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Förord 
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juristprogrammet i Uppsala. I detta förord vill jag först rikta ett stort tack till min 

handledare Gustaf Almkvist som under hela skrivprocessen har stöttat mig och kommit 
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densamma.  

 

Därefter vill jag uttrycka det mest hjärtliga tacket till min familj för deras oändliga 

kärlek och support. Det är på många sätt tack vare er som jag klarat denna resa. Jag vill 
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roliga. Ni är vänner för livet. 

 

Sist, men absolut inte minst, vill jag tacka min fästman Gabriel. Tack för ditt tålamod 

med allt mitt prat om den här uppsatsen och tack för att du alltid väljer att tro på mig. 

 

Det är med tungt hjärta jag avslutar detta förord men nu ser jag fram emot ett nytt 

kapitel i mitt liv och att ta mig an yrkesrollen som jurist.  

 

 

Hanna Gustafsson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Skillnaden mellan en önskad och en oönskad sexuell handling är av avgörande 

betydelse. Medan en önskad sexuell handling kan frambringa känslor av lycka, närhet 

och ömsesidighet, kan en oönskad sådan leda till känslor av förnedring, övergrepp och 

utnyttjande.1 Att så är fallet är inte svårt att förstå mot bakgrund av att vår kropp, och 

vad vi väljer att göra med den, tillhör vår mest centrala intimitetssfär. Ett sexualbrott 

innebär därmed ett intrång på både vår integritet och vår känsla av värdighet.2 Tyvärr är 

antalet anmälda sexualbrott tusentals per år och i brottsstatistiken är antalet kvinnor som 

blir utsatta för sexuella övergrepp överrepresenterade i relation till antalet män.3  

 

Frågan huruvida Sverige ska anta en sexualbrottslagstiftning med samtycke som 

grundläggande brottsrekvisit har länge varit föremål för diskussion. I samband med den 

så kallade #Metoo-kampanjen år 2017, i vilken kvinnor under hashtaggen ”me too” 

berättade om sina erfarenheter av sexuella trakasserier, fick lagförslaget återigen en 

skjuts. Den nya, i folkmun kallade samtyckeslagstiftningen eller samtyckeslagen, 

började gälla den 1 juli 2018.4 Många har hoppats på att den nya lagen kommer att 

resultera i att synen på sexualbrott kommer att förändras på lång sikt och att fler 

personer kommer att våga anmäla sexuella övergrepp. I och med antagandet av den nya 

lagen kan det framstå som att kraven som ställs för att en gärning ska konstituera en 

våldtäkt nu är tydligare än någonsin. Sex ska vara frivilligt. Om någon inte frivilligt 

deltar i en sexuell handling föreligger således en våldtäkt.  

 

Den nya lagen gick däremot inte igenom utan anmärkning. Lagrådet var en av de 

instanser som riktade stark kritik mot införandet av en frivillighetsbaserad 

                                            
 
1 Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 113. 
2 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, första upplagan, s 87. 
3 Se statistik från BRÅ 17/05 2018. 
4 Se prop 2017/18:177.  
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våldtäktsbestämmelse. De menade att rekvisitet frivillighet var nytt, hade en obestämd 

innebörd och riskerade därför att stå i strid med den straffrättsliga legalitetsprincipen.5 

Trots lagrådets kritik gick lagförslaget, med vissa ändringar, igenom. Frågan är således 

om det låg någonting i lagrådets kritik och om den kvarstår. För vad menas egentligen 

med ett frivilligt deltagande? Att bara ett ja räknas som ett ja? Eller kan ett frivilligt 

deltagande föreligga i situationer där någon inte har visat eller uttryckt ett ja? Kan ett ja 

alltid sägas vara ett ja?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av ovanstående är det övergripande syftet med denna uppsats att göra en 

bedömning av det nya våldtäktsbrottets förenlighet med legalitetsprincipen. Den 

nämnda principen ställer nämligen vissa krav på lagstiftningens utformning och 

tillämpning. Som en del i syftet ingår därför att ta ställning till om lagrådets kritik var 

befogad och att i övrigt diskutera vilka tolknings- och tillämpningssvårigheter lagen kan 

ge upphov till.  

 

För att uppfylla uppsatsens syfte avser jag att svara på följande frågeställningar: 

-‐ Vad menas med ett frivilligt respektive inte frivilligt deltagande enligt 6 kap. 1 § 

första och andra meningen BrB?   

-‐ Hur ska den tredje meningen i 6 kap. 1 § BrB tolkas och tillämpas i förhållande 

till den första meningen?  

-‐ Riskerar en tillämpning av 6 kap. 1 § BrB att vara i strid med 

legalitetsprincipen? 

-‐ Hade en annan utformning av en samtyckeslagstiftning varit att föredra med 

hänsyn till legalitetsprincipens krav? 

1.3 Metod och material 

I framställningen används den traditionella rättsdogmatiska metoden, vilken innebär en 

genomgång av de allmänt accepterade rättskällorna. Till de allmänt accepterande 

                                            
 
5 Lagrådets yttrande 2018-01-23, s 5. 
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rättskällorna räknas lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Förenklat kan det sägas 

att metoden handlar om att söka svaret på ett rättsligt problem genom att tolka och 

fastställa den gällande rätten.6 Uppsatsen är menad att behandla rättsläget både de lege 

lata och de lege ferenda.  Den praktiserande juristen brukar sällan endast konstatera 

gällande rätt utan även analysera denna och besvara frågor om hur rätten kan eller bör 

se ut. Därmed hade kanske ett mer pedagogiskt uttryck för den rättsdogmatiska metoden 

varit den Sandgren kallar för rättsanalytisk metod.7 Ett sådant uttryck stämmer också 

bättre överens med metoden i det här arbetet då inte endast ett fastställande av gällande 

rätt eftersträvas.  

 

Frågan om en samtyckeslagstiftnings vara eller icke vara har varit föremål för 

diskussion under många år. Av förklarliga skäl finns därför en inte obetydlig mängd 

material på området. Vad gäller den nuvarande våldtäktsbestämmelsen baserad på 

frivillighet finns det däremot inte lika mycket material att tillgå då lagen endast varit i 

kraft under en kort period (cirka sex månader i skrivande stund). I avsaknad av praxis 

från HD är därför den mest centrala rättskällan på området prop 2017/18:177. Det faller 

sig därför naturligt att framställningen har sin utgångspunkt i den just nämnda 

propositionen. Det ska däremot nämnas att ett underrättsavgörande från hovrätten 

används för att åskådliggöra ett eventuellt tillämpningsproblem med den nya 

våldtäktsbestämmelsen. Vidare används SOU 2016:60 i viss mån för att utreda rättsläget 

men fram för allt i diskuterande syfte. Därutöver har den doktrin som varit mest central 

och gedigen på området valts. I sammanhanget kan sägas att införandet av en 

samtyckeslagstiftning främst har diskuterats av Petter Asp och Madeleine Leijonhufvud, 

varför deras verk bör ses som tunga rättskällor på området.   

 

Legalitetsprincipen kommer till uttryck i olika föreskrifter och för förståelsen av 

principens innebörd har doktrin använts.  

                                            
 
6 Kleineman. Rättsdogmatisk metod, s 21. 
7 Se Sandgren, Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, s 724 ff, där en närmare beskrivningen av den 

rättsanalytiska metoden ges. 
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1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas enbart våldtäktsbrottet som baseras på uppsåt (6 kap. 1 § BrB) 

och inte våldtäktsbestämmelsen som baseras på oaktsamhet (6 kap. 1 a § BrB).8 Även 

övriga förändringar som antogs i den nya lagen lämnas utanför framställningen. Då 

uppsatsens syfte endast handlar om våldtäktsbrottet omnämns inte andra sexualbrott. 

Vidare görs ingen djupgående analys om den nya lagens mer allmänna för- och 

nackdelar, utan syftet är snarare att kritiskt granska våldtäktsbrottets utformning och 

tillämpnings-område mot bakgrund av legalitetsprincipens krav på bestämdhet. 

Därutöver behandlas inte de processrättsliga frågor som lagen kan ge upphov till, så 

som frågor gällande bevistema och bevisvärdering. 

 

Framställningen är vidare begränsad på så sätt att den inte behandlar våldtäkt mot barn. 

6 kap. 4 § BrB innehåller ett absolut förbud mot att genomföra sexuella handlingar mot 

barn, vilket innebär att våldtäkt mot barn aldrig kan leda till straffrihet för att barnet gett 

sitt samtycke.9 Avgränsningen är på så sätt rimlig då frågan om frivillighet som grund 

för straffansvar inte aktualiseras vad gäller våldtäkt mot barn. Med barn enligt 6 kap. 4 

§ BrB avses personer under 15 år samt i vissa fall den som fyllt 15 år men inte 18 år (se 

andra stycket).  

 

I lagtexten valdes begreppet frivillighet för att markera att begreppet inte ska ges samma 

innebörd som samtycke enligt 24 kap. 7 § BrB. I uppsatsen används däremot begreppen 

samtycke och frivillighet synonymt för att ibland skapa mer flyt och bidra till variation i 

texten. Om inget annat nämns är det då inte samtycke enligt 24 kap. 7 § BrB som 

åsyftas, utan den mer allmänspråkliga innebörden.  

 

                                            
 
8 I upplysningssyfte kan däremot sägas att enligt bestämmelsen om oaktsam våldtäkt är det nu 

straffbart att genomföra en sexuell handling med någon i fall där gärningsmannen faktiskt, eller 
borde ha, misstänkt att den andra personen inte deltar frivilligt men ändå genomför den sexuella 
handlingen, se prop 2017/18:177 s 85. 

9 Om brottet med hänsyn till omständigheterna däremot är att anse som mindre grovt döms 
gärningsmannen för sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § BrB. I sådana fall kan 
frivilligheten få betydelse för straffansvar enligt 6 kap. 14 § BrB, se prop 2004/05:45 s 152.  
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Till sist ska det tilläggas att begreppet gärningsman, och inte gärningsperson, används 

genomgående i uppsatsen med avsikt. Anledningen till begreppsanvändningen är att det 

är betydligt vanligare att en kvinna blir utsatt för en våldtäkt av en man, än tvärtom.10 

Cirka 96 procent av de som anmäler våldtäkt är kvinnor och 98 procent av de som 

misstänks är män.11 I sammanhanget ska det däremot nämnas att mörkertalet vad gäller 

anmälda sexualbrott är stort. Troligtvis är våldtäkter mot män mer frekvent 

förekommande än vad statistiken visar.  

1.5 Disposition  

Framställningen är indelad i sju avsnitt. I respektive avsnitt framgår följande.  

 

I kapitel två redogörs för våldtäktsbestämmelsens tidigare utformning baserad på tvång 

och utnyttjande. En sådan redogörelse är av vikt då det nuvarande våldtäktsbrottet 

delvis motsvarar det som tidigare framkom i 6 kap. 1 § första och andra stycket BrB. I 

kapitel tre beskrivs därefter innehållet i den nya våldtäktsbestämmelsen. 

 

I kapitel fyra redogörs sedan för legalitetsprincipens innebörd och funktion. I 

sammanhanget presenteras även lagrådets invändningar mot lagförslaget i den del de 

berörde legalitetsprincipen. Att läsaren tidigt ges kunskap om legalitetsprincipen är av 

fundamental betydelse eftersom uppsatsens övergripande syfte är att se om 

våldtäktsbestämmelsens utformning är förenlig med legalitetsprincipen.  

 

Analysen tar främst plats i kapitel fem och sex. I det femte kapitlet analyseras rekvisitet 

frivillighet och således våldtäktsbrottets utformning.  Lagrådets kritik diskuteras och 

övriga tolknings- och tillämpningssvårigheter med våldtäktsbrottet framställs. Kapitlet 

mynnar sedan ut i kapitel sex där det diskuteras om en annan utformning av 

våldtäktsbrottet hade varit mer förenlig med legalitetsprincipen.  

 

                                            
 
10 BRÅ 17/05 2018. 
11 Prop 2017/18:177 s 76.  
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I det sjunde och sista kapitlet lämnas några avslutande synpunkter och reflektioner för 

att sammanväva uppsatsen och besvara dess syfte på ett lämpligt sätt.    
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2 Dåvarande våldtäktslagstiftning  

2.1 Inledning 

Brottsbalken trädde i kraft år 1965 och sexualbrotten i dess 6 kap. har sedan det tillkom 

genomgått ett antal mer eller mindre ingripande förändringar.12  Innan våldtäktsbrottet 

fick sin nuvarande utformning baserad på frivillighet genomgick paragrafen 

förändringar vid två tillfällen under 2000-talet. Förändringarna skedde dels 2005 då en 

omfattande reform genomfördes och dels 2013 då den tidigare reformen utvärderades 

och lagstiftningen förändrades något.13 I följande avsnitt redogörs för 2013 års 

våldtäktsbestämmelse. Genomgången är av särskild vikt för förståelsen av 

våldtäktsbrottet baserad på frivillighet, då innehållet i det nya våldtäktsbrottet delvis 

motsvarar det som framkom i den tidigare våldtäktsbestämmelsen.  

