stöd i brottsbalkens tidigare lydelse 

av 6 kap. 3 §. I och med reformen konstaterades det att personer som fallit offer för 

sådana gärningar har utsatts för samma allvarlighetsgrad av sexuell kränkning som 

våldtäktsoffer utsätts för. Oavsett om våld eller hot förekommit i dessa situationer och 

huruvida ett samtycke getts eller ej ansågs att dessa gärningar skulle inbegripas i 

våldtäktsbestämmelsen.14  

 

Begreppet vanmakt ändrades i och med reformen och ersattes istället med 

medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller 

psykisk störning. 15  Våldtäktsbrottet utvidgades 2013 genom att komplettera denna 

exemplifierande uppräkning med allvarlig rädsla. Samtidigt ersattes hjälplöst tillstånd 

med särskilt utsatt situation. 16  Förhoppningen med dessa ändringar var att 

våldtäktsbrottet skulle komma att även omfatta de situationer där offret reagerat med 

passivitet.17 Att rädslan ska ha varit allvarlig innebär att rädslan ska ha varit av ett 

kvalificerat slag. Frozen-fright uttalades i propositionen vara ett exempel på en sådan 

kvalificerad rädsla.18 Rekvisitet särskilt utsatt situation anses uppfyllt då en person har 

en tydlig inskränkt förmåga att värna sin sexuella integritet och undvika att falla offer 

för en våldtäktsman. Huruvida en sådan situation föreligger eller ej ska avgöras utifrån 

en helhetsbedömning. Detta begrepp utreds vidare längre fram i uppsatsen i samband 

med redogörandet för 2013 års utvidgning av våldtäktsbestämmelsen.19  

                                                
14 SOU 2016:60 s. 109. 
15 Prop. 2004/05:45 s. 42. 
16 Prop. 2012/13:111 s. 42. 
17 Prop. 2012/13:111 s. 1. 
18 Prop. 2012/13:111 s. 113. 
19 Prop. 2012/13:111 s. 30. 
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2.5 Samlag eller jämförlig sexuell handling  
När det gäller sexualbrottet våldtäkt krävs att ett samlag eller jämförlig sexuell handling 

ska ha förekommit. Med begreppet samlag avses vaginala samlag. För att ett samlag ska 

ha ägt rum krävs inte att en penetration har skett – det faktum att en kvinnas respektive 

en mans könsdelar har vidrört varandra är tillräckligt för att rekvisitet ska vara uppfyllt. 

Det finns inte heller något krav på varaktighet.20 Begreppet sexuell handling fördes in i 

straffbestämmelsen i och med reformen år 2005. Det tidigare begreppet sexuellt 

umgänge byttes ut och ersattes av sexuell handling. En av anledningarna till detta var att 

det riktats kritik mot ordet ”umgänge” – många tyckte att ordet stipulerade en ömsesidig 

akt, utan något förekommande av tvång. En annan anledning var att det i praxis kommit 

att fokuseras på varaktigheten av övergreppet och däri hur mycket kroppskontakt 

parterna haft, istället för att fokusera på den kränkning som handlingen inneburit för 

offret. Sexuell handling ansågs bättre beskriva sådana handlingar som skulle avses med 

begreppet. Rekvisitet kom slutligen att avse i huvudsak någorlunda varaktiga beröringar 

av offrets könsorgan eller gärningsmannens beröring av offrets kropp med sitt eget 

könsorgan. Hit räknas vaginala, anala och orala samlag samt penetration av fingrar eller 

föremål i vagina eller anus.21 

 

Rekvisitet sexuell handling inbegriper även andra handlingar. Dessa ska för att omfattas 

av begreppet ha haft en ”påtaglig sexuell prägel” samt ”varit ägnade att kränka offrets 

sexuella integritet”. För att en handling ska anses ha en sexuell prägel krävs att 

handlingen företagits för att tillfredsställa antingen gärningsmannens sexuella lust eller 

både offrets och gärningsmannens sexuella lust. I detta inbegrips vaginala, anala och 

orala samlag, liksom onani tillsammans med en annan person samt uppförande av 

fingrar i en kvinnas vagina eller någons anal. Situationer där en direkt beröring av dessa 

kroppsdelar hindras av t.ex. kläder kan också räknas till en sexuell handling.22 

 

 

                                                
20 Prop. 2004/05:45 s. 135. 
21 Prop. 2004/05:45 s. 33 f. 
22 SOU 2016:60 s. 107 f. 



 
 

12 

3 Bulgariendomen 
3.1 M.C v. Bulgaria 
År 2003 fälldes Bulgarien i Europadomstolen för att ha kränkt artikel 3 respektive 8 i 

Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR). Efter att en 14-årig flicka anmält två män i tjugoårsåldern för att ha våldtagit 

henne lades utredningen av brottet ner p.g.a. av att det inte kunde bevisas att flickan 

gjort något motstånd. Flickan vände sig till Europadomstolen och menade att Bulgariens 

lagstiftning inte haft ett tillräckligt effektivt skydd mot våldtäkt och andra sexuella 

övergrepp. Flickan åberopade en utredning från en psykiater samt en psykolog som 

förklarade att det finns två sätt för ett våldtäktsoffer att reagera. Antingen genom att 

göra motstånd eller att drabbas av frozen fright-reflexen, på svenska ofta kallad för 

spela-död-reflexen, innebärande att offret lamslås av skräck. Frozen-fright beskrevs 

vara det dominerande sättet att reagera på vid våldtäkt och till stöd för detta redovisades 

en studie med våldtäktsfall jämförliga med den händelse som flickan råkat ut för. 

Studien visade att i 24 fall av 25 reagerade offret genom frozen-fright istället för att 

göra motstånd. När Europadomstolen senare meddelade sin dom fastslogs det att 

Bulgarien hade kränkt artikel 3, förbud mot omänsklig eller annan förnedrande 

behandling, och artikel 8, rätten till privatliv.23  

 

Sedan 1995 är EKMR implementerad i svensk lag. Detta får till konsekvens att ingen 

lag eller förskrift får strida mot Sveriges åtaganden i förhållande till konventionen, 

vilket kan utläsas i Regeringsformen (RF) 2 kap. 19 §. Konventionen har samma 

rättsliga status som Sveriges grundlagar och utgörs inte bara av konventionstexten – 

tolkningen av konventionen sker dessutom genom Europadomstolens avgöranden.24 

Efter Bulgariendomen uppstod en livlig debatt kring frågan om Sverige är tvungna att 

införa en samtyckesbaserad lagstiftning eller ej.  Det var framförallt p. 166 i domen som 

låg till grund för diskussionen:  

 

                                                
23 EKMR:s dom i målet M.C v. Bulgaria, 39272/98. 
24 Leijonhufvud, Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten, s. 67 f. 
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”…the member States’ positive obligations under Articles 3 and 8 of the Convention 

must be seen as requiring the penalisation and effective prosecution of any non-

consensual sexual act, including in the absense of physical resistance by the victim.”25  

 

Innebörden av Bulgariendomen samt detta citat har diskuterats intensivt i både 

utredningar och doktrin. I det följande avser jag att redogöra för vad som uttryckts i 

dessa olika rättskällor och på så sätt försöka utreda vad domen egentligen har för 

betydelse för Sverige. 

 

3.2 Debatten kring Bulgariendomens betydelse för Sverige 
I samband med reformen 2005 diskuterades Bulgariendomens betydelse. Frågan som 

berördes var om domen var relevant för hur den svenska lagstiftningen skulle utformas. 

Regeringen redogjorde för att omständigheten att Europadomstolen i målet prövade en 

specifik lagstiftning, innebär att viss försiktighet bör fordras när det gäller hur 

rättssystem i allmänhet ska tolkas. Regeringen gjorde den bedömningen att 

Bulgariendomen inte kunde medföra ett krav på Sverige att utforma sin 

sexualbrottslagstiftning på ett visst sätt. Detta då domstolens invändningar inte riktas 

mot hur Bulgarien utformat sin lagstiftning, utan hur Bulgarien kommit att tillämpa den. 

Avgörande är vilken innebörd medlemslandet ger begreppen hot och våld. Med grund i 

detta ansåg regeringen att en reglering innehållandes rekvisiten hot och våld inte bryter 

mot konventionens artiklar, och domen lämnades utan hänseende i reformarbetet.26  

 

I sexualbrottsutredningen från 2008 tog utredarna ställning i debatten. Utredarna 

framhåller att frågan kring Sveriges skyldighet att införa samtyckesbaserad lagstiftning 

inte har kommenterats i något domstolsavgörande. De påpekar dock att HD i avgörandet 

i NJA 2004 s. 231 har lyft fram att det grundläggande rekvisitet när sexuellt våld eller 

tvång prövas är om det förelegat ett samtycke eller ej. De menar att detta uttalande kan 

tolkas som att HD har lämnat sin syn på saken och således anser att Sveriges 

lagstiftning inte strider mot konventionen.  

 

Utredarna påpekar vidare att det i Bulgariendomen inte var själva utformningen av 

lagtexten som ansågs utgöra en kränkning av konventionens artiklar, utan hur 
                                                
25 EKMR:s dom i målet M.C v. Bulgaria, 39272/98 p. 166. 
26 Prop. 2004/05:45 s. 40 f. 
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lagstiftningen tillämpades och således vilket innebörd rekvisit som hot och våld getts. 

Utredarna framhåller också att Bulgariens lagstiftning påminner till stor del om Sveriges 

lagstiftning.27 Med grund i detta menar utredarna i 2008 års sexualbrottsutredning att 

Bulgariedomen inte kan anses avvisa möjligheterna till att ha en tvångsbaserad 

lagstiftning, men om en samtyckeslagstiftning inte införs krävs det att det svenska 

rättssystemet omfattar straffpåföljder för alla sexualbrott som skett utan samtycke. 

Således föreligger ingen förpliktelse för Sverige att utforma lagstiftningen på ett 

specifikt sätt. I utredningen poängteras det dock att man självklart kan vara mer säker på 

att den svenska lagstiftningen uppfyller ett sådant krav om en samtyckesreglering införs 

än om så inte görs.28 

 

Åsikterna kring betydelsen av Europadomstolens beslut i Bulgariendomen går kraftigt 

isär bland experter på området. Vissa menar att domslutet innebär ett absolut krav på 

Sverige att införa en samtyckesbaserad lagstiftning, medan andra menar motsatsen. I 

samband med 2008 års utredning skrev professor Petter Asp en kommentar till 

Sexualbrottsutredningens betänkande. Asp är en av de starkaste förespråkarna för att 

Bulgariendomen inte innebär ett krav på Sverige att införa en samtyckeslagstiftning. 

