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1 Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
Självskadebeteende bland barn och unga är ett växande samhällsproblem.1 Traditionellt 

torde beteendet förknippas med handlingar som att skära eller bränna sig själv. Skadandet 

har en affektreglerande funktion, och används som en strategi för att tillfälligt hantera 

ångest, känslor av tomhet eller för att bestraffa sig själv. På senare tid har det även 

uppmärksammats hur en del unga, som ett led i ett självskadebeteende, har ett mönster av 

att söka sig till sexuella situationer som medför egen psykisk och/eller fysisk skada. Detta 

har kommit att benämnas sexuellt självskadebeteende eller självskada genom sex. 

Forskningen på området är fortfarande skral, men en faktor som skiljer dessa fall från 

självskadebeteende i traditionell bemärkelse är att det inte är den unge själv, utan en 

annan människa, som utför de skadande handlingarna. Det finns också studier som visar 

att unga med ett sexuellt självskadebeteende oftare än andra ungdomar sålt sexuella 

handlingar, samt att ungdomar som säljer sex som ett led i ett självskadebeteende i stor 

utsträckning säljer mer våldsamma eller skadliga handlingar.2 Ofta har de tidigare i livet 

upplevt traumatiska händelser, däribland sexuella övergrepp.3  

Om, och i sådana fall hur, skälvskadebeteende ska tas hänsyn till i sexualbrottsmål 

har inte varit föremål för någon ingående juridisk diskussion. I ett antal 

hovrättsavgöranden har dock omständigheten att målsäganden lider av ett 

självskadebeteende berörts.4 Inte sällan har det rört sig om fall där vuxna män stämmer 

träff med ungdomar via internet, för att köpa sexuella tjänster och/eller för att genomföra 

sexuella handlingar med våldsinslag. Det som gör sexuellt självskadebeteende speciellt 

är att dessa unga individer, som ju lider av ett självskadebeteende, inte sällan uttrycker 

någon form av medgivande till att utsättas för våldsamma och förnedrande sexuella 

                                                
1 SOU 2016:42 s. 133. 
2 Jonsson, Sex som självskadebeteende, i Unga, sex och Internet: i en föränderlig värld, Svedin (red.), s. 
63, Jonsson & Svedin, Online är jag någon annan…Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja sexuella 
tjänster, s. 27 f., SOU 2016:42 s. 133.  
3 Jonsson, Sex som självskadebeteende, i Unga, sex och Internet: i en föränderlig värld, Svedin (red.), s. 
62 f., Fredlund med flera, Self-reported frequency of sex as self-injury (SASI) in a national study of Swedish 
adolescents and association to sociodemographic factors, sexual behaviors, abuse and mental health, s. 5, 
9. 	
4 Se exempelvis Svea hovrätts dom den 24 november 2010 i mål B 6956-10, s. 15 och 55, Svea hovrätts 
dom den 9 september 2016 i mål B 6051-15, s. 10 f., Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, 
s. 24-27, Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 21 september 2011 i mål B 2802-10, s. 7.    
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handlingar. Ofta kan de därmed inte anses tvingade till de sexuella handlingarna genom 

det våld de utsätts för. Det är inte heller självklart att självskadebeteendet når upp till 

tröskeln för vad som utgör en särskilt utsatt situation. Det är således långt ifrån självklart 

att det är straffbart, även om det kan uppfattas som straffvärt, att söka sig till ungdomar 

med ett självskadebeteende och utsätta dem för våldsamma sexuella handlingar med 

förnedrande inslag.5 Visserligen kan den tilltalade dömas för köp av sexuell handling av 

barn i de fall ersättning utgått, men en nyligen genomförd praxisgenomgång visar att 

påföljden för detta brott bestäms till en icke-frihetsberövande påföljd i 80 procent av 

fallen samt att böter förekommer som påföljd.6 Slutligen tycks det oklart hur den 

omständigheten att målsäganden lider av ett självskadebeteende ska beaktas i 

gradindelningen av brottet, i de fall det konstateras att ett sexuellt övergrepp är begånget.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utreda vilket utrymme dagens lagstiftning ger att beakta unga 

målsägandens självskadebeteende i sexualbrottsmål. Uppsatsen avser också besvara 

frågan om dessa ungdomar erbjuds ett tillräckligt straffrättsligt skydd, eller om ytterligare 

lagstiftningsåtgärder bör vidtas.  

 

Jag avser uppfylla syftet genom att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilket utrymme finns det enligt gällande rätt att beakta målsägandens 

självskadebeteende i sexualbrottsmål där målsäganden är mellan 15 och 18 år? 

2. Hur har omständigheten att målsäganden lider av självskadebeteende behandlats 

i hovrättsdomar om sexualbrott?   

3. Kan förslagen som presenteras i lagrådsremissen En sexualbrottslagstiftning 

byggd på frivillighet antas öka utrymmet att ta hänsyn till målsägandens 

självskadebeteende?7 

 

                                                
5 Begreppet förnedrande inslag/handlingar kommer i viss utsträckning användas i uppsatsen. Väl medveten 
om att vad som anses förnedrande är en högst subjektiv upplevelse, kommer begreppet användas för att 
beskriva handlingar som exempelvis att i sexuellt syfte urinera och spotta på målsäganden.  
6 SOU 2016:42, s. 154.  
7 Vid tidpunkten för uppsatsens slutförande var det oklart hur regeringen beaktat Lagrådets avstyrkan, annat 
än att proposition fortfarande är att vänta.		
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1.3  Disposition 
I kapitel 2 beskrivs kortfattat vad som menas med självskadebeteende och sexuellt 

självskadebeteende. Därefter följer en kort redogörelse för straffrättens syn på individen 

som autonom samt det allmänna grundantagandet att endast handlingar som skadar annan 

bör kriminaliseras. Detta görs för att skapa en grundläggande förståelse för varför den 

självskadande individen är en problematisk företeelse i det straffrättsliga systemet. I 

kapitel 3 redogör jag för kraven för brottsbeskrivningsenlighet för våldtäkt och grov 

våldtäkt, 6 kap. 1 § BrB, och sexuellt tvång, 6 kap. 2 § BrB, samt undersöker var det kan 

finnas utrymme att ta hänsyn till självskadebeteendet. Frågan om uppsåtstäckning berörs 

genomgående i kapitlet. I kapitel 4 beskrivs den rättfärdigande ansvarsfrihetsgrunden 

samtycke, 24 kap. 7 § BrB, och dess förhållande till misshandelsbrottet. Också här 

undersöks om självskadebeteendet kan inverka på bedömningen av om en gärning ska 

anses rättfärdigad. I kapitel 5 analyseras hur målsägandens självskadebeteende beaktats i 

praxis från hovrätterna. I kapitel 6 sammanfattar jag mina slutsatser, och i kapitel 7 förs 

en framåtblickande diskussion om de förslag som presenteras i lagrådsremissen En 

sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet antas öka utrymmet att ta hänsyn till 

målsägandens självskadebeteende. 

 

1.4  Avgränsning 
Då självskadebeteende är vanligast bland unga individer avgränsas arbetet till att gälla 

fall där målsäganden är mellan 15 och 18 år. Denna grupp har uppnått åldern för sexuell 

självbestämmanderätt, men är samtidigt barn enligt barnkonventionen, varför de anses 

som särskilt skyddsvärda.8 Enligt artikel 19 i barnkonventionen har Sverige en skyldighet 

att vidta lagstiftningsåtgärder för att skydda barn mot alla former av våld, däribland 

sexuella övergrepp.  

Alla sexuella praktiker som utgör ett led i målsägandens sexuella självskadebeteende 

behöver inte innehålla inslag av våld eller förnedring. Jag har dock valt att avgränsa 

uppsatsen till fall där sådana inslag återfinns.  

Anledningen till att köp av sexuell handling av barn, 6 kap. 9 § BrB, inte behandlas 

är att det redan finns ett betänkande som tar upp beaktandet av sexuellt 

                                                
8 Art. 1 Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Självskadebeteende och sexuellt 
självskadebeteende förekommer även bland barn under 15 år, men då denna grupp inte uppnått åldern för 
sexuell självbestämmanderätt aktualiseras andra bestämmelser i brottsbalken (1962:700), BrB, som inte 
kommer beröras i denna uppsats.  
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självskadebeteende för straffvärdebedömningen av brottet köp av sexuell handling av 

barn.9 Självskadebeteendets eventuella inverkan på straffvärdet och kränknings-

ersättningen är intressanta frågor, men då de inte är centrala för syftet i uppsatsen kommer 

de inte att behandlas.10  

 

1.5  Metod och material 
I kapitel 2, där sexuellt självskadebeteende beskrivs, använder jag mig huvudsakligen av 

forskning från Barnafrid, ett Nationellt kunskapscentrum vid Linköping universitet som 

på uppdrag av regeringen samlar och sprider kunskap om våld och andra övergrepp mot 

barn och som är en av få institutioner som bedrivit forskning på ämnet. I viss mån kommer 

litteratur där yrkesverksamma psykologer och ungdomar med ett sexuellt 

självskadebeteende intervjuas också att användas.  

Eftersom syftet med uppsatsen är dels att utreda och dels att utvärdera gällande rätt 

kommer såväl rättsdogmatisk som rättsanalytisk metod att användas. Syftet med den 

rättsdogmatiska metoden är att, utifrån de rättskällor som utpekas som auktoritativa av 

rättskälleläran och med hänsyn till deras inbördes hierarki, utreda gällande rätt.11 Den 

rättsanalytiska metoden syftar istället till att analysera rätten, vilket innebär att utrymmet 

att förhålla sig kritisk till rätten blir större.12  

I redogörelsen för gällande rätt kommer jag använda mig av de sedvanliga 

rättskällorna lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Då målsägandens 

självskadebeteende inte berörs i förarbeten och doktrin, kommer analysen till stor del 

bygga på var detta fenomen systematiskt kan tänkas inordnas i gällande rätt. Inte heller i 

avgöranden från Högsta domstolen har målsägandens självskadebeteende uttryckligen 

berörts, varför jag i praxisgenomgången främst kommer hänvisa till hovrättsavgöranden. 

Medveten som jag är om att avgöranden från underinstanser inte är prejudicerande anser 

jag ändå att de kan få viss betydelse i tolkningen av gällande rätt, särskilt om det finns 

fler hovrättsavgöranden som ger uttryck för samma ståndpunkt. Därtill kan en analys av 

underrättsavgöranden visa hur målsägandens självskadebeteende hanterats i den 

praktiska rättstillämpningen. Även gällande den rättfärdigande ansvarsfrihetsgrunden 

                                                
9 SOU 2016:42. 
10 För den intresserade läsaren kan dock hänvisas till Kristianstads tingsrätts dom den 2 oktober 2017 i mål 
B 1847-14 (sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning), Svea hovrätts dom den 10 december 2014 
i mål B 5846-14 (sexuellt utnyttjande av barn) och SOU 2016:42.  
11 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 ff.  
12 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45 ff.		
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samtycke och dagens sexualbrottslagstiftning finns det få avgöranden från Högsta 

domstolen. I det senare fallet beror det bland annat på att lagstiftningen på detta område 

genomgått ett flertal förändringar de senaste åren.13 Att prejudikaten är få eller saknas 

leder även till att doktrin i vissa delar får en större roll än vad som annars är vanligt vid 

tillämpning av den rättsdogmatiska metoden. 

Ett grundantagande i min analys av rätten kommer vara att unga som utsätts för 

våldsamma och förnedrande sexuella handlingar som ett led i sitt självskadebeteende tar 

skada. Till stöd för detta antagande finns annan än juridisk forskning, varav endast en del 

hänvisas till i denna uppsats.  

 

2 Självskada och det straffrättsliga systemet 
 

2.1  Självskadebeteende  
2.1.1 Självskadebeteende generellt  

Självskadebeteende är ett växande samhällsproblem, och andelen unga kvinnor som lider 

av detta har bedömts öka kraftigt sedan 1990-talet.14 Något förenklat definieras icke-

suicidal självskada (non suicidal self-injury, NSSI) som ett beteende där man upprepande 

skadar den egna kroppsvävnaden i avsikt att orsaka mer eller mindre fysisk skada utan 

självmordsavsikt. Beteendet får inte vara socialt accepterat och det måste innebära ett 

signifikant lidande eller påverka interpersonella, akademiska eller andra viktiga 

funktioner.15 Det kan exempelvis bestå av att skära eller bränna sig själv. Främst har det 

en affektreglerande funktion, och används som en strategi för att tillfälligt hantera ångest, 

känslor av tomhet eller för att bestraffa sig själv.16 Självskadebeteende kan även fylla en 

interpersonell funktion, vilket innebär att det är en strategi för att visa omvärlden att man 

inte mår bra.17 Det senare får stöd av forskning som visar att ungdomar med 

självskadebeteende generellt har svårare att uttrycka och hantera svåra känslor och lösa 

                                                
13 Se bland annat prop. 2004/05:45 och prop. 2012/13:111.  
14 Socialstyrelsen, Folkhälsorapport 2009, s. 86.  
15 American Psychiatric Association 2013, s. 803 ff. 
16 Jonsson med flera, Similarities and Differences in the Functions of Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) and 
Sex as Self-Injury (SASI), s. 13.  
17 Jonsson & Lundström Mattsson, Unga som skadar sig genom sex, s. 43.  
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sociala problem. Detta bidrar till att unga med självskadebeteende har en särskild 

sårbarhet.18  

 

2.1.1  Sexuellt självskadebeteende 

Det har inte ansetts självklart att begreppen sex och självskada kan kopplas samman, 

eftersom självskadebeteende vanligen definieras som en repetitiv skada av den egna 

kroppsvävnaden.19 Vad som tvärtom utmärker självskada genom sex är att det inte är 

individen själv, utan någon annan, som utför de skadande handlingarna. Det är inte heller 

säkert att självskada genom sex ger skador på kroppsvävnaden.20 Forskning som rör 

sexuellt självskadebeteende (sex as self-injury, SASI) har dock börjat publiceras på 

senare år, även om den fortfarande är sällsynt. Därtill har sexuellt självskadebeteende 

uppmärksammats såväl i förarbeten och domstolsavgöranden som av yrkesverksamma 

och media.21 Beteendet kan definieras enligt följande: 

  

Att skada sig genom sex innebär att en person har ett mönster av att söka sig 

till sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. Beteendet 

orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion i skola, arbetet eller på 

andra viktiga områden.22 

 

En undersökning uppskattar att ungefär 2,2 procent av svenska ungdomar vid 18 års ålder 

avsiktligt har skadat sig genom sex.23 Ofta har de upplevt traumatiska händelser tidigare 

i livet, och jämfört med andra ungdomar har de i betydligt större utsträckning varit utsatta 

för penetrerande sexuella övergrepp.24 Både hälsan och självkänslan är sämre än hos 

                                                
18 Jonsson & Lundström Mattsson, Unga som skadar sig genom sex, s. 43. 
19 Jonsson, Sex som självskadebeteende, i Unga, sex och Internet: i en föränderlig värld, Svedin (red.), s. 
58.  
20 Jonsson & Lundström Mattsson, Unga som skadar sig genom sex, s. 24.  
21 Se exempelvis SOU 2016:42, s. 130 ff. och Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15. 
22 Det finns idag ingen vedertagen definition av sexuellt självskadebeteende, men denna definition har 
föreslagits av psykolog och terapeut Åsa Landberg och återgetts i bland annat Jonsson & Lundström 
Mattsson, Unga som skadar sig genom sex, s. 59.  
23 Jonsson, Sex som självskadebeteende, i Unga, sex och Internet: i en föränderlig värld, Svedin (red.), s. 
59, Fredlund med flera, Self-reported frequency of sex as self-injury (SASI) in a national study of Swedish 
adolescents and association to sociodemographic factors, sexual behaviors, abuse and mental health, s. 5. 
En brist i dessa studier är att de bygger på ungdomarnas egna definitioner av sexuellt självskadebeteende.  
24 Jonsson, Sex som självskadebeteende, i Unga, sex och Internet: i en föränderlig värld, Svedin (red.), s. 
62 f., Fredlund med flera, Self-reported frequency of sex as self-injury (SASI) in a national study of Swedish 
adolescents and association to sociodempgraphic factors, sexual behaviors, abuse and mental health, s. 5, 
9. 
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ungdomar som inte lider av ett sexuellt självskadebeteende.25 Av berättelser från sexuellt 

självskadande ungdomar och yrkesverksamma som kommer i kontakt med denna grupp 

framgår att ungdomarna i flera fall utsatts för hot från förövare, vilket gjort att den unge 

känt sig tvingad till den sexuella kontakten. Samtidigt beskrevs att beteendet ofta är 

förknippat med starka skuld- och skamkänslor, eftersom de ofta bidragit till kontakten 

med förövaren.26 Att den unge har svårigheter att själv sätta sexuella gränser är någonting 

som kan utnyttjas hänsynslöst.27 

Precis som vid icke-suicidalt självskadebeteende har det sexuella 

självskadebeteendet en affektreglerande funktion. Däremot visar en studie att den 

interpersonella funktionen är mer framträdande hos gruppen med sexuellt 

självskadebeteende än hos gruppen NSSI.28 Det är inte heller ovanligt att ungdomar med 

ett sexuellt självskadebeteende uppvisar andra självskadande beteenden parallellt.29 Ofta 