2.2 Kort historisk tillbakablick 

Syftet med 2005 års totalreform av sexualbrottslagstiftningen var att öka skyddet mot 

sexuella kränkningar och att stärka den sexuella integriteten och rätten till 

självbestämmande.14 Som en konsekvens härmed utvidgades våldtäktsbestämmelsens 

tillämpningsområde på olika sätt. Utvidgningen skedde dels genom att kraven på våld 

och hot sänktes, och dels genom att våldtäktsparagrafen kom att omfatta de allvarligaste 

fallen av sexuellt utnyttjande.15 

 

År 2008 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdrag att 1) utvärdera 2005 års 

sexualbrottsreform, 2) ta ställning till om kravet på tvång skulle ersättas med ett krav på 

                                            
 
12 Se Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 113 och prop. 1983/84:104. 
13 SOU 2016:60 s 104.  
14 Prop 2004/05:45 s 1. 
15 Se prop 2004/05:45 s 134 f. Kravet på våld sänktes från kravet på våld å person till våld mot 

person, gärningsmannens hot behövde inte längre innebära eller för den utsatte framstå som hot om 
trängande fara mot liv eller hälsa eller annat mer betydelsefullt intresse och straffansvar inträdde 
för den som utnyttjat att målsäganden varit i ett hjälplöst tillstånd. 
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bristande samtycke och 3) analysera frågan om Sverige tillträde till Europakonventionen 

om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.16 Utredningen fann 

i huvudsak tre brister i den dåvarande sexualbrottslagstiftningen. Den första bristen 

ansågs vara att begreppet hjälplöst tillstånd hade tolkats för snävt i praxis. Begreppet 

täckte inte in alla straffvärda handlingar där gärningsmannen hade utnyttjat den 

situation som målsäganden befann sig i. Den andra bristen bedömdes vara att situationer 

där gärningsmannen hade genomfört en sexuell handling mot en persons vilja, utan att 

vare sig tvång eller utnyttjande förekommit, inte var kriminaliserade som allvarligare 

sexualbrott än sexuella ofredanden. Som exempel angavs situationen när målsäganden 

förhåller sig passiv vid ett övergrepp. Den tredje bristen ansågs vara att situationer där 

gärningsmannen vilselett offret att genomföra en sexuell handling på något sätt, så 

kallade sexuella bedrägerier, inte omfattades av våldtäktsbestämmelsen.17 

 

Regeringen anförde att utgångspunkten för sexualbrottslagstiftningen ska vara varje 

individs rätt till sexuellt självbestämmande och sexuell integritet. Däremot menade 

regeringen att det inte var självklart att lagen ska bygga på samtycke som 

grundläggande brottsrekvisit, även om självbestämmanderätten är skyddsintresset för 

lagstiftningen. Det konstaterades att våldtäktsbrottet även i fortsättningen skulle utgå 

från användande av tvång och utnyttjande av omständigheter.18  

2.3 Första stycket – tvångsfallen  

I 2013 års våldtäktsbestämmelse föreskrivs i 6 kap. 1 § första stycket BrB att den som 

genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar 

en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt.  

 

Enligt det första stycket krävs att gärningsmannen har nått fram till sex med hjälp av 

vissa medel, nämligen genom misshandel, våld eller hot om brottslig gärning. Med 

misshandel avses sådana fall som föreskrivs i 3 kap. 5 § BrB, det vill säga fall där 
                                            
 
16 SOU 2010:71 s 3.  
17 SOU 2010:71 s 16.  
18 Prop 2012/13:111 s 18 f. 



 
 

 
 

17 

gärningsmannen på något sätt tillfogar en annan person kroppskada, sjukdom, smärta 

eller försätter denne i vanmakt eller annat sådant tillstånd. För att kravet på våld ska 

vara uppfyllt räcker det att gärningsmannen rycker i en annan persons arm, knuffar 

undan eller fasthåller honom eller henne, så kallat våld mot person. Vad gäller kravet på 

hot kan ett sådant avse hot om vilket brott som helst, vara outtalat och vara riktat mot 

någon annan än offret.19 

 

För att straffansvar för våldtäkt ska aktualiseras krävs därutöver att det föreligger en 

kvalificerad sexuell handling.20 Som kvalificerad sexuell handling anges i lagtexten 

samlag eller sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga 

med samlag. Med samlag avses vaginala och heterosexuella samlag.21 Däremot krävs 

det inte att sädesutgjutning eller att inträngande har ägt rum. Det räcker med att kvinnan 

och mannens könsdelar har kommit i beröring av varandra för att samlagsrekvisitet ska 

vara uppfyllt.22 Vidare räknas en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens 

allvar är jämförlig med samlag som en kvalificerad sexuell handling. ”Kränkningens 

allvar” ersatte den tidigare skrivningen ”kränkningens art och omständigheterna i 

övrigt”. Ändringen gjordes för att tydligt markera att det är kränkningen genom den 

sexuella handlingen och inte sexualhandlingens tekniska karaktär som är det centrala 

vid avgränsningen av våldtäktsbrottet. Som exempel på sexuella handlingar vilka med 

hänsyn till kränkningen allvar har ansetts vara uppenbart jämförliga med samlag kan 

nämnas anala och orala samlag,23 införande av tunga i vagina, beröring av anus med 

penis, införande av knytnäve eller fingrar eller föremål i vagina eller anus.24 

                                            
 
19 Prop 2004/05:45 s 45 och 134. Propositionen till 2005 års lag är vägledande vad gäller kraven på 

tvång då ingen ändring av rekvisiten var avsedd i och med antagandet av 2013 års lag. 
20 Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 121. 
21 Prop 2012/13:111 s 35.  
22 NJA 1981 s 253.  
23 NJA 1980 s 725. 
24 NJA 2008 s 482 I. 
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2.4 Andra stycket – utnyttjandefallen  

I 6 kap. 1 § andra stycket BrB föreskrivs att det som gäller i första stycket också gäller 

för den som med en person genomför en kvalificerad sexuell handling genom att 

otillbörligt utnyttja att personen 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.  

 

För straffansvar enligt andra stycket krävs därmed att gärningsmannen nått fram till sex 

med utnyttjande av vissa omständigheter. Efter 2013 års lagändringar ersattes begreppet 

”hjälplöst tillstånd” av ”särskilt utsatt situation”. Avsikten var att utvidga det straffbara 

området för våldtäktsbrottet så att fler straffvärda sexuella gärningar omfattades. Den 

exemplifierade uppräkningen i lagtexten kompletterades även med allvarlig rädsla. 

Regeringen menade att rädslan måste vara av kvalificerat slag och som exempel angavs 

tillstånd av ”frozen fright”.25 Begreppet frozen fright, även kallat ”spela-död-reflexen”, 

innebär ett tillstånd där en person reagerar på ett sexuellt närmande med total passivitet. 

Karaktäristiskt för detta reflexmässiga sätt att reagera är att den utsatta blir så rädd att 

han eller hon inte vågar göra motstånd och ”stänger av” kroppen. Vidare kan en sådan 

reaktion utgöra ett medvetet val för att undvika att bli utsatt för våld.26  

 

I propositionen uttalades vidare att någon kan vara i en särskilt utsatt situation när 

gärningsmannen utger sig för att vara en person offret tidigare har haft en sexuell 

relation med och kryper ned i sängen i ett släckt rum och genomför en sexuell handling 

(så kallade sexuella bedrägerier eller vilseledandefall). Andra utnyttjanden som kunde 

grunda straffansvar angavs vara situationer där exempelvis offret erbjuds massage men 

överrumplas av en sexuell handling i samband med utförandet (så kallade 

överrumplingsfall).27  

 

                                            
 
25 Prop 2012/13:111 s 113. 
26 Se prop 2012/13:111 s 113 och SOU 2010:71 s 497. 
27 Prop 2012/13:111 s 112.  
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I lagtexten föreskrivs även ett otillbörlighetsrekvisit som innebär att det sexuella 

utnyttjandet måste vara otillbörligt. Bara för att någon har befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation betyder det inte att denne också blivit utnyttjad. Till exempel måste beaktas att 

psykiskt störda personer kan välja att ha ett sexuellt umgänge. Det skulle således göras 

en normativ bedömning av om gärningen var att anse som straffvärd.28  

2.5 Sammanfattning 

Som framgått har sexualbrottslagstiftningen ändrats åtskilliga gånger. Motiven bakom 

ändringarna har alltid varit att stärka den enskildes sexuella självbestämmanderätt och 

sexuella integritet. Följaktligen har våldtäktsbestämmelsen i 6 kap. BrB på olika sätt 

utvidgats för att täcka de mest straffvärda sexuella handlingarna. År 2005 utvidgades 

det straffbara området för våldtäkt på så sätt att kravet på tvång sänktes samt att de 

allvarligaste fallen av sexuellt utnyttjande arbetades in under våldtäktsbestämmelsen. År 

2013 kriminaliserades ytterligare fall av sexuella utnyttjanden som våldtäkt genom att 

begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersattes av det vidare begreppet ”särskilt utsatt situation”. 

På så sätt skulle den tidigare bristen att begreppet ”hjälplöst tillstånd” tolkats för snävt 

åtgärdas. Vidare menade lagstiftaren att vissa typfall av sexuella bedrägerier kunde 

komma att omfattas av det nya begreppet. Slutligen kompletterades den exemplifierande 

uppräkningen i andra stycket med ”allvarlig rädsla” för att förtydliga att fall där 

målsäganden drabbats av frozen fright omfattades av våldtäktsbrottet. Det som 

karaktäriserar en reglering av ovan redovisade slag är att våld, hot och utnyttjande utgör 

brottsrekvisit. Att de nämnda omständigheterna föreligger är därmed en förutsättning 

för att straffansvar över huvud taget ska utgå.  

 

 

 

 

 

                                            
 
28 Jareborg m fl, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, s 120. 
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3  Nuvarande våldtäktslagstiftning 

3.1 Inledning 

Sedan 1990-talet har det diskuterats huruvida kravet på tvång för våldtäkt ska ersättas 

av ett krav på bristande samtycke.29 År 2014 tillsatte regeringen en utredare för att se 

över våldtäktsbrottet. Senare ombildades utredningen och ett beslut togs om att tillsätta 

en parlamentarisk kommitté, som kom att anta namnet 2014 års sexualbrottskommitté (i 

den fortsatta framställningen endast kallad kommittén). I kommitténs uppdrag ingick att 

överväga huruvida våldtäktsbrottet bör grundas på ett krav på bristande samtycke.30 
Nästan fyra år senare skulle förslaget bli verklighet. Den 1 juli 2018 trädde den nya 

sexualbrottslagstiftningen baserad på frivillighet i kraft i Sverige. 6 kap. 1 § BrB fick ett 

grundrekvisit om bristande frivillighet och ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa 

allvarliga sexualbrott infördes i 6 kap. 1 a § BrB. 

 

I prop. 2017/18:177 framhölls i huvudsak tre skäl för att införa en samtyckesreglering. 

För det första anfördes att det fanns ett rättsligt behov av en sådan reglering då 

överrumplingsfall och passivitetsfall inte omfattades av dåvarande våldtäkts-

bestämmelse. För det andra menade regeringen att en samtyckeslag sänder ett tydligt 

och normativt budskap om att sexuella umgängen ska bygga på frivillighet och 

ömsesidighet. Som det tredje skälet för en samtyckesreglering konstaterades att en 

sådan reglering stämmer bättre överens med den allmänna uppfattningen om hur 

sexuellt umgänge utövas i ett modernt samhälle.31  

 

I följande avsnitt redogörs för innehållet i det nya frivillighetsbaserade våldtäktsbrottet. 

Inför de kommande avsnitten underlättar det för läsaren att lagtexten presenteras här. 

Den nuvarande lydelsen av 6 kap. 1 § BrB är således följande: 

                                            
 
29 Jareborg & Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsrätten s 92. 
30 SOU 2016:60 s 13. 
31 Prop 2017/18:177 s 20 ff. 



 
 

 
 

21 

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan 
sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms 
för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett 
deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till 
uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta 
frivilligt om 

 
   1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot 
om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt 
meddelande om någon annan, 

 
   2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, 
allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk 
störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt 
situation, eller 

 
   3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att 
personen står i beroendeställning till gärningsmannen. 

Är brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms 
för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

 

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse 
i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt 
beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art 
eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars 
visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

3.2 Första meningen - den generella ansvarsgrunden  

Som framgår är användande av medel (våld och hot) eller utnyttjande av omständigheter 

inte längre nödvändiga förutsättningar för brottet. Gränsen mellan en straffri och 

straffbar gärning ska i fortsättningen gå vid om deltagandet i den sexuella handlingen 

varit frivillig eller inte. Bedömningen av om ett deltagande i en sexuell handling är 

frivilligt ska grundas på situationen i dess helhet.32 

 
                                            
 
32 Prop 2017/18:177 s 78. 
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Lagstiftaren menade att begrepp såsom samtycke är normativa rekvisit, vilket innebär 

att de kan ges den innebörd som lagstiftaren vill att det ska ha. Vad gäller begreppet 

samtycke ansågs det redan ha sin specifika innebörd i den allmänna ansvarsfrihetsregeln 

i 24 kap. 7 § BrB.33 För att markera att begreppet i samband med sexualbrotten skulle 

ha en annan innebörd valdes därför skrivningen ”inte deltar frivilligt” istället för 

”samtycke” i lagtexten. 34 Vad är då skillnaden mellan samtycket som avses i 24 kap.  

7 § BrB och samtycket som avses i 6 kap. 1 § BrB?  