Han menar att om det utifrån Bulgariendomen krävs ett införande av en 

samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning ska detta självklart följas – men att frågan är 

huruvida det föreligger ett sådant krav. Asp framhåller att man vid en noggrann läsning 

av domen bör förstå det som att domen inte medför ett krav på en samtyckeslagstiftning 

genom ett visst utförande. Han menar att Europadomstolen inte arbetar för att alla 

medlemsländer ska ha en totalt överensstämmande lagstiftning. Det som krävs är att 

medlemsstaterna ska leva upp till åtagandet att ha en lagstiftning som skyddar 

befolkningens friheter och rättigheter – inte hur staten åstadkommer detta. Asp betonar 

också att det enligt domstolen handlar om att göra en helhetsbedömning av 

lagstiftningen där inte bara utformningen är relevant. Sammanfattningsvis anför Asp att 

domen inte medför ett krav på ett införande av en samtyckesbaserad lagstiftning, samma 

mål kan uppnås genom andra medel. I målet menar Europadomstolen att Bulgarien inte 

ansågs uppnå ett sådant skydd i det specifika fallet.29 

 

                                                
27 SOU 2010:71 s. 202 f. 
28 SOU 2010:71 s. 214. 
29 Asp, M.C. v. Bulgaria – a Swedish Perspective, s. 45 f.  
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Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, tillhör motståndarsidan i 

förhållande till de åsikter Petter Asp presenterar. Hon är av åsikten att Bulgariendomen 

medför ett krav på svensk rätt att införa en samtyckesbaserad lagstiftning. Samma år 

som sexualbrottsutredningen 2008 släpptes, fick Leijonhufvud i uppdrag av Miljöpartiet 

att utreda huruvida våldtäktsrekvisiten våld, hot om brottslig gärning eller otillbörligt 

utnyttjande av ett hjälplöst tillstånd borde ersättas av ett rekvisit om bristande samtycke. 

Utredningen erhöll namnet Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella 

integriteten. För att utreda om det för Sveriges del föreligger en skyldighet att införa en 

samtyckesbaserad lagstiftning tar hon hjälp av Elisabeth Palm, tidigare ledamot i 

Europadomstolen och f.d. kammarrättspresident.30 Palm redogör för följande: I målet 

menar domstolen att de flesta europeiska länders lagstiftning har övergett kravet på våld 

och hot vid våldtäkt. Andra länder har kvar rekvisiten i lagstiftningen, men en praxis 

som visar att det är ett bristande samtycke som ligger till grund för avgörandet om en 

våldtäkt har förekommit eller ej. Domstolen underkänner i målet inte den bulgariska 

lagstiftningen som sådan, utan prövar hur den tillämpats i det aktuella målet. Domstolen 

finner att det i praxis inte kan visas att varje sexuell handling som sker utan samtycke är 

straffbar, och finner det svårt att tyda hur lagen tolkas i Bulgarien. Inte heller i övrigt 

finner domstolen belägg för att lagen tillämpas så att alla fall där bristande samtycke 

föreligger omfattas. Det var detta som låg till grund för att Bulgarien fälldes.31 

 

Emellertid är en dom från Europadomstolen endast bindande för den stat domen avser. 

Kan domen då medföra ett krav på hur Sveriges lagstiftning ska se ut? Palm menar att 

de mål som på senare tid anmälts till Europadomstolen har ökat dramatiskt. 

Europadomstolen har i samband med detta uttalat att även om en fällande dom i 

domstolen endast är bindande för den stat domen avser, fästs stor vikt vid att 

medlemsländerna själva tar ett större ansvar för att kränkningar av konventionens 

artiklar undviks. Detta ska gälla alla slags domar från Europadomstolen. Genom att leva 

upp till detta krav kan fler mål avgöras redan på det nationella planet, och mål endast 

avgöras i Europadomstolen i undantagsfall.32  

 

                                                
30 Leijonhufvud, Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten, s. 5. 
31 Leijonhufvud, Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten, s. 123. 
32 Leijonhufvud, Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten, s. 121. 
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Palm menar att det i och med domen kan konstateras att det är bristande samtycke som 

ska ligga till grund för om ett våldtäktsbrott har begåtts. Utifrån domen kan sägas att 

medlemsländerna ges relativt stor frihet i att utforma lagstiftningen på valfritt sätt, men 

att tillämpningen av denna måste innebära att varje sexuell brottslig handling som 

företas bestraffas. Det framgår också att det inte får förekomma att vissa övergrepp 

lämnas utan påföljd för att det inte kan bevisas att våld förekommit.33  

 

Leijonhufvud har också framhållit att den bedömning av frågan som gjordes i samband 

med reformen 2005 vilar på felaktiga grunder. Hon menar att regeringen i sin analys av 

Europadomstolens citat, ”…the member States’ positive obligations under Articles 3 

and 8 of the Convention must be seen as requiring the penalisation and effective 

prosecution of any non-consensual sexual act, including in the absense of physical 

resistance by the victim”, uteslöt ordet ”any”, vilket hon anser har en stor betydelse för 

uttalandets innebörd. Leijonhufvud menar därför att regeringen utgick från oriktiga 

förutsättningar i den bedömning som resulterade i beslutet att en övergång till en 

samtyckesreglering inte var lämplig.34 

 

3.3 Min uppfattning 
Som anförts här ovan har sedan Bulgariendomens tillkomst ett införande av en 

sexualbrottslagstiftning i Sverige debatterats flitigt. Starka åsikter kring domens 

betydelse för den svenska lagstiftningen har framförts både i utredningar och doktrin. 

Den utredning som gjordes i samband med reformen år 2005 framhåller att 

Europadomstolen i Bulgariendomen menar att den springande punkten är hur en 

medlemsstat tillämpar sin lagstiftning, inte hur den är utformad. De redogör också för 

att en lagstiftning som innehåller rekvisit som hot och våld inte i sig strider mot EKMR 

– det som har betydelse är vad rekvisiten har för innebörd i lagstiftningen. 2008 års 

utredning instämmer i de argument som lades fram i samband med reformen. 

Utredningen menar att domen inte innebär ett tvång för Sverige att införa en lagstiftning 

baserad på samtycke, men att det annars på annat sätt måste ses till att den svenska 

lagstiftningen erbjuder ett fullgott skydd för sexualbrott som begåtts utan samtycke. 

Asps åsikter tolkar jag stå i linje med de som uttrycktes i samband med reformen 2005 

samt utredningen 2008. Han är av åsikten att kränkningen av artiklarna 3 och 8 i 
                                                
33 Leijonhufvud, Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten, s. 123 f.  
34 Leijonhufvud, Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten, s. 72. 
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Bulgariendomen består i att Bulgariens rättssystem i sin helhet inte lyckats upprätthålla 

ett fullgott skydd mot våldtäkt, inte att Bulgarien saknar en samtyckesbaserad 

lagstiftning på området. Leijonhufvud menar däremot att domen ska tolkas på så sätt att 

Sverige som medlemsstat är skyldigt att införa ett samtyckesrekvisit i 

våldtäktslagstiftningen.  

 

Personligen uppfattar jag Leijonhufvuds tolkning lite för snäv. Att tyda domstolens 

uttalande under p. 166, att ”varje stats positiva skyldigheter utifrån konventionen måste 

tolkas på så sätt att det krävs bestraffning och effektiva åtal av varje sexuell handling 

som grundar sig på ett bristande samtycke”, som att det föreligger ett absolut krav på att 

införa ett samtyckesrekvisit känns något förhastat. Anledningen till detta är dels att detta 

konstaterande är en så pass liten del av domen i sig, dels det faktum att domstolen efter 

detta uttalande i domen fortsätter att redogöra för Bulgariens hela rättsystem. Det 

sistnämnda i linje med vad Asp framför. Ett krav på att medlemsländerna upprätthåller 

ett godtagbart fullgott skydd mot våldtäkt, och att kravet inte ligger i hur en lagstiftning 

ska vara uppbyggd utan hur den tillämpas, upplever jag som en mer välavvägd tolkning. 

Detta bl.a. mot bakgrund av Asps övriga argument och de argument som framhålls i 

reformarbetet och utredningen från 2008 men framförallt utifrån principen om margin 

of appreciation – att medlemsstaterna ska följa EKMR:s lagstiftning men har ett fritt 

handlingsutrymme gällande hur detta görs.35 Att då Bulgariendomen skulle innebära ett 

krav på Sverige att utforma sin lagstiftning på ett specifikt sätt känns inte trovärdigt. 

Domstolen uttalar också i domen att den bulgariska lagstiftningen gällande våldtäkt inte 

innehöll något rekvisit med innebörden att offret var tvunget att göra fysiskt motstånd, 

och att det utslagsgivande inte består i hur lagstiftningen är utformad utan hur den 

tillämpas i praktiken.36  

 

När det gäller domens skyldighet för Sverige måste hänsyn också tas till vilken aktör 

som blir bunden av domen. Av EKMR art. 46 stadgas att det är parterna som binds av 

domen och av art. 1 i samma konvention kan utläsas att medlemsstaterna har en 

skyldighet att tillförsäkra personer inom dess jurisdiktion konventionens rättigheter. 

Likaså uttrycks i regeringsformen 2 kap. 19 § att lag eller annan föreskrift inte får 

meddelas i strid med Europakonventionen. Palm redogör för att anmälningarna till 

                                                
35 Cameron, An introduction to the European convention on human rights, s. 68 f. 
36 M.C v. Bulgaria p. 169-187. 
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Europadomstolen strömmar in som aldrig tidigare, och att det därför är viktigt att 

medlemsstaterna själva tar stort ansvar för att artiklarna inte kränks. På så sätt kan 

domar avgöras redan på det nationella planet vilket således underlättar för domstolens 

arbete. Detta förändrar emellertid inte det faktum att det endast är den aktuella 

medlemsstaten som berörs av en viss dom, även om det är till hjälp att andra 

medlemsländer tar hänsyn till domen.  