är då dessa andra självskadebeteenden, som att skära sig, allvarligare, vilket antyder att 

ungdomar som både uppvisar ett sexuellt självskadebeteende och ett icke-suicidalt 

självskadebeteende är en grupp med mycket allvarlig psykisk ohälsa.30  

 Ungdomar med ett sexuellt självskadebeteende har större erfarenhet av att sälja sex 

än andra ungdomar.31 I en studie angav ungdomar hur de använde säljandet av sex som 

ett självskadebeteende, och likställde det med beteenden som att skära sig själv.32 

Forskning visar också att ungdomar som säljer sex som ett led i ett självskadebeteende i 

större utsträckning väljer att sälja mer våldsamma eller skadliga handlingar.33 Sedan 

tidigare vet man att det finns ett starkt samband mellan att ha blivit utsatt för sexuella 

övergrepp och att tillhandahålla sex mot ersättning, samt att ungdomar med en svår 

                                                
25 Jonsson, Sex som självskadebeteende, i Unga, sex och Internet: i en föränderlig värld, Svedin (red.), s. 
61.  
26 Se exempelvis Jonsson & Lundström Mattsson, Unga som skadar sig genom sex, s. 14, 24, 38, 50 Jonsson 
& Svedin, Online är jag någon annan…Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja sexuella tjänster, s. 29, 
Jonsson, Sex som självskadebeteende, i Unga, sex och Internet: i en föränderlig värld, Svedin (red.), s. 58.  
27 SOU 2016:42 s. 154.  
28 Jonsson med flera, Similarities and Differences in the Functions of Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) and 
Sex as Self-Injury (SASI), s. 13. 
29 Jonsson, Sex som självskadebeteende, i Unga, sex och Internet: i en föränderlig värld, Svedin (red.), s. 
62.  
30 Jonsson med flera, Similarities and Differences in the Functions of Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) and 
Sex as Self-Injury (SASI), s. 14. 
31 11,3 % jämfört med 0,7 %, se Fredlund med flera, Self-reported frequency of sex as self-injury (SASI) in 
a national study of Swedish adolescents and association to sociodemographic factors, sexual behaviors, 
abuse and mental health, s. 5.   
32 Jonsson med flera, Young women selling sex online – narratives on regulating feelings, s. 23, Jonsson & 
Svedin, Online är jag någon annan…Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja sexuella tjänster, s. 27.  
33 Jonsson & Svedin, Online är jag någon annan…Unga kvinnor med erfarenhet av att sälja sexuella 
tjänster, s. 27 f., SOU 2016:42 s. 133.  
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psykisk och social problematik oftare har erfarenheter av att sälja sex. Exempelvis har 16 

procent av ungdomar intagna på Statens institutionsstyrelses ungdomshem fått ersättning 

i utbyte mot sexuella handlingar.34 Säljandet av sex som ett led i självskadebeteendet ökar 

vanligtvis under perioder av dålig psykisk hälsa, och att ta sig ur beteendet är svårt 

eftersom det har en så stark affektreglerande funktion.35  

 

2.2  Det självskadande subjektet som främmande i det straffrättsliga 

systemet 
Att skada sig själv utgör som regel ingen brottslig gärning. En kriminalisering som enbart 

syftar till att förhindra självskada kallas paternalistisk, och den allmänna uppfattningen 

är att sådan lagstiftning bör undvikas.36 Det majoriteten av våra straffbud istället syftar 

till att motverka är att vi skadar andra människor eller försätter dem i fara. Således utgör 

det inte ett brott att tillfoga sig själv smärta, medan det uppfyller 

brottsbeskrivningsenligheten för misshandel att göra detsamma gentemot en annan 

människa. Men inte heller alla fall där vi utsätter någon annan för en 

brottsbeskrivningsenlig gärning behöver utgöra ett brott. Lagstiftaren har, genom 24 kap. 

7 § BrB, gett oss rätt att under vissa förutsättningar samtycka till en annars otillåten 

gärning, så länge den inte är att anse som oförsvarlig. I litteraturen har en del hävdat att 

det i dessa fall över huvud taget inte uppstår någon skada, och att gärningen av denna 

anledning inte är att anse som otillåten. Lernestedt menar dock att det, både gällande 

självskada och annan skada med samtycke, är uppenbart att intressen som rättsordningen 

principiellt vill skydda påverkas negativt. Därmed menar han inte att denna skada ska 

vara beslutande för om en handling ska anses otillåten. Det som avgör den frågan är enligt 

Lernestedt istället en intresseavvägning mellan det av rättsordningen skyddade intresset 

och individens rätt att bestämma över den egna kroppen.37 Att samtycke tillerkänns en 

ansvarsbefriande verkan i dessa fall vilar således på tanken att den enskilde i inte 

obetydlig utsträckning bör tillåtas förfoga över sina egna intressen. Att förfoga över ett 

intresse innebär också en rätt att bestämma när man vill sätta det intresset åt sidan.38  

                                                
34 SOU 2016:42 s. 132 med hänvisningar.   
35 Fredlund med flera., Self-reported frequency of sex as self-injury (SASI) in a national study of Swedish 
adolescents and association to sociodemographic factors, sexual behaviors, abuse and mental health, s. 2.  
36 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 41, SOU 1988:7 s. 125.  
37 Lernestedt, Kriminalisering. Problem och principer, s. 218 ff.  
38 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 226, Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 283.   
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I vilken utsträckning en individ anses kunna, och ska tillåtas, förfoga över sina intressen 

är i grunden en ideologisk fråga som aktualiseras på både lagstiftnings- och 

tillämpningsnivå.39 Den berör såväl begreppet frivillighet som synen på individen. I 

straffrätten ses individen i stor utsträckning som ett autonomt och avgränsat subjekt, 

frikopplat från strukturella samband. Detta klassisk-liberala synsätt uppstod som en kritik 

mot lagstiftares och domstolars tendens att i äldre tider sortera människor i grupper och 

dessutom orättvist bedöma och värdera dem utifrån grupptillhörighet eller föreställningar 

om sådan. För att rättvisan skulle bli mer objektiv och lika för alla avkontextualiserades 

det straffrättsliga subjektet.40 Synen på den straffrättsliga individen som autonom bygger 

således på en tanketradition som önskar skydda anklagade mot orättvis behandling och 

främja likhet inför lagen. Den feministiska kritiken av straffrätten har å sin sida framhållit 

hur det autonoma straffrättsliga subjektet och straffrättens oförmåga att ta hänsyn till 

maktrelationer ofta hamnar i konflikt med den strukturella verklighet vi lever i.41 

Subjektet förväntas ha förmågan att fatta fria och rationella beslut om sin kropp, 

oberoende av strukturella förutsättningar och makthierarkier. Detta gäller för både 

ansvarssubjektet och rättskyddssubjektet.42 Konflikten mellan det strukturella och det 

individuella skulle enligt detta synsätt kunna sägas bli extra stor när det kommer till 

sexualitet, som representerar något kontextuellt för vilket maktrelationer är ytterst 

centralt.43  

I ett straffrättsligt system där den autonoma individen är utgångspunkten blir det 

självskadande subjektet enligt mig en problematisk företeelse. Eftersom även den 

självskadande individen, från det att hen fyllt 15 år, förutsätts vara autonom och kapabel 

att fatta rationella beslut om sin kropp är det möjligt att valet att utsätta sig för våldsamma 

sexuella handlingar ses som ett fritt och meningsfullt uttryck av den sexuella autonomin. 

Draget till sin spets skulle ett sådant synsätt kunna resultera i slutsatsen att den som 

utsätter den unga för de våldsamma sexuella handlingarna endast gör någonting gott, det 

vill säga uppfyller den unges önskemål, och att det därmed inte kan uppstå någon 

                                                
39 Lernestedt, Kriminalisering. Problem och principer, s. 220.  
40 Lernestedt, Dit och tillbaka igen, s. 37 f.  
41 Andersson, Våld mot kvinnor i straffrätten, i På vei: Kjønn og rett i Norden, Svensson med flera, s. 406 
f. 
42 Andersson, Våld mot kvinnor i straffrätten, i På vei: Kjønn og rett i Norden, Svensson med flera, s. 406, 
Wegerstad, Befriar leken från ansvar? – Om bdsm, samtycke och social adekvans, Juridisk publikation 
2/2012, s. 245.  
43 Andersson, Våld mot kvinnor i straffrätten. Utsatta individer i strukturell och diskursiv belysning, i På 
vei: Kjønn og rett i Norden, Svensson med flera s. 405.  
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straffrättsligt relevant skada. Resultatet av ett sådant synsätt skulle bli att det inte 

föreligger någon straffrättsligt relevant skillnad mellan å ena sidan fall där individer 

lustfyllt deltar i en ömsesidig BDSM-relation och å andra sidan fall där den unge utsätts 

för våldsamma sexuella handlingar inom ramen för ett destruktivt sexuellt 

självskadebeteende. Ett sådant synsätt rimmar dock illa med verkligheten och den 

kunskap som idag finns om unga individers sexuella självskadebeteende. Den relevanta 

frågan blir därför: vilket utrymme finns det att inom ramen för dagens 

sexualbrottslagstiftning ta hänsyn till självskadekontexten och den särskilda utsatthet den 

medför?  

 

3 Våldtäkt, grov våldtäkt och sexuellt tvång 
 

3.1  Inledning 
Frågan om självskadebeteende hos målsäganden har inte uttryckligen berörts i förarbeten 

till idag gällande sexualbrottslagstiftning.44 Lagstiftaren har därmed inte gett någon direkt 

ledning i om och hur självskadebeteende ska beaktas. I detta kapitel kommer jag 

undersöka om det trots detta kan finnas utrymme att inom ramen för gällande rätt beakta 

självskadebeteendet i bedömningen av om brottsbeskrivningsenlighet för våldtäkt, 6 kap. 

1 § BrB, föreligger. Därefter behandlas brottet sexuellt tvång, 6 kap. 2 § BrB, kort. 

Anledningen till detta är att en del av de handlingar som kan aktualiseras i sexualbrottsmål 

där målsäganden lider av självskadebeteende inte uppfyller kraven för en kvalificerad 

sexuell handling enligt 6 kap. 1 § BrB, men däremot kan utgöra sexuella handlingar som 

faller under bestämmelsen om sexuellt tvång. Uppsåtsfrågan berörs löpande genom 

kapitlet. Avslutningsvis avser jag utreda om självskadebeteendet kan inverka på 

gradindelningen av våldtäktsbrottet. Hur målsägandens självskadebeteende har 

behandlats i hovrättsavgöranden kommer analyseras i kapitel 5.    

 

3.2  Våldtäkt genom tvång 
Våldtäkt begås, enligt 6 kap. 1 § första stycket BrB, av den som genom misshandel eller 

annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon till samlag eller till 

                                                
44 Däremot omnämns det i ännu icke genomförda förslag i SOU 2016:42, se bland annat s. 130 ff., s. 153 
ff. och s. 171. 
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att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 

jämförlig med samlag. Bestämmelsen, som avser skydda den sexuella 

självbestämmanderätten, förutsätter således dels att den utsatta tvingats till en 

kvalificerad sexuell handling, dels att tvånget sker på ett visst sätt. Med samlag avses 

heterosexuella handlingar där könsorganen kommit i kontakt med varandra. Något krav 

på penetration uppställs inte. Med annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag avses oralsex, analsex och penetration med 

exempelvis fingrar.45 Med våld avses våld mot person, med vilket förstås varje 

kraftutveckling riktad mot en person om den är tillräcklig för att övervinna ett motstånd 

av något slag.46 Att betvinga den andres kroppsrörelser, exempelvis genom att hålla någon 

nere med hjälp av den egna kroppstyngden eller genom att sära på den andres ben, 

omfattas således av bestämmelsen. Också andra lindriga typer av våldsanvändning 

omfattas, såsom knuffar och fasthållning.47 Med hot om brottslig gärning avses hot som 

konstituerar olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket första meningen BrB.48  

Våldet eller hotet måste vara tvingande, det vill säga en förutsättning för den sexuella 

handlingens genomförande. Den utsatta behöver inte ha gjort fysiskt motstånd eller 

protesterat för att tvång ska föreligga. Däremot kan motstånd utgöra ett bevisfaktum för 

att tvång förelegat.49 Föreligger absolut tvång har den utsatta tvingats tåla någonting utan 

att bokstavligen kunna agera eller välja. Relativt tvång avser situationer där den utsatta 

ställs inför en valmöjlighet, men våldet eller hotet blir ett avgörande skäl för den utsatta 

att följa den tvingandes vilja.50 I dessa situationer har lagstiftaren således slagit fast att 

den enskilde inte kan ge uttryck för sin autonomi på ett meningsfullt sätt. Föreligger ett 

samtycke i förhållande till våldet, exempelvis inom ramen för ömsesidigt BDSM-sex, 

anses bestämmelsens tvångsrekvisit inte uppfyllt med följden att det inte går att döma för 

våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket BrB. Genom tvångsrekvisitet får således den 

enskildes samtycke relevans redan vid bedömningen av gärningens 

                                                
45 Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 
Samlag eller annan sexuell handling.  
46 Jareborg med flera, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s. 55.  
47 Prop. 2004/05:45 s. 45 och 134, Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren 
till 6 kap. 1 § under rubriken Misshandel eller annat våld eller hot. Se även Svea hovrätts dom den 30 juli 
2010 i mål B 5289-10, där det ansågs tillräckligt att hålla fast om målsägandens midja.  
48 Prop. 2004/05:45 s. 45, Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 
1 § under rubriken Misshandel eller annat våld eller hot. 
49 Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 
Kravet på tvång.  
50 Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 
Kravet på tvång.  
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brottsbeskrivningsenlighet. Skulle våldet däremot vara grovt döms till ansvar för grov 

misshandel, eftersom det inte med rättslig verkan går att samtycka till så mycket våld.51  

Vad som faktiskt utgör ett särskiljande samtycke respektive tvång är förhållandevis 

lite diskuterat i förarbeten och doktrin.52 Även om samtyckesbedömningen på 

brottsbeskrivningsnivå inte sker genom en direkt tillämpning av vad som avses med 

samtycke för ansvarsfrihetsgrunden i 24 kap. 7 § BrB, så har det angetts att det inte 

hindrar att bedömningen av vad som utgör ett särskiljande samtycke på 

brottsbeskrivningsnivå utgår från normen för denna bestämmelse.53 Asp med flera menar 

dock att ett samtycke som utesluter tvång på brottsbeskrivningsnivå inte måste uppfylla 

alla de krav som ställs för att ett samtycke enligt 24 kap. 7 § BrB ska vara giltigt.54  

Tvång föreligger inte enbart för att den sexuella handlingen står i strid med vad den 

utsattas innerst inne vill, eftersom den enskilda kan välja att göra något som egentligen 

bär hen emot. Att den enskildes inställning inte är avgörande för bedömningen om tvång 

ska anses föreligga menar Asp framgår av att vi ofta uttrycker vårt accepterande till saker 

vi egentligen har en negativ inställning till, utan att vi för den anledningens skull anser 

att vårt accepterande ska underkännas. Även om samtycke förutsätter någon form av 

accepterande inställning, så uppställer det inte ett krav på en positiv inställning till det 

man samtycker till. Slutsatsen blir därför att särskiljande samtycke kan sägas handla om 

vad vi väljer att göra, så länge valet inte beror på tvång genom våld eller hot, snarare än 

om vad vi innerst inne vill.55 Det är självbestämmanderätten, och inte offrets preferenser, 

som skyddas av bestämmelsen.56 För att samtycke ska tillmätas betydelse anges att det 

måste ha lämnats frivilligt i ett tillstånd av icke-tvång.57 Men det är inte heller tillräckligt 

att tvång föreligger. Våld eller hot måste utgöra medlet för tvång. Med fritt val, eller 

                                                
51 Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 
Kravet på tvång.   
52 Även om vi idag inte har en sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke eller frivillighet så används 
begreppen i såväl doktrin som i rättspraxis, ofta som motsats till tvång. Liksom Asp anser jag att det finns 
ett behov av en term för att beteckna sådana samtycken som vi betraktar som rättsligt giltiga med följden 
att de fritar från ansvar för våldtäkt och sexuella övergrepp, se Asp, Sex och samtycke, s. 96 f. Med 
särskiljande samtycke avses således ett samtycke som utesluter tvång, och som inte heller är givet i en 
särskilt utsatt situation som otillbörligt utnyttjas.  
53 Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 24 kap. 7 § under rubriken 
Förutsättningar för giltigt samtycke.  
54 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 231.  
55 Asp, Sex och samtycke, s. 83 ff.  
56 Wennberg, Att välja och att vilja – några synpunkter på tvångsbegreppet enligt våldtäktsbrottet, JT 
1998/99 s. 523, Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 § under 
rubriken Kravet på tvång.  
57 Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 
Kravet på tvång.   