 

Enligt 24 kap. 7 § BrB kan ett samtycke medföra att en gärning inte bedöms som brott 

om gärningen är försvarlig. Ett giltigt samtycke enligt bestämmelsen föreligger om: 

-‐ den utsatte har samtyckt till gärningen,  

-‐ samtycket föreligger vid tidpunkten för gärningen (och under hela dess 

utförande), 

-‐ den samtyckande är behörig att förfoga över det ifrågavarande intresset,  

-‐ den samtyckande har förmåga att förstå innebörden av gärningen, 

-‐ samtycket har lämnats frivilligt och under insikt om relevanta förhållanden, och 

-‐ samtycket är allvarligt menat35 

 

Om frivillighetsrekvisitet hade fått samma innebörd som samtycke enligt 24 kap. 7 § 

BrB skulle fall där samtycke getts utan full insikt om relevanta omständigheter grunda 

straffansvar. Det skulle innebära att sexuella vilseledanden där någon till exempel lurat 

till sig sex genom att utge sig för att vara en kändis eller genom att ha en viss 

sysselsättning eller bakgrund skulle bli straffbara. Ett lämnat samtycke skulle även 

kunna bli ogiltigt i fall där någon ljuger om förekomsten av könssjukdomar eller 

huruvida preventivmedel används. Ett sådant utvidgat tillämpningsområde var inte 

önskvärt.36  

 

                                            
 
33 Prop 2017/18:177 s 30.  
34 Prop 2017/18:177 s 30 f. 
35 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 227 ff. 
36 Prop 2017/18:177 s 30 f. 



 
 

 
 

23 

Lagstiftaren menade emellertid att vissa mer kvalificerade fall av sexuella vilseledanden 

skulle medföra att ett frivilligt deltagande bedöms som ogiltigt. Straffbara vilseledanden 

anses föreligga när en person som vilseletts inte har haft möjlighet att förstå vem, i 

bemärkelsen vilken kropp, en sexuell handling har genomförts med. Ett exempel på en 

sådan situation kan vara att gärningsmannen, som utgett sig för att vara en person som 

den utsatte sedan tidigare har en sexuell relation med, kryper ner i sängen i ett släckt 

rum hos en slumrande person och genomför en sexuell handling.37 Därmed är inte alla 

sexuella vilseledanden straffbara. Straffvärda fall av sexuella vilseledanden 

karaktäriseras av att det inte finns något samtycke till sex med den kropp vederbörande 

har framför sig, eftersom han eller hon tror att det är en annan kropp. Vid icke-

straffvärda fall finns det däremot ett sådant samtycke i förhållande till den kropp någon 

har framför sig.  

 

Vidare uttalas i propositionen att en persons inre önskan att inte delta i en sexuell 

handling inte räcker för straffansvar, om personen de facto har gått med på den. Det 

avgörande ska vara om personen har haft möjlighet att ”fritt ta ställning” till om han 

eller hon ska delta i den sexuella handlingen.38 Så kallat tjatsex är därför inte 

kriminaliserat. Med tjatsex avses den situationen att en person efter påtryckningar eller 

övertalningsförsök tillåter en sexuell handling trots att han eller hon innerst inne inte vill 

delta. Min uppfattning är att lagstiftaren menar att någon i sådana situationer har 

utnyttjat sin rätt till sexuellt självbestämmande genom att välja att göra något som han 

eller hon helst vill slippa. För att ett frivilligt deltagande ska föreligga krävs således inte 

att individen har en positiv inställning till den sexuella samvaron.39 Det vill säga att det 

inte spelar någon roll om vederbörande deltar i förhoppningen att vinna karriärmässiga 

fördelar eller därför att han eller hon sett fram emot en lustfylld upplevelse. Motiven 

                                            
 
37 Prop 2017/18:177 s 42. 
38 Prop 2017/18:177 s 78. 
39 Prop 2017/18:177 s 33.  
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bakom någons deltagande är alltså inte av betydelse vid bedömningen av om 

deltagandet varit frivilligt eller inte.40 

 

En person måste delta frivilligt då den sexuella handlingen utförs och frivilligheten 

måste föreligga under hela den sexuella handlingen. I motiven anges således att ett 

frivilligt deltagande normalt inte föreligger vid överrumplingsfall. Ett exempel på en 

sådan situation är en person som vid en läkarundersökning överrumplas med en sexuell 

handling eller sexuella handlingar som utförs i folksamlingar under festivaler, konserter 

eller likande arrangemang.41  

 

En mer djupgående analys om hur frivillighetsrekvisitet ska tolkas och hur 

bedömningen av om någon har deltagit frivilligt i en sexuell handling går till ges under 

avsnitt 5. 

3.3 Andra meningen – uttryck för frivilligheten 

I den andra meningen framgår att vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt 

eller inte ska särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller 

handling eller på annat sätt. Som exempel på ”annat sätt” anges i propositionen minspel 

eller kroppsspråk.42 Vad målsäganden givit uttryck för ska därmed vara en central del 

vid prövningen huruvida deltagandet är att anse som frivilligt eller inte. Den andra 

meningen ställer däremot inte upp något krav på att valet att delta måste komma till 

uttryck för att vara frivilligt. Frågan om en samtyckesreglering ska utformas med ett 

sådant krav, i fortsättningen kallat för uttrycksrekvisit, har varit föremål för särskild 

diskussion. Kommitténs lagförslag innehöll nämligen ett uttrycksrekvisit och 

kritiserades med anledning av det.43  

 

                                            
 
40 Se Bäcklund m fl, Brottsbalken, kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken Med en person som 

inte deltar frivilligt st 3.  
41 Prop 2017/18:177 s 78 f. 
42 Prop 2017/18:177 s 80. 
43 Se till exempel kritiken i remissvaren från Hovrätten över Skåne och Blekinge och Sveriges 

advokatsamfund. 
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Betydelsen och tolkningen av den andra meningen diskuteras mer ingående under 

avsnitt 5.2. Konsekvenserna av ett uttrycksrekvisit och om ett sådant hade varit att 

föredra diskuteras därefter i avsnitt 6.4.  

3.4 Tredje meningen – omständigheter som innebär att ett deltagande 

aldrig är frivilligt 

3.4.1 Inledande anmärkningar 

I den tredje meningen görs en uppräkning av omständigheter som innebär att en person 

aldrig kan anses delta frivilligt. När sådana omständigheter föreligger är således 

deltagandet i en sexuell handling ofrivilligt även om målsäganden har uttryckt att han 

eller hon deltar frivilligt.44 Omständigheterna motsvarar delvis de som i den tidigare 

tvångsbaserade lagstiftningen utgjorde brottsrekvisit.  Regeringen menar att vid en 

bedömning av om någon har deltagit frivilligt ska domstolen först se om någon av de 

omständigheter som anges i tredje meningen föreligger. Om så inte är fallet får 

domstolen istället pröva om deltagandet varit frivilligt i enlighet med den generella 

ansvarsgrunden i första meningen.45 I avsnitt 5.3.5 presenteras en annan möjlig tolkning 

av hur våldtäktsbestämmelsen kan tillämpas.  

 

3.4.2 Första punkten – våld och hot 

I den tredje meningens första punkt anges att en person aldrig kan anses delta frivilligt 

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

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

meddelande om någon annan.  Punkten motsvarar nästan helt det som tidigare angavs 

som brottsrekvisit i 6 kap. 1 § första stycket BrB. Det som är nytt är att utpressningshot 

som regleras i 4 kap. 4 § första stycket andra meningen nu omfattas av våldtäktsbrottet. 

Till utpressningshot räknas hot om att åtala eller ange annan för brott samt hot om att 

lämna ett ofördelaktigt meddelande om någon annan.  

                                            
 
44 Prop 2017/18:177 s 80.  
45 Prop 2017/18:177 s 37 f.  
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En annan skillnad mot tidigare bestämmelse är att den som genomför den sexuella 

handlingen inte behöver vara den som själv, eller i samförstånd med annan, har utövat 

våldet eller hotet mot målsäganden. Det sagda följer av att en straffbar gärning nu 

föreligger om den sexuella handlingen är en följd av hot eller våld. Som exempel på en 

sådan situation anges prostitution då den utsatte har tvingats att delta i sexuella 

handlingar med sexköpare genom hot och våld. Om sexköparen hade uppsåt till att 

deltagandet i den sexuella handlingen till följd av hot eller våld inte var frivilligt kan 

han dömas som gärningsman, även om han inte själv var den som använde sig av hot 

eller våld.46 

 

3.4.3 Andra punkten – utnyttjande av en särskilt utsatt situation 

Den andra punkten överensstämmer med utnyttjandefallen som tidigare fanns i 

våldtäktsbestämmelsens andra stycke. I punkten anges således att en person aldrig kan 

anses delta frivilligt om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av 

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

kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner 

sig i en särskilt utsatt situation.47  

 

3.4.4 Tredje punkten – utnyttjande av en beroendeställning 

I den tredje punkten framgår att ett deltagande inte kan anses vara frivilligt om 

gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen 

står i beroendeställning till honom eller henne. Punkten överensstämmer med det som 

tidigare utgjorde brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning i 6 kap. 3 § 

BrB. Brottet återfinns numera inte i en särskild straffbestämmelse utan utgör en 

omständighet som medför att ett deltagande i en sexuell handling inte bedöms som 

frivilligt. Någon ändring av rekvisitens innebörd är inte avsedd varför tidigare 

motivuttalanden och praxis kan vara vägledande även i fortsättningen.48  

                                            
 
46 Prop 2017/18:177 s 80 ff.  
47 Prop 2017/18:177 s 82.  
48 Prop 2017/18:177 s 83. 
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3.5 Andra och tredje stycket – mindre grov och grov våldtäkt 

Något ska också sägas om det andra och tredje stycket i 6 kap. 1 § BrB. I det andra 

stycket anges att om brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet är att anse som 

mindre grovt, döms gärningsmannen för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

Skrivningen är densamma som i den tidigare våldtäktsbestämmelsen. Däremot anges det 

i propositionen att det är rimligt att bedömningen av gärningarnas straffvärde kommer 

att vara något mer differentierad eftersom gärningar som tidigare utgjorde sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning nu bedöms enligt våldtäktsbestämmelsen.49 

En mer tydlig skillnad i våldtäktsparagrafen återfinns i det tredje stycket där det 

framkommer att straffminimum för grov våldtäkt höjs till fängelse i fem år. Det betonas 

i propositionen att ändringen syftar till att höja straffnivån för brottet samt att den inte är 

avsedd att påverka gränsdragningen mellan brott av normalgraden och grovt brott.50  

3.6 Sammanfattning 

Vad är då innehållet i den nya sexualbrottslagstiftningen och vad är skillnaden mot den 

tidigare? Det som är nytt i bestämmelsen om våldtäkt är att det har införts ett 

frivillighetsrekvisit. Alla sexuella handlingar måste vara frivilliga för att vara straffria. 

Vid en bedömning av om ett deltagande varit frivilligt eller inte ska det beaktas om 

frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt. 

Användande av vissa medel (våld och hot) och utnyttjande av vissa omständigheter 

anges som faktorer vilka innebär att ett deltagande aldrig kan ses som frivilligt. Dessa 

medel och omständigheter är i stort sett desamma som enligt tidigare rätt medförde 

straffansvar för våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning. Lagens huvudsakliga syfte är att sända ett normativt budskap om att 

sex ska vara frivilligt och att ge ett mer heltäckande skydd för den sexuella integriteten 

och självbestämmanderätten. 

 

                                            
 
49 Prop 2017/18:177 s 83.  
50 Prop 2017/18:177 s 84. 
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4 Den straffrättsliga legalitetsprincipen 

4.1 Inledning 

Vid utformningen av en ny lag ska lagstiftaren bland annat beakta den straffrättsliga 

legalitetsprincipen. Det har från olika håll ifrågasatts om inte en sexualbrottslagstiftning 

baserad på samtycke riskerar att vara i strid med den nämnda principen. Som nämnt är 

syftet med denna uppsats att diskutera det nya våldtäktsbrottets förenlighet med 

legalitetsprincipen. Som ett steg i att uppfylla det angivna syftet handlar följande avsnitt 

om legalitetsprincipens innebörd och funktion. Vidare redogörs för lagrådets kritik 

angående frivillighetsrekvisitets förenlighet med legalitetsprincipen.  