 

Som utrycks ovan menar Leijonhufvud att utredningen från 2008 missade det viktiga 

ordet ”any” när Bulgariendomen tolkades, och att det på så sätt fick en helt annan 

innebörd. Jag håller med Leijonhufvud på denna punkt. Tas ”any” bort från ”any non-

consensual sexual act”, får meningen en annan innebörd. Med ”any non-consensual 

sexual act” tolkar jag det som att domstolen vill föra fram att alla slags sexuella 

handlingar som företas utan samtycke måste bestraffas, även om det således sker utan 

våld, hot eller tvång. Jag anser därför att Leijonhufvud har en poäng i det hon säger, om 

ordet ”any” tas med i sammanhanget blir uttalandet starkare.  

 

Jag tolkar Bulgariendomens betydelse för Sverige som att så länge vi uppfyller kravet 

på att bestraffa och ställa gärningsmän inför rätta som utfört en sexuell handling trots 

bristande samtycke, måste inte vår lagstiftning utformas på ett visst sätt. Om Sverige 

sedan lever upp detta krav kan diskuteras, men det är en annan fråga. 

 
 
4 Synen på samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning i 

förarbeten och doktrin 
 
4.1 Inledning 
Under det senaste decenniet har omfattande utredningar och ändringar gjorts av den 

svenska sexualbrottslagstiftningen. Frågan om ett införande av en samtyckeslagstiftning 

har berörts många gånger tidigare och presenterats i 2005 års reform av 

sexualbrottslagstiftningen samt efterföljande utredningar på sexualbrottsområdet. I det 

följande avsnittet presenteras först ett stycke angående innebörden av samtycke som 

allmän ansvarsgrund. Detta efterföljes av huvuddragen i reformen och utredningarna 

samt hur argumentationen har förts i dessa gällande ett införande av en 

samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning.  
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4.2 Samtycke som allmän ansvarsfrihetsgrund  
Samtycke utgör en av straffrättens ansvarsfrihetsgrunder. Detta innebär att straffansvar 

inte föreligger för en utförd handling som i vanliga fall följs av straffansvar. BrB 24 

kap. 7 § stadgar att en gärning som begås med samtycke från den person gärningen är 

riktad mot endast utgör ett brott om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning 

eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarbar. För att 

ett giltigt samtycke ska föreligga måste vidare vissa kriterier vara uppfyllda. Ett krav är 

att personen som har lämnat samtycket ska ha varit behörig att lämna ett sådant 

samtycke. När det gäller brott mot liv och hälsa har även personer som ännu inte 

uppnått myndig ålder rätt att samtycka – men endast om den omyndiga personen 

uppnått tillräcklig mognad för att fatta ett sådant beslut. Andra angrepp måste 

vårdnadshavare samtycka till, t.ex. en medicinsk behandling eller ingrepp. Ett annat 

krav är att personen som samtycker ska förstå innebörden av samtyckeslämnandet. Här 

gäller att ju allvarligare ett ingrepp är desto högre krav ställs på den samtyckande 

personens förståelse av konsekvenserna av ett samtyckeslämnande. Samtycket ska 

också ha lämnats frivilligt och med full insikt om väsentliga förhållanden. Detta innebär 

att ett giltigt samtycke inte kan ha lämnats genom t.ex. tvång. Samtycket är inte heller 

giltigt om personen som lämnar sitt samtycke har missförstått vad denne samtyckt till. 

Ett krav uppställs också på att samtycket måste föreligga när den ifrågavarande 

handlingen begås, det går inte att först begå en handling och efteråt be om offrets 

samtycke. Om en gärningsman dock misstar sig och tror att det föreligger ett samtycke 

när ett sådant i själva verket saknas, kan denne inte dömas för ett uppsåtsbrott. Detta 

under förutsättning att gärningsmannens agerande håller sig inom ramarna för det 

felaktigt uppfattade samtycket. Något som också bör nämnas är att ett giltigt samtycke 

inte måste vara uttalat. Precis som vid alla typer av muntliga avtal är ett ”tyst” samtycke 

svårare att bevisa, men det utgör fortfarande ett giltigt sådant.37  

 

4.3 2005 års reform av sexualbrottslagstiftningen 
År 2005 genomfördes en omfattande reform av den svenska sexualbrottslagstiftningen. 

Stora delar av lagstiftningen ändrades och ett nytt sjätte kapitel infördes i BrB. Syftet 

med reformen var att öka skyddet för sexuella kränkningar liksom den sexuella 

                                                
37 SOU 2016/60:111 s. 126. 
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självbestämmanderätten och integriteten. 38  I reformen tog regeringen ställning till 

frågan om brist på samtycke skulle ligga till grund för den nya regleringen. Regeringen 

betonade att det finns stora nackdelar med ett införande av en lagstiftning baserad på 

samtycke. En av de största nackdelar regeringen såg var det fokus som skulle komma att 

riktas mot brottsoffret, något som Sverige genom gediget arbete sedan länge har försökt 

komma ifrån. De menade att om man utgår ifrån att även tysta samtycken skulle kunna 

åberopas, skulle gärningsmannen i många fall med största sannolikhet hävda att ett 

sådant förelåg vid gärningstillfället. Hur målsäganden agerat före, under och efter 

övergreppet skulle då få en central roll i avgörandet om ett godkänt samtycke hade 

lämnats, likaså vad parterna haft för relation till varandra. Man menade att det redan vid 

tillämpning av den då gällande lagstiftningen förekom massiv kritik mot att fokus i 

våldtäktsmål lades på brottsoffrets agerande, när fokus i själva verket borde riktas mot 

gärningsmannens utförda handlingar.39  

 

I reformen från 2005 lämnas ett inte alltför stort utrymme till diskussion kring ett 

införande av en samtyckeslagstiftning. I denna diskussion är det, som redogjorts för 

ovan, risken för ett ökat fokus på målsäganden som anses vara den främsta nackdelen 

med en sådan lagstiftning. Oron är absolut välgrundad – fokus i våldtäktsmål har alltför 

ofta kommit att riktas mot målsäganden och hur denne agerade, klädde sig och betedde 

sig tiden före respektive efter våldtäkten, och inte på den gjort sig skyldig till själva 

övergreppet Jag kan därför förstå att ett införande av en lagstiftning som bygger på 

målsägandens samtycke upplevs som skrämmande – vad målsäganden gjort eller borde 

ha gjort skulle förmodligen många anse ge en viss bild av om ett samtycke förelegat 

eller inte, och detta skulle rikta fokus mot målsägandens beteende ännu en gång.  

 

4.4 Sexualbrottsutredningen 2008 (SOU 2010:71) 
Den 17 juli 2008 beslutade regeringen att en kommitté skulle tillsättas för att särskilt 

utreda tillämpningen av 2005 års reform av sexualbrottslagstiftningen samt huruvida 

kravet på tvång, våld och hot i våldtäktsbestämmelsen borde bytas ut mot ett krav om 

bristande samtycke. I utredningen ingick också att undersöka frågan om Sveriges 

tillträde till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och 

sexuella övergrepp. Den delen kommer ej att redogöras för i denna uppsats. 
                                                
38 Prop. 2004/05:45 s. 1. 
39 Prop. 2004/05:45 s. 37. 
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Utredningen resulterade i ett betänkande, Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och 

reformförslag (SOU 2010:71), och stod klar i oktober 2010.40  

 

2008 års sexualbrottskommitté fann att den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten totalt sett hade förstärkts i och med reformen, men att 

sexualbrottslagstiftningen på vissa områden inte nådde upp till ett tillfredställande och 

rättssäkert skydd.41 De fann bl.a. att begreppet ”hjälplöst tillstånd” inte omfattade alla 

slags straffvärda handlingar där gärningsmannen utnyttjat den situation som offret 

befinner sig i. De menade också att ett flertal situationer där ett tvång eller utnyttjande 

förekommit inte är kriminaliserat som ett allvarligare sexualbrott än sexuellt ofredande, 

t.ex. då ett offer reagerar genom att utlösa en frozen-fright-reflex. Denna reflex styrs av 

det autonoma nervsystemet och får kroppen att spela död. Pulsen minskar, blodtrycket 

sjunker och offret drabbas av en oförmåga att agera eller ropa på hjälp. Kroppen blir 

tillfälligt förlamad och offret är inte längre psykiskt närvarande. Om denna reflex utlösts 

under ett övergrepp kan man inte kräva av offret att det ska kunna lämna en detaljerad 

bild av händelsen – minnesfunktionen slås oftast ut helt. I andra fall vågar inte offret 

göra något motstånd av ren rädsla för hur gärningsmannen kommer agera. Idag undgår 

dessa gärningsmän lagföring genom kravet på våld. Lagen kräver inte att offret ska ha 

gjort motstånd, men när målet väl är uppe i rätten, är det utifrån vår nuvarande 

lagstiftning svårt att bevisa att gärningsmannen har använt våld eller hot om våld om 

offret inte kan visa att det gjort motstånd.42 Skulle lagstiftningen istället fokuseras på 

själva kränkningen och inte på våldet, skulle dessa gärningsmän inte undgå lagföring, i 

alla fall inte i samma omfattning som idag.  

 

Gällande lagstiftningens utformning ansåg kommittén att samtyckets relevans gällande 

vad som utgör en straffvärd respektive icke straffvärd handling ska utgå från lagtexten. 

De menade att lagen inte ska utgöra en ren samtyckesreglering där samtycke är det enda 

brottsrekvisitet, utan att lagens struktur ska behållas men bestämmelserna kompletteras. 

De menade att lagstiftningen fortsatt skulle utgöra en medelsreglering men för att 

åtgärda brister i lagen föreslogs dels att våldtäktsbrottet utvidgas, samt att ett helt 

samtyckesbaserat brott införs, kallat sexuellt övergrepp. Brottet sexuellt övergrepp 

                                                
40 SOU 2010:71 s. 3. 
41 SOU 2016:60 s. 177. 
42 Leijonhufvud, Tidningen Brottsoffer nr 1 2009, s. 16.  
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skulle omfatta de fall då någon utför en sexuell handling utan den andra personens 

samtycke. Kommittén anförde att brottet skulle utgöra ett subsidiärt brott till våldtäkt 

och sexuellt tvång, vilka fortfarande skulle utgå från medel, och menade att genom ett 

införande av en sådan bestämmelse skulle samtyckets betydelse vid sexuella handlingar 

belysas. De anförde att brottet sexuellt övergrepp skulle utgöra en nedre gräns för 

sexualbrott företagna gentemot vuxna. För att ett sådant brott ska föreligga krävs det att 

en sexuell handling ska ha företagits utan en persons samtycke.43   

 

En utvidgning av brottet våldtäkt skulle genomföras genom att det nu inte endast skulle 

vara straffbart att utnyttja någon som befinner sig i hjälplöst tillstånd, utan även någon 

som har särskilda svårigheter att värna sin sexuella integritet. Det utslagsgivande för när 

en sådan situation föreligger ska vara om offrets möjlighet att avböja sexuella 

handlingar är begränsad eller ej.44 Detta förslag kom senare att bli realitet i samband 

med 2013 års utvidgning av våldtäktsbrottet, se nedan. Sexualbrottskommittén pekade 

på att efter den utvidgning som skett av våldtäktsbegreppet var det i huvudsak 

kränkningens karaktär och inte själva handlingen som skulle ligga till grund för en 

bedömning av om ett våldtäktsbrott ägt rum.  