 19 

särskiljande samtycke, i bestämmelsens bemärkelse avses därmed val fria från tvång 

genom just misshandel, våld eller hot om brottslig gärning.  

Sammanfattningsvis kan sägas att brottsbeskrivningsenlighet inte torde föreligga om 

orsaken till accepterandet av gärningarna endast är en vilja att skada sig själv, eftersom 

våld eller hot då inte utgjort det tvingande medlet. Med detta sagt bör det förtydligas att 

den som lider av ett sexuellt självskadebeteende självklart kan tvingas till sexuella 

handlingar genom våld eller hot, samt att den som till en början accepterat gärningarna 

kan återta sitt accepterande när som helst med följden att betvingande kan anses föreligga. 

Exempelvis tycks det förekomma att ungdomar som på förhand över internet accepterat 

att vissa handlingar ska få utföras, återtar sitt medgivande vid själva mötet. Det kan bero 

på att hen inte betraktade det som sas över internet som allvarligt menat, eller att hen först 

vid själva mötet förstår vad handlingarna faktiskt innebär och inte längre vill delta. Det 

jag avser poängtera är således att de situationer där den utsatta accepterat de sexuella 

handlingarna enbart på grund av sitt självskadebeteende, och detta accepterande inte 

heller återtas, inte uppfyller brottsbeskrivningen.   

 

3.2.1 Uppsåt i förhållande till betvingandet 

Anses brottsbeskrivningsenlighet föreligga, har man att pröva om samtliga objektiva 

rekvisit täcks av gärningspersonens uppsåt (1 kap. 2 § första stycket BrB). Även om 

fullständig överensstämmelse inte går att kräva, så innebär täckningsprincipen att det ska 

råda en huvudsaklig överensstämmelse mellan gärningspersonens uppfattning om 

händelseförloppet och det verkliga händelseförloppet.58 Sedan NJA 2004 s. 176 utgörs 

uppsåtets nedre gräns av likgiltighetsuppsåt, vilket innebär att gärningspersonen 

åtminstone måste misstänka att en omständighet eller följd föreligger och samtidigt 

förhålla sig likgiltig inför det. Det centrala i likgiltigheten är att gärningspersonen 

accepterar eller godtar följden eller omständigheten.59 I förhållande till tvångsrekvisitet 

innebär det att gärningspersonen ska ha misstänkt att den utsatta tvingades genom våld 

eller hot, men att det inte utgör avgörande handlingsskäl för att avstå från att genomföra 

den sexuella handlingen.  

Ungdomar med ett självskadebeteende är oftare sexuellt risktagande online.60 Som 

nämnts ovan är det inte ovanligt att målsäganden som lider av ett självskadebeteende på 

                                                
58 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 270.  
59 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 290 f.  
60 Jonsson & Lundström Mattsson, Unga som skadar sig genom sex, s. 46 f.  
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förhand uttryckt någon form av medgivande till sexuella handlingar och/eller fysiskt våld 

över internet. Även om ett på förhand givet accepterande inte är relevant för bedömningen 

av om tvång objektivt sett förelegat vid gärningsögonblicket ser jag det som möjligt att 

ett på förhand uttryckt accepterade kan leda till att det subjektiva uppsåtskravet inte anses 

uppfyllt, med följden att den tilltalade frias. Då gällande rätt inte innehåller något 

oaktsamhetsansvar för våldtäkt, blir följden densamma även i de fall det kan tyckas 

uppenbart att gärningspersonen verkligen borde insett att målsäganden inte längre 

accepterade handlingarna. Det sagda kan illustreras av två hovrättsfall, där den tilltalade 

enligt min mening varit oaktsam i förhållande till det faktum att målsäganden tvingades 

genom våld.   

I Svea hovrätts dom den 7 november 2013 i mål B 3559-13 hade den tilltalade och 

målsäganden, som inte kände varandra sedan tidigare, kommit överens om att ha hårdhänt 

sex. Båda hade berättat att de kommit överens om ett stoppord men ingen av dem kunde 

närmare återge när och hur detta bestämdes, vilket kunde förklaras med att de båda 

druckit avsevärda mängder alkohol och att det fanns minnesluckor i deras berättelser. De 

var inte heller ense om vilket stoppordet skulle vara, och ingen av dem hade på något sätt 

försäkrat sig om att den andre uppfattade vad de ansåg var det överenskomna 

stoppordet.61 Enligt målsäganden återtog hon sitt samtycke efter första slaget och hon 

uppgav också det stoppord hon menade att de kommit överens om. Den tilltalade 

bekräftade att han hörde detta men menade att han inte förstått, varför han inte avbröt de 

sexuella handlingarna eller våldet.62 Det ansågs klarlagt att målsäganden naken lämnat 

lägenheten för att söka hjälp hos grannen. Hovrätten menade att det var anmärkningsvärt 

att den tilltalade hävdade att målsäganden inte hade gråtit, när både grannen och den 

sjuksköterska som sedan anlände till platsen beskrev att målsäganden var söndergråten.63 

Då uppsåt till tvånget inte ansågs styrkt friandes den tilltalade från våldtäktsåtalet.64 

Däremot dömdes han för misshandel, eftersom det våld han brukat överskred det våld 

man med ansvarsbefriande verkan kan samtycka till.65 Enligt mig torde det, särskilt med 

tanke på vad som ansågs bevisat om målsägandens gråt, gå att ifrågasätta om den tilltalade 

verkligen inte ens misstänkte att han tvingade målsäganden och förhöll sig likgiltig inför 

det faktumet att hon inte ville. En mer ordentlig prövning av likgiltighetsuppsåtet hade 

                                                
61 Svea hovrätts dom den 7 november 2013 i mål B 3559-13, s. 9 f.  
62 Svea hovrätts dom den 7 november 2013 i mål B 3559-13, s. 6, 9, 11,  
63 Svea hovrätts dom den 7 november 2013 i mål B 3559-13, s. 10.  
64 Svea hovrätts dom den 7 november 2013 i mål B 3559-13, s. 11. 
65 Svea hovrätts dom den 7 november 2013 i mål B 3559-13, s. 12. 	
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varit önskvärd. Vidare tyder avgörandet på att den som på förhand samtyckt till hårdhänt 

sex men sedan återtar accepterandet riskerar att ges ett sämre skydd mot kränkningar av 

den sexuella integriteten, vilket beror på att det enligt dagens lagstiftning inte uppställs 

något krav på aktsamhet i samband med sexuella handlingar. Jag anser att den tilltalade 

åtminstone agerat grovt oaktsamt då han i ett berusat tillstånd med en person han inte 

kände och som grät, inte avbröt sitt handlande för att stämma av med målsäganden.  

I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 16 juni 2014 i mål B 409-14 friades 

den åtalade med hänvisning till uppsåtsbrist. Detta trots att det ansågs ostridigt att den 

tilltalade använt våld samt att målsäganden uttalat ord som ”nej” och ”sluta”. De objektiva 

rekvisiten för våldtäkt var således uppfyllda. Vidare hade målsäganden halvt påklädd 

sprungit från lägenheten och enligt vittnen varit mycket uppriven. Den tilltalade menade 

att han trodde att målsäganden ville ha dominanssex, och därför inte insåg att han tvingat 

henne. Trots att de bara känt varandra i några timmar och inte talat om dominanssex, 

ansåg hovrätten att den tilltalades förklaring inte kunde lämnas utan avseende och att 

likgiltighetsuppsåt inte var bevisat.66 Också i detta mål anser jag att det går att ifrågasätta 

om den tilltalade inte ens misstänkte att målsäganden inte ville och tvingades, och att en 

mer ordentlig prövning av likgiltighetsuppsåtet hade varit önskvärd. Till skillnad från i 

det tidigare målet fanns inte ens en överenskommelse om att ha dominanssex, utan detta 

var endast ett antagande från den tilltalades sida.  

Sammanfattningsvis lämnar uppsåtsbedömningen, så som den gått till i domarna som 

hänvisats till ovan, mycket att önska. Det som ska utredas är om den tilltalade misstänkt 

att han tvingat målsäganden, och om han förhållit sig likgiltig inför detta faktum. Det 

finns således inget krav på att den tilltalade ska ha insett, vilket domarna ger sken av. 

Vidare innebär dagens uppsåtskrav att gärningspersonens verklighetsuppfattning, hur 

oaktsam den än är, blir avgörande för handlingens straffbarhet. Att självskadande unga 

ofta är sexuellt risktagande i kombination med att det inte uppställs något krav på 

aktsamhet från den tilltalades sida torde därmed kunna innebära att en del straffvärda 

kränkningar av målsägandens sexuella integritet förblir straffria då åtal ogillas på grund 

av uppsåtsbrist. 

 

                                                
66 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 16 juni 2014 i mål B 409-14, s. 17.		
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3.3  Våldtäkt genom utnyttjande  
Våldtäkt begås även av den som, enligt 6 kap. 1 § andra stycket BrB, genomför en 

kvalificerad sexuell handling genom att otillbörligt utnyttja att någon på grund av 

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

kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna 

befinner sig i en särskilt utsatt situation. Om tvångsfallen tar sikte på betvingande, kan 

utnyttjandefallen sägas ta sikte på att skydda personer som befinner sig i situationer där 

de har klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet.67 Till skillnad från 

första stycket krävs det inte att den tilltalade använt några särskilda medel (våld/hot) för 

att genomföra den sexuella handlingen. Istället anges de omständigheter under vilka den 

enskilde inte anses kunna lämna ett särskiljande samtycke. Detta beror på att en person 

vars särskilt utsatta situation otillbörligt utnyttjas inte anses kapabel att samtycka på ett 

meningsfullt sätt.  

Om självskadebeteende och sexuellt självskadebeteende kan anses omfattas av 

rekvisitet psykisk störning tycks oklart. Vad som utgör en psykisk störning anges inte 

närmare i förarbetena, men begreppet är mer inriktat på psykiska funktionsnedsättningar 

än på psykisk ohälsa. Listan på omständigheter som räknas upp i lagtexten och som kan 

konstituera en särskilt utsatt situation är dock inte uttömmande, vilket lämnar utrymme 

att ta hänsyn till självskadebeteendet även om det inte anses utgöra en psykisk störning. 

Genom rekvisitet ”annars” möjliggörs en bedömning av de faktiska omständigheterna i 

det enskilda fallet, och hänsyn kan tas till sådana omständigheter som lagstiftaren inte 

uttryckligen beaktat vid utformandet av bestämmelsen. Då både förekomsten av och 

kunskapen om sexuellt självskadebeteende ökat på senare tid, är det enligt min mening 

troligt att antalet avgöranden där sexuellt självskadebeteende får betydelse i bedömningen 

kommer att öka. En möjlig invändning mot att beakta omständigheter som inte 

uttryckligen räknas upp i lagtexten är att det leder till en sämre förutsebarhet för den 

enskilde. Jag anser dock inte att den invändningen väger särskilt tungt, dels för att det av 

lagtexten framgår att uppräkningen av omständigheter inte är uttömmande, dels för att 

det avgörande är om situationen som helhet innebär att målsäganden har klart begränsade 

möjligheter att freda sin sexuella integritet.  

                                                
67 Prop. 2012/13:111 s. 112, Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 
kap. 1 § under rubriken Otillbörligt utnyttjande av någon i en särskilt utsatt situation.  
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Bedömningen av om en särskilt utsatt situation föreligger ska därtill grundas på 

situationen i sin helhet, vilket innebär att flera omständigheter sammantaget kan 

konstituera en särskilt utsatt situation även om de var för sig inte uppfyller kriterierna för 

en särskilt utsatt situation. I förarbetena anges exempelvis att det bör krävas mindre i 

fråga om påverkansgrad, om situationen dessutom varit hotfull.68 Det spelar ingen roll 

om hindret att värja sig är av fysisk eller psykisk natur, och det krävs inte heller att den 

utsatta helt saknar förmåga att freda sig eller kontrollera sitt handlande.69 Såväl 

omständigheter som hänför sig till den utsattas person som omständigheter som hänför 

sig till yttre förhållanden kan beaktas.70  

Flera av de omständigheter som räknas upp i lagtexten, eller som kan beaktas genom 

rekvisitet ”annars”, kan tänkas vara relevanta i sexualbrottsmål där målsäganden lider av 

ett självskadebeteende. Förutom självskadebeteendet råder inte sällan en stor 

åldersskillnad mellan den tilltalade och målsäganden vilket torde kunna bidra till att 

målsäganden befinner sig i en utsatt situation. Särskilt unga personer som säljer sexuella 

handlingar har svårigheter att själva sätta sexuella gränser.71 Det torde också vara möjligt 

att beakta att ungdomen befinner sig på en främmande plats i en situation som i sig är 

hotfull. Det senare torde inte vara ovanligt i fall där målsäganden lider av ett sexuellt 

självskadebeteende, eftersom dessa ungdomar oftare blir utsatta för våldsamma och 

förnedrande sexuella handlingar.  

Kravet på otillbörlighet avgränsar det straffbara området. Att en person befinner sig 

i en situation där hen kan utnyttjas innebär inte med nödvändighet att hen faktiskt 

utnyttjas.72 Otillbörlighetsrekvisitet syftar således till att sålla bort de handlingar som inte 

kan anses utgöra ett angrepp på den andres sexuella integritet från det straffbara området. 

För att ett otillbörligt utnyttjande ska föreligga krävs att gärningspersonen har utnyttjat 

den utsattas belägenhet, vilket innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan den 

utsattas belägenhet och dennes deltagande i de sexuella handlingarna.73 Av förarbetena 

framgår vidare att bedömningen ska göras objektivt och utifrån omständigheterna i det 

enskilda fallet.74 Särskilt i fall av sexuellt självskadebeteende anser jag att det många 

                                                
68 Prop. 2012/13:111 s. 30.  
69 Prop. 2012/13:111 s. 30, Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 
kap. 1 § under rubriken Otillbörligt utnyttjande av någon i en särskilt utsatt situation.  
70 Prop. 2012/13:111 s. 30 och 112.  
71 SOU 2016:42 s. 132 f. och 154.		
72 Asp, Sex och samtycke, s. 145.  
73 Prop. 2012/13:111 s. 113.  
74 Prop. 2012/13:111 s. 30 och 113.  



 24 

gånger torde finnas ett direkt orsakssamband mellan självskadebeteendet och 

målsägandens deltagandet i de förnedrande sexuella handlingarna och det fysiska våldet. 

Detta eftersom det sexuella självskadebeteendet medför att ungdomen är sexuellt aktiv 

på ett sätt som hen annars inte hade varit. Någonting som talar för att detta resonemang 

är riktigt är att det i samband med införandet av begreppet psykisk störning angavs att ett 

straffvärt utnyttjande kunde tänkas vara för handen om offret under inflytande av sin 

störning är sexuellt aktiv på ett sätt som inte skulle ha skett om hen varit frisk.75 Samma 

resonemang torde rimligen kunna föras gällande den omständigheten att målsäganden 

lider av ett sexuellt självskadebeteende.   