4.2 Legalitetsprincipens innebörd 

4.2.1 Principens syfte  

Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket RF ska all makt utövas under lagarna. Föreskriften ger 

uttryck för legalitetsprincipen.51 I korthet innebär principen att straff inte bör ådömas 

utan direkt stöd i skriven lag.52 En erinran om legalitetsprincipen framkommer även i 1 

kap. 1 § BrB, enligt vilken brott definieras som gärning för vilken i BrB eller i annan 

lag eller författning är stadgat straff.53  

 

Legalitetsprincipen utformades i upplysningstidens filosofi för att motverka 

domstolarnas godtycke. Principen kan sägas fungera som en rättssäkerhetsgaranti 

genom att ställa sådana krav på lagstiftningen att medborgarna kan förutse när och även 

i viss mån hur de kan komma att bli föremål för straffrättsliga ingripanden.54 Med andra 

ord sätter legalitetsprincipen en grundläggande ram för hur kriminaliseringen bör ske.55 

Vidare bidrar principen till att göra den straffrättsliga maktutövningen kontrollerbar. I 
                                            
 
51 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s 54.  
52 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 45.  
53 SOU 1988:7 s 43. Principen, eller delar av den, framgår också av 2 kap. 10 § första stycket RF, 5 

§ första stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken och artikel 7 i Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

54 Jareborg, Brotten. Första häftet. Grundbegrepp brotten mot person, s 40. 
55 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 45 f.  
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praktiken skulle det vara svårt att kontrollera godtycke och kompetensöverskridanden 

utan vissa grundläggande krav på lagstiftning och rättstillämpning.56  

 

Mot bakgrund av det anförda kan sägas att legalitetsprincipen tillgodoser åtminstone två 

intressen: dels den enskildes intresse av att kunna förutsäga huruvida en viss gärning är 

kriminaliserad eller ej och dels den enskildes möjligheter att kontrollera den 

straffrättsliga maktutövningen.57  

 

4.2.2 Principens fyra beståndsdelar 

Det brukar framhållas att legalitetsprincipen innehåller fyra krav på straffrättslig 

lagstiftning och rättstillämpning, vilka får sägas förutsätta varandra såtillvida att varje 

enskilt krav förlorar sitt värde om inte även de andra tre upprätthålls.58  

 

Legalitetsprincipens fyra krav, även kallade delprinciper, består av: 

-‐ ett föreskriftskrav, 

-‐ ett retroaktivitetsförbud, 

-‐ ett analogiförbud, och  

-‐ ett obestämdhetsförbud 

 

Föreskriftskravet innebär att det krävs stöd i en föreskrift för att brott ska anses 

föreligga och för att straff ska kunna utdömas. Retroaktivitetsförbudet innebär ett förbud 

mot att införa eller tillämpa en föreskrift retroaktivt till nackdel för den tilltalande. En 

strafföreskrift ska inte kunna tillämpas på gärningar som företogs innan föreskriften 

trädde i kraft. Analogiförbudet59 å sin sida innebär att en föreskrift inte får tillämpas 

analogt till nackdel för den tilltalande, det vill säga att föreskriften inte får utsträckas 
                                            
 
56 Asp, EU & straffrätten, s 267. Se även Jareborg, Begrepp och brottsbeskrivning : semantik och 

läran om normativa rekvisit, s 12 och Thornstedt, Festskrift tillägnad Nils Herlitz, s 322 ff 
angående legalitetsprincipens funktion om att öka förutsebarheten och kontrollera maktutövningen. 

57 Asp, EU & straffrätten, s 267. 
58 Asp, EU & straffrätten, s 268 och s 268 fotnot 46. 
59 År 1994 ändrades 1 kap. 1 § BrB i syfte att förstärka legalitetsprincipen och för att tydliggöra att 

det råder ett analogiförbud, se prop 1993/94:130 s 13 och 66. 
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utöver vad ordalydelsen tillåter. Slutligen ställer obestämdhetsförbudet krav på att 

föreskriften i rimlig utsträckning måste vara bestämd till sin utformning, vilket innebär 

att det ställs krav på begriplighet och precision.60 

 

I realiteten är de första tre delprinciperna tämligen oproblematiska såsom krav på 

lagstiftning och rättstillämpning. Situationen är däremot betydligt mer oklar vad gäller 

obestämdhetsförbudet. Att en föreskrift är obestämd kan dels bero på att bestämmelsen 

använder vaga eller annars otydligt avgränsade termer och begrepp, och dels på att den 

genom otydliga eller oöverskådliga hänvisningar gör det tekniskt svårt att reda ut vad 

som egentligen är kriminaliserat. Att det finns en föreskrift är av litet värde om de regler 

som finns är så obestämda att de i praktiken inte ger någon ledning för hur medborgarna 

bör och inte bör handla.61  

 

Vad gäller bestämmelsen i 6 kap. 1 § BrB är föreskriftskravet uppfyllt genom att lagen 

anger vilka konsekvenser (fängelse i två till sex år) som är knutna till en viss handling 

(samlag eller sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt). 

Retroaktivitetsförbudet efterföljs genom att den nya bestämmelsen inte tillämpas på 

handlingar som företogs innan lagen trädde i kraft. Därutöver finns det ingen större risk 

för att våldtäktsbestämmelsen kommer att tillämpas på helt andra gärningar än de vilka 

bestämmelsen tar sikte på och således vara i strid med analogiförbudet. Det har däremot 

antytts att den nya utformningen av 6 kap. 1 § BrB riskerar att vara i strid med det sista 

kravet i legalitetsprincipen, det vill säga obestämdhetsförbudet. 

 

4.2.3 Lagrådets invändningar angående legalitetsprincipen 

Som tidigare uppmärksammats ansåg lagrådet att den nya utformningen av 

våldtäktsbrottet riskerar att stå i strid med legalitetsprincipen då lagen är oförutsebar och 

innebär ett nytt rekvisit med obestämd innebörd. Lagrådet resonerade på följande sätt. I 

situationer där det inte föreligger någon omständighet som anges i 6 kap. 1 § tredje 

meningen BrB (till exempel våld, hot, etc.) ska det ju prövas om deltagandet inte var 

                                            
 
60 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 46 samt Asp, EU & straffrätten, s 268 ff. 
61 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 46 ff. 
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frivilligt och om straffansvar därför slår till enligt den allmänna ansvarsgrunden i första 

meningen. Frågan om ett deltagande i en sexuell handling inte är frivilligt blir på så sätt 

avgörande för straffbarhet. Lagrådet konstaterade därmed att det som framkommer om 

omständigheterna bakom en viss handling och ett visst deltagande blir av väsentlig 

betydelse. Således menade lagrådet att gränsen mellan ett fritt och ett icke-fritt 

deltagande blir bestämd av omständigheter i den enskilda situationen och därmed oklar. 

Bedömningen av om någon deltagit frivilligt kommer att vara avhängig ett 

ställningstagande från den enskilde domaren av normativt slag, nämligen avseende 

vilket deltagande till vilka sexuella handlingar som i det aktuella fallet inte bör 

godkännas som fritt.62  

 

Följaktligen var lagrådets huvudsakliga poäng att det inte utifrån lagtexten går att 

förutse i vilka fall det finns förutsättningar för straffrättsligt ansvar, om det inte rör sig 

om fall som avses i tredje meningen. Om det sagda stämmer innebär det att en person 

som misstänks som gärningsman vid gärningstillfället inte har någon möjlighet att klart 

bedöma vad han eller hon får respektive inte får göra. Därmed kan människors 

handlingar komma att kriminaliseras i efterhand då den enskilde domaren får avgöra 

frågan om lagbrott först när alla omständigheter är utredda och bedömda.   

 

 

 

 

                                            
 
62 Lagrådets yttrande 2018-01-23, s 4. 
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5 Frivillighetsrekvisitet och 

våldtäktsbrottets grundkonstruktion  

5.1 Inledning 

I det förra kapitlet redogjordes för legalitetsprincipens innebörd och funktion samt för 

lagrådets syn på våldtäktsbrottets förenlighet med legalitetsprincipen. Avsikten med 

detta avsnitt är att ta ställning till om det ligger någonting i lagrådets kritik. På vilket 

sätt var frivillighetsrekvisitet obestämt och oförutsägbart och ändrades det genom den 

slutliga lagtexten? Utöver ett ställningstagande till lagrådets kritik, tar avsnittet även 

sikte på att analysera om våldtäktsbrottets utformning kan medföra andra tolknings- och 

tillämpningssvårigheter som kan påverka lagens begriplighet, förutsägbarhet och 

precision. I framställningen tas huvudsakligen två frågor upp till behandling, dels frågan 

om hur man ska bestämma ett deltagande som frivilligt respektive inte frivilligt enligt 

den första och andra meningen, och dels frågan hur den tredje meningen ska tolkas och 

tillämpas i förhållande till huvudregeln i den första meningen. Inledningsvis vill jag 

förvarna läsaren om att tre olika utformningar av samtyckeslagstiftningen diskuteras, 

nämligen kommitténs, lagrådsremissens och propositionens.  

5.2 Vad menas med ett frivilligt respektive inte frivilligt deltagande i 

en sexuell handling?  

5.2.1 Om betydelsen av ett uttrycksrekvisit för bedömningen av ett fritt 

deltagande 

Som tidigare nämnts innehöll kommitténs lagförslag vad jag valt att kalla för ett 

uttrycksrekvisit, det vill säga ett krav på att valet att delta måste ha kommit till uttryck 

för att deltagandet ska anses frivilligt. Motsatsen, att valet att delta inte kommit till 

uttryck, innebär således att deltagandet inte är frivilligt.  Följaktligen har meningen en 

stor betydelse för tolkningen av vad som menas med ett frivilligt deltagande. Kravet 
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betyder att man inte godtar tysta eller inre samtycken.63 Ett uttrycksrekvisit innebär 

således att en passiv person aldrig kan anses ha samtyckt till den sexuella handlingen. 

2014 års sexualbrottskommitté menade att ett godtagande av tysta samtycken kunde 

stödja fördomen om att en passiv person egentligen vill delta – att ”den som tiger 

samtycker”.64 Utan ett uttrycksrekvisit skulle gärningsmannen också kunna hänvisa till 

att det föreligger ett tyst samtycke i de fall målsäganden agerat passivt och därmed 

undgå straffansvar.  

 

Kommitténs lagförslag blev föremål för kritik. En del remissinstanser pekade på att en 

tillämpning av en sådan bestämmelse skulle leda till att det blir straffbart att genomföra 

en sexuell handling med en person som de facto deltagit frivilligt men som inte gett 

uttryck för det.65 Annan kritik som riktades mot kravet på att valet att delta måste 

komma till uttryck var att det medför att frivilligheten måste komma till uttryck inför 

varje ny sexuell handling. Det ansågs vara oklart hur en ny sexuell handling skulle 

definieras och vilka krav som skulle ställas på ett frivilligt uttryck vid en övergång 

mellan olika sexuella handlingar. Därmed framhölls att lagförslaget var svårtillämpat 

och verklighetsfrämmande.66  

 

Regeringen tog hänsyn till remissinstansernas kritik och i lagrådsremissen togs därför 

kravet på att valet att delta måste komma till uttryck bort.67 Följden blev att om någon 

inte genom ord eller handling uttryckt ett ja och inte heller genom ord eller handling 

uttryckt ett nej, så var det oklart om deltagandet varit frivilligt eller inte. Ett passivt 

bemötande av ett sexuellt närmande kunde stå för både ett tyst samtycke och en 

oförmåga att uttrycka ett nej, till exempel på grund av frozen fright.68 Enligt min 

mening var lagrådets kritik mot lagrådsremissens lagförslag således befogad. Lagtexten 

                                            
 
63 Wennberg, Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet?, JT 2018/19 s 299. 
64 SOU 2016:60 s 196. 
65 Se bland annat remissvaren från Hovrätten över Skåne och Blekinge och Åklagarmyndigheten.  
66 Se exempelvis remissvaren från den juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och Sveriges 

advokatsamfund. 
67 Se lagförslaget i lagrådsremiss 2017-12-21, s 6 f. 
68 Wennberg, Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet?, JT 2018/19 s 300 f.  
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lämnade tolkningen av vad som utgör ett frivilligt respektive inte frivilligt deltagande 

helt öppet, i vilket fall när omständigheter som anges i den tredje meningen inte förelåg. 

 

Sammanfattningsvis har ett uttrycksrekvisit, och avsaknaden av ett sådant, en stor 

betydelse för bedömningen av vad som utgör ett frivilligt respektive inte frivilligt 

deltagande. Redogörelsen för de olika lagförslagen är viktig då lagförslaget som 

lagrådet fick ta del av, och riktade kritik mot, var det som framkom i lagrådsremissen.  

Lagrådsremissens lagförslag skiljer sig däremot mot lagförslaget som slutligen antogs 

och som nu utgör gällande rätt.69 Lagrådets kritik riktade sig således mot en 

bestämmelse som hade en annorlunda utformning än nuvarande bestämmelse. För att 

kunna ta ställning till lagrådets kritik diskuteras i nästa avsnitt vilken betydelse 

ändringarna i den senare antagna lagen hade kunnat ha för lagrådets bedömning. 

 

5.2.2 Var lagrådets kritik befogad och kvarstår den? 

Lagförslaget som lagrådet yttrade sig över innehöll visserligen den tredje meningen med 

omständigheter vilka medför att ett deltagande aldrig kan ses som frivilligt, men inte 

tillägget i den andra meningen om att det vid bedömningen av om ett deltagande varit 

frivilligt särskilt ska beaktas om det har kommit till uttryck genom ord, handling eller på 

annat sätt. Tillägget lades nämligen till som ett svar på lagrådets kritik. Regeringen 

menade att tillägget innebar en tydligare avgränsning av det straffbara området och att 

förutsebarheten angående vilket deltagande som inte kan anses vara frivilligt ökade.70  

 

I nuvarande våldtäktsbestämmelse finns alltså inget krav på att valet att delta frivilligt 

måste komma till uttryck, men om någon har gett ett uttryck för sin vilja att delta genom 

ord, handling eller på annat sätt ska det särskilt beaktas vid bedömningen av 

frivilligheten. Tanken bakom den andra meningen är att den ska spegla utgångspunkten 

att den som deltar frivilligt i en sexuell handling ger uttryck för sin vilja att delta på 

något sätt och att avsaknaden av sådana uttryck normalt får förstås som att deltagandet 

inte är frivilligt. Regeringen anförde dock att ett tyst samtycke till sexuell samvaro i 

                                            
 
69 Se lagrådsremissens lagförslag i prop 2017/18:177 s 121 f. 
70 Prop 2017/18:177 s 33. 
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undantagsfall kan vara tillräckligt.71 Resonemanget ger upphov till förvirring. Vilka är 

dessa undantagsfall när ett tyst samtycke kan räcka? Som nämnts kan det till exempel 

vara svårt att skilja mellan ett passivt bemötande av en sexuell handling, där deltagandet 

är frivilligt, och ett tillstånd av frozen fright, där deltagandet inte är frivilligt. Den andra 

meningen lämnar fortfarande utrymme för gränsdragningsproblem mellan ett passivt 

”ja” och ett passivt ”nej”, eftersom tysta samtycken i oidentifierade undantagsfall kan 

vara tillräckligt. Att tysta samtycken godtas innebär en osäkerhet såtillvida att 

människor kan missta en passivitet för frivillighet när varken våld, hot, utnyttjande eller 

beroendeställning föreligger. Wennberg menar även att i fall där ett tyst samtycke de 

facto föreligger är det inte heller uteslutet att den som tagit initiativet och genomfört en 

sexuell handling går fri från straffansvar. I situationer då det först senare visar sig att ett 

tyst samtycke förelåg har gärningsmannen kunnat göra sig skyldig till ett otjänligt 

försök till våldtäkt.72 Det sagda borde vara en följd av att gärningsmannen i situationer 

där motparten förhållit sig passiv har varit likgiltig inför omständigheten att han eller 

hon inte vill delta i den sexuella handlingen. Emellertid är det inte särskilt sannolikt att 

sådana situationer skulle uppstå i praktiken eftersom någon som innerst inne velat delta 

troligtvis inte kommer att anmäla den andre för våldtäkt.   