 

Kommittén framför att med ett fokus på kränkning och utan krav på att tvång förelegat, 

har den som utsatt någon annan för en sexuell handling utan dennes samtycke gjort sig 

skyldig till våldtäkt.45 En fördel med en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning är att 

den skulle täcka både de våldtäktsfall där tvång kan visas och de fall där offret drabbats 

av frozen-fright eller inte vågat göra motstånd. En annan fördel med en 

samtyckesbaserad lagstiftning framför kommittén är den naturliga fortsatta utveckling 

en sådan skulle medföra på sexualbrottsområdet. Utvecklingen har bestått i att man har 

frångått höga krav om våld och hot och bestämt att våldtäktsbrottet ska omfatta brott 

som förut rubricerats som sexuellt tvång. En nackdel ett införande av en sådan 

lagstiftning skulle föra med sig är emellertid ett större fokus på offret och dess agerande 

under brottsutredningen. Dock skulle visst fokus komma att flyttas över från 

målsägandes agerande till den tilltalades agerande. Försäkrade sig denne om att 

motparten samtyckte? På vilket sätt gjorde denne det? Fanns det skäl för att denne borde 

                                                
43 SOU 2010:71 s. 250. 
44 SOU 2010:71 s. 17 f.  
45 SOU 2016:60 s. 111. 
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ha förstått att samtycke inte förelåg? Vidare redogörs för den normerande verkan en 

samtyckeslagstiftning förhoppningsvis skulle få. Ändras lagen skulle den vara ett 

uttryck för att det alltid krävs samtycke för att ha sex med en annan person. Kommittén 

uttrycker dock att en stor del i arbetet för att samtyckesbestämmelsen ska kunna uppnå 

önskvärd effekt, är utbildning. Det redogörs också för att en samtyckesbaserad 

lagstiftning skulle komma att ge brottsoffer ett bättre bemötande av rättsväsendet. De 

refererar till professor Christian Diesen som genom sin artikel Sex Crime Legislation; 

Proactive and Anti-Therapeutic Effects vill visa på sambandet mellan en lagutformning 

och hur ett brottsoffer blir bemött. Han menar att en lag baserad på tvång får en anti-

terapeutisk effekt, medan en lag baserad på samtycke får en terapeutisk effekt. Med 

detta menar han att offer idag har mycket svårt att få rättsordningens skydd om de inte 

kan visa på skador.46 

 

Vidare menar regeringen att en nackdel med en samtyckesbaserad lagstiftning är 

svårigheten i att definiera vad ett samtycke är samt skilja giltiga samtycken från 

ogiltiga. Samtycke är ett normativt begrepp och ett begrepp som frivillighet i 

förhållande till sex kan bli väldigt komplicerat. Skulle en sådan lagstiftning införas 

måste begreppets innebörd fastställas för att lagen ska kunna vara förutsebar och 

rättssäker. En osäkerhet föreligger också kring samtyckets form. Det svåra med en 

våldtäktsbestämmelse baserad på samtycke är att sådant sällan kommer på tal i sexuella 

situationer. Samtyckeslämnandet kommer istället baseras på parternas agerande. Det 

kommer också bli fråga om ett tyst/inre samtycke ska kunna godkännas som ett sådant. I 

sådant fall måste utredas om ett sådant samtycke ska anses lämnas genom en handling 

eller inställning. 47  En sista nackdel som anfördes av regeringen var risken för 

sexualmoralism. Med detta menas att då en bedömning ska göras om ett samtycke 

förelegat eller inte finns risken att domstolen i sin bedömning hamnar i vad som kan 

anses ”normalt” att samtycka till. Sexualiteten tar sig många olika uttryck och att hamna 

i en sådan bedömning vore att backa i acceptansen för den sexuella friheten.48 

 

Utredningen från 2008 är den utredning som lämnar störst plats åt diskussion kring ett 

införande av en samtyckeslagstiftning. Bland annat diskuteras en eventuell 

                                                
46 SOU 2010:71, s. 209 f. 
47 SOU 2010:71, s. 212 f. 
48 SOU 2010:71, s. 217. 
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samtyckeslagstiftnings utformning – något jag gärna vill kommentera. Kommittén vill 

behålla lagens struktur men komplettera bestämmelserna. Detta menar de bäst skulle 

göras genom ett införande av ett nytt sexualbrott: sexuellt utnyttjande. Brottet skulle 

bygga på bristande samtycke men vara subsidiärt till våldtäkt och sexuellt tvång. På 

detta sätt menar utredarna att bristerna i lagstiftningen skulle täckas samt att frozen 

fright-fallen skulle komma att regleras. Enligt min mening är detta inte ett hållbart 

alternativ. Kommittén uttalar att det vid avgränsningen till brottet våldtäkt, är 

kränkningen som ska ges betydelse istället för en teknisk jämförelse mellan olika 

handlingar. Att sedan vilja lösa det med ett brott subsidiärt till våldtäkt känns därför inte 

som ett helt tillfredställande alternativ. Ett bättre förslag skulle enligt min mening vara 

att rubricera båda typer av gärningar som våldtäkt men låta gärningarna resultera i olika 

grova straff.  

 

4.5 2013 års utvidgning 
Med grund i 2008 års utredning utvidgades våldtäktsbestämmelsen 2013. Som 

redogjorts för ovan kom 2008 års kommitté fram till att det förelåg ett behov av ett 

förstärkt skydd av den sexuella integriteten och det sexuella självbestämmandet. Bristen 

låg i begreppet hjälplöst tillstånd som i praxis visat sig tillämpas mycket snävt. När det 

gällt offer som varit påverkade av alkohol respektive droger samt offer som haft fysiska 

eller psykiska funktionsnedsättningar har anmälan väldigt sällan kunna leda till åtal. 

Istället för att låta yttre omständigheter bestämma om personen befunnit sig i ett 

hjälplöst tillstånd eller ej vittnar praxis om att omständigheter som är att hänföra till 

offrets person är det som blivit föremål för en bedömning, detta gäller t.ex. 

alkoholintag.49 I och med 2013 års utredning utvidgades våldtäktsbestämmelsen genom 

ett införande av begreppet allvarlig rädsla samt att begreppet hjälplöst tillstånd ändrades 

till särskilt utsatt situation. Detta gjordes med målet att kunna rubricera fler fall av 

sexuellt utnyttjande som våldtäkt. Man menade att det på detta sätt skulle bli tydligare 

att fall där offret reagerat genom passivitet också omfattas av våldtäktsbrottet.50 

 

I propositionen från 2013 diskuterar också regeringen huruvida en samtyckesbaserad 

lagstiftning bör införas eller ej. Regeringen redogör för att det är fullt möjligt att bygga 

lagstiftningen på omständigheter vars förekomst innebär att något samtycke inte 
                                                
49 Prop. 2012/13:111 s. 26. 
50 Prop. 2012/13:111 s. 1. 
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föreligger, men att det i tillämpningen ändå är ett bristande samtycke som är avgörande. 

Genom ett sådant uttryckssätt visar lagstiftningen i vilka situationer ett samtycke inte 

föreligger.51  

 

Regeringen stämmer till stor del in i de argument som anförts i utredningen från 2008. 

De menar att en lagstiftning med ett samtyckesrekvisit skulle få en viss normerande 

verkan som skapar en allmän uppfattning av att sex inte är godtagbart utan att samtycke 

finns. De anför också att lagstiftningen skulle komma att fungera som ett stöd för de 

som utsätts för påtryckningar att delta i sexuella aktiviteter de inte egentligen vill delta i. 

Även förhoppningen att fler brottsoffer skulle känna sig mer bekväma med att anmäla 

övergrepp talar för en samtyckesreglering.52  

 

Som argument mot en samtyckesreglering anför regleringen främst risken för ett ökat 

fokus på brottsoffret. Regeringen gör bedömningen att rekvisit som t.ex. hjälplöst 

tillstånd skulle hamna i bakgrunden för samtyckesrekvisitet. De menar dock att det 

redan idag förekommer ett stort fokus på målsäganden i våldtäktsmål, men menar att 

lagstiftningen måste ansvara för att inte riskera att bl.a. offrets agerande hamnar än mer 

i fokus än i dagsläget.53 

 

De konsekvenser av en samtyckesbaserad lagstiftning som har redogjorts för i reformen 

från 2005 och utredningen från 2008 kommer igen i diskussionen inför lagändringen 

2013. Något jag vill kommentera är att regeringen uttrycker att det är möjligt att grunda 

lagstiftningen på omständigheter vars förekomst innebär att något samtycke inte 

föreligger. Genom ett sådant uttryckssätt visar lagstiftningen i vilka situationer ett 

samtycke inte föreligger.54 Jag tolkar detta som att rekvisit som våld och hot enligt 

regeringen innebär att ett samtycke inte föreligger i den aktuella situationen. Skulle det 

då tolkas motsatsvis innebär det att om våld och hot inte företagits har offret samtyckt 

till den sexuella handlingen. Detta är enligt min mening helt felaktigt. Ovan har 

redogjorts för hur offer reagerar som drabbats av frozen-fright-reflexen. I dessa fall 

krävs det inte våld eller hot för att en gärningsman ska kunna utföra en sexuell handling 

mot någon trots dennes bristande samtycke. Enligt Bulgariendomen ska det ej heller 
                                                
51 Prop. 2012/13:111 s. 19. 
52 Prop. 2012/13:111 s. 22. 
53 Prop. 2012/13:111 s. 23. 
54 Prop. 2012/13:111 s. 19. 
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krävas att offret ska ha gjort motstånd för att gärningsmannen ska kunna fällas för 

våldtäkt.  

