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Sammanfattning 

Debatten gällande hur den svenska våldtäktsbestämmelsen ska utformas har på-

gått under lång tid och är nu återigen uppe för diskussion. Vissa hävdar att tvångs-

rekvisitet i nu gällande våldtäktsbestämmelse måste ersättas med ett samtyckes-

rekvisit. Andra hävdar att bestämmelsen som den utformades efter reformen i juli 

år 2013 måste få tid att tillämpas innan det kan bli fråga om ytterligare en refor-

mation.  

Förespråkare för ett införande av en samtyckesbaserad våldtäktsreglering menar 

att en sådan utformning av lagstiftningen skulle stärka offrets ställning. Re-

gleringen skulle således förstärka skyddet för den personliga integriteten och 

självbestämmanderätten.  Förespråkare anser även att Sverige, genom att inte in-

föra ett krav på samtycke, bryter mot Europakonventionen. Förespråkare anser att 

EU i den så kallade Bulgariendomen slagit fast att det är nödvändigt att sexuella 

gärningar företagna utan samtycke blir straffade och att det sakna betydelse om 

offret gjort motstånd eller inte.  

Motståndare å andra sidan hävdar att en samtyckesbaserad våldtäktsbestämmelse 

skulle vara svårtillämpad och vansklig. Dels på grund av att själva begreppet sam-

tycke är svårdefinierat men även ett samtyckesrekvisit inte skulle täppa igen de 

luckor som finns i nu gällande våldtäktslagstiftning. Bevisproblematiken där ord 

står mot ord skulle således inte förbättras genom en regeländring utan samma pro-

blematik skulle fortfarande kvarstå. Inte helt otippat anser motståndare att Sverige 

inte alls bryter mot Europakonventionen. Detta motiveras utifrån bedömningen att 

Bulgariendomen riktar kritik mot det bulgariska rättssystemets tillämpning av 

lagstiftningen inte dess utformning i sig.  

Vid diskussioner gällande samtyckeslagstiftning riktas ljuset i många fall mot 

England och den engelska samtyckeslagstiftningens utformning. Motståndare an-

ser att den är värd att kritiseras eftersom den innehåller brister som inte är önsk-

värda i den svenska lagstiftningen. Den engelska versionen har därmed använts 

flitigt som argument för att ett införande inte är motiverat.  
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Syftet med examensarbetet har varit att utreda om Sverige bör införa en sam-

tyckeslagstiftning eller inte samt om en tvångsbaserad våldtäktsbestämmelse bry-

ter mot Europakonventionen. Syftet har även varit att för egen del utreda vart jag 

personligen står i frågan och hur jag kan motivera mitt eget ställningstagande ut-

ifrån relevant fakta.  

 

Förord 

Alla människor är tyvärr inte så lyckligt lottade i livet att de under sin uppväxt 

haft en människa i sitt liv som konstant stöttat dem i allt. Jag är dock en av de 

lyckligt lottade, vilket jag med glädje kan tacka min underbara mamma.  

När min mamma blev sjuk i cancer och under vintern år 2011 avled fick hon mig 

att lova att trots att det skulle bli kämpigt fick jag lov att studera färdigt och ta min 

efterlängtade juristexamen. Jag har snart uppfyllt mitt löfte och vill därmed tilläg-

na mitt examensarbete min älskade mamma. Tack för att du gjort mig till den jag 

är idag! 

Jag vill även passa på att tacka min underbara bror, styvfar och mina tre närmsta 

vänner som alltid ställer upp på mig. 

Även min handledare Håkan Westin är värd ett stort tack för all kompetent hand-

ledning och trots att han konstant glömde bort mig så blev det en färdig uppsats 

tillslut.      

 

Uppsala i mars 2014 

Annakarin Jannisa 
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1 Inledning 

Den 1 juli 2013 reformerades den svenska våldtäktsbestämmelsen i BrB 6:1 och 

då byttes bland annat det svårtillämpande rekvisitet hjälplöst tillstånd ut mot sär-

skilt utsatt situation, i syfte att förstärka skyddet för den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten. I förarbetet till de två senaste reformerna har man grund-

ligt behandlat frågan om Sverige istället bör införa en samtyckeslagstiftning. Slut-

ligen har lagstiftaren dragit slutsatsen att ett införande av en samtyckeslagstiftning 

i dagsläget inte är lämpligt. När Solna tingsrätt, i slutet på sommaren år 2013, 

släppte den friande domen i vad som idag kallas Tenstadomen blossade det åter-

igen upp en het debatt i media, bland gemene man och inom juristkåren. Det reso-

nerades att nu kanske tiden var mogen för ett införande av en samtyckesbaserad 

sexualbrottslagstiftning i svensk rätt. Sex månader senare släppte Lunds tingsrätt 

ytterligare en friande dom och diskussionen är i dagsläget hetare än någonsin.
1
 

Många visar sitt stöd för att den rådande tvång/omständighetslagstiftningen ska 

ersättas av en samtyckesbaserad lagstiftning. Frågan skulle flyttas, från om för-

övaren använt hot eller våld som ett medel för att utföra den sexuella handlingen 

eller om offret kan anses ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation, till att istället 

inriktas på bedömningen av om förövaren utfört den sexuella handlingen utan 

offrets samtycke.
2
  

Men åsikterna går fortfarande isär och motståndarna mot ett införande av en sam-

tyckesbaserad bestämmelse anser att den nuvarande, tämligen färska utformning-

en av, våldtäktsbestämmelsen måste få tid att utvecklas, tillämpas och utvärderas 

innan vi bör börja fundera på ytterligare en reformering av lagstiftningen.
3
  

Vissa hävdar att en samtyckeslagstiftning skulle förstärka och ge ett bättre skydd 

för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten medan andra argumente-

rar för att en sådan lagteknisk lösning skulle kunna äventyra rättssäkerheten och 

bryta mot vissa grundläggande principer. Åsikterna går även isär radikalt när det 

                                                             
1
 Prop. 2012/13:111 s. 24ff.  

2
 Prop. 2012/13:111 s. 17ff. 

3 Prop. 2012/13:111 s. 26.  
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kommer till frågan om nu gällande våldtäktsbestämmelse med krav på tvång, och 

inte samtycke, strider mot Sveriges åtaganden gentemot Europakonventionen.
4
  

Undersökningar har visat att attityderna i det engelska samhället inte skiljer sig 

nämnvärt från det svenska, trots att den engelska våldtäktsregleringen är samtyck-

esbaserad. Vad man därmed kan fråga sig är om det spelar någon roll om våld-

täktsbestämmelsen är tvångs- eller samtyckesbaserad eller om det istället krävs en 

attitydförändring hos rättstillämparen för att täppa igen de luckor i lagstiftningen 

som anses finnas.
5
 

 

1. 1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda om Sverige bör ersätta sin tvångsbaserade våld-

täktsbestämmelse med en lagstiftning baserad på samtycke och om Sveriges med-

lemskap i EU innebär att vi inte har något val.  

Uppsatsen har följande frågeställningar: 

1. Bör det införas en samtyckeslagstiftning i den svenska sexualbrottslagstiftningen? 

- Vilka för- respektive nackdelar finns det med en sexualbrottslagstiftning baserad 

på samtycke? 

- Skulle en samtyckeslagstiftning bryta mot några grundläggande principer inom 

den svenska straffrätten? 

- Vore det helt fel att påstå att den svenska sexualbrottslagstiftningen redan ställer 

upp ett krav på samtycke? 

- Hur skulle en samtyckeslagstiftning utformas? 

2. Bryter Sverige mot Europakonventionen och därmed mot sina åtaganden gent-

emot EU om vi inte inför en samtyckeslagstiftning?  

 

                                                             
4
 Prop. 2012/13:111 s. 17ff.  

5 Prop. 2004/05:45 s. 38. 
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1.2 Metod och material  

Metoden som har använts är den traditionella rättsdogmatiska metoden, vilket 

innebär studier av lagtext, förarbeten, doktrin och praxis. Den svenska sexual-

brottslagstiftningens två inledande paragrafer samt förarbeten kommer att studeras 

för att finna argument för och emot en samtyckeslagstiftning. För att belysa fråge-

ställningarna ur ett allsidigt perspektiv har jag även studerat doktrin. Den engelska 

rätten har vidare studerats i syfte att se hur en lagstiftning baserad på samtycke 

kan utformas och tillämpas. I mitt urval av praxis har jag valt att studera några 

specifika rättsfall som är av intresse för min frågeställning.  

Slutligen har domen M.C. v Bulgaria studerats tillsammans med sexualbrottslag-

stiftningens förarbeten i syfte att besvara den avslutande frågan, om Sverige ge-

nom att inte införa en samtyckeslagstiftning bryter mot Europakonventionen. Jag 

har sedan använt doktrin för att ytterligare belysa olika perspektiv och inställning-

ar till domens betydelse för den svenska sexualbrottslagstiftningen.    

 

1.3 Avgränsningar och disposition 

Jag har valt att belysa frågorna i uppsatsen utifrån perspektivet att det är kvinnan 

som är offret och mannen som är förövaren. Uppsatsen är avgränsad till att enbart 

behandla oaktsamhetsbrott i mindre utsträckning.  

Uppsatsens disposition är följande: 

Kapitel två inleder uppsatsen med en tillbakablick på den svenska sexualbrottslag-

stiftningens historia, med början från tiden före 1734- års lag fram till reformen år 

2005. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en inblick i hur många gånger lagstift-

ningen reformerats samt vad som ändrats vid varje reformeringstillfälle. Kapitlet 

ska även ge läsaren en vink om hur synen på sexualbrott varit i ett historiskt per-

spektiv.  

Kapitel tre innehåller en redogörelse för hur våldtäktsbestämmelsen ser ut i 

svensk rätt efter reformen som skedde första juli år 2013. I kapitlet redogörs även 

för lagstiftningens skyddsintresse samt könsneutraliteten. Kapitel fyra behandlar 
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sedan samtyckeslagstiftningen och hur diskussionen angående ett införande har 

förts i förarbeten och doktrin.  

I kapitel fem behandlas frågan om en samtyckeslagstiftning skulle bryta mot någ-

ra grundläggande principer och i kapitel sex återfinns sedan en redogörelse för hur 

en samtyckeslagstiftning skulle kunna tillämpas. För att visa hur en tillämpning av 

en samtyckeslagstiftning skulle kunna se ut har jag i kapitlet använt mig av tre 

fall, två hämtade från verkligheten och ett fiktivt.   

Det sjunde kapitlet innehåller en redogörelse för om det kan sägas att Sverige re-

dan har ett samtyckesrekvisit där tre rättsfall presenteras för att styrka tesen. I ka-

pitel åtta återfinns sedan en komparativ analys av den engelska samtyckeslagstift-

ningen i syfte att visa på en rättsordning där detta tillämpas, samt hur sam-

tyckeslagstiftningen är konstruerad i England. 

Uppsatsens nionde kapitel är inriktat på EU perspektivet och hur den svenska sex-

ualbrottslagstiftningen påverkas av Sveriges medlemskap i den Europeiska unio-

nen. I kapitlet redovisas den så kallade Bulgariendomen och vad den kan ha för 

inverkan på svensk sexualbrottslagstiftning. Det tionde kapitlet innehåller en re-

dogörelse av för- och nackdelar med en samtyckeslagstiftning och uppsatsen av-

slutas i det elfte kapitlet med en analys/diskussion.      

 

2 Våldtäktsbestämmelsen i svensk sexual-

brottslagstiftning  

2.1 Historia 

För att lättare förstå utformningen av våldtäktsbestämmelsen i svensk sexual-

brottslagstiftning samt för att förstå samtyckets roll i våldtäktssammanhang och de 

problem som kommer att berörs i denna uppsats är det nödvändigt att göra en hi-

storisk tillbakablick. Detta främst med anledning av att utformningen av lagstift-

ningen har sin speciella historiska förklaring.   
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2.1.1 Våldtäktsbestämmelsens utveckling 

Sedan medelstidens landslagar följt av 1734 års lag och ända fram till dagens da-

tum har våldtäktsbestämmelsen varit under så gott som ständig utveckling och 

reformation. Trots den ständiga reformationen och det faktum att lagstiftningen på 

området reformerades så sent som första juli 2013 är lagstiftningen åter igen uppe 

för diskussion, denna gång angående om Sverige bör införa en samtyckeslagstift-

ning. Att just våldtäktsbestämmelsen ständigt står under reformation beror till stor 

del på att gällande lagstiftning så gott som aldrig står i fas med den snabba sam-

hällsutvecklingen inom området.   

För att kunna ta ställning till om en samtyckeslagstiftning bör införas i svensk rätt 

eller inte är det bra att ha en helhetsbild av utvecklingen av våldtäktsbestämmel-

sen samt hur den är utformad idag. En historisk tillbakablick kommer därför att 

göras följt av en redogörelse av den lagstiftning på området som trädde ikraft för-

sta juli 2013. 