Enligt min mening är det olyckligt att någon ytterligare ledning i hur 

otillbörlighetsrekvisitet ska tolkas inte ges för rättstillämpningen, särskilt då rekvisitet 

torde ha fått en större betydelse för  avgränsningen av det straffbara området sedan kravet 

på hjälplöst tillstånd ersattes med särskilt utsatt situation.76 Exempelvis kan man med fog 

fråga sig när ett utnyttjande av en särskilt utsatt situation kan anses tillbörligt.77 Denna 

fråga aktualiserades i Svea hovrätts dom den 28 juni 2016 i mål B 4019-16. Frågan var 

om en överenskommelse att få väcka sin partner med sexuella handlingar kunde medföra 

att en genomförd sexuell handling när målsäganden sov skulle ses som tillbörlig. 

Hovrätten ansåg att den som utnyttjar ett på förhand givet medgivande och utför en 

sexuell handling på den sovande i regel inte kan sägas ha handlat otillbörligt, så länge 

agerandet hållit sig inom medgivandets ramar.78 Den tilltalade dömdes dock, eftersom det 

anala samlaget och penetrationen med massagestaven låg utanför det aktuella 

medgivandet och därmed ansågs otillbörliga.79 Enligt hovrätten tycks ett 

samtycke/medgivande således kunna ha en viss betydelse för tolkningen av 

otillbörlighetsrekvisitet, vilket är något som även Asp med flera menar.80 Något som 

skulle kunna tala för denna ståndpunkt är att det inte genomgående torde kunna sägas 

föreligga ett otillbörligt utnyttjande om en person, i enlighet med ett på förhand givet 

                                                
75 Prop. 1991/92:35 s. 20. 
76 Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 
Otillbörligt utnyttjande av någon i en särskilt utsatt situation.  
77 Sexualbrottskommittén föreslår exempelvis att ta bort kravet otillbörlighet vid så kallat utpressningshot, 
eftersom det alltid måste anses otillbörligt att hota någon för att få denne att delta i sexuella handlingar, se 
SOU 2016:60 s. 205 samt Lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, Stockholm 
den 21 december 2017, s. 81.  
78 Svea hovrätts dom den 28 juni 2016 i mål B 4019-16, s. 3 f. Jämför dock Göta hovrätts dom den 23 juni 
2016 i mål B 3382-15, vilket visar att rättstillämpningen är långt ifrån enhetlig.   
79 Svea hovrätts dom den 28 juni 2016 i mål B 4019-16, s. 4 f. samt Bilaga A, s. 11. 
80 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 232.  
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samtycke, väcker sin partner med exempelvis oralsex. Då syftet är att utesluta handlingar 

som inte kan anses utgöra ett angrepp på den andres sexuella integritet från det straffbara 

området, är det enligt min mening inte omöjligt att ett uttryckt medgivande från 

målsägandens sida ändå kan få viss betydelse för bedömningen av om en gärning ska 

anses otillbörlig, men detta bör endast gälla om orsaken till medgivandet är någon annan 

är den särskilt utsatta situationen. Som jag argumenterat för ovan torde det dock, i 

situationer där en sexuellt självskadande målsägande medger eller till och med uppmanar 

till att den tilltalade ska utsätta hen för förnedrande sexuella handlingar eller fysiskt våld, 

finnas ett direkt orsakssamband mellan medgivandet/uppmaningen och den särskilt 

utsatta situationen, vilket medför att utnyttjandet är otillbörligt.81  

För att ett samtycke ska ha någon verklig innebörd anser jag även att det måste finnas 

en möjlighet att återkalla samtycket, vilket en sovande person inte kan göra.82 Ännu en 

förutsättning för att samtycket ska kunna utesluta otillbörlighet skulle i sådana fall kunna 

vara att det endast får avse att väcka någon med sexuella handlingar. Detta skulle ligga 

något mer i linje med vad som krävs för ett giltigt samtycke enligt 24 kap. 7 § BrB. 83 

Vidare torde det vara möjligt att ta hänsyn till hur avancerade de sexuella handlingarna 

anses vara. Det senare kan möjligen också sägas få stöd av att det för ett giltigt samtycke 

enligt 24 kap. 7 § BrB ställs ett högre krav på samtycket ju allvarligare gärningen är.84  

 

3.3.1 Uppsåt i förhållande till otillbörligt utnyttjande av särskilt utsatt situation 

Uppsåtet ska täcka de faktiska sakomständigheterna, vilket innebär att det är tillräckligt 

att uppsåt föreligger i förhållande till de omständigheter som konstituerar den särskilt 

utsatta situationen. Gärningspersonen måste således inte ha klassificerat målsägandens 

situation som ”särskilt utsatt” och därmed insett att handlandet var otillåtet.85  

Precis som med psykisk ohälsa över lag, är sexuellt självskadebeteende inte alltid 

någonting som syns utåt. Har den tilltalade inte fått reda på att målsäganden lider av 

sexuellt självskadebeteende på annat sätt, exempelvis genom att kontakten på nätet varit 

sådan att det framgått direkt eller indirekt, kan det svårligen hävdas att omständigheten 

                                                
81 Se exempelvis Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14, som analyseras i 
avsnitt 5.4.  
82 Se Göta hovrätts dom den 23 juni 2016 i mål B 3382-15, s. 4.  
83 Som angivits ovan är det ingenting som hindrar att bedömningen av vad som utgör ett särskiljande 
samtycke på brottsbeskrivningsnivå följer normen för 24 kap. 7 § BrB, se Berggren med flera, Brottsbalken 
(20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 24 kap. 7 § under rubriken Förutsättningar för giltigt samtycke.  
84 Se avsnitt 4.3. 
85 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 352.  
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täcks av gärningspersonens uppsåt. Andra typer av självskadebeteenden, så som att skära 

sig själv, är mer synliga och torde av denna anledning oftare omfattas av den tilltalades 

uppsåt. Har gärningspersonen medvetet hållit sig okunnig om att målsäganden befinner 

sig i en särskilt utsatt situation, har man att pröva om likgiltighetsuppsåt föreligger.86  

 När det kommer till rekvisit som förutsätter komplicerade kausalsamband eller 

värderingar blir bedömningen av uppsåtet svårare. I förhållande till rekvisit som 

”otillbörligt” menar Asp med flera att gränsdragningen mellan att förstå vad man gör och 

insikten om att det man gör är otillåtet ofta blir mycket svårare.87 Dock tycks de 

förespråka uppfattningen att uppsåtet endast behöver omfatta de sakomständigheter som 

utgör underlaget för värderingen, när det är fråga om ett rekvisit som närmast har funktion 

att överlämna till domstolen att göra en straffvärdesbedömning. Så torde vara fallet 

gällande otillbörlighetsrekvisitet. Om domstolens bedömning avviker från 

gärningspersonens på ett sätt som framstår som oskäligt, anges dock att uppsåtsbrist bör 

anses föreligga.88 Jag instämmer i denna ståndpunkt. Värderingen av vilka handlingar 

som ska anses otillbörliga har många likheter med värderingen av vilka handlingar som 

ska anses försvarliga enligt exempelvis nödbestämmelsen i 24 kap. 4 § BrB, där det inte 

heller bör krävas någon täckning av värderingen att gärningen är oförsvarlig.89 Skulle 

uppsåtsfrågan i dessa fall göras avhängig gärningspersonens värderingar skulle det både 

leda till bevissvårigheter för åklagaren och att målsägandens skydd blir direkt beroende 

av gärningspersonens uppfattning.   

 

3.4  Grov våldtäkt 
Då jag valt att fokusera på situationer där den tilltalade också utövar fysiskt våld mot den 

unga självskadande målsäganden torde en rad kvalifikationsgrunder kunna aktualiseras, 

i de fall det konstateras att en våldtäkt är begången. Vid bedömningen av om en våldtäkt 

ska anses som grov ska, enligt 6 kap. 1 § fjärde stycket BrB, särskilt beaktas om våldet 

eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på 

annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningspersonen med hänsyn till 

                                                
86 Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken 
Subjektiv täckning, Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 300.  
87 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 274.  
88 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 352 f.  
89 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 352. 	
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tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Även 

kvalifikationsgrunderna måste täckas av den tilltalades uppsåt.90  

För att en våldtäkt ska bedömas som grov krävs att gärningen vid en samlad 

bedömning totalt sett motiverar den rubriceringen.91 I förarbetena anges att våld som 

utgör en allvarlig misshandel men inte når gränsen för grov misshandel, är tillräckligt för 

ansvar för grov våldtäkt.92 Uttrycket om gärningspersonens hänsynslöshet eller råhet tar 

å sin sida sikte på upprepade eller långdragna övergrepp, oberoende av det våld eller hot 

som använts. Situationer där gärningspersonen utfört handlingar med sadistiska eller 

grovt förnedrande inslag i samband med övergreppet avses också omfattas, oberoende av 

om dessa varit särskilt farliga eller medfört allvarliga skador.93 Även situationer där den 

utsatta befinner sig i ett särskilt utsatt läge kan omfattas.94 Enligt min mening torde 

självskadebeteendet kunna bidra till att målsäganden befinner sig i ett utsatt läge. Sexuellt 

självskadande ungdomar är oftare risktagande. En del av själskadebeteendet kan vara att 

söka sig till sexuella möten med främmande människor på främmande platser vilket, 

särskilt i kombination med åldersskillnad och förekomst av fysiskt våld, bidrar till 

utsattheten. Tidigare utgjorde den utsattas låga ålder en av de uppräknade 

kvalifikationsgrunderna vilket motiverades av att det med hänsyn till den utsattas 

personliga omständigheter, exempelvis barnets personliga och sociala mognad, kunde 

finnas anledning att även beakta övergrepp mot barn över 15 år som grova.95 I samband 

med borttagandet av kvalifikationsgrunden framhöll regeringen att avsikten inte var att 

ändra den praxis som gällde för övergrepp mot barn över 15 år, samt att våldtäkt mot barn 

äldre än 15 år även framöver torde vara att bedöma som grov eftersom gärningspersonen 

i dessa fall visat särskild hänsynslöshet eller råhet.96  

 

3.5 Sexuellt tvång 
Inte alla handlingar som kan aktualiseras i sexualbrottsmål där målsäganden lider av ett 

självskadebeteende uppfyller kraven för en kvalificerad sexuell handling enligt 6 kap. 1 

§ BrB. Att urinera eller spotta på någon utgör inte en samlagshandling, och är inte heller 

                                                
90 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 327.  
91 Prop. 2004/05:45 s. 139 f.  
92 Prop. 2004/05:45 s. 139.  
93 Prop. 1991/92:35 s. 13 f. vartill hänvisas i prop. 2004/05:45 s. 139. 
94 Prop. 1991/92:35 s. 13 f. vartill hänvisas i prop. 2004/05:45 s. 139.  
95 Prop. 1991/92:35 s. 13.  
96 Prop. 2004/05:45 s. 139, Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentar till 6 kap. 
1 § under rubriken Fjärde stycket: grovt brott.  
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att anse som handlingar jämförbara med samlag. Däremot kan de under vissa 

förutsättningar anses uppfylla kriterierna för en sexuell handling enligt bestämmelsen om 

sexuellt tvång. 6 kap. 2 § BrB stadgar att den som, i annat fall än som avses i 6 kap. 1 § 

första stycket, uppsåtligen genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en 

sexuell handling döms för sexuellt tvång. Detsamma gäller den som genomför en annan 

sexuell handling än som avses i 6 kap. 1 § andra stycket med en person under de 

förutsättningar i övrigt som anges där. Det som skiljer bestämmelsen om sexuellt tvång 

från våldtäktsbestämmelsen är således dels att den sexuella handlingen inte behöver vara 

kvalificerad, dels att tvångsfallen även straffbelägger så kallat utpressningshot som avses 

i 4 kap. 4 § första stycket andra meningen (det vill säga hot om att åtala eller ange annan 

för brott eller om att lämna menligt meddelande om annan, under förutsättningen att 

tvånget är otillbörligt).  

Utgångspunkten för att en handling ska betraktas som sexuell är att det förekommit 

en någorlunda varaktig beröring av den andres könsorgan eller den andres kropp med det 

egna könsorganet. Också andra handlingar som har en påtaglig sexuell prägel och är 

ägnade att tydligt kränka offrets integritet kan omfattas av begreppet sexuell handling, 

och flera handlingar som var för sig inte utgör sexuella handlingar kan sedda tillsammans 

i sin helhet anses uppfylla kraven för en sexuell handling.97 Med påtaglig sexuell prägel 

avses handlingar av sådan karaktär att de typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa 

sexualdriften hos någon av de inblandade. Om handlingen faktiskt medfört en direkt 

tillfredsställelse av könsdriften är då inte relevant för den rättsliga bedömningen.98 Även 

en handling som typiskt sett inte syftar till att väcka eller tillfredsställa den sexuella 

driften kan, om den faktiskt företas i ett sådant syfte, anses sexuell.99 Att urinera eller få 

utlösning på offret kan inte generellt anses utgöra en sexuell handling, men enligt 

förarbetena är det inte uteslutet att det kan förekomma situationer där handlingar av det 

slaget efter en helhetsbedömning konstateras falla in under begreppet.100 Att i sexuellt 

syfte kissa och spotta på målsäganden har exempelvis i ett hovrättsavgörande ansetts 

utgöra sexuella handlingar.101 Att i sexuellt syfte ta strypgrepp på en annan person har 

däremot bedömts som en fysisk våldshandling.102 Gällande kravet på att handlingen ska 

                                                
97 Prop. 2004/05 s. 32.  
98 Prop. 2004/05 s. 32.  
99 NJA 2013 s. 548.  
100 Prop. 2004/05:45 s. 34.  
101 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 27.  
102 RH 2015:1.  
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vara ägnad att tydligt kränka den andres sexuella integritet ska en objektiv bedömning 

av de faktiska omständigheterna resultera i en slutsats att handlingen typiskt sett innebär 

en sådan kränkning.103 Det torde ligga i sakens natur att en person som mot sin vilja 

tvingas företa eller tåla en sexuell handling utsätts för en sexuell kränkning. Att föra in 

fingrar i målsägandens underliv är alltid ägnat att kränka den sexuella integriteten, om 

handlingen genomförs utan ett giltigt samtycke. 104 

 

4  Misshandel och samtycke som ansvarsfrihetsgrund 
 

4.1 Inledning 
Förutom på brottsbeskrivningsnivå kan självskadebeteende tänkas få betydelse vid 

tillämpningen av den rättfärdigande ansvarsfrihetsgrunden samtycke. 24 kap. 7 § BrB 

stadgar att en gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas ska 

utgöra ett brott endast om gärningen är oförsvarlig. Även om bestämmelsen inte är direkt 

tillämplig i förhållande till sexualbrotten, så är den tillämpbar i förhållande till det fysiska 

våld gärningspersonen eventuellt har utövat.105 För att våldet inte ska utgöra misshandel 

krävs att ett giltigt samtycke föreligger samt att våldet inte är att anse som oförsvarligt. I 

detta kapitel kommer jag kortfattat redogöra för brottsbeskrivningen för misshandel och 

grov misshandel. Därefter går jag igenom kriterierna för ett giltigt samtycke samt vilka 

omständigheter som ska beaktas vid försvarlighetsbedömningen. Av intresse i det här 

sammanhanget är om självskadebeteendet kan medföra att samtycket inte ska anses som 

giltigt, eller om det kan medföra att våldet är att anse som oförsvarligt.106 

 

4.2 Misshandel och grov misshandel 
Misshandel begås, enligt 3 kap. 5 § BrB, av den som uppsåtligen tillfogar en annan person 

kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter den andra i vanmakt eller liknande 

tillstånd. Vid bedömningen om misshandeln ska anses som grov ska, enligt 3 kap. 6 § 

första stycket BrB, särskilt beaktas om gärningen varit livsfarlig eller om 

                                                
103 Prop. 2004/05:45 s. 32.  
104 NJA 2013 s. 548, justitieråd Agneta Bäcklunds tillägg.  
105 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 232.  
106 Samtycke kan annars inverka på straffvärdesbedömningen i mildrande riktning. Möjligen kan samtycke 
också inverka på gradindelningen i mildrande riktning (se SOU 1988:7 s. 100 f.). 	
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gärningspersonen har tillfogat en svår kroppsskada eller en allvarlig sjukdom eller annars 

visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Med särskild hänsynslöshet eller råhet avses 

exempelvis misshandel som varit oprovocerad eller långvarig, påtagligt 

integritetskränkande eller riktat sig mot skyddslösa personer, exempelvis ett barn.107  