 

4.6 Sammanfattande kommentar  
I propositionen inför 2005 års reform, utredningen från 2008 samt propositionen inför 

lagändringen år 2013 kan man identifiera en rad för- och nackdelar med en 

samtyckesbaserad lagstiftning Som största nackdel framförs risken för ökat fokus på 

offret och däri dennes agerande före, under och efter övergreppet. Man menar att man så 

länge arbetat för att komma ifrån denna fokusering på målsäganden och att fokus istället 

bör riktas mot gärningsmannen och dennes företagna handlingar. Det uttalas också att 

det är lagstiftarens ansvar att se till att denna risk inte realiseras. Samtidigt uttalas att 

visst fokus omvänt skulle kunna komma att riktas mot den misstänkte och dennes 

handlande. Andra menar att ett våldtäktsoffers agerande redan idag står i fokus för en 

våldtäktsutredning och att en samtyckesreglering skulle kunna öppna upp för ett bättre 

bemötande från rättsväsendet gentemot brottsoffret.55 En annan nackdel som redogörs 

för är svårigheten i att bestämma ramen för ett giltigt samtycke, och definiera ett sådant 

begrepp. Det uttrycks att det är omöjligt att utreda frågan kring ett införande av en 

samtyckeslagstiftning innan ett förslag på en sådan lagstiftning presenteras. Det uttrycks 

att det är bättre att gå tillväga på så sätt att det bestäms under vilka förhållanden ett 

samtycke ska anses föreligga än att utgå från en allmänt konstruerad 

samtyckesbestämmelse. Det anses utöver det föreligga en viss svårighet i frågan kring 

samtyckets form och kriminaliseringens omfång, samt risken för en ökad 

sexualmoralism.  

 

Fördelar med en samtyckeslagstiftning, utöver ett eventuellt ökat fokus på 

gärningsmannens agerande som uttryckts här ovan, skulle bl.a. vara den normerande 

verkan en sådan skulle få. Skulle lagstiftningen baseras på samtycke skulle detta 

fungera som ett budskap från lagstiftaren att det krävs ett lämnat samtycke från 

motparten innan man företar en sexuell handling gentemot denne. Detta skulle kunna 

jämföras med förbudet mot barnaga som inträdde 1979.56 Innan ett sådant förbud fördes 

in i lagstiftningen ansåg en stor del av samhället fortfarande vara okej med att straffa 

och slå sina barn. Nu efter införandet av förbudet är det förmodligen få som skulle stå 
                                                
55 Asp, Sex och samtycke, s. 212. 
56 Motion 2012/13:U204. 
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bakom ett beslut att slå sina barn. Om en samtyckesbaserad lagstiftning införs kanske 

det skulle få samma effekt? En samtyckeslagstiftnings normerande verkan skulle också 

bidra till att individer som inte egentligen vill medverka i en sexuell handling men 

utsätts för påtryckningar skulle ha lättare att stå upp för sitt val att inte delta med en 

sådan lagstiftning i ryggen. 

 

Ett annat argument som anförs för en samtyckesbaserad lagstiftning är den naturliga 

fortsättning på sexualbrottsutvecklingen ett sådant införande skulle få. Förespråkare för 

en sådan lagstiftning menar att dagens lagstiftning kan utläsas som att kvinnan är 

tillgänglig om hon inte säger ”nej” och gör motstånd. Skulle lagen ändras skulle 

kvinnan endast vara tillgänglig om hon sagt ”ja”.57 Praxis vittnar också om att kravet på 

våld och tvång har sänkts och även om Bulgariendomens betydelse är svårtolkad skulle 

en sådan lagstiftning med än större sannolikhet nå upp till de krav som ställs på Sverige 

som medlemsland.  

 
 
5 Sexualbrottsutredningen 2014 – utredning som 

lämnades i betänkande 2016 
 
5.1 Inledning 
Efter att ha utrett vilka för- resp. nackdelar som tidigare redogjorts för gällande 

samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning kommer jag i det följande att jämföra detta med 

den färska sexualbrottsutredningen från 2016. I augusti 2014 beslutade regeringen om 

en ny utredning av den gällande våldtäktslagstiftningen och tillsatte en 

sexualbrottskommitté. Justitierådet Marie Heidenborg valdes som ordförande och fick 

uppdraget att granska och analysera våldtäktsbrottet, undersöka hur ett 

oaktsamhetsansvar vid våldtäkt skulle kunna utformas samt se över hur det svenska 

rättsväsendet analyserar våldtäktsfall. Arbetet resulterade i betänkandet Ett starkare 

skydd för den sexuella integriteten som stod klart i början på oktober 2016.58 Det som 

gör denna utredning extra intressant är att sexualbrottskommittén i denna utredning, till 

skillnad från tidigare förarbeten som ovan presenterats, kommer fram till att vi bör 

                                                
57 SOU 2010:71 s. 200 f. 
58 SOU 2016:60 s. 3 f. 
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införa en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning. Vad som presenteras i denna 

utredning uttrycks i det följande.  

 

5.2 Samtycke 
2014 års sexualbrottskommitté redogör för att skyddet för den sexuella integriteten och 

det sexuella självbestämmandet till stor del upprätthålls genom nuvarande lagstiftning. 

Emellertid saknas ett tillfredställande skydd för de situationer där en sexuell handling 

har företagits mot någons vilja men där tvång inte kan visas och personen inte heller kan 

anses ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation eller i en beroendeställning. Som 

redogjorts för ovan är exempel på sådana situationer när någon reagerar genom en 

frozen-fright-reflex eller då någon överraskas av att en gärningsman gör närmanden när 

målsäganden inte kunnat förutspå det. Kommittén gör bedömningen att den del av 

våldtäktsbrotten som omfattas av denna typ av handlingar inte utgör en betydande del, 

men att dessa fall innefattar klandervärda handlingar som måste resultera i en 

straffrättslig påföljd. 59  Hittills har dessa brottsformer fått rymmas under sexuellt 

ofredande, trots att ett samlag eller jämförlig sexuell handling har skett. Detta får till 

konsekvens att påföljden stannar vid ett mycket mildare straff än vid våldtäkt och som 

lägst vid böter. Med grund i denna problematik menar kommittén att det starkt kan 

ifrågasättas om den sexuella integriteten och självbestämmandet kränks i dessa 

situationer, utifrån den lagstiftning som nu gäller.60 Antingen måste lagen återigen 

kompletteras och förtydligas, eller så måste en ändring ske i form av att det ska anses 

straffbart att utföra en sexuell handling mot någon inte samtyckt till detta. Gällande 

vilket förslag som bör genomföras redogör kommittén för att lagen bör ändras. Skälen 

till detta anförs dels vara att de nackdelar man tidigare framfört med en 

samtyckesbaserad lagstiftning inte är något som inte kan undvikas genom ett gediget 

lagstiftningsarbete, dels att det finns många fördelar med att ändra lagen på så sätt att 

det som åskådliggörs är om den utsatte samtyckt till handlingen eller ej och inte om 

genomförandet av handlingen är framtvingad genom våld eller hot om våld. Kommittén 

föreslår att straff ska följa för den som, med en person som inte deltar frivilligt, 

genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens 

allvar är jämförlig med samlag.61 

                                                
59 SOU 2016:60 s. 178. 
60 SOU 2016:60 s. 179. 
61 SOU 2016:60 s. 14 f. 
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5.3 Våldtäktsbegreppet raderas 
Gällande begreppet våldtäkt framhåller kommittén att begreppet bör ändras. Detta med 

grund i att man vill undvika förvirring och missuppfattningar när begreppen tvång och 

våld inte finns kvar.. Detta är något som kommittén anför borde ha gjorts redan i 

samband med reformen 2005, eftersom kravet på tvång och våld sänktes markant redan 

då. Kommittén anser därför att våldtäkt samt sexuellt tvång ska ersättas av andra termer. 

Även om begreppet våldtäkt är ett väl inarbetat begrepp i samhället sedan en lång tid 

tillbaka talar bl.a. fördomar om vad som utgör en ”äkta” våldtäkt för en ändring av 

begreppet. Nya beteckningarna för våldtäkt resp. sexuellt tvång föreslås därför bli 

sexuellt övergrepp och sexuell kränkning.62 

 

5.4 Grov oaktsamhet 
För att straffa någon för ett brott krävs det att personen i fråga har begått en handling 

som kriminaliserats p.g.a. att samhället anser just den handlingen vara klandervärd. Den 

som utför handlingen måste kunna hållas ansvarig för sitt beteende, vilket betyder att 

handlingen måste ha utförts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. BrB 1 kap. 2 § anger 

att det normalt ställs krav på uppsåt till en handling för att ett straff ska följa. Om straff 

även kan följa p.g.a. att gärningen utförts genom oaktsamhet måste det redogöras för i 

den aktuella straffbestämmelsen. Hur uppsåt respektive oaktsamhet definieras finns ej 

att finna i lagen, utan hänvisning sker istället till doktrin och praxis.63 

 

För att kunna utöka straffbara området för sexualbrott krävs att utökandet avser ett 

godtagbart skyddsintresse. Den otillåtna handlingen skall kunna orsaka skada, eller fara 

för skada, på det intresse man vill skydda. Företagna sexualbrottshandlingar kan orsaka 

svåra fysiska och psykiska skador hos offret och det intresse man vill skydda, den 

sexuella integriteten och det sexuella självbestämmandet, bedöms vara ett mycket 

skyddsvärt intresse. 64  Kommittén anser därför att det är befogat att införa ett 

oaktsamhetskrav i sexualbrottslagstiftningen. Oaktsamhetskravet skall dock endast 

omfatta de grövsta brotten, d.v.s. sexuellt övergrepp av normalgraden, grovt sexuellt 

övergrepp, synnerligen grovt sexuellt övergrepp samt grov sexuell kränkning. För att en 

                                                
62 SOU 2016:60 s. 261 f. 
63 SOU 2016:60 s. 127 f. 
64 SOU 2016:60 s. 259 f. 
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gärningsman ska kunna dömas för att ha handlat grovt oaktsamt krävs det att 

deltagandet i den sexuella handlingen inte har varit frivilligt från motpartens sida och att 

gärningsmannen inte ska haft uppsåt till att utföra handlingen utan samtycke.65 

 

Vad gäller grov oaktsamhet omfattas i första hand medveten oaktsamhet. Med detta 

menas att gärningsmannen faktiskt har insett att det kan vara så att ett samtycke inte 

föreligger, d.v.s. att gärningsmannen har insett risken med sitt handlande, men ändå 

väljer att utföra handlingen. Grov oaktsamhet inbegriper även de allvarligaste fallen av 

omedveten oaktsamhet. Bland dessa ryms den situation då gärningsmannen kunde ha 

företagit en handling för att komma till insikt om hur något ligger till, och man 

dessutom kan anse att denne borde ha företagit denna handling. Kommittén föreslår att 

dessa handlingar ska rymmas i en egen straffbestämmelse och lyda enligt följande. 