 

2.2 Tiden före 1734- års lag 

Vid tiden för landskapslagarnas tillkomst ansågs kvinnan omyndig och fadern var 

hennes målsman fram tills den dagen kvinnan gifte sig. I och med att kvinnan 

gifte sig övergick målsmannaskapet till den äkta mannen som därefter bestämde 

över hennes egendom och hade även rätt att aga henne. Under 1200- talet instifta-

des vad man kallade för fridslagarna som innefattade en lag om kvinnofrid, dessa 

var en form av ordningslagar som var ägnade att behålla friden i samhället. I dessa 

kvinnofridslagar stadgades ett förbud mot våldtäkt samt kvinnorov och skulle 

fungera som ett skydd för familjens kvinnor mot andra män.
6
  

Våldtäkt ansågs vid tiden runt 1400- talet som ett mycket grovt brott som var 

straffbelagt med döden. Våldtäkt sågs inte på 1400- talet som ett brott mot den 

utsatta kvinnan utan som ett brott mot den äkta mannen, vilket hade sin förklaring 

                                                             
6 SOU 1995:60 s. 95. 
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i att kvinnan ägdes av mannen. Detta egendomsbrott sågs som en grov kränkning 

mot mannen och ansågs skada hans ära och heder.
7
  

Ett mer enhetligt rättssystem började växa fram under 1600- och 1700- talet men 

även en förändrad syn på samhället och relationen mellan män och kvinnor. Sy-

nen på kvinnans sexualitet ändrades eftersom man kom underfund med att kvin-

nan kunde bli gravid utan att känna sexuellt begär. I och med detta växte tanken 

att kvinnan skulle akta sig för mannens starka begär och drifter och det blev svåra-

re för kvinnor att få rätt i våldtäktsmål. Det blev allt vanligare att skulden lades på 

kvinnan och hennes uppträdande samtidigt som männen ursäktades på grund av 

den starka manliga driften. Det var helt enkelt så att mannen fick lov att få utlopp 

för sin sexualitet, sina drifter och sitt begär på något sätt och då fick kvinnan helt 

enkelt tåla att bli tagen mot sin vilja.
8
 

 

2.3 Våldtäktslagstiftningen enligt 1734- års lag 

Mycket av 1734- års lag var byggd på tidigare lagstiftning och praxis och var till 

stor del influerad av gamla testamentet. I 1734- års lag var det stadgat att allt sex-

uellt umgänge utanför äktenskapet var förbjudet, det var med andra ord inte möj-

ligt att bli våldtagen inom äktenskapet av sin äkta man. Lagstiftningens skyddsin-

tresse var inte att skydda den enskilda kvinnans sexuella integritet, utan att upp-

rätthålla samt värna om äktenskapet som institution. Att våldta en kvinna enligt 

äldre våldtäktslagstiftning var det samma som att åsidosätta normerna gällande 

äktenskapsbildning. Inom äktenskapet hade således mannen äganderätt över kvin-

nans sexualitet och reproduktionsförmåga, vilket hade betydelse för egendoms-

överföringen mellan olika släkter. Samhället på 1700- talet ansåg att en fri sexua-

litet var ett hot mot samhällets grundvalar, eftersom en fri sexualitet skulle betyda 

ändrade egendomsförhållanden mellan släkterna. Detta eftersom utomäktenskap-

liga barn då skulle vilja vara med och ta del av släktens jordegendom.
9
  

                                                             
7 Granström, Den onda cirkeln, s. 131ff.  
8 Jacobsson, sexuella revolutionen. 
9 Jansson, Kvinnofrid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800, s 227, 

230, 255, 294f, Ohlander och Strömberg, Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från 

vikingatid till nutid, s. 24, 79f, 126ff, Wennberg, våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 114. 
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Män som ingick äktenskap med den våldtagna kvinnan sonade således sitt brott 

eftersom man ansåg att kvinnan genom giftermålet givit mannen ett generellt sam-

tycke till sexuellt umgänge som då inte skett mot hennes vilja. Även trolovning 

och löfte om ingående av äktenskap skapade ett generellt samtycke till sexuellt 

umgänge med kvinnan.
10

  

Kyrkan hade vid stiftandet av 1734- års lag ett starkt inflytande och ansåg att sex-

uella förbindelser utanför äktenskapet var fel. Kyrkans inställning till sexuella 

förbindelser var inspirationskällan till horbrottet som återfanns i Missgärningsbal-

ken. Det fanns därmed en risk att kvinnor som anmälde våldtäkt skulle utsättas för 

argument att de varit villiga till det sexuella umgänget med mannen och anklagel-

sen angående våldtäkt kunde då omvandlas till misstanke om hor. Detta resultera-

de i att runt slutet på 1700 – talet presumerades samtycke i våldtäktsmål allt mer 

så fort kvinnan i målet inte kunde anses kysk och ärbar. Kvinnor som ansågs ha 

böjelse för otukt eller som tidigare haft sexuella förbindelser utanför äktenskapet 

kunde således inte bli våldtagna eftersom det i dessa mål ansågs finnas en presum-

tion för samtycke.
11

  

Beviskravet för våldtäkt var ställt högt och kvinnan fick lov att ropa på hjälp och 

genast tala om vad som hänt henne. Det var mannen som ansågs vara initiativtaga-

ren till sexuellt umgänge och det var sedan kvinnans uppgift att ge tillåtelse eller 

inte. Hade kvinnan således inte aktivt stoppat eller visat mannen att hon inte ville 

presumerades samtycke. Som bevis för våldtäktsansvar räckte inte att kvinnan 

uppvisande skador och att hon gjort aktivt motstånd. För våldtäktsansvar krävdes 

det uppgifter om att hon var ärbar, gift eller trogen sin man, vilka var uppgifter 

som talade för att hon inte givit något samtycke och att det sexuella umgänget 

därmed skett mot hennes vilja.
12

    

Våldtäkt skulle juridiskt sett ske emot kvinnans vilja och i 1734 års lag återfanns 

brottet i 22 kapitlet Missgärningsbalken med följande lydelse: 

Om qwinnofrid 

                                                             
10 Jansson, Kvinnofrid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800, s. 125, 

225f, Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 115.  
11 Jansson, Kvinnofrid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800, s. 302, 

Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 115.   
12Jansson, Kvinnofrid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800, s. 194, 

240, 255f, Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 115f. 
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1 § ”Tager man qwinno med wåld, och emot hennes wilja främjar sin onda lusta, 

och warder lagligen thertil wunnen; miste lifwet…” 

2 § ”Nu är qwinna wåldtagen, och gifwer thet ej genast tilkänna, och kärer ej ther 

å wid nästa Häradsting, eller inom en månad in för Rätten i staden; hafwe sedan ej 

macht at öfwer wåldet klaga, ther hon ej laga förfall wiser.” 

3 § ”Hwar som med wåld tager och bortförer annars mans hustru, eller fästeqwin-

no, mot hennes wilja; miste lifwet, äntå at han henne ej häfdadt hafwer. Kommer 

häfd ther til; hafwe ock förwerkadt alt sitt lösa gods.”
13

 

 

2.4 Våldtäktslagstiftningen enligt 1864- års lag 

I 1864- års lag var det fortfarande tillåtet för en gift man att tilltvinga sig sexuellt 

umgänge med sin fru genom våld eller hot. Brottets funktion var att skydda äkten-

skapets helgd. Tillika 1734- års lag ställde 1864- års lag upp ett krav på att våld-

täkten skett mot kvinnans vilja och omfattade inte homosexuella förbindelser.
14

 

Under tillämpningen av 1864 års lag förstärktes den rådande synen att endast är-

bara och kyska kvinnor skyddades av bestämmelsen och användande av våld eller 

hot omfattades enbart av brottsbestämmelsen då det används som ett medel för 

otukt.
15

 Otukt var förenat med stark vanära och alla sexuella förbindelser utanför 

äktenskapet var otillåtna och kriminaliserade som sedlighetsbrott. Horbrottet åter-

fanns i 1864 års lag under äktenskapsbrott då det ansågs ligga i samhällets intresse 

att skydda och värna om äktenskapet. Kvinnor som enligt vad som stadgas i 1864- 

års lag, ägnade sig åt hor- och sedlighetsbrott i de fall mannen vid utövandet av 

otukt använt våld mot henne kunde inte bli hedersvärda brottsoffer. Detta på 

grund av att dessa kvinnor inte ansågs ha någonting emot gärningen och rekvisitet 

”mot kvinnans vilja” var därmed inte tillämpligt.
16

 

                                                             
13 Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 114f. 
14 Carlén, Kommentar öfver Strafflagen, s. 278, Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, 

s 116. 
15  Med otukt menades sexuella förbindelser utanför äktenskapet.  
16Carlén, Kommentar öfver Strafflagen, s. 278, Bergendal, Lärobok i rättskunskap för blivande 

landsfiskaler III, s. 327f, Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s 116f. 
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Våldtäktsbestämmelsen i 1864- års lag innebar därmed att ett samtycke uteslöt 

straffbarhet och omfattade även de samtycken som inte uttryckts. Detta innebär att 

om förövaren med rimlighet skulle kunnat anta att ett samtycke förelåg så kan 

mannen inte dömas för våldtäkt på grund av bristande uppsåt.
17

 

I 1864- års lag löd bestämmelsen gällande våldtäktsbrottet enligt följande och 

återfanns i Strafflagens 15:e kapitel: 

 12 § ”Tager man qvinna med våld och, emot hennes vilja, med henne öfvar otukt, 

eller tvingar man henne dertill genom hot, som innebär trängande fara; varde 

dömd till straffarbete från och med sex till och med tio år. Fick qvinnan af den 

gerning svår kroppsskada; dömes till straffarbete på lifstid eller i tio år: ljöt hon 

deraf döden; miste gerningsmannen lifvet eller dömes till straffarbete på lifstid.”
18

 

Enligt Strafflagen 15:12 var våldtäkt då någon tog kvinnan med våld och mot 

hennes vilja utövade otukt med henne eller tvingade henne därtill genom hot som 

innebar trängande fara. Handlingens grund skulle ligga i att tillfredställa könsdrif-

ten och fullbordad otukt ansågs föreligga då könsorganen vidrört varandra. Det 

krävdes även att våldet som utövats varit så pass grovt att det omöjliggjort för 

kvinnan att utföra ett effektivt motstånd, exempelvis att kvinnan bundits, mottagit 

slag som varit så pass hårda att de verkat bedövande, eller om hon av annan an-

ledning varit så pass utom sig av smärta att hon var medvetslös. Det krävdes att 

våldet skulle vara absolut och hade kvinnan givit efter för att hon ansåg att mot-

ståndet var förgäves och agerat passivt under övergreppet så kunde förövaren inte 

dömas för våldtäkt. Kravet på absolut våld skapade svårigheter i rättstillämpning-

en och tvingade domstolen att tillämpa bestämmelserna rörande rättstridigt tvång 

för att inte tvingas frikänna de tilltalade. Rekvisitet om hot innebar att hotet som 

riktats mot kvinnan skulle innebära trängande fara och skulle vara omedelbart och 

av allvarligt slag. Det krävdes dock att hotet innebar en sådan fara för kvinnan att 

det skulle krävas mer än vanlig själsstyrka för att hotet skulle kvalificera händel-

sen som våldtäkt.
19

 

                                                             
17 Hagström, Svensk straffrätt föreläsningar andra band, s. 368f, Wennberg, Våldtäkt med eller 

mot kvinnans vilja, s. 116f.  
18 Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 116. 
19 Hagströmer, Svensk straffrättföreläsningar andra band, s. 364, 366f, Beckman m.fl., 

Kommentarer till Brottsbalken I, 2:a upplagan, s. 219.  
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I 1864- års lag ser brottet sexuellt utnyttjande för första gången dagens ljus och en 

kvinna som befunnit sig i yrsel, sömn eller vanmakt ansågs därmed inte varit ka-

pabel att ge något samtycke. Dock ansågs ett samtycke som förmedlats innan 

kvinnan hamnat i detta tillstånd ha ansvarsfriande verkan.
20

  

Bestämmelsen hade följande lydelse: 

15 § ”Har någon öfvat otukt med qvinna, den der, honom veterligen, befans i yr-

sel, sömn eller vanmakt, så att hon saknade bruket af fri vilja eller var ur stånd att 

sig värja, och hade han ej i det tillstånd henne försatt; dömes till straffarbete från 

och med två till och med sex år…”
21

 

Någon straffbestämmelse som kriminaliserade försöksbrottet fanns över huvudta-

get inte. Problemet medförde att lagstiftaren år 1937 tvingades införa en ny para-

graf i Strafflagen. Den nya bestämmelsen utgjorde en lindrigare form av våldtäkt 

som förbjöd sexuellt umgänge mot kvinnans vilja men som inte framtvingat ge-

nom våld eller hot. Straff enligt en lindrigare straffskala kunde därmed utdömas 

när den tilltalade använt annat våld än det som stadgas i srafflagen 15:12 för att 

utöva otukt med kvinnan. Den nya stadgan i SL 15:15a kunde således även till-

lämpas på försöksbrott. Föräktenskapliga förbindelser avkriminaliserades år 1918 

och när dödsstraffet avskaffades år 1921 ändrades straffet till att efter år 1937 in-

nefatta ett straffmaximum från fyra till sex år. I övrigt ägde inga större föränd-

ringar rum gällande våldtäktsbestämmelsen under 1900 – talets första hälft. Vida-

re var våldtäkt ett angivelsebrott som preskriberades efter 6 månader.
22

  

 

2.5 Brottsbalkens införande år 1965 

I början av 1960- talet insåg man att straffrätten utvecklades utomordentligt fort 

och nya idéer stod i strid med äldre föreställningar gällande bland annat straffets 

utformning och hur brottslingar skulle behandlas. Detta skedde i en sådan stor 

utsträckning att lagen kunde tyckas stå inför en total omvandling och man ansåg 

                                                             
20 Bergendal, Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler III, s. 327 Wennberg, Våldtäkt med 

eller mot kvinnans vilja, s. 117f. 
21 Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 117f. 
22NJA II 1942 s. 314, Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 117f  
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att lagstiftningen behövde upptas i en lag med sådan fasthet som bara en balk 

kunde utgöra.
23

  

I och med BrB:s införande ägde en stor förändring rum och lade grunden för en 

ny syn på sexuella övergrepp. I BrB valde man att lägga fokus på offret och det 

påtalades att syftet med lagstiftningen var att skydda den sexuella integriteten 

istället för äktenskapet. Vad man kan säga är att 1965- års brottsbalk i vart fall var 

ett skydd för den ärbara kvinnans sexuella integritet. Även om syftet nu främst var 

att skydda kvinnans integritet och självbestämmanderätt präglades fortfarande 

lagstiftningen av den föråldrade synen att förtappade kvinnor, alltså icke ärbara 

kvinnor, inte förtjänade samma skydd av lagstiftningen. Hade kvinnan gjort när-

manden mot mannen, uppträtt lockande eller om offret och förövaren var gifta 

eller tidigare haft sexuellt umgänge med varandra så var detta omständigheter som 

var förmildrande. Mannens förfarande utgjordes då av den mildare graden av sex-

uellt utnyttjande, nämligen våldförande.
24

 