 

4.3 Kriterier för ett giltigt samtycke 
Den tankemässiga bakgrunden till ansvarsfrihet vid samtycke är att var och en inom vissa 

gränser själv har rätt att bestämma över sina intressen och att staten, om någon avstår från 

dessa, inte längre har någon anledning att skydda dem.108 Men ett samtycke kan inte 

jämställas med ett enkelt ”ja” till något, utan är alltid direkt beroende av de förutsättningar 

under vilka detta ”ja” har lämnats.109 I förarbeten och doktrin anges att samtycket måste 

uppfylla vissa kriterier för att vara giltigt och anses säkerställa att samtycket verkligen 

innebär ett uppgivande av det aktuella intresset.110  

För att ett giltigt samtycke ska föreligga enligt 24 kap. 7 § BrB krävs för det första 

att den utsatta har samtyckt till gärningen. Samtycket behöver inte ha manifesterats för 

omvärlden. Då det väsentliga för frågan om en kränkning av ett skyddsvärt intresse har 

ägt rum är om gärningen faktiskt har godtagits, anses ett inre samtycke tillräckligt. Även 

om målsägandens viljeuttryck i teorin inte är avgörande, får olika typer av manifestationer 

av samtycke i praktiken betydelse om saken hamnar under rättslig prövning.111 

Hypotetiskt samtycke omfattas dock inte av bestämmelsens ordalydelse. Ett hypotetiskt 

antagande att den utsatta hade samtyckt till handlingen om hen fått tillfälle att ta ställning 

är således inte relevant.112  

För det andra måste samtycket föreligga vid tidpunkten för gärningen och under hela 

dess utförande. Har ett samtycke givits före gärningen krävs att det kvarstår vid 

tidpunkten för gärningen. Ett samtycke kan när som helst återkallas eller frånträdas, också 

i tysthet. Detta innebär att ett samtycke till våldshandlingar som lämnats på förhand över 

en chatt inte är giltigt, om det inte också föreligger vid tidpunkten för gärningarna. För 

det tredje ska den samtyckande vara behörig att förfoga över det aktuella skyddade 

                                                
107 Prop. 1987/88:14 s. 4 ff. 
108 SOU 1988:7 s. 99, Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 226 ff.  
109 Asp, Sex och samtycke, s. 82.  
110 Se bland annat SOU 1988:7 s. 105 f. och prop. 1993/94:130 s. 39 där dessa kriterier räknas upp. 
111 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 228, Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017) 
kommentar till 24 kap. 7 § under rubriken Förutsättningar för giltigt samtycke.  
112 Prop. 1993/94:130, s. 42.  
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intresset. För det fjärde måste den samtyckande ha förmåga att inse innebörden av 

gärningen. För detta krävs dels en viss mognad och dels en någorlunda korrekt 

verklighetsuppfattning. Bedömningen får göras från fall till fall, och beträffande unga 

personer kan det ha avgörande betydelse vilken erfarenhet de har. Ju allvarligare ett 

ingrepp är, desto större krav måste ställas på den samtyckandes mognad. Större krav ställs 

också på samtycke från någon som är sjuk eller berusad.113 Enligt detta resonemang torde 

också den unges psykiska ohälsa medföra att högre krav ställs på samtycket för att det 

ska anses giltigt, särskilt då handlingarna innebär ett stort ingrepp. Enligt min mening 

vore det inte orimligt att betrakta fysiskt våld som riktas mot mer intima och känsliga 

kroppsdelar som mer ingripande. För det femte måste samtycket ha lämnats under insikt 

om relevanta förhållanden. För det sjätte måste samtycket ha lämnats frivilligt. Ett 

samtycke som lämnats under fysiskt eller psykiskt tvång är således inte giltigt.114 Jareborg 

uttrycker det så att ett samtycke, för att vara giltigt, inte får ha tillkommit under någon 

form av tvång.115 För det sjunde måste samtycket vara allvarligt menat.116  

Om ett samtycke ges av en berusad person kan det enligt Asp med flera vara 

tveksamt om hen är kapabel att förstå innebörden av samtycket, huruvida hen har insikt 

om relevanta förhållanden och om samtycket är allvarligt menat.117 Enligt min mening 

torde det också ifrågasättas om ett samtycke som, ibland efter påtryckningar, lämnats över 

en chatt av en ung person som lider av psykisk ohälsa uppfyller kraven på insikt, allvar 

och förståelse av innebörd.  

Någon ingående analys av vad de olika kriterierna för ett giltigt samtycke innebär 

återfinns varken i doktrin eller förarbeten. Vägledande praxis är sällsynt, och även i 

sådana domar saknas ofta djupare resonemang. Vad som konstituerar ett frivilligt 

samtycke, vad ”full insikt” innebär och vilka omständigheter som ska anses ”relevanta” 

tycks därmed vara relativt oklart. I NJA 2004 s. 176 uttalar Högsta domstolen att den 

samtyckande måste vara kapabel att förstå innebörden av samtycket, och att det inte är 

säkert att ett samtycke som lämnats av en berusad person är giltigt. I NJA 2013 s. 397, 

som visserligen rör frågan samtyckets betydelse för brottsbeskrivningsenlighet vid 

ofredande och inte en direkt tillämpning av 24 kap. 7 § BrB som rättfärdigande 

ansvarsfrihetsgrund, aktualiserades frågan om vad som utgör ett frivilligt lämnat och 

                                                
113 SOU 1988:7 s. 106.  
114 SOU 1988:7 s. 106, Leijonhufvud med flera, Straffansvar, s. 79. 
115 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 284. 
116 SOU 1988:7 s. 106.  
117 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 230.		
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allvarligt menat samtycke. I målet hade några gymnasieelever bundit en annan elev med 

tejp till händer och fötter, och därefter duschat honom, knuffat omkull honom och släpat 

runt honom i skolans allmänna utrymmen. Händelsen hade sin grund i ett vad som 

målsäganden förlorat: hade han inte haft sex med sin flickvän före jul skulle han utsättas 

för ovanstående handlingar. Målsäganden uttalade flera gånger under händelseförloppet 

att han samtyckte till handlingarna. I efterhand uppgav han dock att han inte alls samtyckt 

till det inträffade, utan att han kände sig hotad, inte ville uppfattas som svag och att han 

varit rädd för att utsättas för än värre handlingar om han motsatte sig behandlingen. 

Högsta domstolen bedömde handlingarna som ofredande med hänvisning till att 

samtycket varken kunde anses frivilligt lämnat eller allvarligt menat.  

I RH 2009:47 berördes frågan om självskadebeteende och samtycke till misshandel. 

Både målsäganden och den tilltalade bodde på ett ungdomshem, och vid den aktuella 

tidpunkten led målsäganden av stark ångest. Målsäganden medgav att den tilltalade skulle 

få skära henne i armen med en glasbit. Den tilltalade menade att hon begått gärningen för 

att hon var rädd att målsäganden skulle åsamka sig livshotande skador om målsäganden 

fick skära sig själv, medan hon visste hur man skar sig själv enbart för att lindra ångest 

utan att ta livet av sig. Hovrätten konstaterade att ett giltigt samtycke förelåg.118 Något 

djupare resonemang kring hur domstolen kom till denna slutsats eller hur målsägandens 

sjukdom beaktats fördes dock inte. Hovrättens slutsats antyder att inte ens kraftig psykisk 

obalans eller självskadebeteende förtar giltigheten av ett samtycke, ens när den utsatta är 

ett barn.  

 

4.4 Försvarlighetsbedömningen 
Även om ett giltigt samtycke föreligger kan gärningen anses otillåten om den är 

oförsvarlig. Detta motiveras i förarbetena med att det finns ett etiskt intresse som går ut 

på att samhället inte bör tillåta hur grova ingrepp som helst i den enskildes kroppsliga 

integritet.119 I försvarlighetsbedömningen ska hänsyn tas till den skada, kränkning eller 

fara som gärningen medför, dess syfte och övriga omständigheter. I förarbetena till 24 

kap. 7 § BrB anges att gränsen för ansvarsfrihet vid misshandel i princip går mellan 

misshandel som är ringa och misshandel av normalgraden. Någon absolut gräns ansågs 

svår att dra, då det kan finnas fall av misshandel av normalgraden där omständigheterna 

                                                
118 Däremot ansågs gärningen oförsvarlig, se nästa stycke.  
119 SOU 1988:7 s. 119.		
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är sådana att ett samtycke ändå bör ges ansvarsbefriande verkan. Relativt klart tycks 

däremot vara att samtycke till misshandel som är ringa medför ansvarsfrihet, medan 

samtycke till grov misshandel inte gör det.120 Enligt förarbetena ska handlingens syfte 

spela en avgörande roll i försvarlighetsbedömningen. Föreligger ett godtagbart syfte kan 

allvarligare integritetsingrepp godtas än om så inte är fallet.121 Då vägledande praxis på 

området saknas, har doktrin fått ett större inflytande på frågan om vilka handlingar som 

ska anses oförsvarliga. Asp med flera menar att de omständigheter som bör beaktas för 

att avgöra om en gärning är tillåten främst är skadans art, faran för ytterligare skada, 

gärningspersonens syfte och gärningens sociala värde, men att intresset av tydliga 

gränsdragningar innebär att extra vikt bör läggas vid skadans art.122 Svårast att avgöra är 

fall där samtycke givits till misshandel av normalgraden, där skadan inte är ringa. Enligt 

Asp med flera bör väsentlig vikt då läggas vid gärningens syfte, liksom hur sannolikt det 

är att den samtyckande ångrar sig.123 Även om gärningen befinns oförsvarlig, kan 

samtycket enligt 29 kap. 3 § första stycket p. 5 BrB medföra att straffvärdet blir lägre.  

Även om samtycket till att bli skuren i armen enligt det ovan nämnda RH 2009:47 

ansågs giltigt, menade domstolen att gärningen var oförsvarlig. Den tilltalade hade varit 

medveten om att målsäganden befann sig i kraftig psykisk obalans till följd av sprit- och 

tablettmissbruk och att medgivandet således lämnades under speciella omständigheter 

och i ett sinnestillstånd som inte var hennes normala. Vidare menade hovrätten att den 

tilltalade istället skulle ha kontaktat personalen på ungdomshemmet om hon ville undvika 

att målsäganden skadade sig själv på ett livshotande sätt eller ville lindra ångesten hos 

målsäganden. Enligt hovrätten kunde det inte anses försvarligt att under rådande 

omständigheter tillfoga målsäganden smärta, blodvite och skador på det sätt som skett, 

varför hon dömdes för misshandel av normalgraden.124 Domen tycks således tala för att 

det ligger närmare till hands att låta självskadebeteendet inverka på 

försvarlighetsbedömningen, än på bedömningen av samtyckets giltighet. Värt att notera 

är att domstolen i försvarlighetsbedömningen inte godtog det angivna syftet med 

handlingen: att vilja lindra målsägandens ångest. Med andra ord ansågs det inte utgöra ett 

                                                
120 Prop. 1993/94:130 s. 40 och 43.  
121 SOU 1988:7 s. 119.  
122 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 233.  
123 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 234.  
124 Av domskälen framgår inte om samtycket tilläts inverka på straffmätningen, men däremot att det 
medförde att någon kränkningsersättning inte utgick. 
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godtagbart syfte. Tvärtom ställer hovrätten upp alternativa handlingsvägar som hade varit 

att föredra.   

 

5  Självskadebeteende i hovrättsdomar om sexualbrott 
 

5.1 Inledning 
Målsägandens självskadebeteende har uppmärksammats i ett antal sexualbrottsdomar 

från underrätterna. Utöver dessa har det aktualiserats i en del domar som rör samtycke till 

misshandel i en sexuell kontext. I följande praxisgenomgång kommer jag analysera fyra 

rättsfall från hovrätterna, som på olika sätt behandlar målsägandens självskadebeteende.  

 

5.2 Stockholmsfallet  
I Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15 var det utrett att den 16-åriga 

målsäganden hade ett pågående självskadebeteende, i form av att hon skar sig själv och 

sålde sexuella tjänster till äldre män där våld förekom, under tiden hon träffade den 40-

årige tilltalade. Att hon skar sig framgick både av den åberopade chattkonversationen, 

samt av rättsintyget som bekräftade att hon hade ärr på armar och ben.125 Vidare ansågs 

det utrett att den tilltalade vid det aktuella tillfället utsatte henne för en rad sexuella och 

mycket smärtsamma handlingar mot betalning.126 Åklagaren gjorde i första hand gällande 

att den tilltalade genom våld tvingat målsäganden till oralt, analt och vaginalt samlag, 

samt att han under dessa handlingar utdelat slag med tillhygge mot ansikte, kropp och 

underliv, satt fast klämmor på brösten och i underlivet, tryckt en toalettborste mot 

underlivet, tagit stryptag och spottat målsäganden i ansiktet. Vidare gjordes gällande att 

målsäganden varit bunden till händer och fötter under delar av förloppet, att handlingarna 

orsakade blånad, blödningar och smärta hos målsäganden samt att den tilltalade kissat på 

målsägandens kropp och ansikte. I andra hand menade åklagaren att den tilltalade 

otillbörligt utnyttjat den då 16-åriga målsäganden, som med hänsyn till sitt psykiska 

mående, berusning och det faktum att hon varit bunden, befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation.127 Förloppet var väldokumenterat då den tilltalade filmat händelsen.128 

                                                
125 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 24.  
126 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 11 och s. 24.  
127 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 20 f.  
128 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 24. 
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Hovrätten konstaterade att den tilltalade inte på något sätt stämde av med målsäganden 

om hon samtyckte till de avancerade och uppenbarligen mycket smärtsamma handlingar 

han utsatte henne för.129 Av målsägandens vittnesmål framgår att hon hade svårt att svara 

på om hon ville bli slagen. Hon uttryckte det så att hon inte tänder på att bli slagen, men 

att själva poängen var att hon skulle inte skulle må bra och att den tilltalade fick göra vad 

han ville.130 Domstolen menade att målsägandens uppgifter inte kunde förstås på annat 

sätt än som att hon vid tiden för gärningen samtyckte till, eller accepterade, handlingarna 

och våldet. Den tilltalade kunde därför inte sägas ha tvingat henne till samlagen. Att de 

inte hade diskuterat samtliga detaljer före händelsen påverkade inte denna bedömning. 

Det som hade kunnat vara av betydelse i bevishänseende hade varit om målsäganden 

invänt att hon inte samtyckt till handlingarna, men så var inte fallet. Åtalet om våldtäkt 

enligt 6 kap. 1 § första stycket BrB ogillades därför.131 

Gällande åklagarens andrahandsyrkande ansåg hovrätten att det inte var klarlagt att 

det förelegat ett direkt orsakssamband mellan målsägandens psykiska mående och det 

förhållande att hon haft samlag med den tilltalade. En omständighet som kunde tala för 

att orsaken var en annan angavs vara att samlagen skett mot betalning. Vidare 

konstaterades att hennes självskadebeteende varit inriktat på att bereda sig själv smärta, 

samt att det främst inte var de sexuella handlingarna i sig utan våldet som berett 

målsäganden smärta. Då målsägandens berusningsgrad inte var klarlagd och då 

målsäganden inte motsatt sig att vara bunden ansågs det inte bevisat att målsäganden 

befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Även åtalet för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § andra 

stycket BrB ogillades därför.132 Trots att de objektiva rekvisiten inte ansågs uppfyllda och 

frågan om den tilltalades uppsåt därmed inte var aktuell att bedöma fortsatte hovrätten 

sitt resonemang. Domstolen framhöll att den tilltalades uppsåt inte kunde bedömas helt 

fristående från vad som skett mellan honom och målsäganden tidigare. Den tilltalade hade 

vid flera tillfällen köpt sexuella handlingar bestående av anala, orala och vaginala samlag 

av målsäganden. Dessa handlingar hade skett med målsägandens samtycke. De 

omständigheter som skulle kunnat konstituera en särskilt utsatt situation hade förelegat 

även under de tidigare tillfällena, exempelvis målsägandens självskadebeteende. Mot 

bakgrund av detta menade hovrätten att det var svårt att se hur den tilltalade i det aktuella 

                                                
129 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 24.  
130 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 9.  
131 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 25.  
132 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 26.  
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fallet skulle ha kunnat inse att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt situation. 