 

Den som av grov oaktsamhet gör sig skyldig till sexuellt övergrepp (av normalgraden, 

grovt eller synnerligen grovt brott) eller grov sexuell kränkning, döms för oaktsamt 

sexuellt övergrepp eller oaktsam sexuell kränkning till fängelse i högst fyra år. 

 

5.5 Bemötande av tidigare presenterade för- respektive nackdelar 

med en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning 
Fram tills nu presenterade utredningar och förarbeten kring ett införande av en 

samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning har på ett relativt samstämmigt sätt redogjort för 

åsikten att någon sådan lagstiftning inte bör införas i svensk rätt. Som redogjorts för 

ovan har det ansetts finnas många fördelar med en sådan lagstiftning, men att 

nackdelarna är större och väger över. Att sexualbrottskommittén från 2014 istället är av 

åsikten att en samtyckesbaserad lagstiftning bör införas aktualiserar frågan hur 

kommittén i denna utredning tar ställning till de negativa konsekvenser som befaras 

följa av ett sådant lagstiftande, och som tidigare presenterats som motargument. Dessa 

har definierats som risken för ett ökat fokus på offret och dennes agerande, om 

samtycket skall ha viss form, hur ett samtycke definieras och hur man ska kunna skilja 

ett giltigt sådant från ett ogiltigt, samt risken för en ökad sexualmoralism. Gällande 

samtyckets form har osäkerhet uttryckts kring om samtycket måste uttryckas eller om 

det ska kunna räcka med ett tyst samtycke. Kommittén från 2014 redogör för att 
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samtycket måste kommuniceras för att vara giltigt. Dock ställs det inga krav på hur 

samtycket ska kommuniceras. De menar att en sexualbrottslagstiftning baserad på 

frivillighet bör ge stöd åt att endast ett ja betyder ja, och att så länge ett ja saknas 

betyder det nej. När det gäller tysta eller inre samtycken godkänns dessa enligt BrB 24 

kap. 7 §, som redogjorts för ovan. Kommittén menar att så inte ska vara fallet när det är 

frågan om sexuellt samtycke. Detta mot bakgrund av att man vill undvika fördomar som 

att det är tillåtet att ha sex med någon som inte uttryckligen uttalat ett ”nej”. De redogör 

för att det finns många anledningar till att någon inte vid gärningstillfället kan säga nej, 

t.ex. frozen-fright eller berusning. Om frivillighet i sådana situationer inte har uttryckts 

innebär det således att inget samtycke föreligger. Det uttalade samtycket ska inte heller 

kunna ges i förväg utan i samma stund som den sexuella handlingen äger rum. Med ett 

sådant synsätt kan personer som sover, är medvetslösa eller berusade inte uttrycka sitt 

samtycke, och företar någon en sexuell handling mot en person som befinner sig i ett 

sådant tillstånd har denne gjort sig skyldig till en kriminaliserad gärning. Det framhålls 

dock att om en person frivilligt deltar i en sexuell handling på så sätt som beskrivits 

ovan men sedan ångrar sig måste detta uttryckas till den andra deltagaren/de andra 

deltagarna i den sexuella handlingen. Detta uttrycks kunna vara svårt i frozen-fright-

fallen, men lagen måste innehålla ett sådant krav med den anledningen att motparten ska 

få en chans att förstå detta och avbryta handlingen.66  

 

Något annat som kritiker till en samtyckeslagstiftning har framfört är frågan hur giltiga 

samtycken ska kunna skiljas från ogiltiga sådana. Kommittén lämnar ett förslag som 

redogör för olika omständigheter då ett lämnat samtycke inte utgör ett giltigt samtycke. 

En omständighet är då samtyckeslämnandet är en följd av att något medel använts för 

att få fram ett samtycke. Detta medel kan t.ex. bestå i tvång, våld eller hot om våld. 

Även att sprida en nedsättande uppgift om någon, att anmäla någon för brott eller olika 

typer av erbjudanden räknas som ett sådant medel. Andra omständigheter är då en 

persons utsatta situation har utnyttjats, då en person har stått i beroendeställning till 

någon annan och då offret vilseletts.67  

 

Vidare har risken för ett ökat fokus på offret och dennes agerande i samband med 

gärningen uttryckts som en av de största och mest betydelsefulla nackdelarna en 
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samtyckeslagstiftning skulle kunna medföra. Kommittén avser att jobba mot detta 

genom att ge ett bättre stöd till målsäganden under rättsprocessen i form av ett 

målsägandebiträde. Genom att ha ett målsägandebiträde vid sin sida bereds 

målsäganden stöd och hjälp, dennes intressen tas tillvara och påfrestningar på 

målsäganden under utredning och rättegång lindras. Det framhålls att målsägandebiträde 

har visat sig vara en mycket framgångsrik faktor vid utredningar av våldtäktsbrott men 

att det visat sig att målsägandebiträden inte förordnats i tillfredställande omfattning.68  

 

6 Bör den nuvarande våldtäktsbestämmelsen 
regleras? 

Efter att ha redogjort för vad som framkommit i de granskningar som gjorts av 

sexualbrottslagstiftningen sedan reformen 2005 återstår nu frågan huruvida den 

nuvarande våldtäktsbestämmelsen bör ändras eller ej. Till att börja med krävs ett besked 

huruvida Sverige lever upp till det krav som följer av Bulgariendomen. Domen är inte 

avgörande för om Sverige ur ett rättspolitiskt perspektiv bör införa 

samtyckeslagstiftning, men är ändå viktig att belysa då den har betydelse för Sveriges 

skyldigheter gentemot EKMR. Domens relevans för Sverige har ovan diskuterats i 

avsnitt 3. Min slutsats är att Sverige inte är bundet att utforma sin lagstiftning på ett 

specifikt sätt, men att vi måste leva upp till de krav som följer av domen, d.v.s. effektivt 

bestraffa och ställa gärningsmän inför åtal när dessa har företagit sexuella handlingar 

mot någon utan samtycke. Detta stöds också av Europadomstolens princip om margin of 

appreciation som innebär att staterna har ett visst utrymme att själva efter egen tradition 

och kultur skapa sin lagstiftning. I utredningar som gjorts redogörs också för att en 

lagstiftning som innehåller rekvisit som hot och våld inte i sig strider mot EKMR – det 

som har betydelse är vad rekvisiten har för innebörd i lagstiftningen.69 Domstolen 

uttalar bl.a. att kravet på ”force” i vissa rättssystem anses uppfyllt då gärningsmannen 

företar sexuella handlingar mot någon utan att samtycke förelegat eller att en 

gärningsman påverkar offrets rörelseförmåga genom att hålla ner denne med hjälp av 

sin kroppstyngd.70 Frågan är emellertid om Sverige lever upp till en sådan standard?  

 

                                                
68 SOU 2016:60, s. 279 ff. 
69 Prop. 2004/05:45, s 40 f. 
70 EKMR:s dom i målet M.C v. Bulgaria, 39272/98, p. 169-171. 
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Två intressanta fall i diskussionen kring våldsrekvisitet är NJA 2004 s. 231, även kallat 

”Tumba-målet”, och NJA 2009 s. 447. I Tumba-målet uttalar HD att ”bristen på 

samtycke är grundläggande när fråga om våldtäkt prövas” och att det våld, hot eller 

tvång som förekommit ”kan sägas tjäna som bevis på att det sexuella umgänget inte 

varit frivilligt”. Detta bör tolkas som så att HD anser att våld, hot eller tvång inte är ett 

absolut krav, men att det kan utgöra stödbevisning. HD hänvisar också till 

Bulgariendomens uttalande som citerats ovan. Utifrån detta bör det kunna argumenteras 

för att HD anser att Sverige tillämpar en samtyckeslagstiftning, även om ett rent 

samtyckesrekvisit inte inryms i bestämmelsen. År 2009 avkunnades emellertid NJA 

2009 s. 447. Målet rörde en våldtäkt där målsäganden påstod att hon hotats med en kniv 

i samband med den sexuella handlingen. I domskälen redogör HD för att den avgörande 

frågan i målet är om det sexuella umgänget framtvingats under knivhot eller ej. 

Domstolen framför därefter avslutningsvis att det p.g.a. att det fanns tveksamheter kring 

knivhotet och att den tekniska utredningen inte kunnat styrka detta hot inte kan leda till 

en fällande dom för våldtäkt. Domskälen i dessa två mål talar mot varandra. I och med 

tillkomsten av NJA 2009 s. 447 visas tydligt att våld, hot och tvång inte bara kan tjäna 

som bevis – dessa rekvisit är avgörande för en fällande dom. Jag anser emellertid att 

man bör tänka på hur gärningsbeskrivningen i detta fall var formulerad. Rätten får 

endast pröva vad som innefattas av åklagarens gärningsbeskrivning, i detta fall en 

våldtäkt under knivhot.71 Om knivhotet inte kan bevisas kan den misstänkte inte heller 

fällas för den sexuella handlingen, vilket var situationen i detta fall. Dock skulle 

utgången i målet inte bli annorlunda med den nuvarande lagstiftningen om 

gärningsbeskrivningen innefattade endast den sexuella handlingen, d.v.s. utan våld, hot 

eller tvång.  Detta rimmar illa med Bulgariendomens krav på att alla sexuella handlingar 

som företas utan samtycke ska straffas. En medelsreglering i sig kan inte ses som ett 

konventionsbrott, men när rekvisiten ges sådan innebörd att det bristande samtycket 

hamnar i bakgrunden bör detta enligt min uppfattning inte överensstämma med 

Bulgariendomens krav.  