Ytterligare en nyhet i BrB:s våldtäktsbestämmelse, som kom att bli mycket om-

diskuterat, var att våldtäkt nu även kunde begås inom äktenskapet. I den nya BrB 

var det inte längre tillåtet för mannen att med våld tvinga sin fru att ha sexuellt 

umgänge med honom. Hela vägen gick lagstiftaren dock inte i denna fråga efter-

som våldtäkt inom äktenskapet skulle falla inom bestämmelsen för våldsförande 

eftersom parterna hade ett förhållande med varandra. Skillnaden mellan våldtäkt 

och våldförande var inte en art- utan en gradskillnad. Våldförande istället för 

våldtäkt kunde bli aktuellt då kvinnan uppmuntrat eller tillåtit en viss grad av 

närmanden eller om hon underlåtit att tillkalla hjälp om det funnits en sådan möj-

lighet. Många var mycket kritiska till att våldtäkt kunde förövas inom äktenskapet 

eftersom det kunde utnyttjas av kvinnan i bland annat utpressnings- och trakasse-

ringssyfte. Resultatet skulle enligt Regeringsrådet Klackenbergs åsikt kunna bli att 

hela våldtäktsbegreppet urlakas. Departementschefen var dock av en annan upp-

fattning, han ansåg att sett till kvinnans sexuella frihet som även den följt med 

                                                             
23 Prop. 1962:10 s. B6. 
24 SOU 1953:14 s. 228, 231ff, Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 119f. 
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utvecklingen, så skulle det vara stötande att inte även kriminalisera våldtäkter som 

begicks inom äktenskapet.
25

  

Våldtäktsbrotten förändrades även genom att våldtäkt skulle begränsas till att avse 

framtvingande av samlag istället för otukt. Det krävdes inte heller att samlaget 

hade fullbordats för att klassas som våldtäkt, utan det räckte med att mannens age-

rande resulterat i att könsorganen berört varandra. I betänkandet till lagstiftningen 

sades det dock att det inte behöver innebära något mindre lidande för kvinnan att 

tvingas till andra sexuella övergrepp, men dessa övergrepp kunde inte anses lika 

kränkande som ett fullbordat samlag.
26

 

I brottsbeskrivningen fanns det inte längre något krav på att gärningen skulle ha 

skett emot kvinnans vilja och man tar avstånd från det tidigare kravet på absolut 

våld. Detta innebar att våldtäktsbestämmelsen i nya BrB inte krävde ett så pass 

massivt våld att kvinnans motstånd sattes ur stånd. Vad man krävde enligt den nya 

BrB var att förövaren som medel för att kunnat våldta kvinnan använt våld av den 

sorten som avses med ” våld å person” det vill säga samma som i paragrafen gäl-

lande rån. Att sära på kvinnans ben med sin kroppstyngd skulle med andra ord 

vara fullt tillräkligt. Klackenberg å sin sida ansåg att den grad av våld, för att in-

rymmas inom begreppet våldtäkt, måste kräva mer våld än en sådan ringa kraftan-

strängning från mannens sida. Hot som innebär trängande fara var samma hot som 

kunde utgöra råntvång. Med detta menar man en fara som innebär omedelbart 

förestående våld av allvarligare sort och som skulle gälla liv eller hälsa eller annat 

mer betydelsefullt intresse.
27

   

Eftersom det i och med 1965- års BrB inte längre ställs något krav på att över-

greppet ska ha skett ”mot kvinnans vilja” så bör samtycke inte längre ha någon 

relevans vid bedömningen av om en otillåten gärning, i detta fall våldtäkt, har 

begåtts. Det bör således inte längre finnas någon straffrättslig grund för det. Har 

förövaren genom hot eller våld tvingat offret till samlag är händelsen att bedömas 

som våldtäkt, frågan om samlaget skett med samtycke är således inte längre rele-

vant. Uppseendeväckande är dock att detta resonemang lever kvar i praxis. 

                                                             
25 Prop. 1962:10, s. B 157-158 och SOU 1995:60, s. 98, Wennberg; Våldtäkt mot kvinnans vilja, s. 

119f, Beckman m.fl., Kommentar till Brottsbalken I, 2:a upplagan, s . 220 
26 Beckman m.fl., Kommentar till Brottsbalken I, 2:a upplagan, s. 217 
27 Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 120, Beckman m.fl., Kommentar till 

Brottsbalken I, 2:a upplagan , s. 219f 
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Efter införandet av 1965- års BrB så kunde relevansen av ett samtycke prövas på 

två olika sätt dels utifrån den allmänna ansvarsfrihetsgrunden samtycke som stad-

gas i BrB 24:7 och dels genom tolkning av brottsrekvisitet för våldtäkt i BrB 6:1. 

Enligt vad som stadgas i BrB 24:7 krävs det för att utgöra ett giltigt samtycke att 

detta lämnats frivilligt det vill säga utan inflytande av fysiskt eller psykiskt tvång. 

Det innebär att ett giltigt samtycke inte kan lämnas när offret påtvingas ett samlag. 

Inte heller går det att aktualisera försvarlighetsgrunden när det förekommit våld 

som är grövre än exempelvis ringa misshandel. Offret måste således inte bara ha 

samtyckt till den sexuella handlingen utan, även till att förövaren använt våld eller 

hot, det krävs således samtycke till hela brottet. Frågan som man därmed bör stäl-

la sig är vem som överhuvudtaget skulle samtycka till att bli våldtagen.
28

 

Alternativt kan man välja att pröva hur ett samtycke påverkar tolkningen av 

brottsrekvisiten för våldtäkt. Efter införandet av 1965- års BrB uppställs det ett 

rekvisit på tvång för att gärningen skulle bedömas som våldtäkt. Det innebär att 

kravet på tvång skulle anses uppfyllt trots att offret samtyckt till samlaget, vilket 

hänger samman med tvång inte kan definieras som handlande mot någons vilja. 

Detta eftersom tvång är ett styrinstrument vilket i sig fråntar den tvingade en möj-

lighet att välja andra alternativ än just det alternativ som påtvingas dem. Därmed 

kan det inte anses uteslutet att offret i vissa fall tvingas göra något denne egentli-

gen inte har något emot, alternativt väljer att göra något som offret kanske egent-

ligen inte vill. Kan begreppet inte sägas utgöra handlande i strid med offrets vilja, 

så förutsätter inte heller begreppet tvång att ett inre motstånd hos offret övervinns. 

Slutsatsen blir därmed att man vid en prövning av relevansen av ett samtycke i 

dessa två alternativ kommer fram till samma resultat.
29

 

Våldtäkt fortsatte att vara ett angivelsebrott och preskriptionstiden på sex månader 

ändrades inte, men åklagaren kunde om det var påkallat ur allmän synpunkt väcka 

åtal. Att våldtäkt skulle fortsätta vara ett angivelsebrott påkallades av den anled-

ningen att hänsyn skulle tas till lidandet hos de kvinnor där åtal väcktes mot deras 

vilja.
30

   

                                                             
28Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 286, SOU 1988:7 s. 106, Wennberg, Våldtäkt med eller mot 

kvinnans vilja, s. 122f.  
29 Wennberg i JT 1993-94 s. 422 f, Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 122. 
30 Beckman m.fl., Kommentar till Brottsbalken I, 2:a upplagan, s. 252, Prop.1962:10, s C195 
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Våldtäktsbestämmelsen placerades i BrB 6:1 och hade följande lydelse: 

”Tvingar man kvinna till samlag genom våld å henne eller genom hot som innebär 

trängande fara, dömes för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst tio år. Lika 

med våld anses att försätta kvinnan i vanmakt eller annat sådant tillstånd. 

Är brottet med hänsyn till kvinnans förhållande till mannen eller eljest att anse 

som mindre grovt, dömes för våldförande till fängelse i högst fyra år.”
31

 

 

2.5.1 1982- års sexualbrottskommitté  

1982- års sexualbrottskommitté var kritisk till vissa delar av den nya sexual-

brottslagstiftningen. Sexualbrottskommittén ansåg att hur offret uppträtt före 

övergreppet bör sakna betydelse. Vad som istället bör vara avgörande är om för-

övaren inte respekterat att kvinnan sagt nej och därigenom kränkt hennes person-

liga och sexuella integritet. Om man grundade lagstiftningen efter de synsätt som 

lagts fram av sexualbrottsutredningen så skulle fokus hamna på hur kvinnan upp-

trätt och inte på själva övergreppet. Lagstiftningen skulle enligt sexualbrottskom-

mittén kunna bli felaktigt samt snedvridet och det vore skadligt att inrikta utred-

ningen på kvinnans förehavanden, istället för att lägga all fokus på förövarens 

tidigare förehavanden. Skulden skulle flyttas från gärningsmannen till kvinnan 

och hon skulle därmed få utstå ytterligare påfrestningar, klander från omgivningen 

och obehagliga och påträngande frågor både under förundersökningen och av för-

svaret under själva huvudförhandlingen.
32

   

Handlingar som kunde jämföras med påtvingat samlag så som samlagsliknande 

rörelser mot kvinnans könsorgan, tvång att utföra oralsex eller att föra in främ-

mande föremål i slidan skulle även det omfattas av våldtäktsbestämmelsen. Våld-

täktslagstiftningen skulle vara könsneutral man ansåg att det inte fanns någon an-

ledning att göra skillnad på hetero- och homosexuella övergrepp och man ville 

införa en straffskala innefattande brottet grov våldtäkt. Preskriptionstiden på sex 

månader skulle avskaffas och angivelsekravet skulle tas bort.
33

  

                                                             
31 Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 120. 
32 SOU 1982:61, s. 68-72. 
33 SOU 1982:61, s. 70f, 148. 
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2.6 Reformeringen av Brottsbalken år 1984 

En del av de förslag till ändringar i våldtäktsbestämmelsen som sexualbrottskom-

mittén lade fram år 1982 ledde till ändringar i lagstiftningen. Lagstiftningen an-

sågs vara för snäv och departementschefen ansåg att man borde utvidga definitio-

nen av våldtäkt eftersom det fanns andra sexualhandlingar än samlag, som sett till 

den kränkning offret får utstå, är lika straffvärda. Departementschefen syftade 

främst på anala och orala samlag, men även andra sexualhandlingar som med led-

ning av omständigheterna skulle kunna jämföras med samlag. Vad som då skulle 

beaktas var om övergreppet hade medfört smärta för den utsatte eller om det på-

gått under en längre tid. Bestämmelsen skulle även bli könsneutral.
34

 

Efter ändringen skulle kvinnan i alla situationer ha rätt att själv bestämma över sin 

sexualitet. Hennes vilja att inte ha sexuellt umgänge eller samlag skulle respekte-

ras och bedömningen skulle ske helt oberoende av hennes leverne och vilken rela-

tion kvinnan tidigare haft till förövaren. I praxis kom man dock även fortsätt-

ningsvis att anse att ett samtycke uteslöt ansvar och då även hans felaktiga tro att 

han innehaft sådant samtycke. Vilket enligt det då rådande synsättet innebar att 

man grundande sin åsikt på kvinnans tidigare leverne och reformen slog därmed 

inte igenom i praxis. I HD kom man även fortsättningsvis att fråga sig om kvinnan 

samtyckt eller inte och man kan tolka det så att HD använder avsaknaden av sam-

tycke som ett bevisfaktum som används som en sorts hjälpfaktum för att domsto-

len ska kunna konstatera att kravet på att samlag framtvingast med våld eller hot. I 

den mening att våld och hot kan ha använts i fall då kvinnan samtyckt till samlag, 

kan inte avsaknaden av samtycke tyda på att något våld eller hot inte har före-

kommit vilket gör att resonemanget HD förde var bristfälligt.
35

   

Genom 1984- års ändring upphävdes lagstiftningen gällande våldförande eftersom 

kvinnans agerande före övergreppet och det faktum att hon eventuellt hade ett 

förhållande till motparten skulle sakna all betydelse. I förarbetena till 1984- års 

lag angavs tydligt att om en kvinna sagt nej till sex så skulle det i alla situationer 

respekteras.
36

 

                                                             
34 Prop. 1983/84:105, s. 15ff.  
35 NJA II 1982 s. 144f, Wennberg, Våldtäkt med eller mot kvinnans vilja, s. 122f. 
36 Prop. 1983/84:105, s. 15 ff, 68 
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Våldtäktsbestämmelsen i BrB 6:1 fick följande lydelse: 

”Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge 

genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som träng-

ande fara, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Lika med 

våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. 

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt 

att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.  

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. 

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas, om våldet var livsfar-

ligt eller om den som begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig 

sjukdom eller annars visat särskild råhet.”
37

 

 

2.6.1 Kvinnovåldskommissionens utredning år 1993 

Kvinnovåldskommissionen tillträddes för att, i uppdrag av regeringen, göra en 

översyn över frågor gällande våld mot kvinnor utifrån ett kvinnoperspektiv. När 

kommissionen tillträdes krävdes det ett ökat stöd och hjälp till de kvinnor som 

utsatts för våld och andra övergrepp, men även preventiva åtgärder för att kunna 

förebygga problemet. Kommissionens uppgift var att särskilt studera den proble-

matik som fanns gällande våldtäktsbestämmelsen och därefter ge ett förslag på en 

eventuell ändring. Kommissionen ansåg att våldtäktsbestämmelsen fortfarande 

byggde allt för mycket på äldre tids kränkande kvinnosyn och att den gav uttryck 

för en bristande syn på jämställdhet mellan könen.
38

 

Kommissionen ansåg att våldtäktsbestämmelsen skulle fortsätta att vara könsneu-

tral men att bestämmelsen som den var utformad enligt 1984- års BrB inte spegla-

de verkligheten på ett tillfredställande sätt. Kommissionen ansåg att det mer klart 

måste framgå att de dominerande fallen gällande våldtäkt är då en man förgripit 

sig på en kvinna. Den förändring kommissionen förespråkade var att vissa sexuel-

la handlingar som inte kunde anses vara jämförbara med samlag även de skulle 

klassas som våldtäkt. Vid domstolens bedömning ansåg kommissionen att vikten 

                                                             
37 Prop. 1983/84:105, s. 3f. 
38 SOU 1995:60, s. 277ff.  
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inte skulle läggas på handlingen, utan mer på handlingens kränkande art. Det an-

sågs att begreppet vanmakt borde tas bort ur bestämmelsen eftersom den uppfattas 

som ålderdomlig och inte ändamålsenlig. Termen vanmakt ville kommissionen 

byta ut mot medvetslöshet eller hjälplöst tillstånd. Slutligen ville kommissionen 

införa en ny straffbestämmelse, nämligen kvinnofridsbrottet, som skulle medföra 

att gärningen inte skulle behöva preciseras i tid och rum utan fullt tillräckligt vore 

att det fanns bevis för att handlingarna upprepats under en tidsperiod.
39

  

 

2.7 Reformeringen av Brottsbalken år 1998 

Efter kvinnovåldskommissionens betänkande var det åter igen dags för en ändring 

av våldtäktsbestämmelsen. Det beslutades att rekvisitet för våldtäkt skulle utvid-

gas i enlighet med kvinnovåldskommissionens uttalande till att omfatta samlag 

eller annat sexuellt umgänge som är jämförligt med påtvingat samlag. Sexuellt 

umgänge och vanmakt ersattes dock inte, då regeringen ansåg att några skäl för en 

ändring inte fanns. Samlaget eller annat sexuellt umgänge jämförligt med 

påtvingat samlag skulle ha kommit till genom tvång och förövaren skulle haft 

uppsåt.
40

  

För att rekvisitet tvång skulle anses uppfyllt krävdes det att förövaren använt våld 

eller hot som innebar trängande fara. Det våld som krävdes för att rekvisitet skulle 

vara uppfyllt var vad man rubricerade som ” våld å person” exempelvis misshan-

del och andra former av fysiskt betvingande. Genom att tvinga offret till kroppslig 

rörelse exempelvis genom att tvinga isär offrets ben, ansågs fullt tillräckligt. 