Således ansågs inte heller de subjektiva rekvisiten för våldtäkt uppfyllda.133 Till skillnad 

från i tingsrätten dömdes dock den tilltalade för misshandel av normalgraden. Med 

beaktande av att gärningarna tillfogat målsäganden kraftig smärta och skador i form av 

blånad, rodnad och blödningar, att gärningarna utgjort ett led i målsägandens 

självskadebeteende vilket den tilltalade insett, samt att våldet utövats under ca 40 

minuters tid, ansågs gärningarna oförsvarliga.134 

 

5.2.1 Analys av Stockholmsfallet 

Målet fångar enligt min mening in den speciella problematik som kan uppstå i 

sexualbrottsmål där målsäganden lider av ett sexuellt självskadebeteende. Om 

anledningen till att målsäganden uttrycker ett accepterande till de sexuella och 

våldsamma gärningarna är självskadebeteendet, anses tvång genom misshandel, våld eller 

hot inte föreligga. Detta är ett resultat av att samtycke handlar om vad den utsatta väljer 

att göra, så länge valet inte är ett direkt resultat av tvång genom våld eller hot. För den 

som är över 15 år anses det istället utgöra en del av den sexuella självbestämmanderätten 

att underkasta sig denna typ av handlingar, även om det inte har någonting med sexuell 

njutning att göra utan tvärtom skadar målsäganden. För det fall målsäganden inte 

uttryckligen motsätter sig handlingarna, tycks det således inte spela någon roll att den 

tilltalade inte stämmer av med målsäganden under tiden eller att de inte kommit överens 

om alla handlingar på förhand.135 Enligt gällande rätt torde det därmed vara svårt att 

hävda att fall som det aktuella omfattas av 6 kap. 1 § första stycket BrB.  

Hovrättens bedömning av om den tilltalade otillbörligt utnyttjat målsägandens 

särskilt utsatta situation väcker enligt mig en rad intressanta frågor. Till att börja med 

anser jag att det är problematiskt att orsakssambandet mellan målsägandens psykiska 

mående och de sexuella handlingarna bedöms innan frågan om målsäganden befinner sig 

i en särskilt utsatt situation har besvarats. Frågan om en särskilt utsatt situation föreligger 

ska grunda sig på en bedömning av situationen som helhet. Orsakssambandsbedömningen 

tar i sin tur sikte på om det finns ett samband mellan målsägandens belägenhet, vilket 

rimligen måste avse situationen som helhet, och dennes deltagande i de sexuella 

                                                
133 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 26.  
134 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, s. 27.  
135 Den tilltalade dömdes i samma mål för våldtäkt på en annan flicka. Tvångsrekvisitet ansågs uppfyllt 
eftersom flickan genom gråt, knuffar och andra kroppsrörelser visat att hon inte samtyckte till de sexuella 
handlingarna eller våldet, se åtalspunkt 30, s. 29 f.  
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handlingarna. Genom att först bedöma orsakssambandet mellan en av omständigheterna 

och de sexuella handlingarna riskerar hovrätten enligt min mening att missa helheten.  

Vidare anser jag att hovrättens resonemang om att betalningen utesluter 

orsakssamband mellan det psykiska måendet och de sexuella handlingarna är 

problematiskt.136 För det första riskerar ett sådant resonemang att ge den sexuella 

integriteten ett sämre skydd då målsäganden tagit betalt för de sexuella handlingarna, 

eftersom betalningen då alltid kan hävdas utgöra orsakssambandet. För det andra utesluter 

betalning inte att det finns ett orsakssamband mellan det psykiska måendet och de 

sexuella handlingarna. Tvärtom tyder forskning på att sexuellt självskadebeteende ofta 

tar sig i uttryck i att sälja sexuella handlingar med våldsinslag. En eventuell betalning kan 

många gånger vara sekundär för den utsatta.137 I andra fall kan målsäganden befinna sig 

i en mycket utsatt ekonomisk position eller vara i behov av pengar till droger, vilket enligt 

min mening snarare borde bidra till utsattheten, särskilt när målsäganden är ett barn.  

Hovrätten anför vidare att målsägandens självskadebeteende varit inriktat på att 

bereda sig själv smärta, men att det främst varit det fysiska våldet och inte de sexuella 

handlingarna som orsakat målsäganden smärta. Med detta resonemang tycks hovrätten 

mena att det möjligen fanns ett samband mellan självskadebeteendet och det fysiska 

våldet, men däremot inte mellan självskadebeteendet och de sexuella handlingarna.138 

Genom att separera det fysiska våldet från det sexuella missas kärnan i det sexuella 

självskadebeteendet. Hade det enbart handlat om att söka smärta för att lindra ångest hade 

målsäganden kunnat be den tilltalade att skära henne i armen istället för att söka sig till 

våldsamma sexuella situationer.  

Det bör också tilläggas att sexuella handlingar i sig, exempelvis våldsam penetration, 

kan orsaka både skada och smärta. Inom straffrätten dras dock en tydlig gräns mellan å 

ena sidan sexuella handlingar och å andra sidan fysiska våldshandlingar, vilket får till 

följd att en försvarlighetsbedömning endast kan göras i förhållande till det senare.139 En 

intressant fråga som inte besvaras i domskälen är hur hovrätten betraktade upptryckandet 

av toalettborsten mot målsägandens underliv. Handlingen torde uppfylla kriterierna för 

                                                
136 Det är möjligt att åklagaren misslyckats med att styrka orsakssambandet i det aktuella målet, men enligt 
mig är diskussionen i vilket fall intressant utifrån ett principiellt perspektiv.  
137 Jonsson & Lundström Mattsson, Unga som skadar sig genom sex, s. 30.  
138 Att hovrätten menar att den tilltalades våldsanvändning var oförsvarlig med hänvisning till att det utgjort 
ett led i målsägandens självskadebeteende kan sägas stödja denna slutsats. 
139 Wegerstad, Befriar leken från ansvar? – Om bdsm, samtycke och social adekvans, Juridisk publikation 
2/2012 s. 257.			
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misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB, med resultatet att målsägandens samtycke endast får 

ansvarsbefriande verkan om handlingen inte anses oförsvarlig. Eftersom skyddsintresset 

för misshandelsbestämmelsen är den kroppsliga integriteten över lag, kan hänsyn dock 

inte tas till den sexuella kränkningen en sådan handling kan innebära. Möjligen skulle 

sådana handlingar också, eftersom de innebär ett berörande av målsägandens könsorgan, 

kunna betraktas som sexuella i den mening som avses i 6 kap. 2 § BrB, med resultatet att 

ett särskiljande samtycke alltid gör handlingen tillåten eftersom någon 

försvarlighetsbedömning inte görs vid sexualbrotten. Skulle så vara fallet visar detta att 

den sexuella integriteten inte ges ett lika starkt skydd som den fysiska.  

Beträffande uppsåtsbedömningen tycks hovrätten ha glömt att det för 

uppsåtstäckning inte krävs att den tilltalade dragit den rättsliga slutsatsen att målsäganden 

befinner sig i en särskilt utsatt situation, utan att det räcker med likgiltighetsuppsåt i 

förhållande till de omständigheter som konstituerar situationen. Det bör också noteras att 

de tidigare tillfällena som hovrätten hänvisar till, som målsäganden samtyckt till, skiljer 

sig från den aktuella händelsen på flera sätt. Exempelvis var målsäganden vid dessa 

tillfällen inte bunden och våldet inte lika allvarligt eller utdraget.140  

Som angivits ovan dömdes den tilltalade för misshandel av normalgraden, eftersom 

det fysiska våld han brukat ansågs oförsvarligt. Här fann hovrätten att det fanns ett 

orsakssamband mellan självskadebeteendet och samtycket till det fysiska våldet, vilket 

tilläts inverka på försvarlighetsbedömningen. Enligt min mening kan det dock ifrågasättas 

om samtycket över huvud taget kan betraktas som giltigt. Den tilltalade och målsäganden 

hade inte diskuterat detaljerna på förhand, varför det kan ifrågasättas om målsäganden 

förstod gärningarnas innebörd eller hade insikt om alla relevanta förhållanden. Enligt 

både förarbeten och doktrin ska dessutom högre krav ställas på samtycket om den utsatta 

är ett barn eller sjuk, samt om gärningarna innebär ett stort ingrepp.141 Inte heller i 

gradindelningen av misshandelsbrottet tycks domstolen ha beaktat att misshandeln 

riktade sig mot ett barn, som dessutom kan sägas ha varit extra skyddslöst eftersom hon 

varit bunden under delar av händelseförloppet. Att våldet riktade sig mot intima 

kroppsdelar och därför möjligen skulle kunna betraktas som mer integritetskränkande, 

tycks inte heller ha beaktats.  

                                                
140 Svea hovrätts dom den 19 maj 2015 i mål B 2517-15, åtalspunkterna 6-11. 
141 Möjligen beror hovrättens bedömning på att åklagaren inte fört fram tillräcklig bevisning i denna del. I 
domskälen står nämligen ”Annat har inte framkommit än att hon lämnat samtycket av fri vilja och med full 
insikt om de relevanta förhållandena”, se Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål B 6051-15, s. 27.  
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5.3 Ekeröfallet  
I Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål B 6051-15 framkom att målsäganden 

och den tilltalade hade kommit i kontakt via sajten darkside.se, en mötesplats för BDSM-

utövare, och bestämt träff i den tilltalades hemstad för att ha dominanssex. Det var utrett 

att målsäganden var i mycket dåligt psykiskt skick, att hon hade flera diagnoser, ett 

avancerat självskadebeteende samt missbrukade droger. Därtill var hon vid tillfället 

endast 15 år gammal och hade i jämförelse med den tilltalade, som var betydligt äldre, en 

mycket begränsad erfarenhet av BDSM-sex.142 Inledningsvis förekom ett oralt och ett 

vaginalt samlag, som inte omfattades av åtalet. Därefter uppmanade den tilltalade 

målsäganden att sätta in en analplugg, varpå han slog henne med en träslev. Det ansågs 

styrkt att målsäganden inte samtyckt till dessa handlingar.143 Vid en samlad bedömning, 

där hänsyn togs till skillnaden i ålder och erfarenhet samt målsägandens psykiska mående, 

ansåg hovrätten att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation och att den tilltalade 

otillbörligt utnyttjat denna.144 Således togs hänsyn till en rad omständigheter, däribland 

självskadebeteendet, som inte uttryckligen räknas upp i lagtexten men som genom 

rekvisitet ”annars” ändå kan beaktas. Däremot ansågs det inte styrkt att den tilltalade hade 

uppsåt i förhållande till den särskilt utsatta situationen, eftersom det inte var visat att han 

insett omfattningen av hennes problematik eller sett ärren på hennes armar under den 

korta tid de träffats. Åtalet ogillades därför på denna punkt.145  

Efter detta genomfördes ett vaginalt samlag genomfördes på ett hotell, under vilket 

det ansågs styrkt att den tilltalade utdelade slag i målsägandens ansikte och att 

målsäganden grät. Vidare genomfördes ett analt samlag under vilket målsäganden 

försökte skrika, vilket försvårades av att den tilltalade höll för hennes mun. Slutligen 

genomfördes ett oralt samlag under vilket den tilltalade slog målsäganden i ansiktet, tog 

ett grepp om hennes hals och tryckte hennes ansikte mot sitt underliv. Till skillnad från i 

Stockholmsfallet gav målsäganden således uttryck för att hon inte ville genom att gråta 

och försöka skrika. Därmed konstaterades att den tilltalade objektivt sett tilltvingat sig 

samlag genom våld.146 Att målsäganden i konversationen innan mötet samtyckt till 

BDSM-sex medförde inte att den tilltalade ansågs sakna uppsåt. Samtycket hade varit helt 

                                                
142 Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål B 6051-15, s. 9-10.  
143 Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål B 6051-15, s. 8 samt Bilaga A, s. 42 ff.  
144 Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål B 6051-15, s. 9-10.  
145 Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål B 6051-15, s. 10. 	
146 Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål B 6051-15, 10 samt Bilaga A, s. 49 f. 
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öppet, och den tilltalade ansågs med hänsyn till den stora åldersskillnaden och hans 

erfarenhet av BDSM ha haft ett särskilt ansvar att stämma av med målsäganden vad hon 

tillät i form av våld och smärta och var på kroppen detta kunde accepteras innan han 

utförde handlingarna. Trots detta och att han måste insett att hon grät hade han inte 

kommunicerat eller stämt av samtycke med målsäganden, vilket uppenbart ansågs strida 

mot hur BDSM bör utövas. Därmed konstaterades att han i vart fall handlat med 

likgiltighetsuppsåt.147 Då våldet och de fysiska skadorna var begränsade dömde hovrätten 

för våldtäkt av normalgraden, trots att gärningen innehållit förnedrande inslag och 

målsäganden var ett barn.148 

 

5.3.1 Analys av Ekeröfallet 

Givet att åklagaren hävdar att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt situation vid 

tillfället, och därmed som utgångspunkt inte torde kunna samtycka till sex, är det 

intressant att åklagaren endast väckt åtal för en del av handlingarna. En möjlig tolkning 

är att ett otillbörligt utnyttjande inte ansågs föreligga vid de inledande samlagen på så sätt 

att det inte fanns ett orsakssamband mellan målsägandens situation och deltagandet, och 

att handlingarna därmed inte kunde anses utgöra ett angrepp på hennes sexuella integritet. 

Enligt min mening är det inte omöjligt att målsägandens samtycke fick viss betydelse i 

denna bedömning, eventuellt tillsammans med en bedömning av hur avancerade de 

sexuella handlingarna ansågs vara. Det senare kan möjligen sägas få stöd av att det för ett 

giltigt samtycke enligt 24 kap. 7 § BrB ställs högre krav ju allvarligare ingreppet är, samt 

att bedömningen av vad som utgör ett samtycke på brottsbeskrivningsnivå till viss del 

kan följa normerna för denna bestämmelse.149  

Till skillnad från i Stockholmsfallet anser jag att domstolen här gör en 

helhetsbedömning av de omständigheter som inverkar på målsägandens situation. 

Målsäganden var vid det aktuella tillfället 15 år, och hade således precis uppnått åldern 

för sexuell självbestämmanderätt. Att uppställa en gräns för den sexuella 

självbestämmanderätten blir dock, oavsett var den dras, godtyckligt. Enligt min mening 

är det uppenbart att någon som visserligen precis passerat åldersgränsen för sexuell 

självbestämmanderätt men som lider av allvarlig psykisk ohälsa kan befinna sig i ett 

                                                
147 Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål B 6051-15, 10 samt Bilaga A, s. 50 f.  
148 Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål B 6051-15, s. 11.  
149 Berggren med flera, Brottsbalken (20 april 2017, Zeteo) kommentaren till 24 kap. 7 § under rubriken 
Förutsättningar för giltigt samtycke.  
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mycket utsatt underläge när det rör sig om avancerade sexuella handlingar med en tilltalad 

som är betydligt äldre och mer erfaren. Att rättstillämpningen kan ta hänsyn till detta i 

enskilda fall torde inte innebära en risk för att unga med självskadebeteende förnekas 

rätten till ett sexualliv. För att en våldtäkt ska föreligga krävs nämligen dels att situationen 

som helhet bedöms som särskilt utsatt, dels att utnyttjandet är otillbörligt. Bland annat 

måste det alltså föreligga ett orsakssamband mellan den särskilt utsatta situationen och de 

sexuella handlingarna. Om otillbörlighetsrekvisitet kan tolkas på det sätt jag angivit ovan, 

det vill säga med hänsyn till bland annat ingreppets allvar, anser jag att en bra avvägning 

borde kunna göras.  

Beträffande uppsåtsbedömningen kan följande sägas. I det aktuella målet hade 

målsäganden synliga ärr på armarna, men då det inte ansågs styrkt att den tilltalade 

inledningsvis sett dessa hade han inte uppsåt till hennes särskilt utsatta situation. 

Uppsåtskravet kan på så sätt sägas innebära att ju mindre den tilltalade vet om 

målsäganden, desto lägre är sannolikheten att uppsåt föreligger. Givet gällande rätt och 

uppsåtslärans funktion är det visserligen en rimlig slutsats, eftersom det är 

gärningspersonens verklighetsuppfattning ska ligga till grund för det straffrättsliga 

ansvaret. Beträffande uppsåtsresonemanget i förhållande till tvånget anser jag att 

domstolen, till skillnad från uppsåtsresonemang i en del andra domar som handlar om sex 

med våldsinslag,150 visar kunskap om att BDSM handlar om kommunikation, ett ständigt 

inhämtande av samtycke samt att extra lyhördhet krävs om det finns en maktobalans 

mellan parterna. En intressant fråga är om ett liknande uppsåtsresonemang skulle kunna 

föras om den tilltalade inte hade haft en lika stor erfarenhet av BDSM som i det aktuella 

målet.    