 

Vidare har, som nämnts tidigare i uppsatsen, kravet på våld och tvång på senare tid 

sänkts i praxis. Rekvisitet har således fått en ”ny” innebörd och utesluter inte längre fall 

där en lägre grad av våld brukats. En sådan ändrad syn på kravet om våld och tvång 

                                                
71 Se RB 30 kap. 3 §. 
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talar förstås i rätt riktning. Emellertid finns idag gedigen forskning som visar att frozen 

fright-reflexen kan aktiveras hos våldtäktsoffer, och trots att dessa utsätts för sexuella 

handlingar utan samtycke, ryms dessa inte i våldtäktsbestämmelsen – hur lågt kravet på 

våld och tvång än är ställt. Domstolen uttalade att hänvisning till våld och tvång 

fortfarande finns i många länders lagstiftning, men att det enligt rättspraxis och litteratur 

är bristande samtycke som är det grundläggande rekvisitet.72 Detta uttalande kan dock 

enligt min mening ifrågasättas utifrån legalitetsprincipen. Principen innebär att ingen 

kan ställas till ansvar för ett brott som ej är skrivet i lag. 73  Att då låta 

våldtäktbestämmelsen innehålla rekvisit som våld och tvång men att det är samtycke 

som är det avgörande rekvisitet känns inte rättssäkert. Hur som helst, rättspraxis vittnar 

om att situationen inte är sådan i Sverige. Även om kravet satts lägre är våld är 

fortfarande våld och tvång är fortfarande tvång. Så länge sådana rekvisit existerar ryms 

inte frozen-fright-fallen i våldtäktsbestämmelsen, även om kränkningen är precis lika 

stor som andra våldtäktsfall där våld och tvång varit en del i våldtäkten. Sett utifrån 

Bulgariendomens krav, att alla sexuella handlingar som företagits utan samtycke ska 

straffas och gärningsmännen ställas inför åtal, anser jag att Sverige lever upp till det 

kravet. De gärningsmän som företagit en sexuell handling mot någon där inslag av våld, 

hot eller tvång kan visas döms till våldtäkt. De som företagit en sexuell handling mot 

någon men där inslag av våld, hot eller tvång inte kan visas döms till sexuellt ofredande. 

Dock följer inte samma straff för två handlingar som man anser innebära en lika stor 

kränkning av den sexuella integriteten och självbestämmandet. 

 

Samtyckeskommittén från 2014 har lämnat ett betänkande som till skillnad från tidigare 

utredningar kommit fram till slutsatsen att en samtyckesreglering bör införas. 

Huvudpunkterna i lagändringen skulle vara att ta bort kravet på våld, hot och tvång för 

att istället grunda bestämmelsen på samtycke, slopa våldtäktsbegreppet och införa ett 

oaktsamhetsbrott. Till att börja med bör införandet av samtycke i våldtäktbestämmelsen 

kommenteras. Om man ska ändra en lag och införa en helt ny bestämmelse krävs det 

enligt min mening att den nya regleringen framstår som klart mycket bättre än den 

nuvarande. Har detta visats genom sexualbrottsutredningen från 2014? Utredningen 

framhåller att lagen såsom den är utformad idag innehåller en del brister. Bristerna 

anses ligga i att fall då någon har genomfört en sexuell handling med en person mot 

                                                
72 EKMR:s dom i målet M.C v. Bulgaria, 39272/98, p. 157-159. 
73 Se BrB 1 kap. 1 § och EKMR art. 7. 
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dennes vilja men det inte har förekommit något tvång eller våld faller utanför 

våldtäktsbestämmelsen. Istället sorteras dessa fall in under brottet sexuellt ofredande, 

trots att gärningen bedöms vara precis lika vedervärdig som då ett medel har brukats för 

att uppnå samma mål. Kommittén framhåller också att även om dessa typfall inte utgör 

den största delen av våldtäkter är det ett klart straffvärt beteende som bör inrymmas 

under våldtäktsbestämmelsen.74 Vissa typer av sexuella handlingar som inneburit en 

precis lika stor kränkning som de handlingar som faller under våldtäktsbestämmelsen 

renderar således inte samma straff. Slutsatsen som kan dras är således att vår nuvarande 

sexualbrottslagstiftning brister i det avseendet. Såsom kommittén anför i utredningen 

kan man i ett sådant fall komplettera och förtydliga lagstiftningen alternativt ändra 

lagstiftningen. Kommittén menar att valet har fallit på en ändring av lagstiftningen, dels 

då de farhågor som tidigare framförts mot en samtyckelagstiftning kan undvikas genom 

ett gediget lagstiftningsarbete, dels att det medför många fördelar med att ändra lagen så 

att gränsen för våldtäkt går vid frivilligt deltagande istället för om våld eller tvång 

använts. Efter att ha arbetat med denna promemoria skulle jag först och främst vilja 

diskutera valet av att ändra lagstiftningen istället för att förtydliga och komplettera. Jag 

håller helt med i kommitténs resonemang kring att vår nuvarande lagstiftning har 

brister. Även om den grupp av sexuella handlingar som idag inte omfattas av 

våldtäktsbestämmelsen inte är särskilt stor ska syftet med sexualbrottslagstiftningen, att 

alla individer ska ha rätt till sexuell integritet och sexuellt självbestämmande, självklart 

uppnås för att svensk lagstiftning ska anses rättssäker och förutsebar. Det krav som 

tidigare anförts att Bulgariendomen fört med sig är också att alla sexuella handlingar 

som förtas mot någons vilja ska rendera straff. I samband med offentliggörandet av 

utredningen har röster höjts för att det finns andra vägar att gå för att täcka upp 

sexualbrottslagens brister. Ett förslag har varit att höja maximistraffet för sexuellt 

ofredande. Brottet skulle således generera frihetsberövande påföljder under lika lång tid 

som följer av våldtäkt. Ett annat förslag har varit att införa grovt sexuellt ofredande.75 

För mig känns det emellertid inte som tillräckligt tillfredställande alternativ. Att höja ett 

maximistraff må vara, men att införa brottet grovt sexuellt ofredande leder till att brottet 

sexuellt ofredande urvattnas, ett brott som redan i sig är grovt och därför bör ses med 

största allvarlighet. För att en lagstiftning ska vara rättssäker och förutsebar ska också 
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75 Björn Molin, Dagens Juridik, 24/1 2017. 



 
 

36 

samma slags handlingar generera samma slags straff, vilket fallet inte blir om 

lagstiftningen skulle utformas på sådant sätt.  

 

Sveriges sexualbrottslagstiftning har under de senaste 12 åren genomgått många 

förändringar och varit föremål för flertalet utredningar – allt för att Sverige ska ha en så 

rättssäker och heltäckande lagstiftning som möjligt. Efter att ha jobbat med denna 

promemoria känner jag att min åsikt ligger i att en ändring som skiljer sig från det som 

modifierats hittills måste ske. De justeringar som har gjorts hittills har genererat vissa 

positiva resultat, men för att lagen ska bli heltäckande krävs en lagstiftning som vilar på 

en samtyckesgrund. Först kan frågan angående om en medelsreglering kan kompletteras 

med en samtyckesreglering beröras. En fördel med en sådan lagstiftning är att vi 

fortfarande skulle kunna hänföra de våldtäkter som skett genom våld eller tvång till en 

typ av våldtäkt och våldtäkter som skett utan ett medel till en annan typ av våldtäkt. På 

detta sätt skulle man kunna skilja mellan de mer grava våldtäktsbrotten (då ett medel 

använts) och de mindre grava. På det sättet skulle våldtäktsbrottet bevaras och 

reserveras för de allvarligaste brotten, medan man samtidigt lyfter att det är ett 

sexualbrott att genomföra en sexuell handling mot någon som inte lämnat sitt samtycke. 

På detta sätt har man fortfarande nytta av praxis på området, lagstiftaren visar sig villig 

att öppna upp för de förändringar samhället för med sig och man kan vara mer säker än 

tidigare på att Sverige inte bryter mot EKMR:s lagstiftning. Denna tankegång motsvarar 

den som uttrycktes av kommittén från 2008 års utredning. De ville införa brottet 

sexuellt utnyttjande för de mindre allvarliga fallen, och detta brott skulle vara subsidiärt 

till våldtäkt och sexuellt tvång. Utredningen menar att dessa fall ska utgöras av 

situationer där något samtycke över huvud taget inte har lämnats. En nackdel jag ser 

med en typ av lagstiftning som denna är att om vi kompletterar en medelsreglering med 

en samtyckesreglering för ”de resterande fallen” kommer förmodligen viss förvirring 

uppstå vilka fall som ska utgöra dessa resterande fall. Man kan också ställa sig frågan 

om man ska skilja mellan våldtäkter och våldtäkter. I utredningen från 2008 uttalar 

kommittén att det har setts ett behov av att göra det än tydligare än innan att det vid 

avgränsningen till brottet våldtäkt är kränkningen som ska ges betydelse och inte själva 

gärningen. Kränkning och samtycke är två begrepp som enligt min mening hör ihop. Att 

företa en sexuell handling mot någon trots att samtycke inte föreligger är en oerhörd 

kränkning. Att därför uttala att kränkningen är det som ska stå i fokus för sexualbrotten, 

och sedan vilja skilja mellan två handlingar som i grunden inneburit samma kränkning 
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känns därför en aning märkligt – utifrån detta tankesätt bör de sorteras under samma 

brottskategori? Om ett medel använts i samband med våldtäkten, och våldtäkten därmed 

måste anses vara av allvarligare typ, bör istället straffet sättas högre. Emellertid har 

fortfarande en våldtäkt skett i båda fallen varför båda gärningarna bör rubriceras som 

just våldtäkt. Att återigen komplettera och förtydliga lagstiftningen kommer därför 

enligt min mening inte att räcka.  