Ringa våld är således tillräckligt för att händelsen ska rubriceras som våldtäkt 

efter reformen år 1965.
41

  

Med rekvisitet hot som innebär eller framstår som trängande fara vilket används 

som ett medel för våldtäkt ska utgöra hot i samma mening som vid råntvång. Ho-

tet ska innebära fara för omedelbart föregående våld av allvarlig art och innebära 

angrepp mot liv och hälsa eller annat betydelsefullt intresse. Någon verklig fara 

krävs dock inte utan det räcker att den utsatte upplever att denne befinner sig i 

                                                             
39 SOU 1995:60, s, 277ff , 304ff.  
40 Prop. 1997/98:55, s. 89ff.  
41 Holmqvist m.fl., Brottsbalken, en kommentar Del 1, Studentutgåva 2, s. 264f. 
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trängande fara. Hotet behöver inte vara riktat till offret utan även annan person 

och behöver inte heller direkt ha uttalats för att tvångsrekvisitet ska anses upp-

fyllt.
42

 

Med begreppet vanmakt eller annat sådant tillstånd menade man att offret drab-

bats av fullständig brist på kroppskontroll och befinner sig i ett tillstånd där denne 

är oförmögen att göra motstånd, exempelvis varit medvetslös, väldigt berusad 

eller sovande.
43

  

Begreppet samlag har inte definierats i lagtexten men med samlag avsåg man va-

ginalt samlag men det krävs inte att det fullbordats eller att något inträngande 

hade skett. Att könsorganen berört varandra var fullt tillräkligt. Med sexuellt um-

gänge om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheter i övrigt 

är jämförlig med påtvingat samlag, innebar att det krävdes en avsikt att väcka eller 

tillfredställa den sexuella driften hos någon av parterna eller båda två. Handlingen 

skulle ha samlagsliknande karaktär och kunde exempelvis vara anala och orala 

samlag. Omständigheterna vid det enskilda fallet skulle dock vara avgörande om 

händelsen föll under straffansvar enligt den då rådande bestämmelsen.
44

 

Brottet är indelat i tre grader: mindre allvarlig, normalgraden och grov våldtäkt, 

och för straffansvar krävdes det att förövaren hade uppsåt. Det subjektiva rekvisi-

tet uppsåt skulle täcka alla objektiva rekvisit. Vilket innebar att förövaren skulle 

vara införstådd med att samlaget skedde genom att han med våld tvingade kvin-

nan.
45

  

Våldtäktsbestämmelsen i BrB 6:1 fick följande lydelse: 

”Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår 

som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt um-

gänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i 

övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två 

                                                             
42 Holmqvist, m.fl., Brottsbalken, en kommentar Del1, Studentutgåva 2, s. 265f, Prop. 

1983/84:105, s. 18f. 
43 SOU 2001:14 s. 49. 
44 Holmqvist, m.fl., Brottsbalken, en kommentar Del 1, Studentutgåva 2, s. 262f, SOU 2001:14 s. 

48f 
45 Holmqvist, m.fl., Brottsbalken, en kommentar Del 1, Studentutgåva 2, s. 261ff. 
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och högst sex år. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat så-

dant tillstånd. 

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt 

att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år. 

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. 

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas, om våldet var livsfar-

ligt eller om den som begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig 

sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller 

annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.”
46

 

I BrB 6:2 införde man en bestämmelse om sexuellt tvång. Bestämmelsen skulle 

vara subsidiär i förhållande till BrB:s 6:1 angående våldtäkt. Sexuellt tvång förut-

satte att offret förmåtts till sexuellt umgänge genom olaga tvång. Med sexuellt 

tvång menades att förövaren med våld eller hot tvingat offret att tåla, göra eller 

underlåta något. Var det istället frågan om våld å person eller hot som innebär 

trängande fara skulle BrB 6:1 istället tillämpas. BrB 6:2 inriktade sig på händelser 

med lindrigare våld men det krävdes att offrets motstånd genom våldet hade över-

vunnits.
47

  

BrB 6:2 gällande sexuellt tvång hade följande lydelse: 

”Den som, i annat fall än som avses i 1§, genom olaga tvång förmår någon till 

sexuellt umgänge, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.  

Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet eller om brottet 

annars är att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse, lägst sex 

månader och högst fyra år.”
48

 

 

2.8 Reformeringen av Brottsbalken år 2005 

År 2005 var det återigen dags för en ny lydelse av våldtäktsbestämmelsen och 

omfattande förändringar gjordes både innehålls- och strukturmässigt. Syftet bak-

                                                             
46 Prop. 2004/05:45 s. 7f.  
47 Holmqvist m.fl., Brottsbalken. En kommentar del I, sjunde upplagan, s 271f 
48 Prop. 2004/05:45 s. 8. 
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om reformationen var att öka skyddet mot sexuella kränkningar, men man ansåg 

att även den sexuella integriteten och självbestämmanderätten behövde förstärkas 

ytterligare. Vad som förändrades i BrB 6:1, från den tidigare lydelsen, var bland 

annat att tillämpningsområdet för vad som kunde anses utgöra våldtäkt utvidga-

des. Begreppet sexuellt umgänge ersattes med sexuell handling och begreppet 

vanmakt ersätts av hjälplöst tillstånd och ett lägre krav ställs för att brottet ska 

betraktas som grovt. Syftet bakom förändringen var att ytterligare förstärka själv-

bestämmanderätten och den sexuella integriteten. Våldtäktsbrotten blev även ge-

nom reformationen ett sammansatt brott, vilket betyder att det krävdes både ett 

tvång och att en sexuell handling hade företagits. Men även att det uppsåtliga som 

konstituerar våldtäktstvång konsumeras av det sammansatta brottet.
49

 

Våldtäktsbestämmelsen i BrB 6:1 fick följande lydelse: 

”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 sexu-

ell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt 

är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex 

år. 

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

ling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt ut-

nyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drog-

påverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn 

till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheter-

na vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst 

fyra år. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 

våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är 

grovt ska särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller 

om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller 

                                                             
49 Prop. 2004/05:45 s. 1, 41ff.  
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om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat sär-

skild hänsynslöshet eller råhet”
50

 

Sexuell handling skulle i stort sett ha samma innebörd som sin föregångare sexu-

ellt umgänge, men med ett större tillämpningsområde. Det ställs inte upp några 

begränsningar som tidigare angående kön, sexualitet eller om det funnits någon 

relation mellan förövare och offer, inte heller görs det någon skillnad om gärning-

en begåtts inom eller utom äktenskap.
51

  

Enligt bestämmelsen skulle samlag omfatta vaginala, orala och anala samlag samt 

när det förs in fingrar, föremål eller knytnäve i underlivet samt anus eller att ona-

nera åt någon annan. Vidare ställs inga krav på sädesutlösning eller inträngande 

utan det räcker att könsorganen berör varandra. Med jämförlig sexuell handling 

menades att det ska ha förekommit sådan kränkning som är jämförbar med det 

som kan upplevas vid ett påtvingat samlag. Hit hör orala och anala samlag, infö-

rande av föremål eller fingrar i anal och vagina samt jämförbara handlingar. Be-

röringen skulle vara av tydlig sexuell karaktär av offrets kropp med det egna 

könsorganet eller vise versa och ha en någorlunda varaktig karaktär. Handlingens 

mål skulle vara att väcka sexuell drift hos någon part och vars avsikt var att krän-

ka offrets sexuella integritet.
52

 

Den grad av våld eller hot som krävdes för att anses ha använts som ett medel för 

att tvinga till sig samlag eller sexuell handling var den grad av våld som anges i 

BrB 4:4 st. 1 men. 1, olaga tvång, fullt tillräckligt. Vilket innefattade våld som 

exempelvis misshandel, sära på benen, knuffas, rycka och slita i personen, hålla 

fast eller tynga ner med sin egen kroppstyngd. Det krävdes inte längre våld, eller 

hot om våld riktat mot liv och hälsa, utan även mindre hot var tillräckliga för att 

grunda ansvar för våldtäkt. Hotet behövde som tidigare inte vara uttalat och kunde 

vara riktat till annan. Det krävdes inte heller att något motstånd hade gjorts från 

offrets sida, utan det var fullt tillräckligt att offret på annat sätt klargjort att hon 

inte deltog frivilligt.
53

  

                                                             
50 Prop. 2004/05:45 s. 7f.  
51 Holmqvist, m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 1, sjätte upplagan, 6kap., 6:1ff 
52 Prop. 2004/05:45 s. 135ff, Holmqvist, m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 1, sjätte 

upplagan, 6kap., 6:1ff 
53 Prop. 2004/05:45 s. 134.  



31 
 

Bestämmelsen gav även ett skydd för personer som genom att befinna sig i ett på 

något sätt hjälplöst tillstånd inte hade förmågan att skydda sin sexuella integritet. 

Inom begreppet hjälplöst tillstånd föll situationer där offret befann sig i en situa-

tion där denne rent fysiskt inte kunde värja sig eller på grund av psykiska omstän-

digheter hade svårt att skydda sig. Bedömningen skulle ske ur ett helhetsperspek-

tiv och flera omständigheter tillsammans kunde skapa hjälplöst tillstånd. Vad som 

krävdes var att utnyttjandet skett otillbörligen och den sexuella handlingen skulle 

vara ägnad som ett angrepp på offrets sexuella integritet. Bedömningen gjordes 

från en objektiv grund och det krävdes att förövaren hade använt offrets hjälplösa 

tillstånd som ett medel för att uppnå sitt syfte. Det krävdes således ett orsakssam-

band mellan deltagandet i gärningen och det hjälplösa tillståndet.
54

  

BrB 6:2 gällande sexuellt tvång hade följande lydelse: 

”Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång för-

mår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till 

fängelse i högst två år. 

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § 

andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt 

sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande 

av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret 

eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet.”
55

 

Bestämmelsen om sexuellt tvång avsåg att träffa händelser där den sexuella hand-

lingen hade framtvingats genom ett annat tvång än vad som stadgats för våldtäkt 

enligt BrB 6:1. Gällande sexuellt tvång var det de utpressningshot som stadgades i 

BrB 4:4 st. 1 men. 2 som var tillämpligt. Händelsen kunde även rubriceras som 

sexuellt tvång om den sexuella handlingen inte kunde kvalificeras som våldtäkt 

enligt BrB 6:1, i de fall förutsättningarna i övrigt var uppfyllda.
56

 

                                                             
54 Prop. 2004/05:45, s. 137,  NJA 2004 s. 231.  
55 Prop. 2004/05:45, s. 8f. 
56 Prop. 2012/13:111, s. 17. 
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3 Våldtäktsbestämmelsen i svensk rätt idag 

Den första juli år 2013 utvidgades våldtäktsbrottet ytterligare. Vad som ändrats 

från tidigare gällande lagstiftning är att allvarlig rädsla införts och hjälplöst till-

stånd har ersatts av särskilt utsatt situation.
57

 

Särskilt utsatt situation är då offret har klart begränsad möjlighet att freda sin sex-

uella integritet eller undgå att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp. Bedömningen 

av om det förelegat en särskilt utsatt situation ska grundas på situationen i sin hel-

het och de omständigheter domstolen kan komma att behöva beakta är hänförliga 

såväl till offrets person som till yttre omständigheter. För straffansvar krävs det 

inte att offret helt saknar förmåga att kontrollera sitt handlande eller värja sig, utan 

det kan vara flera omständigheter som tillsammans skapar en utsatt situation. 

Rekvisitet allvarlig rädsla har främst införts som rekvisit i den nya våldtäktsbe-

stämmelsen för att det inte ska råda någon tvekan om att passivitetsfallen hädanef-

ter omfattas av straffansvar.
58

 

Syftet bakom reformeringen av våldtäktsbestämmelsen var att man ansåg att det 

fanns ett behov av ett förstärkt skydd eftersom sexuella övergrepp utgör en väldigt 

allvarlig integritetskränkning. Alla ska enligt regeringen ha rätt till respekt för den 

personliga och sexuella integriteten och genom tydlig lagstiftning på området 

måste vi därför värna om den sexuella självbestämmanderätten. En stark och väl-

utvecklad lagstiftning är enligt lagstiftaren det enda sättet att förebygga och be-

kämpa sexuella övergrepp. Det finns därför skäl att fortlöpande beskåda utveck-

lingen på området och vara uppmärksam på om den befintliga lagstiftningen är 

tillräcklig och ändamålsenlig. I annat fall bör den genast ses över.
59

 

Det huvudsakliga syfte med reformationen var att åtgärda de brister som upp-

täckts i den tidigare lagstiftningen. Den främste av dessa brister är tillämpningen 

av begreppet hjälplöst tillstånd och en utbredd uppfattning är att man i praxis ställt 

ett för högt krav på begreppet. När det varit fall gällande berusade eller annars 

drogpåverkade offer har begreppet hjälplöst tillstånd inneburit att det utan någon 

stödbevisning varit väldigt svårt att både utreda ärendet, men även att få förövarna 

                                                             
57 Prop. 2012/13:111, s. 24. 
58 Prop. 2012/13:111, s. 30. 
59 Prop. 2012/13:111, s. 26. 
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lagförda. Detta gäller även övergrepp där offret haft en psykisk eller fysisk funk-

tionsnedsättning och där ärendet på grund av den snäva tillämpningen många 

gånger har tvingats läggas ner i ett allt för tidigt stadium. Genom studier av praxis 

har det framkommit att omständigheter gällande offrets person exempelvis offrets 

berusning, varit avgörande för om denne befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd istäl-

let för yttre omständigheter som det varit tänkt.
60

 

En brist som behövde ses över var den gällande passivitetsfallen, även kallad fro-

zen- fright, situationer där offret mött övergreppet med passivitet. Detta för att 

komma undan med så lindriga skador som möjligt eller för att kroppen på grund 

av rädsla skärmat av sig. I dessa fall, där varken tvång eller utnyttjande har före-

kommit, har brottet inte tidigare klassats som grövre än sexuellt ofredande i de fall 

handlingen utförts mot offrets vilja. Regeringen ansåg att denna brist fick lov att 

täppas igen och att det efter lagändringen skulle vara möjligt att bedöma även pas-

sivitetsfallen som allvarliga sexuella övergrepp.
61

    

Regeringen är övertygad om att denna ändring kommer täppa igen de brister som 

funnits i den tidigare lagstiftningen på området och man anser att det utan tvekan 

kan anses att den nya utvidgningen av sexualbrottslagen lever upp till den stan-

dard som Europadomstolen slog fast i Bulgariendomen.
62

 

Från och med första juli 2013 har BrB 6:1 följande lydelse:  

”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 sexu-

ell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, 

döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 

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

handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt 

utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berus-

ning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller 

annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation. 