 

Huruvida tillägget i den andra meningen hade ändrat lagrådets bedömning om 

frivillighetsrekvisitets obestämdhet får vi tyvärr inte reda på. Den andra meningen ger 

viss vägledning för domstolen när den har att pröva om ett deltagande är att bedöma 

som frivilligt respektive inte frivilligt. Tillägget i den andra meningen ger ju vid handen 

att det som målsäganden uttryckt om sitt val att delta ska tillmätas betydelse. Meningen 

kan därmed, i linje med det som Asp förespråkar, ses som en generell 

tolkningsanvisning om att det ska vidtas försiktighet med att bedöma 

frivillighetsrekvisitet i strid med vad som kommit till uttryck.73  Trots införandet av den 

andra meningen kvarstår dock, som visats ovan, svårigheten med att bedöma 

                                            
 
71 Prop 2017/18:177 s 80. 
72 Wennberg, Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet?, JT 2018/19 s 301. 
73 Asp, Karnov, (lexino) kommentaren till brottsbalken 6 kap. 1 §, 2018-07-01. 
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frivilligheten i fall där ett uttryck för frivilligheten saknas. Ett uttryck för frivilligheten 

måste inte ha getts, utan ska som sagts endast beaktas enligt den andra meningen. Som 

Wennberg menar kvarstår därför troligtvis lagrådets kritik att bedömningen av vad som 

utgör ett frivilligt respektive inte frivilligt deltagande inte kan besvaras förrän i 

efterhand, när alla omständigheter är utredda.74  Eftersom ett passivt bemötande av en 

sexuell handling kan stå för både frivillighet och ofrivillighet blir domstolarna tvungna 

att värdera parternas handlade och se till omständigheter som ägt rum såväl före som 

efter gärningsögonblicket. Som Wersäll och Rapp anför måste försiktighet iakttas med 

att dra slutsatser av under vilka yttre förutsättningar en sexuell handling har 

förekommit. Sexualiteten är mångfacetterad och högst individuell. Resonemang som 

”det kan rimligen inte vara i enlighet med bådas vilja och det måste gärningsmannen ha 

insett” får lätt moraliska övertoner som inte hör hemma i den straffrättsliga 

bedömningen.75 Det är därför av särskild vikt att sexualbrotts-lagstiftningen inskränker 

utrymmet för anläggandet av domarnas egna värderingar vid rättstillämpningen. I 

synnerhet då våldtäktsbrottet har ett högt straffvärde och kan leda till mycket ingripande 

åtgärder för den enskilde. 

5.3 Hur förhåller sig den tredje meningen till den generella 

ansvarsgrunden i första meningen? 

5.3.1 Inledande anmärkningar 

Vad som utgör ett frivilligt respektive icke frivilligt deltagande definieras även genom 

att det i den tredje meningen pekas ut omständigheter vars förekomst innebär att ett 

deltagande i en sexuell handling aldrig kan anses frivilligt. Om ett deltagande i en 

sexuell handling som skett genom till exempel misshandel skulle bedömas som 

frivilligt, på grund av att målsäganden i gärningsögonblicket ”accepterade” handlingen, 

skulle stötande resultat uppstå. Det är därför av vikt att hänsyn tas till hur ett samtycke 

har uppkommit och inte bara på vilket sätt ett samtycke utspelar sig. Omständigheter 

som i den tidigare tvångsbaserade våldtäktsbestämmelsen utgjorde brottsrekvisit, med 

vissa tillägg, syftar nu alltså till att klarlägga när ett samtycke inte ska ges rättslig 

                                            
 
74 Wennberg, Befogad kritik av det nya våldtäktsbrottet?, JT 2018/19 s 301. 
75 Wersäll & Rapp, Utan samtycke – Om våldtäktsbrottets konstruktion i svensk rätt, s 440. 
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verkan. I och med att omständigheterna i den tredje meningen tidigare utgjorde 

brottsbeskrivningar finns det en väletablerad praxis för hur de ska tolkas och tillämpas. 

När omständigheter såsom våld, hot och utnyttjande föreligger torde den nya lagen 

därmed inte vålla några större tolknings- eller tillämpningssvårigheter. Jag har 

emellertid stött på vissa oklarheter vad gäller förståelsen av den tredje meningen som 

kan påverka våldtäktsbestämmelsen precision och begriplighet, vilka redovisas nedan.   

 

5.3.2  Rekvisitet ”en följd av” i den första punkten 

I tredje meningens första punkt föreskrivs att en person aldrig kan anses delta frivilligt 

om deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot. Vissa av 

remissinstanserna pekade på frågan hur ett frivilligt deltagande ska förstås när sexuella 

handlingar sker i nära relationer präglade av våld. Det går att ifrågasätta om någon som 

ständigt lever under hot om våld någonsin kan ha förmåga att ”fritt ta ställning” till ett 

deltagande i en sexuell handling. Det sagda gäller även i perioder utan direkta hot- och 

våldsinslag. Om en person tidigare varit utsatt för våld av gärningsmannen och vet 

konsekvenserna av att inte ge sitt samtycke kan detta vara tillräckligt för att personen 

ska delta. Att personen säger ja till sex kan således vara en medveten strategi för att 

undvika att bli utsatt för mer eller grövre våld.76  

 

I propositionen uttalades att utgångspunkten måste vara att det kan förekomma frivilligt 

sexuellt umgänge även i relationer präglade av våld. Det är upp till åklagaren att bevisa 

att deltagandet i en sexuell handling är en följd av våld eller hot. Om det inte har 

förelegat något våld eller hot som krävs enligt den tredje meningens första punkt kan 

deltagandet ändå komma att bedömas som ofrivilligt enligt den första meningen. Våldet 

eller hotet som målsäganden blivit utsatt för behöver inte heller ha skett i omedelbar 

anslutning till den sexuella handlingen för att rekvisitet en följd av ska vara uppfyllt.77 

Med andra ord menade regeringen att våld eller hot som tidigare inträffat kan vara 

tillräckligt för att ett deltagande inte ska bedömas som frivilligt. Huvudsaken är att det 
                                            
 
76 Se remissvaren från Roks s 4 och Kvinnofronten s 10 f.  
77 Prop 2017/18:177 s 81. 
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föreligger kausalitet, alltså orsakssamband, mellan våldet eller hotet och deltagandet i 

en sexuell handling.  

 

I ett nyligen avgjort hovrättsfall, vilket handlade om tillämpningen av rekvisitet en följd 

av i den första punkten, uttalade domstolen att kausalitetsbegreppet är ytterst komplext. 

Domstolen anförde att ett händelseförlopp som börjar med misshandel och slutar med 

sex kan vara utdraget i tiden och att det däremellan kan ha hänt olika saker som mer 

eller mindre påverkar kausaliteten. Vidare uttalade domstolen, vilket jag instämmer i, att 

det i många fall blir svårt för en domstol att fastställa om målsäganden skulle ha deltagit 

i den sexuella handlingen också om den inte föregåtts av exempelvis en misshandel.78  I 

sammanhanget kan cirkelresonemang likt följande lätt uppstå – ett deltagande är inte att 

anse som frivilligt om det är en följd av våld, men ett deltagande kan också ses som att 

det inte är en följd av tidigare våld just därför att det frivilligt.  

 

För att illustrera det sagda ska något sägas om fallet som hovrätten hade på sitt bord. 

Fallet handlade om två makar som bodde tillsammans och hade en gemensam son. 

Mannen hade anklagat kvinnan för att ha varit otrogen och bråk hade uppstått. Bråket 

eskalerade och runt 23-tiden hade mannen slagit kvinnan i magen. Ungefär en timme 

senare ville mannen ha sex med henne för att hon skulle visa att hon inte var otrogen. 

Kvinnan ville inte och gick till ett annat rum men han följde efter. Mannens tjatande om 

sex resulterade till slut i att kvinnan sade att de kunde försöka. Sedan hade de vaginalt 

sex följt av oralt sex. Hovrätten konstaterade att de sexuella handlingarna var en följd av 

misshandeln då kvinnan var rädd för ytterligare våld och mannen dömdes för våldtäkt.79  

Även om domen inte kan sägas ha prejudikatvärde indikerar den att det finns en viss 

problematik. Å ena sidan finns det fog för att mena att kvinnas svar om att ”de kunde 

försöka” utgör ett uttryck för frivillighet och som därmed bryter orsakssambandet 

mellan våldet och den sexuella handlingen, särskilt då mannen tidigare hade respekterat 

kvinnans nej. Å andra sidan kan den sexuella handlingen, såsom hovrätten konstaterade, 

vara en följd av det tidigare våldet. Hur lång tid mellan hot- eller våldstillfället och den 

                                            
 
78 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2018-11-07 i mål B 4300-18, s 4. 
79 Hovrätten för Västra Sverige, dom 2018-11-07 i mål B 4300-18. Se händelseförloppet i Göteborgs 

tingsrätts dom 2018-09-06 i mål B 9656-18.  
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sexuella handlingen måste gå innan kausaliteten dem emellan bryts och vilka 

omständigheter kan bryta kausaliteten? Sammanfattningsvis kan gränsen mellan när ett 

deltagande är en följd av våld eller inte framstå som oklar. Om det nämnda är svårt att 

förstå för en domstol kan det knappast vara lättare att förstå för den enskilde. 

 

5.3.3 Sovande personer och tillämpningen av den andra punkten 

Kommittén valde en annan formulering av den tredje meningen. De inledde den tredje 

meningen med att ett uttryckt val att delta i en sexuell handling är inte frivilligt om 

någon av omständigheterna i punkterna föreligger. Av förklarliga skäl togs därför 

medvetslöshet och sömn bort i uppräkningen i den andra punkten, eftersom en person 

som är medvetslös eller sover knappast kan ge uttryck för något val att delta i en sexuell 

handling. Det skulle inte heller vara möjligt att i förväg ge uttryck för ett frivilligt val att 

delta.80 

  

Förslaget från kommittén möttes av kritik då det befarades att sömn och medvetslöshet 

inte skulle beaktas om de togs bort ur lagtexten och att begreppet särskilt utsatt situation 

skulle snävas in. Regeringen valde därför att ta med medvetslöshet och sömn i den 

andra punkten för att tydliggöra att en person i ett sömnliknande tillstånd inte kan anses 

delta frivilligt, även om personen gett sken av att delta genom att till exempel röra sig 

på ett visst sätt. Däremot sades att det bör finnas ett visst utrymme för att bedöma 

sexuella handlingar som riktar sig mot en sovande person som tillåtna, exempelvis i 

situationer där personerna känner varandra väl och för vilka det inte är främmande att 

väcka partnern med sexuella närmanden. Det skulle därmed endast vara straffbelagt att 

genomföra en sexuell handling med en sovande person i situationer där det innebär ett 

otillbörligt utnyttjande.81 Således lämnar rekvisitet otillbörligt utrymme för att bedöma 

sexuella närmanden mot sovande personer som tillåtna.  

 

                                            
 
80 SOU 2016:60 s 19 f.  
81 Prop 2017/18:177 s 40. 
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Enligt min mening är resonemanget anmärkningsvärt. Om den andra punkten i tredje 

meningen inte är tillämplig, på grund av att den sexuella handlingen mot den sovande 

personen inte anses vara otillbörlig, borde det bedömas om deltagandet var frivilligt 

enligt den första meningen. Jag menar att en bedömning enligt den första meningen 

således torde utmynna i att den sovande personen varken kan ha gett uttryck för ett 

frivilligt val att delta eller varit i stånd att kunna göra det. Som framhållits i doktrinen 

avser den andra punkten rimligen att förstärka skyddet för personerna i en särskilt utsatt 

situation och inte försvaga det. Regeringens resonemang innebär att man bortser från att 

deltagandet inte är frivilligt enligt huvudregeln på grund av den totala avsaknaden av ett 

frivilligt val att delta från den sovande personens sida.82 Min uppfattning är därför att 

förarbetsuttalandet inte stämmer överens med ändamålen bakom kriminaliseringen. 