Slutligen kan det enligt min mening ifrågasättas om det ligger i linje med 

lagstiftarens intentioner att döma den tilltalade till våldtäkt av normalgraden. I 

förarbetena framhålls sådana omständigheter som målsägandens låga ålder, utdragna 

förlopp och förnedrande inslag som exempel på då gärningspersonen ska anses ha visat 

särskild hänsynslöshet och råhet, även om våld inte använts. Att den utsatta befinner sig 

i ett särskilt utsatt läge kan också omfattas, vilket enligt min mening torde kunna öppna 

upp för att beakta målsägandens psykiska mående. Att hovrätten, trots målsägandens 

unga ålder, det psykiska måendet samt det faktum att det fysiska våldet och de sexuella 

handlingarna utövades under ett inte helt kort förlopp, efter en samlad bedömning 

                                                
150 Se exempelvis Lunds tingsrätts dom den 10 januari 2014 i mål B 5865-13.  
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bedömer övergreppet som våldtäkt av normalgraden anser jag uppvisar en restriktivitet 

när det kommer till att bedöma våldtäkter mot barn som grova.151  

 

5.4 Alexandrafallet  
I Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14 ansågs det klarlagt 

att målsäganden befunnit sig i ett mycket dåligt psykiskt såväl som fysiskt skick vid 

tidpunkten för händelserna.152 Målsäganden gjorde gällande att den tilltalade utsatt henne 

för våldtäkt. Hovrätten menade inledningsvis att om dessa uppgifter var riktiga, så 

framstod det som oförklarligt att hon fortsatt sälja sex och framförallt att hon gått med på 

att träffa den tilltalade igen. Med hänsyn till bland annat vad målsäganden uppgett om sitt 

självskadebeteende menade dock hovrätten att hennes beteende efter övergreppet tedde 

sig som mer förklarligt.153 Det ansågs därmed styrkt att den tilltalade hade penetrerat 

hennes anal med en dildo och utfört andra sexuella handlingar.154 Den tilltalade menade 

att de på förhand kommit överens om att prova så kallat dominanssex.155 Hovrätten fann 

det styrkt att den tilltalade kände till att målsäganden inte haft analsex tidigare och inte 

heller ville ha det, även om hon uttryckt att hon kanske kunde prova det.156 Vidare kunde 

det med fog ifrågasättas om målsäganden hade tillräcklig insikt i vad hon gick med på, 

och vad det så kallade ”testet” som den tilltalade skulle utsätta målsäganden för skulle 

innebära.157 Då målsäganden varit försedd med handklovar bakom ryggen, hennes fötter 

varit bundna under delar av förloppet, de inte kommunicerade med varandra och 

målsäganden tidigare inte provat dominanssex konstaterade hovrätten att hon befunnit sig 

i ett hjälplöst tillstånd,158 och därmed inte kunde samtycka till de sexuella handlingarna. 

Att målsäganden uppgett att hon bett om att få suga av den tilltalade och även uppmanat 

honom att urinera på henne spelade därmed ingen roll.159 Hovrätten menade att han måste 

ha insett att det förhållandet att hon hade gått med på att träffa honom och prova 

                                                
151 Högsta domstolen meddelade inte heller prövningstillstånd i frågan, se Riksåklagarens överklagande 
ÅM 2015/6303 och Högsta domstolens beslut den 23 oktober 2015 i mål B 4609-15.  
152 Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14, s. 81 f. 
153 Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14, s. 81 f. Unga som skadar sig själva 
genom sex går ofta själva till de sexuella mötena. Precis som vid annat självskadebeteende är det således 
den egna aktiviteten som sätter igång skadandet, se Jonsson & Lundström Mattson, Unga som skadar sig 
genom sex, s. 54.  
154 Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14, s. 83 f.  
155 Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14, s. 84. 
156 Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14, s. 83.  
157 Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14, s. 84.  
158 Enligt 6 kap. 1 § andra stycket BrB i sin äldre lydelse.   
159 Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14, s. 85.  



 43 

dominanssex och bli bunden inte innebar att hon samtyckte till vad slags dominanssex 

som helst, samt att han genom att binda henne förstärkte hennes redan i utgångsläget 

underlägsna position.160 Då han hade insikt om de faktiska förhållandena som 

konstituerade det hjälplösa tillståndet, som han otillbörligt utnyttjat, dömdes han för 

våldtäkt.161  

 

5.4.1 Analys av Alexandrafallet 

Målet demonstrerar hur kunskap om sexuellt självskadebeteende kan få betydelse i 

bedömningen av målsägandens trovärdighet. Enligt min mening visar detta på vikten av 

att rättsväsendet har kunskap om sexuellt självskadebeteende och att de som utsätts för 

sexuella övergrepp kan reagera väldigt olika. Föreställningar om vad som utgör normala 

och rationella beteenden hos en utsatt kan i annat fall leda till att uppgifter av en 

målsägande som lider av sexuellt självskadebeteende avfärdas som icke-trovärdiga. 

Däremot tycks självskadebeteendet inte ha haft någon direkt inverkan på bedömningen 

av om målsäganden befann sig i ett hjälplöst tillstånd. 

 

5.5 Malmöfallet  
I Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 21 september 2011 i mål B 2802-10 

aktualiserades frågan om självskadebeteende och samtycke till misshandel. Det ansågs 

klarlagt att den tilltalade vid flera tillfällen slagit målsäganden på ben, rumpa och 

blygdben vilket orsakade smärta och blånader. Det ansågs även klarlagt att 

krokodilklämmor satts fast på målsägandens bröstvårtor vilket ledde till sårskador, även 

om de närmre omständigheterna kring hur detta gått till inte kunde utredas.162 I tingsrätten 

gjorde åklagaren gällande att den tilltalade skulle dömas för grov misshandel, då han visat 

särskild hänsynslöshet och råhet genom att misshandla en målsägande med svårt 

självskadebeteende, under lång tid och med olika tillhyggen.163 I hovrätten yrkades ansvar 

för misshandel av normalgraden.164  

Gällande frågan om målsäganden samtyckt till handlingarna konstaterade hovrätten 

följande. Endast en begränsad tilltro kunde fästas till målsägandens uppgifter om att hon 

                                                
160 Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14, s. 86.  
161 Svea hovrätts dom den 18 juli 2014 i mål B 2168-14 och B 4213-14, s. 86 f.  
162 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 21 september 2011 i mål B 2802-10, s. 3 och Bilaga 1 i 
Bilaga A.	
163 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 21 september 2011 i mål B 2802-10, Bilaga 1 i Bilaga A. 
164 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 21 september 2011 i mål B 2802-10, s. 2.  
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inte samtyckt. Vissa omständigheter i målet ansågs istället stödja den tilltalades påstående 

om att samtycke till våldet förelåg. Kommunikationen via internet talade för att 

målsäganden inom ramen för en BDSM-akt ville bli utsatt för våld. Att målsäganden själv 

tagit kontakt med den tilltalade på grund av att han utövade BDSM, i syfte att erhålla 

smärta för att på så sätt skada sig själv, ansågs tala i samma riktning. Också den 

omständighet att målsäganden fortsatt söka kontakter som undergiven i BDSM-

sammanhang ansågs tala för att den tilltalades version var riktig.165 Därefter övergick 

hovrätten till att bedöma om det givna samtycket var rättsligt giltigt. Domstolen 

konstaterade att målsäganden, som vid tillfället var 16 år, var behörig att samtycka till 

handlingarna. Samtycket ansågs frivilligt lämnat då målsäganden själv kontaktat den 

tilltalade och diskuterat vad hon ville göra när de träffades. Hon hade också begett sig till 

den tilltalades bostad. Därtill menade hovrätten att hon hade kunnat återkalla samtycket 

om hon inte hade velat fortsätta. Även om målsäganden utsatt sig för gärningarna i syfte 

att skada sig själv, ansåg hovrätten att det inte fanns någonting som tydde på att den 

tilltalade utnyttjat detta. Parterna var överens om att det vid tillfället för händelsen inte 

fanns färska sårskador på målsäganden. Hovrätten drog därmed slutsatsen att det inte var 

visat att målsäganden på grund av sin ungdom, sitt självskadebeteende eller av annan 

orsak inte skulle förstått vad hon samtyckte till eller att hennes samtycke av andra skäl 

inte skulle ha varit allvarligt menat.166  

Slutligen övergick hovrätten till att bedöma om det fysiska våldet kunde anses 

oförsvarligt. Hovrätten konstaterade att en helhetsbedömning av omständigheterna som 

räknas upp i 24 kap. 7 § BrB ska göras, samt att det i denna bedömning ingår att ta hänsyn 

till gärningens syfte. I det hänseendet menade hovrätten att inget annat framkommit än 

att den tilltalade avsett att tillgodose målsägandens egna önskemål. Därför kunde 

gärningarna inte betecknas som oförsvarliga.167 

 

5.5.1 Analys av Malmöfallet    

Precis som i Alexandrafallet inverkade målsägandens självskadebeteende på 

trovärdighetsbedömningen, om än i motsatt riktning. Att hon hade ett fortsatt mönster av 

att söka sig till sexuella situationer innehållande fysiskt våld ansågs tala för att den 

tilltalades version var riktig. Liksom i RH 2009:47 och Stockholmsfallet ansågs 

                                                
165 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 21 september 2011 i mål B 2802-10, s. 5 f.  
166 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 21 september 2011 i mål B 2802-10, s. 6 f.  
167 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 21 september 2011 i mål B 2802-10, s. 8.  
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självskadebeteendet inte inverka på samtyckets giltighet. I bedömningen av om våldet var 

försvarligt lades extra vikt vid syftet med gärningarna, vilket angavs vara att uppfylla 

målsägandens egna önskemål. Här menar Wegerstad att domstolen, istället för att relatera 

syftet till samhälleliga normer kring godtagbart våld, förstår ”godtagbart syfte” i en mer 

snäv mening som individens vilja.168 På detta sätt skiljer sig fallet från RH 2009:47, där 

domstolen uttryckligen angav att målsägandens vilja att utsätta sig för våld för att lindra 

ångest inte kunde betraktas som ett godtagbart syfte. Visserligen är situationen inte helt 

jämförbar, eftersom det sällan torde finnas en godtagbar anledning till att skära någon 

annan i armen, medan det kan finnas situationer där utövandet av fysiskt våld i sexuella 

sammanhang är helt ömsesidigt och lustfyllt. Resonemanget i Malmöfallet skiljer sig 

också från försvarlighetsbedömningen i Stockholmsfallet, där målsägandens vilja att 

skada sig själv ansågs tala för att gärningen skulle betraktas som oförsvarlig.  

 

6 Sammanfattande slutsatser 
 

6.1 Inledning 
Ovan har jag undersökt vilket utrymme gällande rätt ger att beakta målsägandens 

självskadebeteende i sexualbrottsmål där målsäganden är mellan 15 och 18 år. Jag har 

också analyserat ett antal fall från hovrätterna där målsägandens självskadebeteende 

aktualiserats. Sammanfattningsvis kan konstateras att störst utrymme att ta hänsyn till 

målsägandens självskadebeteende föreligger i bedömningen av om målsäganden befinner 

sig i en särskilt utsatt situation enligt 6 kap. 1 § andra stycket BrB och i 

försvarlighetsbedömningen enligt 24 kap. 7 § BrB.  Förutom att självskadebeteende inte 

anses inverka på giltigheten av ett samtycke enligt 24 kap. 7 § BrB eller 

tvångsbestämmelsen, har någon helt enhetlig tillämpning dock inte kunnat påvisas i de 

mål som här granskats. Detta kan visserligen bero på att sakomständigheterna och 

bevisläget i målen sett olika ut, men enligt min mening antyder praxisgenomgången även 

att domstolar besitter olika mycket kunskap om skillnaden mellan ömsesidigt BDSM och 

sexuellt självskadebeteende, vilket påverkar rättstillämpningen.169 Domstolarna verkar 

                                                
168 Wegerstad, Befriar leken från ansvar? – Om bdsm, samtycke och social adekvans, Juridisk publikation 
2/2012 s. 253.		
169 Exempelvis den skilda synen på orsakssambandet mellan självskadebeteendet och de sexuella 
handlingarna i Stockholmsfallet och Ekeröfallet.   
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också vara olika benägna att beakta det faktum att den självskadande är ett barn och att 

det redan av denna anledning föreligger en maktobalans mellan målsägande och 

tilltalad.170  

 

6.2 Självskadebeteende och våldtäkt genom tvång 
Stockholmsfallet bekräftar att brottsbeskrivningsenlighet enligt 6 kap. 1 § första stycket 

inte föreligger om accepterandet av gärningarna endast beror på en vilja att skada sig 

själv. Bestämmelsens konstruktion innebär nämligen att den enskildes val, så länge det 

inte är ett direkt resultat av tvång genom våld eller hot, anses utgöra ett uttryck för den 

sexuella autonomin. Det straffrättsliga subjektet avkontextualiseras på så sätt att det inte 

finns något utrymme att ta hänsyn till målsägandens självskadebeteende eller unga ålder 

i sig när brottsbeskrivningsenligheten ska bedömas. Att välja att utsätta sig för handlingar 

man egentligen tar skada av betraktas med andra ord som ett uttryck för den sexuella 

självbestämmanderätten, vilket signalerar att även den självskadande individen förväntas 

kunna fatta rationella beslut om sin kropp från det att hen fyllt 15 år. Eftersom 

självskadebeteendet och den unga åldern i sig inte är rättsligt relevanta omständigheter 

vid bedömningen av om brottsbeskrivningsenlighet föreligger enligt första stycket blir 

det svårt för straffrätten att uppfatta någon relevant skillnad mellan en ömsesidig BDSM-

relation och fall där en ung individ utsätts för våldsamma sexuella handlingar inom ramen 

för ett självskadebeteende, så länge målsäganden inte ger uttryck för att hen inte vill och 

tvång av den anledningen kan konstateras. Enligt min mening riskerar flera straffvärda 

kränkningar av den självskadande individens integritet därmed falla utanför 

bestämmelsens tillämpningsområde. Det ovan sagda torde också vara anledningen till att 

man i en del sexualbrottsmål kan se att målsägandens självskadebeteende används som 

försvararinvändning, det vill säga att försvaret hävdar att någon våldtäkt inte begåtts 

eftersom målsäganden lider av ett sexuellt självskadebeteende och därför inte tvingats 

genom våld eller hot.171  

 

                                                
170 Exempelvis skiljer sig bedömningen av vad som krävs för att befinna sig i en särskilt utsatt situation åt 
i Stockholmsfallet, Ekeröfallet och Alexandrafallet. 	
171 Se exempelvis Göta hovrätts dom den 7 april 2017 i mål B 478-17 och Hovrätten för västra Sverige den 
29 januari 2013 i mål B 5158-12. I inget av fallen togs hänsyn till invändningen.   
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6.3 Självskadebeteende och våldtäkt genom utnyttjande 
Praxisgenomgången bekräftar att självskadebeteendet kan utgöra en rättsligt relevant 

omständighet i bedömningen av brottsbeskrivningsenlighet enligt 6 kap. 1 § andra stycket 

BrB. Bedömningen av vad som krävs för att målsäganden ska anses befinna sig i en 

särskilt utsatt situation tycks dock skilja sig åt mellan fallen. I Ekeröfallet ansågs 

målsägandens psykiska mående tillsammans med skillnad i ålder och erfarenhet 

konstituera en särskilt utsatt situation. I Alexandrafallet ansågs omständigheterna att 

målsäganden var bunden och att parterna inte kommunicerade med varandra under 

händelseförloppet innebära att målsäganden var i ett hjälplöst tillstånd. I Stockholmsfallet 

ansågs däremot inte det faktum att målsäganden var bunden och att den tilltalade över 

huvud taget inte stämde av med målsäganden, ens i kombination med åldersskillnaden 

och självskadebeteendet, konstituera en särskilt utsatt situation. Noteras bör att 

Alexandrafallet rör den äldre lydelsen av lagtexten, och att kravet för att befinna sig i ett 

hjälplöst tillstånd var satt högre än dagens krav på särskilt utsatt situation.172 

Stockholmsfallet visar också att det krävs kunskap om vad sexuellt självskadebeteende 

är för att orsakssambandet mellan det psykiska måendet och de sexuella handlingarna ska 

anses styrkt.  