                                                             
60 Prop. 2012/13:111, s. 26f.  
61 Prop. 2012/13:111, s. 27.  
62 Prop. 2012/13:111, s. 31. 
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Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheter-

na vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst 

fyra år. 

 Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov 

våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är 

grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art 

eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet 

eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet”
63

 

Även brottet sexuellt tvång i BrB 6:2, som redovisats ovan, utvidgades i motsva-

rande mån genom reformationen. Bestämmelsen i BrB 6:2 ska tillämpas i de fall 

någon genomfört en annan sexuell handling än de som faller in under BrB 6:1: s 

tillämpningsområde. Detta genom att otillbörligt utnyttja offret på grund av med-

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

kroppsskada, eller psykisk störning eller om offret av annan orsak med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.
64

 

Vid en bedömning av utvecklingen från införandet av 1965 års BrB fram till re-

formeringen år 2013, kan det konstateras att lagstiftningen har blivit mer och mer 

könsneutral i takt med att samhället fått en mer öppen syn på sexualiteten. Våld-

täktsbestämmelsen tillämpas dock fortfarande övervägande i situationer där en 

man våldtagit en kvinna och det bör därmed, kan det rimligtvis tyckas, inte heller 

kunna krävas att den är helt könsneutral. Sedan BrB:s införande har lagstiftning-

en, trots stora protester till en början, helt frångått tanken på att det skulle vara 

tillåtet att med våld eller hot tvinga din make/maka till sexuella handlingar och 

dessa handlingar utgör idag våldtäkt.  

I reformationen som skedde år 2013 har förändringarna varit mer lagtekniska, i 

syfte att utvidga bestämmelsen, så att fler fall kan inrymmas inom BrB 6:1 och 

därmed rubriceras som våldtäkt. Detta har man valt att göra för att ytterligare 

kunna förstärka den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Vad som 

tydligast går att se utvecklingsmässigt från BrB:s införande år 1965 är att man 
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hela tiden arbetat för att förstärka lagstiftningens skyddsintresse. Vidare kan det 

tyckas att lagstiftningen varit med och bidragit till att kvinnan blivit mer jämställd 

mannen och nu ses som en egen individ och inte en materiell ägodel.    

 

3.1 Skyddsintresset och könsneutralitet 

Efter en historisk genomgång av våldtäktsbestämmelsens framväxt i svensk rätts-

historia går tankarna till om bestämmelsen kan anses vara könsneutral och vad 

den genom historien haft för skyddsintresse.  

Vilket är och har tidigare varit skyddsintresset med sexualbrottslagstiftningen och 

kan man påstå att den är könsneutral?  

Så sent som fram till de stora förändringar som skedde i och med brottsbalkens 

införande år 1965, har våldtäktsbrottets primära skyddsintresse varit att värna och 

upprätthålla äktenskapet som institution. När förövaren våldtog en kvinna ansåg 

man att förövaren, mannen, åsidosatte normerna kring äktenskapsbildningen.  Det 

betydde att våldtog förövaren en ogift kvinna så försämrades hennes chanser på 

äktenskapsmarknaden. Var kvinnan gift bröts makens monopol över hennes sexu-

alitet, men även reproduktivitet.  Att det som följd av våldtäkterna föddes utomäk-

tenskapliga barn fick sedan konsekvenser för egendomsöverföringen mellan släk-

ter.  Detta skulle i sin tur sätta samhällets grundvalar ur spel eftersom männens 

förfogande över jordegendom skulle inskränkas.
65

 

I och med BrB:s entré år 1965 hade tankebanorna istället börjat inriktas mot att 

det bör vara kvinnans sexuella integritet som ska skyddas istället för äktenskapets, 

i mina ögon var det männens äganderätt som hade skyddats. Men från och denna 

reform skyddades till en början i vart fall den ärbara kvinnans sexuella integritet.
66

 

Historiskt har således sexualbrottets skyddsintresse varit familjen och ordningen i 

samhället, men jag är nog beredd på att säga mannens ära. Mot slutet av 1800- 

talet började man dock mer anse att sexualbrottet kränkte kvinnans frihet. Genom 
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brottsbalkens införande flyttades skyddsintresset från den personliga friheten till 

den sexuella integriteten. 

I dag är våldtäktsbestämmelsens skyddsintresse den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten. Bestämmelsen ska således utgöra ett straffrättsligt skydd 

för vuxna att slippa utsättas för allvarliga sexuella kränkningar.  Syfte med be-

stämmelsen är att motverka förekomsten av sexuella övergrepp och kränkningar, 

samt påverka våra värderingar genom att sexualbrott är en gärning som måste 

bekämpas. Dock vill lagstiftaren inte, som enligt äldre sexualbrottslagstiftning, 

längre påverka vuxna människors frivilliga sexualliv.  Varje person, efter 15 år 

fyllda, ska således ha rätt till sexuellt självbestämmande över sin kropp och sexua-

litet.
67

 

Vid våldtäktsbestämmelsens uppkomst var det bara kvinnor som kunde våldtas, 

homosexuella föll således helt utanför lagens skyddsområde. Den enda sexuella 

handlingen som kunde lede till att man straffas för våldtäkt, fram till år 1984, var 

när en man tvingade en kvinna till samlag. Genom lagändringen år 1984 blev 

våldtäktsregleringen könsneutral eftersom den därefter omfattade samlag och 

därmed jämförligt sexuellt umgänge och kunde efter år 1984 utgöra både anala 

och orala samlag.  Idag ska sexualbrottslagstiftningen således vara könsneutral till 

sin utformning och tillämpning.
68

 

Själv skulle jag vilja påstå att själva utformningen av lagtexten må vara könsneu-

tral, men det går ändå inte att frångå det faktum att i de allra flesta fall är det 

kvinnor som utsätts för sexualbrott och förövaren är i många fall män. Vad man 

därmed bör fråga sig är om våldtäktsbestämmelsen verkligen kan vara helt köns-

neutral. Eller om den rent av behöver tillämpas till förmån för kvinnor för att på 

området öka jämställdheten mellan könen. 

 

 

 
                                                             
67 SOU 2010:71 s. 52.  
68 Prop 2012/13:111 s. 109, SOU 2010:71 s. 52. 



37 
 

4 Samtyckeslagstiftning  

I detta kapitel har jag för avsikt att redovisa hur diskussionen sedan slutet på 

1990- talet fram tills reformationen år 2013 har sett ut angående införande av en 

samtyckeslagstiftning i svensk rätt.  

 

4.1 1998 års sexualbrottskommitté  

1998 års sexualbrottskommitté fick i uppdrag att utreda om våldtäktsbestämmel-

sen skulle kräva brist på samtycke istället för våld eller hot vid ansvar för våld-

täkt. I uppdraget ingick även att analysera och redovisa för- respektive nackdelar 

med ett sådant införande i svensk rätt.
69

 

I och med 1998- års reformering av BrB skedde som tidigare nämnts en utvidg-

ning av våldtäktsbrottet. Enligt den nya våldtäktsbestämmelsen så skulle bedöm-

ningen därefter mer inriktas på kränkningens art än på själva sexualhandlingen. 

Just kränkningen av offrets vilja är ett speciellt kännetecken för våldtäktsbrottet 

och det var av vikt att kränkningen lyftes fram vid sexualbrott. Ett ökat fokus på 

just kränkningen skulle medföra att man skulle kunna hävda att sexuellt umgänge 

utan offrets samtycke, oberoende av om detta skett under tvång, skulle kunna ut-

göra sexualbrott. Sett till passivitetsfallen skulle kravet på tvång för att skapa 

våldtäktsansvar kunna hindra att övergreppet lagfördes, eftersom forskning hade 

visat att många offer underkastar sig övergreppet. En samtyckesreglering skulle 

kunna vara en naturlig förutsättning för utvecklingen på området av den straff-

rättsliga synen av brottet, vilket skulle kunna medföra en förstärkning av offrets 

ställning ibland annat dessa fall.
70

  

En samtyckesreglering skulle även kunna vara ett bra stöd för kvinnor som utsätts 

för övertalningsförsök eller andra starka påtryckningar som ett medel för att de 

ska gå med på samlag eller andra sexuella handlingar som de i själva verket inte 

alls vill delta i. En samtyckesreglering skulle överensstämma med det allmänna 

rättsmedvetandets principiella syn på vad som utgör en våldtäkt. Dock skulle frå-
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gan om det fanns ett samtycke till det sexuella umgänget kunna bli en central frå-

ga i brottsutredningen i dessa fall med en lagstiftning baserad på samtycke.
71

  

Inte heller trodde man att en samtyckesreglering gällande våldtäktsbrottet skulle 

öka allmänpreventionen. Detta skulle enligt sexualbrottskommitténs mening vara 

att sätta allt för stor tilltro till straffrätten trots att lagens uppgift är att ha norme-

rande verkan och att kriminaliseringen ska ha moralbildande och moralförstär-

kande effekter. Främst med tanke på att kravet på tvång enligt praxis är uttunnat.
72

 

Sexualbrottskommittén trodde inte att en samtyckeslagstiftning skulle förstärka 

kvinnans rättsställning, utan snarare att den skulle kunna påverka våra normer på 

ett sätt som inte varit avsikten. Den skulle istället kunna påverka jämställdheten 

mellan män och kvinnor negativt. Tillämpningen av en samtyckesreglering skulle 

kunna innebära att offrets handlande och uppträdande före, efter och under gär-

ningstillfället skulle kunna hamna i centrum vid en rättslig process och medföra 

att diskussionen fokuseras på en tanke om att offret får skylla sig själv. Man trod-

de att offrets klädsel vid tillfället, deras agerande och tidigare sexuella vanor eller 

om parterna tidigare haft samlag skulle kunna få mer fokus om vi införde en sam-

tyckesreglering. Vilket var något brottsoffermyndigheten ställde sig tvekande till, 

de ansåg att ett sådant resonemang var ologiskt. Ett samtycke sitter inte i offrets 

kläder, beteende eller eventuell tidigare relation med förövaren eftersom det alltid 

skulle var parternas skyldighet att förvisa sig om att ett samtycke fanns.
73

 

Samtyckeslagstiftningen skulle medföra betydande tillämpningssvårigheter efter-

som sexualitet har många olika sidor, både inom hetero- och homosexuella för-

bindelser varierar det sexuella umgänget. Man såg svårigheter med en sam-

tyckeslagstiftning när det kom till frågan att skydda berusade och prostituerade. 

Att kräva att offret klart och tydligt ska ha visat sitt bristande samtycke ansågs 

vara ett orimligt krav eftersom underkastelse, som bevisats vara mycket vanligt 

vid övergrepp, lätt skulle kunna blandas ihop med ett samtycke.
74

  

I enlighet med systematiken BrB bygger på så skulle det inte vara lämpligt att 

införa en samtyckeslagstiftning. Eftersom den skulle bryta synsättet att förövarens 
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motiv, handlingar och avsikter är det som ska stå i centrum vid en bedömning av 

om denne begått ett brott eller inte och hur det i så fall ska rubriceras. Risken med 

en samtyckeslagstiftning är att offret skulle hamna i centrum och dennes handlan-

de, avsikter och motiv skulle istället för förövarens vara avgörande för målets ut-

gång. Kommittén var orolig över att en samtyckeslagstiftning skulle uttunna styr-

kan i våldtäktsbegreppet, eftersom våldsanvändningen som ett medel att tvinga till 

sig sexuellt umgänge ansetts vara bland de värsta angreppen.
75

  

De skäl som talade för en samtyckesbaserad lagstiftning var enligt kommittén inte 

tillräckligt starka för att man skulle vilja bryta ett synsätt som varit rådande under 

sådan lång tid. Att införa en portalparagraf i sexualbrottslagstiftningen skulle bry-

ta mot systematiken i BrB och man trodde att det skulle minska tillämpningen av 

straffbestämmelserna avseende grövre sexualbrott. Användningen och tolkningen 

av begreppet samtycke i en våldtäktslagstiftning skulle vara svår att förena med 

allmänna regler om samtyckets betydelse i straffrätten. Begreppet samtycke skulle 

bli svårdefinierat och som en följd av det skulle bevissvårigheter kunna uppkom-

ma. Vad som skulle bli ett problem var hur en eventuell förövare skulle ha möj-

lighet att freda sig mot ett tyst bristande samtycke. Vidare skulle det vara språkligt 

fel att kalla brottet våldtäkt om det inte fanns något krav på våld eller hot.
76

 