Sovande personer har inte fritt kunnat ta ställning till om de vill delta eller inte och 

borde därmed skyddas av lagstiftningen. Uttalandet i propositionen gör att skyddet för 

sovande personer framstår som oklart. Vilka sexuella handlingar som riktar sig mot en 

sovande person är tillåtna och hur väl måste de känna varandra för att de ska vara 

tillbörliga? Förhoppningsvis orsakar uttalandet inga större problem i rättstillämpningen 

då en rent språklig tolkning av lagtexten inte ger stöd för regeringens tolkning.  

 

5.3.4 Är omständigheterna i den tredje meningen uttömmande eller inte? 

I propositionen anges att listan över omständigheter som anges i den tredje meningen är 

uttömmande såtillvida att den innehåller alla de omständigheter som medför att ett 

deltagande aldrig kan ses som frivilligt. Däremot är angivandet av omständigheter inte 

uttömmande på det sättet att det inte kan finnas andra situationer då ett deltagande är 

ofrivilligt, vilket följer av första meningen.83 Att skriva att listan är uttömmande på ett 

sätt men inte på ett annat sätt är något komplicerat skrivet och ger upphov till 

förvirring. Är det bara förekomsten av omständigheterna som anges i den tredje 

meningen som innebär att ett lämnat samtycke (ett uttryck för frivilligheten) är ogiltigt? 

Eller kan det finnas andra omständigheter som medför att ett lämnat samtycke inte 

                                            
 
82 Se Bäcklund m fl, Brottsbalken, kommentaren till 6 kap. 1 § under rubriken Otillbörligt 

utnyttjande av någon i en särskilt utsatt situation st 4 och Wennberg, Befogad kritik av det nya 
våldtäktsbrottet?, JT 2018/19 s 302 f. 

83 Prop 2017/18:177 s 38.  
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godtas som ett uttryck för självbestämmande? Om svaret på den sista frågan är nej tar 

den första meningen bara sikte på fall där ett uttryck för frivilligheten över huvud taget 

inte har lämnats. Som framgått är det tänkt att överrumplingsfall och fall där 

målsäganden, utan att befinna sig i en särskilt utsatt situation, bemöter ett övergrepp 

med passivitet ska omfattas av den första meningen.84 Gemensamt för de nämnda fallen 

i första meningen är att inget uttryck för frivilligheten har lämnats. Emellertid är fallen 

bara typsituationer på när ett frivilligt deltagande inte kan anses föreligga.  

 

Kommitténs formulering, att ett uttryckt val att delta i en sexuell handling inte är 

frivilligt om någon av omständigheterna i den tredje meningen föreligger, var tydligare. 

Troligtvis är nuvarande otydlighet en oönskad konsekvens av att formuleringen 

ändrades i samband med att regeringen valde att införa begreppen medvetslöshet och 

sömn i den andra punkten. Det var motsägelsefullt att skrivningen ”ett uttryckt val” 

föregick begreppen medvetslöshet och sömn. En medvetslös eller sovande person kan 

som nämnts inte ge något uttryck för sitt val att delta. I nuläget går det inte att utläsa 

från lagtexten eller propositionen att det endast är faktorerna i den tredje meningen som 

innebär att ett uttryck för frivilligheten underkänns. Även andra deltaganden där ett 

uttryck för frivilligheten har lämnats tycks därmed kunna bedömas som ofrivilliga, även 

om grunden för varför deltagandet inte godtas som frivilligt varken anges i lagen eller i 

motiven.  

 

Det är dock svårt att konstruera realistiska exempel på straffvärda fall där ett ”ja” 

tvingats fram som skulle kunna hamna utanför den tredje meningen. Kraven på våld är i 

praxis lågt satta och de flesta utnyttjandefall, såsom vilseledandefallen i vilka ett 

samtycke lämnats till fel kropp, kan omfattas av den andra punkten om särskilt utsatt 

situation.85 De kanske vanligaste (och mest straffvärda) situationerna, i vilka ett uttryck 

                                            
 
84 Målsägandens passivitet innebär dock inte per automatik att ofrivillighet föreligger, eftersom det 

inte krävs att valet att delta frivilligt ska ha kommit till uttryck. 
85 För liknande resonemang se Petter Asp, Sex & samtycke – en lagstiftningsteknisk fråga, JT 

2013/14 s 966. Även överrumplingsfall och passivitetsfall kan enligt förarbetena till 2013 års lag 
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för frivilligheten har lämnats men där det inte godtas som ett uttryck för 

självbestämmande, omfattas därmed av den tredje meningen. Frågan huruvida 

omständigheterna i den tredje meningen är uttömmande eller inte kan därför sägas ha en 

begränsad betydelse i realiteten. Det sagda gör däremot inte regleringen i sig klarare. I 

slutänden tycks det vara upp till rättstillämparen att avgöra i vilka andra situationer en 

kränkning av den sexuella integriteten har skett och således när ett uttryck för 

frivilligheten inte ska tillmätas betydelse. Förmodligen kommer det råda en viss 

osäkerhet beträffande vad som krävs för att ett uttryck för frivilligheten ska vara giltig 

tills närmare vägledning från HD ges.  

 

5.3.5 Förslag till en möjlig tolkning av den nya våldtäktsbestämmelsen 

I denna del presenteras en alternativ tolkning av hur den första och tredje meningen ska 

tillämpas. Min uppfattning är att man skulle komma undan mycket av lagrådets kritik 

angående våldtäktsbestämmelsens obestämdhet om man tolkade den på det föreslagna 

sättet.  

 

En del av kritiken beträffande en ren samtyckesreglerings obestämdhet består i att en 

sådan lämnar öppet hur ”ja-fallen” ska hanteras.86 Asp uttrycker kritiken som att det 

svåra med en ren samtyckesreglering är att avgränsa de fall där ett ”ja” har lämnats, men 

där vi ändå inte menar att det ska räknas som ett giltigt samtycke.87 Med fall där ett ”ja” 

har lämnats får förstås fall i vilka ett samtycke rent faktiskt har lämnats, det vill säga fall 

där samtycket har manifesterats på något sätt. Ett samtycke till en sexuell handling kan 

ta sig uttryck på många olika sätt. Både ett verbalt uttryckt ”ja” och mer indirekta 

uttryck som lämnas genom fysiska signaler, det vill säga genom någons faktiska 

handlande, kan ses som ett lämnat samtycke (eller ett uttryck för frivillighet).88 Ett 

 
 

omfattas av rekvisitet särskilt utsatt situation. De nämnda fallen tas dock inte upp i texten då fallen 
karaktäriseras av att inget uttryck för frivilligheten över huvud taget har lämnats. 

86 Se Asp, Sex utan samtycke – en kommentar till Sexualbrottsutredningens betänkande och Asp, 
Sex & samtycke – en lagstiftningsteknisk fråga, JT 2013/14 s 966. 

87 Se Asp, Sex utan samtycke – en kommentar till Sexualbrottsutredningens betänkande och Asp, 
Sex & samtycke – en lagstiftningsteknisk fråga, JT 2013/14 s 966. 

88 Jfr SOU 2010:71 s 496 där det diskuteras vad som kan anses utgöra ett samtycke. Det ska 
tilläggas att sexualbrottsutredningen valde termen ”tillåtelse” som samtyckesrekvisit. I uppsatsen 
används däremot termen samtycke eller frivillighet för tydlighet och koherens.  
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problem med en ren samtyckesreglering tycks alltså vara att en sådan inte ger några 

tydliga riktlinjer för när ett lämnat samtycke (ett uttryck för frivilligheten) ska godtas 

som ett uttryck för självbestämmande eller inte. Det sagda är kanske den största 

skillnaden från en reglering baserad på medel och omständigheter som ger sådana 

riktlinjer - ett lämnat ”ja” är ju endast ogiltigt om det framtvingats genom våld, hot eller 

utnyttjande av vissa i lagen angivna omständigheter.  

 

Mot bakgrund av det anförda menar jag att frågan huruvida uppräkningen av 

omständigheter i den tredje meningen är uttömmande eller inte är viktig. Om 

uppräkningen av omständigheter i den tredje meningen inte är uttömmande lämnar 

våldtäktsbestämmelsen det öppet vad som kan göra att ett uttryck för frivillighet inte ska 

godtas. Annorlunda uttryckt - i sådana fall lämnar regleringen det öppet hur ”ja-fallen” 

ska hanteras. Andra omständigheter, än de vilka som anges i den tredje meningen, kan i 

sådana fall medföra att ett uttryckt val att delta i en sexuell handling inte bedöms som 

frivilligt enligt den första meningen. Om uppräkningen av omständigheter i den tredje 

meningen istället är uttömmande kan situationer där någon gett uttryck för sin vilja att 

delta i en sexuell handling endast prövas inom ramen för den tredje meningen. Det 

sagda blir en konsekvens av att inga andra grunder än de som uttryckligen anges i den 

tredje meningen kan underkänna ett uttryck för frivillighet. Enkelt förklarat kan man 

säga att den tredje meningen således tar sikte på fall där ett uttryck för frivilligheten har 

lämnats och att den första meningen endast tar sikte på fall där något uttryck för 

frivilligheten inte har lämnats.89 

 

Asp menar att den ovan nämnda uppdelningen mellan fall som ska omfattas av den 

första respektive den tredje meningen kunde ske enligt kommitténs lagförslag, men inte 

enligt den nuvarande regleringen då omständigheterna i den tredje meningen inte är 

                                            
 
89 Med skrivningen att ”något uttryck för frivilligheten inte har lämnats” avser jag inte endast sådana 

fall där målsäganden inte uttryckt någonting över huvud taget utan även sådana fall där 
målsäganden gett ett uttryck för sin ovilja att delta. När någon genom ord, handling eller på annat 
sätt har visat att han eller hon inte vill delta borde det stå klart att ”något uttryck för frivilligheten 
inte har lämnats”. 
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uttömmande.90 Som framfördes i avsnitt 3.5.4 har jag däremot haft svårt att förstå om 

uppräkningen av omständigheter i den tredje meningen är uttömmande eller inte. 

Lagtexten eller propositionen ger inte tydligt stöd för att uppräkningen är uttömmande, 

men det kan inte heller uteslutas att så är fallet. Om man tolkar den tredje meningen 

som att uppräkningen av omständigheter är uttömmande skulle, som nämnts, den första 

meningen endast ta sikte på fall där något uttryck för frivilligheten inte har lämnats. En 

sådan tolkning skulle innebära en betydlig avgränsning av den första meningen då den i 

praktiken endast skulle träffa passivitetsfallen och överrumplingsfallen. Utgångspunkten 

för prövningen blir även en annan en den som regeringen förespråkar, enligt vilken 

domstolen först ska pröva om det förelegat våld, hot eller utnyttjande för att sedan 

bedöma om deltagandet kan ses som frivilligt eller inte mot det allmänna rekvisitet om 

frivillighet. Med min tolkning utgår prövningen istället från att först se om ett uttryck 

för frivilligheten över huvud taget har lämnats. Om ett uttryck för frivilligheten har 

lämnats så ska det prövas om det kan godtas enligt den tredje meningen, eftersom det 

bara är omständigheterna där som kan innebära att ett uttryck för frivilligheten inte 

tillmäts betydelse. Deltaganden i sexuella handlingar där ett uttryck för frivilligheten 

däremot inte har lämnats kan prövas enligt den första meningen. Därmed tar den första 

och tredje meningen i princip sikte på två olika typer av situationer. 

 

Sammanfattningsvis är det inte självklart att kritiken mot en allmän samtyckesreglerings 

öppenhet även träffar det nuvarande våldtäktsbrottet om omständigheterna i den tredje 

meningen är uttömmande och den första meningen således endast tar sikte på fall där 

något uttryck för frivilligheten inte har lämnats. Med den föreslagna tolkningen reglerar 

ju även den nya våldtäktsbestämmelsen hur ”ja-fallen” ska hanteras. Visserligen 

minskar tolkningen användningen av våldtäktsbestämmelsen, men den gör 

bestämmelsen tydligare och mer bestämd. Den föreslagna tolkningen är alltså ett sätt att, 

inom ramen för den nuvarande utformningen av våldtäktsbrottet, ”lösa” en del av den 

legalitetsproblematik som framförts. 

                                            
 
90 Asp, Karnov, (lexino) kommentaren till brottsbalken 6 kap. 1 §, 2018-07-01. I kommitténs 

lagförslag var det dock inte fråga om meningar, utan om stycken. Uppdelningen menade Asp 
skedde, mer korrekt, mellan det första och andra stycket.  
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5.4 Sammanfattning 
I detta avsnitt har det framhållits att lagrådets kritik troligtvis i viss mån även hade 

träffat den nuvarande våldtäktsbestämmelsen. Godtagandet av tysta samtycken leder till 

att domstolarna, i fall där målsäganden bemött en sexuell handling med passivitet, är 

hänvisade till att i efterhand värdera parternas agerande och omständigheterna i vilken 

handlingen förekommit. Med ett uttrycksrekvisit hade en sådan prövning inte behövt 

äga rum, eftersom passiviteten automatiskt hade inneburit att deltagandet inte var 

frivilligt. Om kommitténs lagförslag hade varit att föredra diskuteras i avsnitt 6.4. 