 

Frågan återstår då om det kan anses klokt att ändra lagstiftningen på det sätt som 

kommittén från 2016 föreslår. De vill att straff ska följa för den som, med en person 

som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. Som redan nämnt anser jag 

det helt rätt att samla alla våldtäktssituationer under en och samma lagregel. En sådan 

skiljer inte situationer åt med grund i om ett medel har brukats, utan tar istället hänsyn 

till den kränkning som den straffvärda handlingen inneburit. Att i samband med denna 

stora regeländring även radera själva våldtäktsbegreppet är enligt min mening helt rätt 

väg att gå. För att uppnå den normerande verkan man vill att en samtyckeslagstiftning 

ska få är det en naturlig följd att ordet våld inte är en del av beteckningen av brottet. Då 

lagen inte längre skulle kräva våld blir lagstiftningen rättssäker och uppfyller 

legalitetsprincipen. Kravet på våld i den nuvarande våldtäktsbestämmelsen ger enligt 

min mening också en felaktig bild av hur en våldtäkt kan se ut. Att våld inte använts 

betyder inte att samtycke har förelegat, vilket frozen-fright-våldtäkterna är ett exempel 

på. På omvänt sätt behöver inte heller ett användande av våld betyda att samtycke inte 

har förelegat, ett exempel är BDSM76-sex där parterna samtycker till att våld är en del 

av sexakten. Jag håller dock inte med kommittén i att våld- och tvångsbegreppen borde 

tagits bort redan vid reformen 2005. Anledningen till det menar de var att kravet på våld 

eller tvång i praktiken upphörde redan då. Jämför man detta uttalande med bl.a. ovan 

nämnda NJA 2009 s. 447 ser man att så inte var fallet. När det gäller risker som en 

samtyckeslagstiftning för med sig, har jag full förståelse för att viss rädsla uttrycks 

gällande hur man efter lagändringen ska agera inför en sexuell situation. Ska två 

individer som går hem tillsammans efter en natt ute på krogen se till att fråga varandra 

klart och tydligt om samtycke till sexuella handlingar finns? Om ingen av dem frågar 

den andra men de företar sexuella handlingar gentemot varandra – vem är då 
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gärningsman och vem är offer? Självklart är detta ett lagförslag som innebär en 

beteendeändring i praktiken. Men är det inte också det som är meningen? Att något är 

nytt och annorlunda betyder inte att det är dåligt.  

 

En av de främsta nackdelarna med en samtyckeslagstiftning som framförts har varit 

risken för ett ökat fokus på offret. Kommittén har i sitt betänkande lämnat förslag som 

de menar bör förbättra målsägandens situation jämfört med idag. De menar bl.a. att 

professionellt utförda brottsutredningar kommer resultera i att stödbevisningen ökar, 

som i sin tur får till konsekvens att betydelsen av målsägandens uppgifter i rätten 

minskar. Därav behövs inte lika stort fokus hamna på målsäganden och dennes 

uppgifter. För att uppnå detta ska det ställas högre kompetenskrav på 

målsägandebiträden, och dessa ska förordnas tidigt under processen. Personligen är jag 

inte övertygad om detta i realiteten kommer bidra till någon stor förändring på området. 

Även om våldtäktslagstiftningen istället kommer baseras på samtycke blir 

bevissituationen densamma, och när ord står mot ord får målsägandens agerande kring 

tiden för övergreppet stor betydelse. Jag upplever att förslagen kommer underlätta för 

målsäganden, men tyvärr inte bidra till någon stor förändring. Dock är ju tanken att 

införa ett oaktsamhetsbrott i samband med samtyckesrekvisitet. Vid utredning av sådana 

brott tror jag absolut att fokus till stor del motsatsvis kommer att läggas vid 

gärningsmannens agerande. 

 

En fråga som självklart är en del av diskussionen kring en samtyckeslagstiftning är om 

en sådan skulle kunna bidra till fler fällande domar. Min uppfattning är: till största del 

inte. Bevissituationen kommer vara densamma – även om det inte längre skulle krävas 

ett medel för att fälla en gärningsman för våldtäkt måste det bevisas att ett samtycke inte 

förelåg. Ur den aspekten ligger svårigheten i bevisfrågorna, inte i lagstiftningens 

utformning. Att en sådan lagstiftning inte kommer bidra till fler fällande domar i stort 

uttrycks också i 2014 års utredning. 77  Den typ av våldtäkter som med en 

samtyckeslagstiftning i ryggen skulle kunna generera fler fällande domar är emellertid 

sådana situationer där offret varit oförmögen att samtycka, t.ex. genom att personen 

sovit eller varit redlöst berusad.  Enligt utredningens förslag ska ju som ovan framförts 

samtycket lämnats uttryckligen, vilket inte är möjligt i sådana situationer. Detta gäller 

                                                
77 SOU 2016:60 s. 16. 
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såklart endast om man kommer så pass långt att gärningsmannen tillstår att offret sov 

eller var redligt berusad. När det gäller antalet fällande domar tror jag att det borde 

läggas mer resurser på polis och åklagare, att informera kvinnor om vikten av att säkra 

bevis efter en eventuell våldtäkt samt undervisa skolelever om vikten av samtycke när 

det handlar om sex. Dessa åtgärder tror jag i längden skulle bidra till fler fällande 

domar. 

 

Istället för en förhoppning om fler fällande domar framhävs emellertid en 

samtyckeslagstiftnings normerande verkan. Detta har också många gånger jämförts med 

när förbudet av barnaga infördes år 1979.78 Innan lagändringen var det en stor del av 

befolkningen som inte såg något fel i att slå sina barn i ”uppfostringssyfte”. Idag är det 

nog inte många som är av samma åsikt – lagändringen har ändrat normen. I denna 

diskussion bör också legalitetsprincipen nämnas. Som nämnts ovan innebär principen 

att ingen får bestraffas för en handling som ej är föreskriven i lag. E contrario kan 

dagens våldtäktsbestämmelse läsas som att det inte är straffbelagt att våldta någon så 

länge det inte förekommer våld, tvång eller hot. Ett lagstadgande där kravet på 

samtycket uttrycks är därför också otroligt viktigt ur ett normativt perspektiv.  

  

En annan viktig och mycket stor ändring som kommittén föreslår är införandet av ett 

oaktsamhetsbrott. Jag tror att det är helt rätt att kombinera en samtyckeslagstiftning med 

ett införande av ett oaktsamhetsbrott. Även om kommitténs främsta syfte med en 

samtyckeslagstiftning är dess normativa effekt kommer en sådan som sagt inte bidra till 

någon förändring i bevishänseende. Visst är det fortfarande ett steg i rätt riktning och ett 

steg som måste tas, men det största problemet med den nuvarande lagstiftningen 

upplever jag är gärningsmannens subjektiva uppsåt. Om en domstol kommer fram till 

att en exempelvis berusad kvinna befinner sig i en utsatt situation, att mannen vet om att 

kvinnan är extremt berusad och på ett otillbörligt sätt drar nytta av situationen har han 

objektivt sett gjort sig skyldig till våldtäkt. För att dömas till våldtäkt måste dock även 

det subjektiva rekvisitet för uppsåt vara uppfyllt. Många gånger är det på denna punkt 

svårt att avgöra om så varit fallet, i exemplet ovan att mannen verkligen insett att 

kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Den åtalade kan därför många gånger 

ej anses ha haft subjektivt uppsåt till gärningen och går därför fri. Ett införande av en 

                                                
78 Se bl.a. Christian Diesen, SvD 20/1 2014 och lag (1979:122) om ändring i föräldrabalken. 
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oaktsamhetslagstiftning skulle istället medföra ett krav på ett normalt aktsamt beteende, 

och åklagaren skulle inte längre behöva visa på gärningsmannens subjektiva uppsåt. Det 

skulle signalera hur allvarligt sexualbrott är och fungera avskräckande i syfte att hindra 

att fler våldtäkter begås. Ett införande av ett oaktsamhetsbrott upplever jag också skulle 

medföra att fokus avleds från målsägandens agerande och istället riktas mot 

gärningsmannens handlande. Att sätta gränsen vid grovt brott är också helt rätt – för att 

bli straffad för ett så pass allvarligt brott som sexualbrott anser jag att graden av 

oaktsamhet ska sättas därefter. Till grov oaktsamhet räknas de situationer då 

gärningsmannen faktiskt har insett att det kan vara så att ett samtycke inte föreligger 

men ändå väljer att utföra handlingen, eller att gärningsmannen kunde ha företagit en 

handling för att kunna ta reda på hur något legat till och även borde ha gjort så. Ett 

medvetet val att inte göra så, och därmed inte respektera och kränka en annan 

människas sexuella integritet och självbestämmande, ska vara straffbart. 

 

7 Avslutande kommentar 
Efter att ha arbetat med och författat denna promemoria vill jag avslutningsvis återknyta 

till mitt syfte med uppsatsen: att utreda om det i svensk rätt finns ett behov av en 

samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning och hur en sådan bör utformas för att på bästa 

sätt uppnå sitt ändamål. Min uppfattning är att svensk våldtäktslagstiftning till största 

del fungerar tillfredställande, men att den innehåller vissa brister. Efter instudering av 

rättskällorna framkommer att lagstiftningens svaghet ligger i de situationer då någon 

utsatts för en sexuell handling som företagits utan samtycke, men att gärningsmannen 

inte har utövat någon form av tvång, hot eller våld. Det har uttalats att kränkningen är 

det som ska stå i fokus för bedömningen av gärningens allvarlighet – inte om 

gärningsmannen har använt ett medel eller ej. Även om kränkningen av offrets sexuella 

självbestämmanderätt och integritet är lika stor i fall då ett medel ej har använts, 

rubriceras gärningarna olika och resulterar i olika straff för gärningsmannen. Om 

samma grad av kränkning ska resultera i samma straff krävs således en ändring av 

lagstiftningen på området. Skulle detta då bäst lösas med en lagstiftningen grundad på 

samtycke? Enligt HD ska bristen på samtycke vara grundläggande när en fråga om 

våldtäkt prövas. Enligt Europadomstolen ska straff följa på alla sexuella handlingar som 

företagits utan samtycke. Det har höjts röster om andra sätt att ändra lagstiftningen, t.ex. 

att höja maximistraffet för sexuellt ofredande och att införa grovt sexuellt ofredande. 
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Även om gärningarna på så sätt skulle generera likartade påföljder blir rubriceringen ej 

den samma, vilket bl.a. kan ifrågasättas utifrån ett legalitetsperspektiv. Utifrån det 

faktum att själva kränkningen är vad som ska ligga till grund för bedömningen blir detta 

lösningssätt en aning snedvridet. Hur en eventuell samtyckeslagstiftning ska utformas 

berörs också i uppsatsen. Själv anser jag inte att en kombination av medelsreglering och 

en samtyckesreglering skulle fungera tillfredställande. Detta av samma anledning som 

uttrycks här ovan – om kränkningen är lika stor vare sig ett medel brukats i samband 

med våldtäkten eller ej finns det ingen anledning att skilja dessa handlingar åt. En ren 

samtyckesreglering anser jag inte heller vara ett alternativ. Att bara basera lagstiftningen 

på om samtycke förelegat känns alldeles för osäkert, istället måste det noggrant 

preciseras när ett samtycke anses vara giltigt och hur ett sådant ska se ut för att vara 

giltigt. Görs det på detta sätt tror jag att lagstiftningen kommer bli tydligare, 

tillfredställande och förutsebar.  
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