Att förövaren ska behöva freda sig mot ett bristande samtycke som inte varit utta-

lat menar Brottsoffermyndigheten inte skulle bli något problem, eftersom vi har 

en hög utvecklad förmåga att både framföra och förstå avvisanden. Det är inbe-

gripande avvisanden som inte innehåller ordet nej. Brottsoffermyndigheten anför-

de i sitt uttalande att det inte var kvinnornas kommunikationsförmåga som borde 

ifrågasättas, utan mäns brist på att förstå när kvinnor avvisar sex. Mot ett införan-

de läggs det även fram skäl som att Norden inte längre skulle ha en enhetlig rätts-

tradition, samt att man sett hur samtyckesregleringen i England tagit form och de 

brister som finns i deras samtyckesbaserade lagstiftning.
77
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4.2 Övervägandet vid 2005 års reform    

Regeringens förslag på ny straffbestämmelsen angående våldtäkt som lades fram 

skulle inte innehålla något rekvisit angående bristande samtycke, trots att ett så-

dant införande skulle ses som en naturlig utveckling av den straffrättsliga synen 

på området. Det ansågs fortfarande finnas för mycket som talade emot ett införan-

de. Det fanns en rädsla hos lagstiftaren att ett införande skulle medföra att föröva-

ren åberopade till sitt försvar att det förelegat ett tyst samtycke. Utredningen skul-

le därmed kunna inriktas i för stor grad till att handla om offret och dennes bete-

ende vid tillfället för övergreppet. Att för mycket fokus hamnar på brottsoffret vid 

processen istället för på förövaren har redan hårt kritiserats och därför var man 

inte så villig att införa ett samtyckesrekvisit som man trodde skulle kunna förstär-

ka detta.
78

   

Ur domen M.C. mot Bulgarien, härefter Bulgariendomen, anser vissa att det går 

att utläsa följande krav: För att Sverige inte ska bryta mot Europakonventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Euro-

pakonventionen) så är vi skyldiga att införa en lagstiftning som innebär att varje 

sexuell handling som inte bygger på samtycke ska vara straffbar. Dock finns det 

även de som anser att Sverige redan genom befintlig lagstiftning uppfyllde de 

krav som EU, genom sitt uttalande i Bulgariendomen, uppställde på medlemslän-

derna. Det läggs även fram att EU i Bulgariendomen prövade ett specifikt fall och 

ett specifikt lands rättssystem, något som medförde att försiktighet måste råda 

gällande att dra generella slutsatser av EU:s uttalande i domen. Något krav på att 

utforma svensk rätt enligt visst specifikt sätt finns därmed inte. Det kommer gås 

djupare in på vad EU:s uttalande i Bulgariendomen skulle kunna ha för effekter 

för svensk rätt senare i uppsatsen.
79

 

Flera motioner har efter 2005- års reform väckts med yrkanden om utvärdering 

och förändring av lagstiftningen. Man har önskat fördjupande analyser av Bulga-

riendomen och dess innebörd för Sverige att införa en samtyckeslagstiftning. Mo-
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tionerna har dock avvisats med hänvisning till att man planerade att följa upp den 

nya sexualbrottslagstiftningen men att detta inte bör skyndas fram.
80

   

 

4.3 Övervägandet vid reformen ”En skärpt sexualbrottslagstift-

ning”  

Vid reformarbetet ”En skärpt sexualbrottslagstiftning” diskuterade man åter igen 

om det skulle införas en samtyckeslagstiftning baserad på samtycke istället för 

tvång som grund för straffansvar. Uppe för diskussion låg även frågan om det 

istället för att införa en lagstiftning helt baserad på samtycke istället borde införas 

en samtyckesbaserad straffbestämmelse i BrB 6:3, vilken skulle vara subsidiär till 

bestämmelsen om våldtäkt och sexuellt tvång.
81

 

Angående införandet av en samtyckeslagstiftning anförs det i propositionen att en 

helt samtyckesbaserad lagstiftning gällande våldtäktsbrotten inte bör införas. 

Ställningstagandet motiverades med att en sådan reglering skulle medföra bevis-

problem. Den skulle lämna öppet för svåra bedömningar för domstolen gällande 

parternas vilja och avsikter samt om och i så fall hur dessa kommit till uttryck. 

Det ansågs finnas ett problem för hur parterna i efterhand skulle kunna redogöra 

för det aktuella förhållandet vid händelsen och hur tankegångarna hade gått. Ar-

gument lades fram om att en samtyckesreglering skulle bidra till oförutserbarhet i 

hur sexualbrottsmål ska bedömas och under en lång övergångsperiod leda till om-

fattande tolkningssvårigheter för rättsväsendet. Därmed ansågs det att det finns 

anledning att ta en försiktig hållning i frågan angående införande av en samtyck-

esbaserad lagstiftning, men även i frågan gällande ett helt nytt och centralt brotts-

rekvisit i sexualbrottslagstiftningen byggt på samtycke. Särskilt eftersom man 

anser att de resultat man är ute efter genom införande av samtycke kan uppnås 

genom att modifiera nu gällande bestämmelse. Under reformationsarbetet fram-

fördes återigen även åsikten att det ansågs klart olämpligt att överge den rådande 
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regleringen gällande sexualbrott för en modell som man inte kunde antas vara 

klart bättre än den vi redan har.
82

 

Det anförs i propositionen att dagens reglering redan tar sikte på att skydda varje 

individs personliga och sexuella självbestämmanderätt och utgångspunkten är att 

detta även ska gälla fortsättningsvis. Detta eftersom skyddandet av självbestäm-

manderätten är en kärna i dagens sexualbrottslagstiftning. Vid en bedömning hu-

ruvida om ett sexualbrott har begåtts anser man att dagens lagstiftning redan tar 

hänsyn till om ett frivilligt samtycke har förelegat eller inte. Bedömningen av om 

sexualbrottslagstiftning bör baseras på tvång eller samtycke ska därmed bedömas 

utifrån vilken modell som framstår som mest rättssäker och ändamålsenlig för att 

på bästa sätt uppnå syftet med kriminaliseringen. För att motivera ett införande av 

en helt ny lagstiftning krävs det att den nya framstår som klart bättre än den rå-

dande samt att det vid beslutet tas hänsyn till Sveriges internationella åtaganden.
83

  

Det var även vissa remissinstanser som såg på ett införande av en samtyckesre-

glering med positiva ögon och anförde att en sådan skulle stärka det rättsliga 

skyddet för barn mellan 15 och 18 år. De ansåg även att inga av de nackdelar som 

redovisats i sig skulle utgör sådana svårigheter att ett införande av en sam-

tyckeslagstiftning bör uteslutas. Någon samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning 

beslutades dock inte att införas i och med reformeringen. Man valde istället att 

ändra bland annat rekvisitet hjälplöst tillstånd till att istället utgöra särskilt utsatt 

situation och införde begreppet allvarlig rädsla i en lagstiftning även fortsätt-

ningsvis baserad på tvång.
84

  

Istället för att införa en samtyckeslagstiftning baserad helt på samtycke övervägde 

lagstiftaren möjlighet att istället införa en samtyckesbaserad straffbestämmelse i 

BrB 6:3. Bestämmelsen skulle benämnas sexuellt övergrepp och kriminalisera 

genomförandet av en sexuell handling företagen med en person utan dennes tillå-

telse. BrB 6:3 skulle vara subsidiär till BrB 6:1 gällande våldtäkt och BrB 6:2 

gällande sexuellt tvång. Slutligen beslutades dock att inte heller en samtyckesba-

serad straffbestämmelse skulle införas.
85
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Införandet av en samtyckesbaserad straffbestämmelse fick kritik från flera håll. 

Det ansågs att straffbestämmelsen inte skulle kunna uppfylla de krav på tydlighet 

och förutsebarhet som uppställs i svensk rätt. Det skulle i sin tur leda till betydan-

de tolknings- och bevissvårigheter, men även osäkerhet gällande räckvidden av 

bestämmelsens straffbara område. När bestämmelsen skulle tillämpas förutsåg 

man även problem med att bestämma vilka beteenden och situationer som skulle 

inrymmas inom bestämmelsens tillämpningsområde. Bestämmelsen skulle där-

med riskera att få ett mycket begränsat tillämpningsområde och de enstaka fall 

den skulle träffa ansågs kunna straffbeläggas under befintlig lagstiftning exem-

pelvis genom BrB 6:2 som sexuellt ofredande.
86

 

Straffbestämmelsen skulle vara tillämplig på passivitetsfallen, eller som de om-

nämns frozen-fright situationerna, men även de situationer där någon tillåtelse till 

sexuella handlingar inte lämnats. Den skulle även i viss utsträckning vara tillämp-

lig på överrumplingsfallen och situationer där tillåtelse i och för sig kan sägas ha 

funnits, men inte anses giltigt, de så kallade vilseledandefallen. I den föreslagna 

utvidgningen av våldtäktsbestämmelsen som diskuterades i propositionen ”En 

utvidgad sexualbrottslagstiftning” så sa man att både passivitets- och vilseledan-

defallen ska falla in under våldtäktsbestämmelsen i BrB 6:1. I den nya straffbe-

stämmelsen i BrB 6:3 gällande sexuellt övergrepp som låg uppe för bedömning 

skulle det inte var frågan om några andra typer av gärningar eller att de skulle 

särskiljas på grund av särskilda omständigheter, utan deras tillämpningsområden 

skulle istället falla samman.
87

  

Det påtalas att även andra fall skulle kunna inrymmas under bestämmelsen sexu-

ellt övergrepp men någon närmare redogörelse för vilka dessa fall och situationer 

det skulle kunna tänkas vara ges inte. Det talas om att mindre allvarliga fall av 

vilseledande och andra ospecificerade fall skulle kunna tänkas falla in under rek-

visitet i bestämmelsen. Detta gör det mycket oklart vilka situationer som bestäm-

melsen verkligen omfattar och därmed uppstår starka betänkligheter angående ett 

införande av en sådan bestämmelse. Även lydelsen kritiseras såväl som att den 

skulle få stora tillämpningsområden och öppna formuleringar som till exempel 

”eget liv”. Vilket innebär att det finns en risk för att regeln kan komma att utvid-
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gas avsevärt. När det kommer till ett så pass allvarligt brott som sexuella över-

grepp anser regeringen inte att det är lämpligt att lämna över till rättstillämparen 

att avgöra var gränsen för kriminalisering bör gå. Vilket i sig är skäl nog för att 

inte förorda ett införande av en sådan bestämmelse.
88

 

I propositionen anförs det att de skäl som tidigare åberopats mot ett införande av 

en samtyckeslagstiftning fortfarande är aktuella. Regeringen anser därmed att någ-

ra skäl som talar tillräckligt för ett införande inte finns i dagsläget och att förslaget 

därmed ska lämnas utan åtgärd.
89

  

 

4. 4 Doktrin 

Allt sedan slutet av 1990- talet har det i förarbetena rått delade meningar angåen-

de om vi bör införa en samtyckeslagstiftning i svensk rätt eller inte. Dock med ett 

visst övertag för att någon samtyckesbaserad lagstiftning inte bör införas. Det är 

inte bara inom lagstiftningsarbetet det råder delade meningar utan även i doktri-

nen går åsikterna isär. Motsättningarna gäller inte bara frågan angående om det är 

dags att införa en samtyckesbaserad våldtäktsbestämmelse utan även vad EU:s 

uttalande i Bulgariendomen betyder för svensk rätt. 

 

4.4.1 Madeleine Leijonhufvuds åsikt angående samtyckeslagstiftning   

År 2008 fick Madeleine Leijonhufvud i uppdrag av Miljöpartiet att se över kon-

struktion av våldtäktsbrottet. I och med översynen skulle Leijonhufvud även ta 

ställning till om kravet på våld, hot om brottslig gärning eller otillbörligt utnytt-

jande av offrets hjälplösa tillstånd borde ersättas med en samtyckeslagstiftning. 

Leijonhufvud är en stark förespråkare för ett införande av en våldtäktsreglering 

som bygger på samtycke. I utredningen presenterar hon ett förslag som innebär att 

det som idag utgör Brottsbalken 6:1-3 bör ersättas med lagstiftning som förbjuder 
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någon att utföra en sexuell handling på eller utverka en sexuell handling från nå-

gon som inte deltar frivilligt.
90

  

Leijonhufvud föreslog följande lydelse av samtyckeslagstiftningen; 

”Den som företar en sexuell handling mot eller utverkar en sådan handling av en 

person som inte frivilligt deltar däri döms för sexuellt utnyttjande till fängelse i 

högst fyra år  

Är brottet grovt döms för grovt sexuellt utnyttjande till fängelse i lägst två och 

högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om 

handlingen varit av särskilt allvarlig art, om den riktats mot en person som be-

funnit sig i beroendeställning till gärningsmannen, varit ur stånd att värja sig 

eller annars befunnit sig i en särskilt utsatt situation, om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningen lett till gravidi-

tet eller överföring av allvarlig smitta eller sjukdom.  