 

Det som i övrigt har framkommit i avsnittet pekar på att utformningen av det nya 

våldtäktsbrottet inte är helt okomplicerad. För det första har det antytts att det kan vara 

svårt att bedöma om ett deltagande i en sexuell handling är en följd av tidigare våld eller 

om orsakssambandet bryts för att deltagandet är att se som frivilligt. För det andra 

stämmer förarbetsuttalandet angående sexuella handlingar som företas mot sovande 

personer inte riktigt överens med hur våldtäktsbestämmelsen, enligt min uppfattning, 

ska tillämpas. Till sist är det oklart om omständigheterna som anges i den tredje 

meningen är uttömmande eller inte. I kommitténs betänkande var det tydligare att 

uppräkningen av omständigheter var uttömmande såtillvida att inga andra 

omständigheter kunde medföra att ett lämnat uttryck för frivilligheten kunde bedömas 

som ogiltigt. Efter att den tredje meningen ändrades framgår det däremot inte lika 

tydligt. Mot bakgrund av det anförda framstår våldtäktsbrottets konstruktion som något 

komplicerad och mångtydig, vilket följaktligen påverkar begripligheten och 

preciseringen av bestämmelsens tillämpningsområde negativt.  Som redovisats i 

avsnittet är det i vissa situationer inte helt förutsägbart eller tydligt vad som är 

kriminaliserat och vad som inte är det. Den föreslagna tolkningen av 

våldtäktsbestämmelsen som presenteras i avsnitt 5.3.5 skulle kunna medföra att 

straffbudets tillämpningsområde blir tydligare avgränsat och mer förutsägbart. 

 



 
 

46 

6 Hade en annan utformning av en 

samtyckesreglering varit att föredra? 

6.1 Inledning 

I föregående avsnitt konstaterades att utformningen av den frivillighetsbaserade 

våldtäktsbestämmelsen är obestämd till viss del. En naturlig följdfråga blir därvid: hur 

obestämd får en föreskrift vara innan den strider mot legalitetsprincipen?   

 

Obestämda föreskrifter måste i någon mån vara tillåtna. Ord såsom medel för att 

avgränsa det straffbara området medför viss obestämdhet i sig. I praktiken är det även 

otänkbart att helt undvika rekvisit som kräver olika former av bedömningar. Gränsen för 

hur obestämd en föreskrift får vara är oklar. Legalitetsprincipens obestämdhetsförbud 

kan emellertid ses som en riktvisare som pekar mot att den mindre obestämda 

föreskriften, från legalitetssynpunkt, är att föredra. Vid bedömningen huruvida en 

strafföreskrift är obestämd på ett tillåtet sätt bör det således vara av viss betydelse om 

det har funnits möjligheter att formulera bestämmelsen på ett mer precist sätt.91 I 

följande avsnitt diskuteras därför om tidigare förslag på en samtyckesbaserad 

våldtäktsbestämmelse varit mer bestämda och förutsägbara till sin utformning än den 

nuvarande lagstiftningen.  

6.2 Ren samtyckeslagstiftning med omständigheter som negerar 

samtycke i motiven 

En av de som tidigt var förespråkare för en samtyckeslagstiftning var Madeleine 

Leijonhufvud. Redan 2008 lämnade hon ett lagförslag i vilket hon föreslog att det skulle 

vara straffbart att utföra en sexuell handling mot eller utverka en sexuell handling från 

någon som inte frivilligt deltar i handlingen. Bestämmelsen skulle inte innehålla något 

krav på tvång eller utnyttjande av omständigheter. Leijonhufvud ville ange de 

                                            
 
91 Se Asp, EU & straffrätten, s 270 f och Frände, Den straffrättsliga legalitetsprincipen, s 256.  
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omständigheter som kan negera ett samtycke i motiven istället för direkt i lagtext.92  

Hennes förslag kan således sägas motsvara det som idag endast framkommer i den 

generella ansvarsgrunden i 6 kap. 1 § första meningen BrB. I betänkandet till 2013 års 

lag anfördes att en fördel med att omständigheter som negerar samtycke anges i 

förarbetena är att det lämnar mer utrymme för domstolarna att tolka vad ett samtycke är. 

En sådan reglering sades också bättre överensstämma med hur andra bestämmelser i 

BrB är uppbyggda. Sexualbrottsutredningen ställde sig däremot tveksamma till om en 

sådan reglering kunde sägas stämma överens med de krav på legalitet som råder. 

Särskilt då det skulle innebära att bestämmelserna gällande de allvarligaste 

sexualbrotten till stor del skulle få sitt innehåll och göras begripliga enbart genom 

lagmotiven.93  

 

Det kan starkt ifrågasättas om en regelkonstruktion som Leijonhufvud föreslog, i vilken 

omständigheter som negerar samtycke endast ges i förarbetena, skulle vara förenlig med 

legalitetsprincipens obestämdhetsförbud. Mot bakgrund av att dagens konstruktion, där 

dessa omständigheter ges direkt i lagtexten, är ifrågasatt av legalitetskäl är det inte 

speciellt troligt att de rättstillämpande myndigheterna skulle ha ställt sig positiva och – i 

vissa fall – vågat tillämpa en ännu mer ”öppen” lagstiftning. Det är också viktigt att ha i 

åtanke att det inte bara är utbildade jurister och experter som ska förstå sexualbrotts-

lagstiftningen, utan även gemene man. En våldtäktsbestämmelse som endast hade byggt 

på bristande samtycke, utan några som helst avgränsningar av det straffbara området i 

lagtexten, hade inte tillgodosett var och ens intresse av att klart kunna utläsa vilka 

straffrättsliga ingripanden de har att vänta sig.  

6.3 Kompletterande samtyckesbaserad bestämmelse 

I betänkandet till 2013 års lag gavs ett annat förslag på hur en samtyckesreglering kunde 

vara utformad. Sexualbrottsutredningen förespråkade en samtyckesreglering som ett 

                                            
 
92 Leijonhufvud, Samtyckesutredningen – lagskydd för den sexuella integriteten, s 92 ff. 
93 SOU 2010:71 s 235. 
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komplement till en reglering baserad på medel och omständigheter.94 Det vill säga att 

framtida fall av sexuella övergrepp först skulle prövas mot rekvisiten i 6 kap. 1 § BrB 

och sedan, i fall de inte var uppfyllda, mot en kompletterande bestämmelse baserad på 

bristande samtycke. På så sätt skulle de situationer som inte tidigare omfattades av 

våldtäktsbestämmelsen, så som sexuella handlingar som utförts utan tvång eller 

utnyttjande men ändå mot en persons vilja och vissa straffbara fall av villfarelse, fångas 

upp av den kompletterande samtyckesregleringen.95  

 

Innan lagförslaget från 2013 lades fram framförde Asp att även en sådan reglering är 

problematisk, då frågan om vad som bör betraktas som ett giltigt samtycke i grunden är 

svårare ju längre ned man kommer på vad han kallar för ”tvångsskalan”.96 Det är 

exempelvis självklart att ett samtycke till sex framtvingat genom pistolhot inte är ett 

giltigt samtycke. Asp menade dock att om vi först kriminaliserar de klara fallen genom 

en så kallad ”medelreglering” och sedan därtill lägger en samtyckesreglering för att 

säkerställa att de ”resterande fallen” täcks av regleringen blir osäkerheten betydande 

redan från början. För vilka är egentligen de ”resterande fallen”?97 Så fort vi börjar 

komma bort ifrån fall av hot, våld och utnyttjande blir det således svårare att dra 

gränsen för när ett giltigt samtycke föreligger.  

 

Mot bakgrund av det anförda skulle man kunna tro att Asp ställde sig negativ till 

utredningens förslag om en kompletterande samtyckesreglering. Överraskande nog var 

så inte fallet. Asp ansåg att utredningen på ett tydligt sätt hade tagit ställning till vad den 

kompletterande samtyckesbestämmelsen skulle omfatta. Utifrån förarbetena skulle den 

ta sikte på två typsituationer och dessa var 1) fall där något samtycke över huvud taget 

inte hade lämnats (exempelvis frozen fright-situationer och överrumplingssituationer) 

och 2) situationer där ett samtycke finns men där samtycket, på grund av vilseledande, 

                                            
 
94 Det föreslogs i betänkandet att brottet i den kompletterande bestämmelsen skulle kallas för 

sexuellt övergrepp och föras in i en ny 3 § i 6 kap. BrB. Se SOU 2010:71 s 248. 
95 SOU 2010:71 s 246. 
96 Asp, Sex & samtycke, s 212. 
97 Asp, Sex & samtycke, s 212.  
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avser en annan kropp än den som den utsatte har framför sig (sexuella bedrägerier).98 

Därmed ansåg Asp att den kompletterande samtyckesbestämmelsen uppfyllde rimliga 

krav på rättssäkerhet med hänsyn till att de gärningar som omfattades av de ”resterande 

fallen” var tydligt avgränsade. Enligt Asp är det som skiljer förslaget om en 

kompletterande samtyckesbestämmelse från en allmän samtyckesreglering att det tar 

sikte på sådana fall där något samtycke över huvud taget inte har lämnats.99 Vidare 

menar Asp att en allmän samtyckesreglering alltid och med nödvändighet för med sig 

en stor öppenhet vad gäller avgränsningen av det straffbara området.100  Som sagts har 

det svåra med en ren samtyckesreglering ansetts vara att den lämnar öppet hur ”ja-

fallen” ska hanteras.101    

 

Jag ställer mig tveksam till om Asps kritik angående en allmän samtyckesreglerings 

öppenhet också träffar den nuvarande lagen om våldtäktsbrottet skulle tolkas på så sätt 

som presenterats i avsnitt 5.3.5. Om uppräkningen av omständigheter i den tredje 

meningen är uttömmande är de ”resterande fallen” som omfattas av den första meningen 

tydligt avgränsade.  I sådana fall tar ju den första meningen endast sikte på fall där 

något uttryck för valet att delta inte har lämnats (så som vid passivitetsfall och 

överrumplingsfall) och ”ja-fallen” hanteras uteslutande av den tredje meningen. 

 

Om omständigheterna i den tredje meningen är uttömmande på så sätt som ovan anförts 

är det svårt att se någon materiell och praktisk skillnad mellan en utvidgad reglering 

med en kompletterande samtyckesbaserad bestämmelse och den nuvarande våldtäkts-

bestämmelsen. I teorin skiljer visserligen de olika modellerna sig åt, men prövningen av 

                                            
 
98 Asp, Sex utan samtycke – en kommentar till Sexualbrottsutredningens betänkande. Det bör 

tillägas att lagförslaget i SOU 2010:71 innehöll rekvisitet ”tillåtelse” och inte ”samtycke”. För 
koherens i uppsatsen används däremot begreppet samtycke.  

99 Den kompletterande samtyckesbaserade bestämmelsen tog emellertid även sikte på 
vilseledandefallen, där ett samtycke rent faktiskt har lämnats, men enligt Asp påverkade detta inte 
avgränsningen av det straffbara området negativt då vilseledandefallen var ett väl definierat 
undantag, se Asp, Sex utan samtycke - en kommentar till Sexualbrottsutredningens betänkande. 

100 Asp, Sex utan samtycke – en kommentar till Sexualbrottsutredningens betänkande. 
101 Se Asp, Sex utan samtycke – en kommentar till Sexualbrottsutredningens betänkande och Asp, 

Sex & samtycke – en lagstiftningsteknisk fråga, JT 2013/14 s 966. 
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om en straffbar gärning har ägt rum sker på liknande sätt enligt de båda. Ponera till 

exempel att en åklagare gör gällande att en våldtäkt skett genom misshandel. Hade en 

utvidgad reglering med en kompletterande samtyckesbaserad bestämmelse valts hade 

det sexuella övergreppet först prövats mot en bestämmelse baserad på medel och 

omständigheter. Om kravet på våld inte hade varit uppfyllt hade det därefter prövats om 

straffansvar kunnat utgå på grund av bristande samtycke enligt den kompletterande 

bestämmelsen. En prövning enligt den nuvarande våldtäktsbestämmelsen hade gått till 

på liknande sätt – först hade det prövats om det sexuella övergreppet varit en följd av 

våld enligt den tredje meningen, och därefter om deltagandet i den sexuella handlingen 

varit ofrivilligt enligt den första meningen. Om målsäganden gett uttryck för sitt val att 

delta i den sexuella handlingen och ingen av omständigheterna i den tredje meningen är 

för handen skulle gärningen troligtvis vara fri från ansvar. Det sagda skulle gälla för de 

båda modellerna och vara en följd av att den kompletterande samtyckesbaserade 

bestämmelsen såväl som den första meningen i det nya våldtäktsbrottet endast tar sikte 

på fall där ett uttryck för frivilligheten över huvud taget inte har lämnats.  

 

Sammanfattningsvis är det enligt min mening inte självklart att kritiken mot en ren 

samtyckesreglering också kan göras gällande för det nya våldtäktsbrottet. Om 

omständigheterna i den tredje meningen är uttömmande, och den första meningen 

därmed endast omfattar fall där något uttryck för frivilligheten inte har lämnats, torde 

det inte vara någon skillnad mellan de redovisade modellernas tillämpningsområde. I 

sådana fall ger lagtexten, på samma sätt som en utvidgad reglering med en 

kompletterande samtyckesbaserad bestämmelse, tydliga hållpunkter för när ett ”ja” ska 

ses som ett uttryck för självbestämmande och vara giltigt.  