Som angetts i avsnitt 2.2 finns det flera goda skäl till att avkontextualisera det 

straffrättsliga subjektet och att betrakta individen som autonom och rationell. Enligt min 

mening riskerar ett sådant synsätt, om det dras till sin spets, dock att drabba självskadande 

barn extra hårt. Att sexuellt risktagande utgör en del av självskadebeteendet, att 

ungdomarna ofta lämnar sitt medgivande till handlingar de tar skada av samt att unga 

personer oftare har svårt att själva sätta sexuella gränser riskerar att diskvalificera denna 

grupp som brottsoffer om kontext och maktobalanser inte beaktas. Att hänsyn kan tas till 

självskadebeteendet behöver inte innebära att dessa ungdomar ständigt befinner sig i en 

särskilt utsatt situation och därmed inte kommer ha rätt till ett sexliv. För det första torde 

det oftast krävas ytterligare någon omständighet för att en särskilt utsatt situation ska 

föreligga. Exempel på sådana omständigheter kan vara åldersskillnad, att situationen är 

hotfull, att målsäganden är bunden, att ingen kommunikation sker eller att målsäganden 

befinner sig på en plats där hen är utsatt. Enligt min mening är det ytterst viktigt att en 

ordentlig helhetsbedömning av både inre och yttre omständigheter görs. För det andra 

avgränsar kravet på otillbörlighet det straffbara området. Att en person befinner sig i en 

                                                
172 Proposition 2012/13:111 s. 112.  
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situation där hen kan utnyttjas innebär inte med nödvändighet att hen faktiskt utnyttjas.173 

Ett orsakssamband mellan situationen och de sexuella handlingarna krävs. Utöver detta 

är otillbörlighetsrekvisitets innebörd något oklart, och ytterligare vägledning från 

lagstiftaren vore att önska. Några reflektioner kring hur otillbörlighetskravet skulle kunna 

tolkas har lämnats i avsnitt 3.3.  

 

6.4 Självskadebeteende, trovärdighet och uppsåt 
Alexandrafallet visar i sin tur att kunskap är viktig för att kunna göra en adekvat 

bedömning av målsägandens trovärdighet. Föreställningar om vad som utgör normala och 

rationella beteenden hos en utsatt kan i annat fall leda till att en målsägande som lider av 

sexuellt självskadebeteende avfärdas som icke trovärdig.   

Gällande uppsåtsfrågan visar Ekeröfallet att det kan vara fördelaktigt för den 

tilltalade att hålla sig okunnig om målsägandens psykiska mående. Då den tilltalade 

genomförde de sexuella och våldsamma handlingarna en mycket kort tid efter att han och 

målsäganden träffats ansågs han sakna uppsåt i förhållande till de omständigheter som 

konstituerade den särskilt utsatta situationen. Enligt min mening är det djupt 

problematiskt att krav på aktsamhet inte ställs när en vuxen person bestämmer möte för 

sex med våldsinslag med en 15-åring han inte känner. Då den sexuella integriteten anses 

utgöra ett viktigt skyddsintresse anser jag att det är anmärkningsvärt att något 

oaktsamhetsansvar ännu inte införts i förhållande till sexualbrotten.  

 

6.5 Självskadebeteende och gradindelning 
I Ekeröfallet förelåg flera av de omständigheter som är karaktäristiska för de 

sexualbrottsmål som här granskas. Målsäganden var ett barn och självskadande, 

åldersskillnaden var stor, den tilltalade utövade fysiskt våld och händelseförloppet var 

inte helt kortvarigt. Hovrätten dömde dock till våldtäkt av normalgraden och Högsta 

domstolen meddelade inte prövningstillstånd.174 Trots att lagstiftarens ambition tycks 

vara att barn bör åtnjuta ett starkare straffrättsligt skydd än vuxna, förefaller man således 

i rättstillämpningen vara restriktiv med att betrakta våldtäkt mot barn över 15 som grov 

även om det föreligger ytterligare omständigheter som skulle kunna vara kvalificerande.  

                                                
173 Asp, Sex och samtycke, s. 145.  
174 Riksåklagarens överklagande ÅM 2015/6303 och Högsta domstolens beslut den 23 oktober 2015 i mål 
B 4609-15.		
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6.6 Självskadebeteende och samtycke till misshandel 
Vad gäller självskadebeteende och samtycke till misshandel i en sexuell kontext kan 

konstateras att det ställs höga krav för att den utsattas psykiska hälsa ska medföra att 

samtycket är ogiltigt, vilket även RH 2009:47 bekräftar. Detta verkar gälla även om den 

utsatta är ett barn. Också detta torde vara ett uttryck för den straffrättsliga synen på 

individen som fri och rationell. Då tycks det ligga närmare till hands att låta 

självskadebeteendet inverka på försvarlighetsbedömningen, som enligt förarbetena är en 

etisk bedömning som avser sätta gränser för vad någon med ansvarsbefriande verkan kan 

samtycka till. I Stockholmsfallet ansågs det fysiska våldet oförsvarligt bland annat med 

hänsyn till att det utgjort ett led i målsägandens självskadebeteende. Detta ligger i linje 

med bedömningen i RH 2009:47, där syftet att lindra målsägandens ångest inte ansågs 

godtagbart och våldet därmed konstaterades vara oförsvarligt. I Malmöfallet blev dock 

utgången den motsatta, eftersom stor vikt lades vid att uppfyllandet av den självskadande 

målsägandens vilja ansågs utgöra ett godtagbart syfte. Enligt min mening är det viktigt 

att domstolen gör en helhetsbedömning av gärningarnas försvarlighet. Läggs avgörande 

vikt vid målsägandens uttryckta vilja skulle försvarlighetsbedömningen nämligen bli 

överflödig, eftersom försvarlighetsbedömningen just syftar till att sätta gränser för vad 

målsäganden med ansvarsbefriande verkan kan samtycka till. Det riskerar också att bli en 

tämligen grund etisk bedömning om endast den uttryckta viljan, och inte motivet bakom 

den uttryckta viljan – sexuell njutning eller destruktivitet som led i ett självskadebeteende 

– beaktas.  

 

7  En framåtblickande diskussion  
 

7.1 Inledning 
I skrivande stund har regeringen presenterat en lagrådsremiss, som föreslår ett flertal 

ändringar i 6 kap. BrB. Bland annat föreslås att gränsen mellan straffri och straffbar 

gärning ska gå vid frivilligt deltagande, att så kallat utpressningshot ska läggas till i 

tvångsbestämmelsen, att målsägandens låga ålder återinförs i lagtext som en 

kvalificerande omständighet som kan medföra att en våldtäkt beaktas som grov samt 
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införandet av ett grovt oaktsamhetsansvar. Frågan är om dessa förslag kan tänkas öka 

utrymmet att ta hänsyn till målsägandens självskadebeteende.175   

 

7.2  Frivillighetsrekvisitet 
Frivillighetsbedömningen ska enligt regeringens förslag grundas på situationen i sin 

helhet, men avser inte ta sikte på personens innersta inställning. Det avgörande kommer 

istället vara om personen har haft möjlighet att ”fritt ta ställning” till om hen ska delta i 

de sexuella handlingarna. Påtryckningar eller övertalningsförsök kommer inte i sig 

innebära att deltagandet är ofrivilligt om det ”saknas omständigheter som innebär att valet 

att delta inte ska tillmätas betydelse”. Med andra ord kommer påtryckningar som leder 

till att man ”sedan tillåter en sexuell handling” inte medföra att deltagandet anses 

ofrivilligt, så länge exempelvis tvång eller otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt 

situation inte föreligger.176  

Någon förändring av vad som utgör ett otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt 

situation föreslås inte. Däremot föreslås tvångsbestämmelsen omfatta även 

utpressningshot, vilket gör att den som tvingat någon att delta i en sexuell handling genom 

hot att sprida poseringsbilder kommer kunna dömas för våldtäkt. Detta kan möjligtvis 

indirekt leda till att självskadebeteendet kan beaktas, eftersom självskadande ungdomar 

ofta är mer risktagande online och kanske i större utsträckning än andra ungdomar skickar 

poseringsbilder som sedan kan användas för att pressa dem till sexuella handlingar.  

Att frivillighetsrekvisitet inte tar sikte på personens inre inställning, utan på det 

faktiska deltagandet, anges innebära att bedömningen av om deltagandet varit frivilligt 

ska göras utifrån personens agerande eller uttryck. Även om något krav på att det frivilliga 

agerandet ska manifesteras inte uppställs i lagtexten, menar regeringen att 

utgångspunkten måste vara att den som deltar frivilligt ger uttryck för sin vilja att delta 

samt att avsaknaden av sådana uttryck normalt får förstås som att deltagandet inte är 

frivilligt.177  

Enligt min mening torde regeringens formulering av frivillighetsrekvisitet inte leda 

till en ökad möjlighet att, varken direkt eller indirekt, ta hänsyn till målsägandens 

                                                
175 Hur regeringen går vidare efter Lagrådets avstyrkan är inte känt när skrivandet av denna uppsats avslutas.  
176 Lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, Stockholm den 21 december 2017, 
s. 79. 
177 Lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, Stockholm den 21 december 2017, 
s. 79. 
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självskadebeteende. Den speciella problematiken med sexuellt självskadebeteende är 

just, som ovan nämnts och som termen antyder, att målsäganden inte sällan uttrycker 

någon form av medgivande till de sexuella handlingarna även om hen tar skada av dem.178  

 

7.3 Det grova oaktsamhetsansvaret 
Enligt regeringens förslag ska oaktsamheten endast ta sikte på omständigheten att den 

andra personen inte deltar frivilligt.179 Med andra ord är den grova oaktsamheten endast 

relevant för den bristande frivilligheten och de omständigheter som innebär att ett 

deltagande aldrig kan vara frivilligt, det vill säga tvång eller otillbörligt utnyttjande av en 

särskilt utsatt situation. I lagrådsremissen anges att medvetet oaktsamma handlingar 

regelmässigt ska anses vara grova.180 Med medveten oaktsamhet avses situationer där 

gärningspersonen misstänker att den andra inte deltar frivilligt, men är likgiltig inför den 

risken. Det första ledet i prövningen, som tar sikte på gärningspersonens kognitiva 

inställning, är således detsamma som i prövningen av likgiltighetsuppsåt. Däremot skiljer 

sig det andra ledet i prövningen åt. Medan det för likgiltighetsuppsåt krävs att 

gärningspersonen är likgiltig inför omständigheten att deltagandet var ofrivilligt, är det 

för medveten oaktsamhet tillräckligt att gärningspersonen är likgiltig i förhållande till 

risken att deltagandet inte var frivilligt.181 Då friande på grund av uppsåtsbrist oftast beror 

på att första ledet av prövningen inte är uppfyllt, det vill säga därför att gärningspersonen 

inte ens misstänkt/insett, torde fall där medveten oaktsamhet kan konstateras vara ytterst 

få.  

                                                
178 Däremot menar jag att det hade varit möjligt att Sexualbrottskommitténs förslag indirekt hade kunnat 
leda till att självskadebeteendet hade kunnat beaktats i större utsträckning. Eftersom kommitténs förslag 
uppställde ett krav på att frivilligheten ska komma till uttryck genom ord eller handling vid varje ny sexuell 
handling, blir det kriminaliserat att bara ”köra på”, även i de fall målsäganden kanske uttryckt en frivillighet 
till den inledande sexuella handlingen. Hade kommitténs förslag blivit verklighet torde den tilltalade i 
Stockholmsfallet kunnat dömas för våldtäkt, eftersom han genomförde en rad olika sexuella handlingar 
med målsäganden utan att inhämta något samtycke eller stämma av med henne under tiden. Med andra ord 
kan det antas att kommitténs förslag skulle ha kunnat omfattat de fall där den självskadande målsägandens 
inställning är ”han får	göra vad han vill med min kropp” och inte aktivt ger uttryck för frivillighet vid varje 
ny handling. Däremot skulle kommitténs förslag inte omfattat de fall där målsäganden uttrycker ett ”ja” vid 
varje sexuell handling (och det inte heller föreligger någon omständighet som förtar giltigheten av detta 
”ja”), även om ”ja:t” är en följd av självskadebeteendet.   
179 Lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, Stockholm den 21 december 2017, 
s. 85.  
180 Lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, Stockholm den 21 december 2017, 
s. 85.  
181 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 314.  
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Det utesluts dock inte att även mer påtagliga fall av omedveten oaktsamhet kan betecknas 

som grovt oaktsamma. 182 Omedveten oaktsamhet föreligger när gärningspersonen inte 

ens misstänkt att deltagandet var ofrivilligt, men borde ha gjort det. För ansvar krävs att 

det finns något gärningspersonen kunde ha gjort för att komma till insikt om att den andra 

inte deltog frivilligt, att han hade tillfälle och förmåga att göra detta samt att det kan 

konstateras att det är någonting som gärningspersonen borde ha gjort.183 Detta ”något” 

kan oftast bestå i någonting enkelt, som att tänka efter, fråga eller avstå. Ju starkare tecken 

det finns på att deltagandet är ofrivilligt, desto större blir skyldigheten att vidta någon 

åtgärd.184 Att den tilltalade fått indikationer på att målsäganden är självskadande och 

mycket ung, borde enligt min mening kunna vara sådana tecken som ökar skyldigheten 

att tänka efter eller närmare kontrollera förhållandena. I vissa fall torde det kunna 

konstateras att det är grovt oaktsamt att medvetet hålla sig okunnig om förhållandena som 

konstituerar en särskilt utsatt situation.  

Införandet av ett grovt oaktsamhetsansvar innebär att gärningspersonens 

verklighetsuppfattning, eller snarare vad som kan bevisas om gärningspersonens 

verklighetsuppfattning, inte kommer vara ensamt avgörande för om straffansvar inträder. 

I de fall uppsåt inte kan bevisas kan gärningspersonens handlande jämföras med en 

aktsamhetsstandard. Hur denna aktsamhetsstandard utvecklas i praxis återstår att se, men 

det vore önskvärt om domstolarna tog till sig av den kunskap som BDSM-sakkunniga 

besitter när det kommer till att bedöma vad som utgör en rimlig aktsamhetsstandard vid 

sex med våldsinslag. I Ekeröfallet betonar det BDSM-sakkunnige vittnet vikten av att den 

som är dominant ansvarar för att läsa av den som är undergiven för att säkerställa att hen 

samtycker, samt att samtycke är en färskvara och att det inte bara går att ”köra på”. Vidare 

uppger den sakkunnige att det är skillnad på vad man kan göra tillsammans med en person 

som är erfaren inom BDSM jämfört med en person som är oerfaren, samt att större 

försiktighet är påkallad om man är helt nya för varandra eftersom det då är svårare att 

läsa av den andra personens signaler. Slutligen anges att ålder alltid är en maktfaktor och 

att det vid stor åldersskillnad mellan utövarna existerar en tydlig maktobalans till förmån 

för den äldre, samt att en ung utövare kan tänkas vara mycket oerfaren, ha svårare att sätta 

                                                
182 Lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, Stockholm den 21 december 2017, 
s. 86. 
183 Asp med flera, Kriminalrättens grunder, s. 315 ff.  
184 Lagrådsremissen En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, Stockholm den 21 december 2017, 
s. 86. 	
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gränser och veta vad den vill och inte.185 Den som vill ägna sig åt ömsesidigt och 

ansvarsfullt BDSM-sex kan göra det med en partner som inte står i ett initialt 

maktunderläge: BDSM är ingen barnlek.186 Tillämpas en sådan aktsamhetsstandard, som 

kan ta hänsyn till den maktkontext som föreligger i det konkreta fallet, anser jag att en 

bra balans kan uppnås mellan att å ena sidan straffrättsligt skydd för självskadande 

ungdomars sexuella integritet och å andra sidan människors möjlighet att ägna sig åt 

frivilligt och ömsesidigt BDSM-sex.  

 

 

 

   

                                                
185 Svea hovrätts dom den 9 september 2015 i mål B 6051-15, Bilaga A, s. 36.  
186 RFSU, RFSU-bloggen, BDSM med ansvar och respekt, http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSU-
bloggen/2013/08/BDSM-med-ansvar-och-respekt/ 	
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