Om ansvar ådöms också för brott enligt 3 eller 4 kap. som medel för eller effekt 

av sexuellt utnyttjande ska den samlade brottsligheten betecknas våldtäkt.”
91

 

Skulle en sexuell handling utföras mot någon som inte frivilligt deltar eller om 

den utförs av någon som i själva verket inte vill utföra handlingen företar föröva-

ren enligt första stycket i Leijonhufvuds förslag på samtyckeslagstiftning en otillå-

ten handling. Alla handlingar av detta slag anser Leijonhufvud ska vara belagda 

med straffansvar eftersom de utgör brott mot den sexuella integriteten. För att 

Sverige inte ska bryta mot sina internationella åtaganden anser Leijonhufvud att 

kravet på våld, hot, annat tvång samt hjälplöst tillstånd som rekvisit bör tas bort ur 

sexualbrottslagstiftningen. För att markera att de handlar om ett utnyttjande av en 

annan persons kropp mot dennes vilja bör brottet enligt Leijonhufvud rubriceras 

som sexuellt utnyttjande. Begreppet våldtäkt kan inte heller anses lämpligt för 

sexualbrottet när våld eller hot om våld inte förelegat och det istället ska göras en 

bedömning av själva sexualhandlingen. Enligt Leijonhufvud bör den nya lagstift-

ningen åtgärda de oklarheter som enligt henne finns angående straffansvarets om-

fattning och innebörd.
92

   

                                                             
90 Leijonhufvud, Samtyckesutredningen – lagskydd för den sexuella integriteten, s. 9f. 
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Angående grovt sexuellt utnyttjande vill Leijonhufvud markera vissa särskilt 

straffvärda situationer där handlandet varit av särskilt allvarlig art. Exempelvis om 

det sexuella utnyttjandet riktats mot någon i beroendeställning, någon som varit ur 

stånd att värja sig eller om flera personer förgripit sig på offret. Har offret befun-

nit sig i en särskilt utsatt situation anser Leijonhufvud att handlingen bör kvalifi-

ceras som grovt sexuellt utnyttjande och således medföra straffansvar. Har hand-

lingen medfört att kvinnan blivit gravid eller om den medfört att förövaren över-

fört en allvarlig smitta eller sjukdom till offret bör den klassificeras som grov.
93

  

Det sista stycket i förslaget innebär att om det under övergreppet förekommit våld 

eller hot som ett medel till det sexuella utnyttjandet så är det omständigheter som 

ska medföra särskilt ansvar. Förövaren ska så ställas till ansvar för brotten i 

brottskonkurrens med varandra. Brottskonkurrerande med det sexuella utnyttjan-

det skulle då vara exempelvis olaga tvång, misshandel, människorov, mord, olaga 

frihetsberövande och människohandel. Straffet skulle utdömas enligt bestämmel-

sen i BrB 26:2 om gemensamt straff och den samlade bedömningen skulle vara 

våldtäkt.
94

  

Nu gällande regleringen anser Leijonhufvud är otillfredsställande eftersom re-

gleringens skydd är kopplat till andra moment än just själva övergreppet. Dagens 

reglering ger enligt Leijonhufvud inte den preventiva effekt en klar och tydlig 

normgivning skulle kunna ge. Detta eftersom alla straffvärda fall idag inte leder 

till åtal och fällande domar. Vilket ger främst ungdomar en felaktig bild av vad 

som är tillåtet och vad som är straffbelagt. Att straffbelägga situationer där offret 

varit i en särskilt utsatt situation är enligt Leijonhufvud ett steg i rätt riktning men 

det räcker inte för ett fullgott skydd för den sexuella integriteten. Inte heller för att 

leva upp till de åtaganden vi har internationellt. Även offer som inte befunnit sig i 

en särskilt utsatt situation måste också skyddas de gånger de inte friviligt deltagit i 

den sexuella handlingen. Lösningen ser Leijonhufvud i att ställa upp en grundre-

gel som skydd mot sexuella handlingar som sker ofrivilligt. Kravet för att det ska 

utgöra sexuellt tvång bör enbart vara att det inte skett frivilligt och att förövaren 

haft uppsåt. Rättssäkerheten skulle skyddas genom att bevisbördan ligger på åkla-

garen som för fällande dom måste kunna visa att frivillighet saknades och därut-
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över att den tilltalade hade insikt om att det inte skedde friviligt eller i vart fall 

varit likgiltig inför att någon frivillighet inte förelåg till den sexuella handlingen.
95

 

Samtyckeslagstiftningen har fått kritik för att den ska kräva att parterna tar skrift-

ligt på att samtycke finns innan någon sexuell handling företas dem emellan för 

att det i efterhand inte ska uppstå bevissvårigheter. Genom doktrin och förarbeten 

går det enligt Leijonhufvud utläsa att något sådant krav ska det inte bli frågan om. 

Det ska endast krävas en viljeinriktning, inte att viljan uttryckts skriftligt eller 

muntligt. Stadgar samtyckeslagstiftningen att det ska röra sig om friviligt delta-

gande tror Leijonhuvud att risken för missförstånd blir liten. Straffansvaret ska 

inte sträcka sig så långt att kvinnans inre önskan att inte delta, men som hon inte 

förmedlar, ska medföra straffansvar. Att kvinnor går med på sexuella handlingar 

mot sin vilja är inte något straffrätten ska åtgärda. För dessa problem finns det 

andra samhällsorgan upprättande för att komma till bukt med problemet.
96

 

Kritiken att det för män kan vara svårt att uppfatta om en kvinna vill ha samlag 

eller inte avvisar Leijonhufvud. Uttalandet motiverar hon med att det visats att 

både man och kvinnor har en högt utvecklad förmåga att framföra och förstå avvi-

sanden. Detta trots att något nej inte uttryckligen uttalats. Leijonhufvud anser att 

mannen vid samlaget inte kan ha stängt av sin uppmärksamhet på kvinnan så att 

det skulle vara omöjligt för honom att uppmärksamma när kvinnan inte längre 

frivilligt deltar. Vid tveksamheter är det inte heller orimligt att begära att man 

stannar upp för att förvisa sig om detta. Dock ska samtyckeslagstiftningen bygga 

på uppsåt och bör inte vara ett oaktsamhetsbrott likt de enligt norsk rätt.
97

  

 

4.4.2 Suzanne Wennbergs åsikt angående samtyckeslagstiftning 

Wennberg var professor i straffrätt vid Stockholms universitet och hon var en av 

de som ifrågasatte resonemanget gällande en samtyckeslagstiftning. Wennberg 

lägger fram en någon annan bild av samtyckeslagstiftning än den Leijonhufvud 

förespråkar. Wennberg kan inte urskilja någon straffrättslig grund för att införa en 

samtyckesbaserad lagstiftning. Samtycke bör rimligtvis inte ges någon relevans 
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när man bedömer om ett våldtäktsbrott har skett. Detta eftersom brottsbeskriv-

ningen inte ställer upp något som helst krav som innebär att gärningen ska ha skett 

mot offrets vilja.
98

  

En sexualbrottslagstiftning där kriminaliseringen är grundad på våld eller hot och 

som är oberoende av samtycke skulle medföra att straffskyddet effektiviserades 

och ovidkommande frågeställningar skulle utebli. Wennberg ifrågasätter om det 

ens är möjligt att utföra ett övergrepp mot någon mot dennes vilja utanför att för-

övaren tvingas ta till tvång eller våld.
99

  

Å andra sidan skulle en kombinerad bestämmelse i och för sig kunna fylla en 

funktion i gråzonen mellan tvång och icke tvång, främst i de situationer där offret 

intar den så kallade frozen-fright positionen för att överleva övergreppet. En våld-

täkt skulle i dessa situationer kunna anses ha förelegat trots att förövaren inte har 

vart speciellt hårdhänt, inte begränsat offrets rörelsefrihet i så stor utsträckning 

och inte heller använt något våld. Det skulle även enligt Wennberg lösa det even-

tuella problemet att svensk sexualbrottslagstiftning bryter mot europakonventio-

nen.
100

 

Wennberg anser vidare att samtyckespresumtionen har koppling till äldre tider 

och den sexualbrottslagstiftning som då var rådande. I den äldre sexualbrottslag-

stiftningen fanns det krav på att brottet skett mot kvinnans vilja samt att kvinnan 

inte tillhörde den grupp av kvinnor som våldtäktslagstiftningen inte skyddade, 

nämligen hororna och de sedeslösa kvinnorna. Osedliga kvinnor som hängav sig 

åt sina köttsliga lustar utanför äktenskapet och som tvingades till samlag genom 

våld eller hot fick helt enkelt finna sig i denna behandling. Dessa krav är sedan 

länge borta och skulle de återinföras i sexualbrottslagstiftning idag skulle svåra 

bevisfrågor uppstå. För att en samtyckeslagstiftning skulle fungera i dagens sam-

hälle och svåra bevisfrågor inte ska bli ett problem som är omöjliga att handskas 

med, måste den rådande samhällsuppfattningen ändras. Synen att män är de som 

förför och kvinnorna är de som hänförs av sexuell underordning och därför är 

sexuellt tillgängliga tills motsatsen har bevisats kan då inte längre vara den rådan-

de synen. Om en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning ska införas i svensk 
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rätt måste bedömningen enligt Wennberg bygga på att mannen redan på förhand 

har informerat sig om att ett samtycke till sexuella handlingar föreligger.
101

 

 

4.4.3 Christian Diesens åsikt angående samtyckeslagstiftning 

Även Diesen var professor vid Stockholms universitet och han förespråkar ett 

införande av en samtyckeslagstiftning i likhet med Leijonhuvuds förslag. Diesen 

menar att det är nödvändigt att införa en samtyckeslagstiftning i Sverige för att 

främja jämställdheten mellan könen och förstärka kvinnans rätt till sexuellt själv-

bestämmande. Han anser att argumenten som förts fram i tidigare förarbeten mot 

ett införande inte är hållbara. Trots att den engelska samtyckeslagstiftningen inte 

lett till ökat antal åtal eller att fokus med en sådan lagstiftning har minskat på off-

ret under processen, är det inte enligt Diesen ett hållbart argument för att inte infö-

ra en samtyckeslagstiftning i svensk rätt. Diesen tror inte att det är samtyckeslag-

stiftningen i sig i den engelska rätten som har bidragit till ett ökat fokus på brotts-

offret, utan det problemet finns även i vår nu gällande lagstiftning på området. För 

att vi ska kunna minska antalet våldtäkter så måste vi ändra både våra attityder 

och vår lagstiftning.
102

  

Samtyckeslagstiftningen skulle framförallt vara viktig för att skydda de yngre 

kvinnorna eller flickorna. Denna grupp behöver enligt Diesen skyddas i de situa-

tioner där de tvingas till samlag eller andra sexuella handlingar där inget våldsin-

slag finns med i bilden. Istället pressas flickorna till sex genom grupptryck, ut-

pressning, övertalning, berusning, drogpåverkan eller andra medel som gör att den 

sexuella handlingen inte varit frivillig. Professorn menar att dagens lagstiftning 

inte tillerkänner denna grupp någon möjlighet till skydd eller upprättelse. Han 

menar även att en samtyckesbaserad lagstiftning skulle vara bra när det handlar 

om situationer där mannen tjatat till sig sex. Bedömningen ska här göras utifrån 

tanken att kvinnan varit kapabel att gör ett fritt val angående om hon vill ha sex 

eller inte.
103
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Diesen är en stor förespråkare för införandet av en samtyckesbaserad lagstiftning 

men han anser även att lösningen inte är idealisk och heller inte en slutgiltig lös-

ning på problemet. Trots att vi skulle införa en samtyckeslagstiftning så finns det 

fortfarande jämställdhetsproblem som inte kan bearbetas förrän samhället slutar se 

kvinnan som det sexuella objektet som ska ge vika för mannens sexuella önsk-

ningar. Diesen menar dock att en samtyckesreglering skulle kunna vara startpunk-

ten till en samhällsutveckling. En utveckling där kvinnan istället för att ses som 

tillgänglig tills hon sagt nej och gör motstånd, istället inte är tillgänglig förrän hon 

frivilligt är med på noterna och därmed ger sitt samtycke. Svaret på problemet 

gällande våldtäktslagstiftningen i Sverige ligger inte enbart i en lagändring utan 

det måste därtill även komma till stånd en ändrad attityd i samhället. Kvinnan 

måste bli mer sexuellt jämställd mannen och det måste fullt ut erkännas att även 

hon har lustar och inte är ett objekt mannen har rätt att utföra sexuella handlingar 

med. Diesen är av den uppfattningen att det är yngre kvinnor och flickor som i 

första hand behöver skyddas med en samtyckeslagstiftning.
104

  

 

4.4.4 Per Ole Träskmans åsikt angående samtyckeslagstiftning  

Vid Lunds universitet var Träskman professor i straffrätt och även han har haft 

åsikter i debatten gällande införande av en samtyckeslagstiftning. Träskman ar-

gumenterar ur ett rättspolitiskt perspektiv och ställer sig därmed frågande till om 

en lagstiftning med samtyckesrekvisit verkligen kan vara så klar och tydlig i sin 

utformning så att den vid en tillämpning är rättssäker. Han anser att begreppet 

samtycke i sig utgör ett komplicerat begrepp. Detta eftersom begreppet både kan 

tolkas som en faktisk möjlighet som föreligger, samtidigt som det även kan tolkas 

som en faktisk möjlighet som inte föreligger. Faktum blir då att det inte kan krä-

vas att ett medgivande, samtycke, uttryckligen uttrycks av offret. Samtidigt kan å 

andra sidan samtycket förstås som en juridisk handling som för att vara giltigt 

kräver vissa formkrav vilka kan ha yttrats på ett bekräftat sätt. Vad som är svårig-

heten med en samtyckesbaserad lagstiftning är att ett uttalat ja alltid måste innebä-

ra just ett ja och motsatsen att ett nej alltid innebära just nej, vilket Träskman an-

ser inte alltid är fallet. Utöver detta anser Träskman att det inte bara är frågan om 
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lagstiftningen ska baseras på våld eller samtycke som är problematiskt i den 

svenska sexualbrottslagstiftningen. Oavsett inriktning på sexualbrottslagstiftning-

en så kommer även fortsättningsvis själva våldtäktsrättegången med bevisproble-

matiken och den besvärliga uppsåt bedömning att ställa till problem.
105

  

Istället för att ytterligare en gång ändra sexualbrottslagstiftningen med risk för att 

centrala intressen så som rättssäkerheten och rättsskyddet uttunnas, föreslår 

Träskman att vi istället bör satsa på mer kriminologisk forskning, som är utformad 

just för detta ändamål, och som ger mer allmän kunskap gällande våldtäktsbrotts-

ligheten.
106

   

 

4.4.5 Fredrik Wersäll och Kajsa Rapps åsikt angående samtyckeslagstiftning 

Professorer, främst inom straffrätten, är flitiga debattörer när det kommer till sam-

tyckeslagstiftningens vara eller inte vara och det kan därför vara intressant att be-

lysa debatten ur ett annat perspektiv.  