6.4 Krav på att valet att delta i en sexuell handling ska ha kommit till 

uttryck 

Som framgått i avsnitt 5.2 kan det uppstå osäkerhet huruvida ett deltagande i en sexuell 

handling är frivilligt eller ofrivilligt när en person bemöter det sexuella närmandet med 

passivitet. Att inte veta om man riskerar straffansvar när man har genomfört en sexuell 

handling med någon som förhållit sig passiv, utan att tvång eller utnyttjande föreligger, 

kan därmed framstå som oförutsägbart. Hade det då inte varit bättre att ställa upp ett 
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krav på att valet att delta måste komma till uttryck för att deltagandet ska vara frivilligt? 

För att gränsen mellan en straffri och en straffbar gärning skulle bli tydligare hade 

möjligen ett sådant uttrycksrekvisit varit att föredra. Ett uttrycksrekvisit hade ju 

inneburit att en passiv person aldrig kan anses ha samtyckt till den sexuella handlingen. 

Vidare hade ett sådant krav inneburit tydligare ramar för de rättstillämpande 

myndigheterna när de har att ta ställning till om ett deltagande varit frivilligt eller 

inte.102 Allt annat än ett ja hade blivit ett nej.  

 

Som tidigare nämnt innehöll kommitténs lagförslag ett uttrycksrekvisit. Kritiken mot 

lagförslaget bestod dels i att det ansågs svårtillämpat och verklighetsfrämmande att ett 

uttryck för frivilligheten måste inhämtas inför varje ny sexuell handling, och dels i att 

det skulle bli straffbart att ha sex med en person som de facto deltagit frivilligt men som 

inte gett uttryck för detta. Enligt min mening framstår kritiken mot lagförslaget som 

något överdriven. För det första torde det alltid krävas, även med nuvarande 

våldtäktsbestämmelse, att ett samtycke föreligger under hela den sexuella akten. Bara 

för att ett samtycke har lämnats till en viss sexuell handling betyder det inte att 

samtycke föreligger för alla andra sexuella handlingar. Ett samtycke till vaginalt samlag 

innebär givetvis inte automatiskt ett samtycke till analt samlag. Sådana argument skulle 

knappast få något gehör i en domstol. För det andra skulle situationen att det blir 

straffbart att genomföra en sexuell handling med någon som de facto deltagit frivilligt, 

men som inte gett uttryck för det, komma att spela en mindre roll i praktiken. Någon 

som innerst inne har velat genomföra en sexuell handling kommer troligtvis inte att 

anmäla den andra.103   

 

Regeringens val att inte införa ett uttrycksrekvisit motiverades delvis mot bakgrund av 

den sexuella självbestämmanderätten. Lagstiftaren framhöll att som en del av den 

sexuella självbestämmanderätten ingår inte bara att själv bestämma om man vill 

genomföra en sexuell handling, utan även att själv välja hur man vill bemöta sexuella 
                                            
 
102 Se liknande resonemang i prop 2017/18:177 s 31. 
103 Problemet är snarare de bevissvårigheter som uppstår om frivilligheten inte har manifesterats på 

något sätt, se NJA 2013 s 397. 
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närmanden.104 Det finns en viktig poäng i det just sagda. Hur någon reagerar på sexuella 

närmanden är ytterst individuellt och kan ske genom såväl aktivitet som passivitet. Att 

ställa upp ett krav på att samtycket måste ha uttryckts för att vara giltigt speglar således 

inte hur det kan se ut i verkligheten. Å ena sidan hade ett uttrycksrekvisit gjort 

prövningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte tydligare, vilket i sin tur hade 

gjort det enklare att döma till straffansvar för våldtäkt i de fall målsäganden drabbats av 

frozen fright.  Å andra sidan är ett uttrycksrekvisit inte nödvändigt för att utkräva 

straffrättsligt ansvar i sådana situationer. I realiteten är det svårt att se att en person 

hamnar i ett tillstånd av frozen fright utan att det finns yttre omständigheter, så som 

allvarlig rädsla, hot, eller våld, som har försatt personen i ett sådant tillstånd. Således 

kan de nämnda fallen dömas med stöd av 6 kap. 1 § tredje meningen första eller andra 

punkten.  

 

Sammanfattningsvis hade ett uttrycksrekvisit möjligen bidragit till mer förutsebarhet 

och tydlighet i lagtexten. Trots det är min åsikt att den nuvarande andra meningen i 6 

kap. 1 § BrB ger tillräcklig vägledning vid bedömningen av om ett deltagande är 

frivilligt eller inte. Visserligen kan osäkerhet uppstå vid passivitetsfall om deltagandet 

är ömsesidigt eller ofrivilligt, men denna osäkerhet skapar incitament till 

gärningsmannen att förvissa sig om hur det faktiskt ligger till med motpartens 

frivillighet. I praktiken har människor inte heller svårt att förstå avvisanden, utan 

tvärtom. Både män och kvinnor har en högt utvecklad förmåga att både framföra och 

förstå avvisanden, trots att det inte kommit till uttryck genom ord.105 Om målsäganden 

vid gärningstillfället är passiv eller visar dubbeltydiga signaler kan det därmed vara 

rimligt att kräva att gärningsmannen ställer en uttrycklig fråga eller på annat sätt 

försäkrar sig om motpartens frivillighet.  

                                            
 
104 Prop 2017/18:177 s 32. 
105 Se Leijonhufvud, Samtyckesutredningen. Lagskydd för den sexuella integriteten, s 89 f. 
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6.5 Sammanfattande slutsatser 
Det ovanstående visar att det i doktrinen finns olika uppfattningar för vilken 

lagstiftningsteknik som bästa skulle balansera intresset av att ge ett heltäckande skydd 

för den sexuella självbestämmanderätten med intresset av en förutsebar rättstillämpning.  

 

Min bestämda uppfattning är att det är tveksamt om en ren samtyckeslagstiftning, i 

vilken de omständigheter som negerar ett samtycke ges i motiven, uppfyller rimliga 

krav på förutsebarhet. Samtycke är ju ett normativt rekvisit som måste fyllas med 

innehåll. Det kan varken anses vara till fördel för rättstillämparen eller den enskilde att 

endast hänvisa till motiven vad gäller detta innehåll. Det sagda gäller i synnerhet när det 

rör sig om brott som kan resultera i mycket ingripande frihetsberövande åtgärder.  

 

En reglering med en kompletterande samtyckesbaserad bestämmelse hade varit en stark 

kandidat till samtyckeslagstiftning. I realiteten hade däremot bedömningen av om en 

straffbar gärning förelegat inte skiljt sig så mycket från den som görs med nuvarande 

konstruktion. Vidare finns skäl att påstå att fallen som omfattas av den första meningen 

är tillräckligt tydligt avgränsade om meningen endast tar sikte på fall där något uttryck 

för frivilligheten inte har lämnats.  Därutöver är min uppfattning att den normerande 

verkan som åsyftas med en samtyckeslagstiftning får starkare genomslag med 

nuvarande utformning av våldtäktsbrottet. En kompletterande reglering testar rekvisitet 

om bristande samtycke först i andra hand. Med andra ord – en sådan reglering har som 

ansvarsförutsättning att våld, hot eller utnyttjande förelegat innan dess att endast 

”samtyckesrekvisitet” prövas. En presumtion om att kvinnan är tillgänglig till dess att 

hon gör motstånd får således visst fotfäste i en sådan reglering. I nuvarande reglering är 

endast bristande frivillighet rättsfaktum. Våld, hot och utnyttjande tjänar endast som 

bevis som talar för eller emot frivillighet.106 Därmed blir presumtionen att kvinnan inte 

är tillgänglig förrän hon visar att hon vill delta.  

                                            
 
106 Det tål att diskuteras hur omständigheterna i den tredje meningen ska förstås utifrån bevisrättslig 

aspekt. Om det påstås att en våldtäkt har begåtts genom misshandel måste misshandeln rimligtvis 
bevisas. I sådant fall kan misshandeln framstå som ett rättsfaktum som behöver styrkas för att 
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Möjligen hade en grundkonstruktion som den vilken 2014 års sexualbrottskommitté 

föreslog varit att föredra. Genom slopandet av tysta eller inre samtycken hade ingen 

osäkerhet uppstått i passivitetsfall. Jag menar emellertid att den andra meningen ger 

tillräcklig vägledning för bedömningen av vad som utgör ett frivilligt deltagande och att 

det inte är ett orimligt att kräva att den som initierar en sexuell handling med en annan 

också försäkrar sig om att han eller hon vill delta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

deltagandet i den sexuella handlingen ska ses som ofrivilligt. Av lagtextens ordalydelse följer dock 
att omständigheterna inte är rekvisit eftersom de endast ska beaktas vid bedömningen av om ett 
deltagande varit frivilligt. Att behandla frågan närmare än så ligger tyvärr utanför mitt syfte. 
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7 Avslutande diskussion 
Under de senaste årtiondena har en ökad politisering av straffrätten skett. För att visa att 

statsmakten är handlingskraftig och att något görs mot brottsligheten har ibland lagar 

som försvagar rättssäkerhetsgarantier antagits.107 Är det nya våldtäktsbrottet baserad på 

frivillighet ett resultat av denna ökade politisering? Med andra ord – tummar 

samtyckesregleringen på rättssäkerhetsgarantier, i det här fallet legalitetsprincipen, för 

att lugna en oroad allmänhet?  

 

Passande nog trädde lagen i kraft 1 juli 2018 mitt under valrörelsen. Det är emellertid en 

utmaning att komma med några bestämda slutsatser rörande det nya våldtäktsbrottets 

förenlighet med legalitetsprincipens obestämdhetsförbud. Slutsatser grundande på en 

liberal hållning gentemot den nya frivillighetsbaserade våldtäktsbestämmelsen framstår 

lätt som alltför okritiska och lagstiftarvänliga, medan en strikt sådan istället kan framstå 

som verklighetsfrämmande.  Med det sagt har det i denna uppsats framhållits att 

frivillighetsrekvisitet är obestämt på så sätt att domstolen kan komma att värdera 

omständigheterna bakom ett handlade i efterhand, i synnerhet i fall då målsäganden 

bemöter en handling med passivitet. Vilka omständigheter som kan komma att få 

särskild betydelse går inte att utläsa på förhand, varför gränsen mellan en straffri och en 

straffbar gärning kan bli oförutsebar. Vidare har det betonats att våldtäktsbrottets 

grundkonstruktion är något tillkrånglad, vilket kan leda till oklarhet och mångtydighet 

gällande paragrafens tolkning och tillämpning. Däremot är min uppfattning att 

lagkonstruktionen inte klart strider mot legalitetsförbudets obestämdhetsförbud.  

 

Legalitetsprincipens obestämdhetsförbud innebär att en lag inte får utformas på så sätt 

att den lämnar öppet vad som omfattas av straffbudet. När det kommer till 

straffrättslagstiftning krävs att en föreskrift i möjligaste mån inskränker utrymmet för 

domstolarnas fria skön och domarens egna värderingar vid tillämpningen av lagen. Det 

sagda gäller i synnerhet vid sexualbrotten då sexualiteten är mångfacetterad och kan ta 

                                            
 
107 Asp m fl, Kriminalrättens grunder, s 56. 
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sig uttryck på många olika sätt. Legalitetsprincipen syftar således till att i rimlig 

utsträckning minska risken för att enskilda ska missta sig rörande omfattningen av en 

viss strafföreskrift. Intresset av förutsebarhet måste däremot alltid vägas mot andra 

intressen, bland vilka effektivitet är ett av dem.108 Den nya våldtäktsbestämmelsen har 

inte enbart som syfte att sända ett normativt budskap om att sex ska vara frivilligt, utan 

den ska också bidra till ett mer heltäckande skydd för varje individs rätt till sexuell 

integritet och självbestämmande. I sammanhanget är det därför nästintill omöjligt att 

fånga det straffvärda på ett rimligt sätt utan att överlämna ett visst utrymme för 

bedömning till domstolarna. Därutöver förändras synen på sexualiteten ständigt. I 

sammanhanget finns det därför ett intresse av att lagen ska kunna följa med i 

samhällsutvecklingen, vilket en alltför tung och stelbent utformning av lagen hade satt 

stopp för. Av lagstiftaren bör emellertid krävas att man tydligt anger riktlinjer för 

bedömningen av när ett deltagande inte är att anse som frivilligt. Utan sådana riktlinjer 

är det lätt att domarna utgår får sina egna värderingar om vilket deltagande i en sexuell 

handling som är rimligt att samtycka till.  

 

Slutligen är min ståndpunkt alltså att utformningen av den nya våldtäktsbestämmelsen 

ger tillräckligt tydliga riktlinjer för bedömningen av när ett deltagande inte är att anse 

som frivilligt. Trots lagens påvisade brister skulle det vara alldeles för långtgående att 

förklara våldtäktsbestämmelsen i strid med legalitetsprincipen. En lag utan 

tolkningssvårigheter är svårt, nästintill omöjligt, att undvika. Legalitetsprincipens 

obestämdhetsförbud ställer inte heller sådana krav på en strafföreskrift, utan en viss 

obestämdhet är tillåtet.  Den nya lagen balanserar därmed intresset av precision och 

rättssäkerhet med intresset av effektivitet på ett godtagbart sätt. Med det sagt ska det 

slutligen betonas att jag ser fram emot att följa rättsutvecklingen på området och se vad 

HD har att säga om det nya våldtäktsbrottet byggd på frivillighet.  

 

 

                                            
 
108 Se liknande resonemang av Asp, En principfråga – om relationen mellan legalitetsprincipen och 

behandlingen av straffrättsvillfarelse i modern straffrätt, s 64, som menar att effektivitet kanske är 
den mest självklara kandidaten av de värden som intresset av förutsebarhet måste balanseras mot.  
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