Wersäll och Rapp som båda varit åklagare, har involverat sig i debatten och anför 

att det är den sexuella självbestämmanderätten som bör ligga till grund för sexual-

brottslagstiftningen i Sverige och alla sexuella handlingar som sker ofrivilligt ska 

vara straffbara. Wersäll och Rapp anser att dagens lagstiftning på området inte är 

heltäckande och att det främst är två situationer som hamnar utanför lagstiftning-

en. Första situationen är då övergreppet möts med underkastelse/passivitet, det vill 

säga dessa omtalade frozen-fright situationer där inget våld, hot eller tvång före-

kommer. Den andra situationen är när förövaren utnyttjar offrets särskilt utsatta 

situation men då det ändå inte är frågan om något hjälplöst tillstånd, beroende-

ställning eller annat som särskilt skyddas i 6:e kapitlet brottsbalken. Enligt Wer-

säll och Rapps uppfattning så kan den första situationen åtgärdas med en sam-

tyckeslagstiftning. Medan alla situationer som kan uppstå i den andra situationen 

inte kan åtgärdas med en sådan lagstiftning.
107

 

Wersäll och Rapp föreslår en enkelt konstruerad samtyckeslagstiftning enligt föl-

jande; 
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”Den som utan samtycke från en annan person genomför samlag med denna per-

son eller låter denna person företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med sam-

lag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.”
108

 

Bestämmelsen skulle dock behöva kompletteras med skydd för särskilt utsatta 

personer. Särskilt utsatta personer skulle omfatta personer som av olika omstän-

digheter har svårt att motsätta sig sexuella handlingar som enligt Brottsbalkens 6:e 

kapitel är straffbara. Ett samtycke från exempelvis berusade eller drogpåverkade 

personer, underåriga, personer med psykisk störning eller som står i särskilt bero-

ende förhållande till förövaren skulle inte frikänna från ansvar.
109

 

En samtyckeslagstiftning skulle ligga i linje med och vara ett förtydligande av 

utgångspunkten att sexualbrottslagstiftningen ska skydda den sexuella självbe-

stämmanderätten. Det finns ett viktigt principiellt värde i att visa att det är princi-

pen om samtycke som ska ligga till grunden när det kommer till sexualbrott. Ar-

gumentet att en samtyckesreglering skulle medföra ökat fokus på offret är nonsens 

då rådande lagstiftning redan idag lägger allt för stort fokus just på offret. Våld-

täktsbestämmelsen är speciell till sin karaktär och redan som det är idag har 

straffbarheten sin grund i bristande frivilighet. Oberoende av om lagstiftningen är 

inriktad på tvång, hot, våld eller samtycke så kommer stor del av processen ändå 

att vara inriktad på offret och de uppgifter offret lämnar. Eftersom processen trots 

att det idag finns medicinsk och teknisk bevisning, ändå bygger på parternas utsa-

gor.
110

 

Av rättssäkerhetsskäl är det ofrånkomligt att det ställs frågor till offret under pro-

cessen som kan upplevas som obehagliga. Detta är enbart för att kunna bedöma 

trovärdigheten i deras berättelser. De anser dock att frågor av nedvärderande och 

förödmjukande karaktär inte hör hemma under förhandlingen eftersom dessa är 

betydelselösa för den straffrättsliga prövningen av målet. Argument att en sam-

tyckeslagstiftning skulle bidra till att allt för stort fokus hamnar på offret är inte ett 

argument hållbart nog för att inte införa en samtyckeslagstiftning.
111
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Enligt Wersäll och Rapp bör det inte vara särskilt svårt att objektivt slå fast om 

offret samtyckt eller inte till den sexuella handlingen. Det bristande samtycket 

måste dock i enlighet med vanliga straffrättsliga principer vara täckt av förövarens 

uppsåt. Åklagaren har full bevisbörda när det kommer till att visa vad förövaren 

insett eller att förövaren insett risken att något samtycke inte fanns, men trots detta 

förhållit sig likgiltig till att den sexuella handlingen företogs mot offrets vilja. Har 

samtycket inte visats genom manifestation blir bevisbördan svår att klara eftersom 

försiktighet måste iakttas när slutsatser dras gällande under vilka yttre förutsätt-

ningar ett sexuellt umgänge har förekommit. Ett resonemang att den sexuella 

handlingen inte kan ha företagits med bådas vilja och att detta måste ha varit nå-

got förövaren insett under händelseförloppet kan lätt få moraliska övertoner som 

absolut inte hör hemma vid en straffrättslig bedömning. För åklagaren kan det då 

bli mycket vanskligt att försöka bevisa vad förövaren har insett, eller borde ha 

insett, gällande samtycket om det inte manifesterats på något sätt.
112

  

Wersäll och Rapp anser att det finns en del risker med en samtyckeslagstiftning 

dels att en sådan lagstiftning enbart skenbart skulle ge större straffrättsligt skydd 

än dagens lagstiftning redan gör. Dels att det finns en uppenbar risk att lagstift-

ningen skulle tappa i trovärdighet och det redan låga antalet anmälda brott som 

leder till åtal skulle riskera att bli ännu färre.
113

  

I dagens lagstiftning är kravet på tvång redan uttunnat. Genom ny lagstiftning 

sattes kravet på tvång så pass lågt att det olaga tvång som stadgas i BrB 4:4 är 

fullt tillräckligt. HD har även i det så kallade Tumbamålet slagit fast att lagstift-

ningen redan bygger på bristande samtycke som straffbarhetsgrund och att man 

använder de tvång och hot som förekommit vid övergreppet som bevis för att ett 

samtycke inte fanns. Eftersom kravet på tvång idag sätts lägre än tidigare kan det 

ifrågasättas om det i praktiken skulle medföra någon väsentlig skillnad om man 

införde en samtyckeslagstiftning. Sexualbrottslagstiftningen är en kompromiss 

mellan vad som är teoretiskt önskvärt och vad som i verkligheten är genomförbart 

rent praktiskt. En samtyckesreglering skulle varken vara positiv för brottsoffren 

eller för förtroendet hos rättsväsendet.
114
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5. Bryter en samtyckeslagstiftning mot någ-

ra grundläggande principer  

Vid lagstiftningsarbetet har lagstiftaren vissa grundläggande principer som bör 

beaktas så att den nya lagstiftningen vid tillämpningen ska vara rättssäker. Inom 

straffrätten är det i huvudsak legalitets, konformitets och skuldprincipen som bör 

beaktas. 

 

5.1 Legalitetsprincipen  

Principen uttrycker att straff inte bör utdömas utan direkt stöd i skriven lag och är 

kriminaliseringens grundläggande ram. Legalitetsprincipen ska fungera som en 

garanti för rättsäkerheten genom att ställa krav på lagstiftningen. Lagstiftningen 

måste därmed vara förutsebar så att enskilda har möjlighet att förutse när och i 

vilken mån de kan utsättas för straffrättsliga ingripanden. Principen ska även 

skydda enskilda mot godtyckligt maktutövande. Principen har fått formuleringen ” 

nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali ” 

vilket översatt betyder: inget straff utan lag, inget straff utan brott, inget brott utan 

kriminalisering genom lag.
115

 

Principen är uppdelad på fyra logiskt fristående men funktionella sammanhängan-

de krav på straffrättslig lag och rättstillämpning nämligen; 

Föreskriftskravet: vilken uttrycker att om brott ska föreligga och det ska kunna 

utdömas ett straff för brottet måste det finnas en föreskrift till stöd för detta. Ret-

roaktivitetsförbudet: föreskrifter får enligt detta förbud inte införas eller tillämpas 

retroaktivt alltså, bakåtverkande till nackdel för den tilltalade. En samtyckelag-

stiftning får alltså inte tillämpas på våldtäkter begångna före stadgan infördes i 

svensk rätt. Analogiförbudet: tillämpningen får inte gå utöver vad ordalydelsen 

tillåter och är ett förbud som tillämpas strikt inom straffrätten. Tolkningen av be-
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stämmelsen ska därmed ligga inom gränsen för ordalydelsen. Hjälp att tolka 

straffbestämmelsen finns i lagförarbetet. Att tolka begreppet samtycke och vad 

som ska inrymmas inom dess ordalydelse har sedan förslaget om att införa en 

samtyckeslagstiftning uppkom varit en omdiskuterad fråga. Olika tolkningsförslag 

har kommit från flera håll och så länge man inte är överens om hur begreppet ska 

tolkas finns det ett problem. Obestämdhetsförbudet: vilket betyder att föreskriften 

måste i rimlig utsträckning vara bestämd till sin utformning, den måste uppställa 

vissa krav på begriplighet och precision. Att det råder obestämdhet i en bestäm-

melse kan bero på två saker. Dels att bestämmelsen är utformad med vaga eller 

annars otydligt avgränsade termer och begrepp. Men även genom att bestämmel-

sen har otydliga eller oöverskådliga hänvisningar som gör bestämmelsen teknisk 

svår att utläsa vad som egentligen är kriminaliserat.
116

 

Enligt förutsebarhetskravet så måste lagens, i detta fall samtyckeslagstiftningens, 

tillämpningsområde kunna utläsas i förarbetet eller annan på annat tillämpligt sätt. 

Då det råder delade meningar angående vad begreppet samtycke ska omfatta finns 

det risk för att lagen skulle kunna bli svår att förutse och därmed att tillämpa och 

bryta mot legalitetsprincipen. Vidare borde lagen ha en klart definierad nedre 

gräns för att minska tolkningsutrymmet och därmed förutsebarheten. Det finns 

även i annan lagstiftning tolkningssvårigheter som rättstillämparen får brottas 

med, men sexualbrott är en så pass grov kränkning av offrets sexuella integritet att 

det bör kunna krävas att man ställer ett högre krav på förutsebarheten. I vart fall 

något högre än att den ska kunna lämnas över till rättstillämparen att avgöra dess 

tillämpningsområde. I dagsläget skulle man kunna argumentera emot en sam-

tyckeslagstiftning på grund av att det ovan redovisade inte helt går att förena med 

legalitetsprincipens krav på förutsebarhet.  

 

5.2 Konformitetsprincipen 

Konformitetsprincipens syfte är att skydda enskilda så att de inte ska kunna hållas 

ansvariga för en gärning om denne inte kunde rätta sig efter lagen. Principen har 

stor betydelse på lagstiftningsområdet eftersom själva syftet med kriminalisering-
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en av vissa handlingar är att få samhällets medborgare att handla på ett visst sätt. 

För att det ska vara möjligt måste befolkningen kunna följa straffbudet.
117

 

I kravet på att kunna rätta sig efter lagen finns det därför ett krav på att gärnings-

mannen har förmåga att följa lagen samt att personen har tillfälle att göra det. 

Oförmåga att följa lagen anses föreligga om förövaren saknar förmåga att kontrol-

lera sitt beteende och han blir därmed ursäktad. Denna brist på förmåga kan bero 

på att handlingen är ofrivilig, reflexmässig, eller omöjlig att utföra på grund av att 

förövaren saknar kunskap, styrka skicklighet eller har en psykisk störning som 

påverkar kontrollförmågan. Är lagstiftningen svåröverskådlig eller innehar rekvi-

sit med vida begrepp kan förövaren sakna kunskap om dess innehåll och kan där-

med ha svårt att rätta sig efter lagen. En samtyckeslagstiftning måste därmed vara 

så tydligt utformad att gemene man kan rätta sig efter den.
118

  

De förslag på samtyckeslagstiftning som har lagts fram bör i sig inte vara svår att 

rätta sig efter då gemene man överlag är väl medvetna om att sexuella handlingar 

som sker ofrivilligt sedan länge är straffbelagda. Dock skulle problemet att preci-

sera begreppet samtycke, så att ett giltigt samtycke kan skiljas från ett ogiltigt, 

orsaka att lagstiftningen blir svår att hantera utredningsmässigt. Bestämmelsen 

skulle därmed inte vara rättssäker och inte i enlighet med konformitetsprincipen.   

 

5.3 Skuldprincipen  

Skuld är inom straffrätten en förutsättning för straffrättsligt ansvar och de straff 

som utdelas ska motsvara måttet av skuld. Principen utgår från ”nulla poena sine 

culpa” vilket betyder inget straff utan skuld. Svensk rätt uppställer två skuldfor-

mer nämligen uppsåt och oaktsamhet och både nu gällande lagstiftning och de 

förslag på samtyckeslagstiftning som lagts fram ställer upp ett krav på uppsåt. 

Skuldbedömningen utgår från att identifiera förkastliga gärningar och kriminalise-

ra dessa, att företa sexuella handlingar mot någon som inte vill delta bör innefattas 

i begreppet förkastlig gärning och bör skuldbeläggas. Eftersom förslaget på sam-
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tyckeslagstiftning som lagts fram ska innehålla ett krav på uppsåt bör den i vart 

fall inte bryta mot skuldprincipen.
119

  

Efter en rad friande våldtäktsdomar grundade på bristande uppsåt kan det tyckas 

att problemet delvis finns på annat håll än just runt frågan om våldtäktsbestäm-

melsen ska grundas på rekvisitet om tvång eller samtycke. Kravet på uppsåt inne-

bär att trots att gärningen rent objektivt skulle utgöra våldtäkt så medför det inget 

straffansvar i de fall där domstolen finner att förövaren saknat uppsåt eller då upp-

såt inte kan bevisas.
120

   

Att införa en samtyckeslagstiftning skulle inte avhjälpa problemet utan istället har 

det föreslagits att det bör införas ett oaktsamhetsbrott. Genom att införa ett oakt-

samhetsbrott i sexualbrottslagstiftningen skulle straffansvarsområdet och brotts-

offrets ställning utvidgas. En sexuell handling företagen med oaktsamhet skulle 

möjligtvis ha en lägre straffsats än den sexuella handlingen företagen med uppsåt. 

Det har argumenterats för att detta inte skulle sänka beviskravet och inte heller 

medföra en omvänd bevisbörda, frågan blir dock vad förslaget skulle innebära för 

rättssäkerheten.
121

  

 

6 Tillämpningen av en samtyckeslagstift-

ning  

Med detta avsnitt har jag för avsikt att se över hur en samtyckesbaserad våldtäkts-

bestämmelse skulle kunna tillämpas i svensk rätt. För att göra detta har jag valt 

två situationer som har varit uppe för prövning i domstolen samt en fiktiv händel-

se med baserad på omständigheter som gör att den i många fall inte ens polisan-

mäls. Vid min genomgång har jag använt mig av bedömningen enligt de objektiva 

och subjektiva rekvisiten. Dessa rekvisit måste vara uppfyllda för att ett brott en-

ligt svensk lag i juridisk mening ska anses begångna.
122
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Madeleine Leijonhufvud har i ”Samtyckesutredningen lagskydd för den sexuella 

integriteten” lagt fram ett förslag på hur en samtyckesbestämmelse skulle kunna 

vara utformad. I bedömningen av hur en samtyckeslagstiftning skulle kunna till-

lämpas i svensk rätt har jag valt att utgå från Leijonhufvuds lagförslag. Vi utgår 

därmed ifrån att samtyckeslagstiftningen riksdagen väljer att införa följer profes-

sor Leijonhufvuds förslag och ser ut enligt vad som redovisats på sida 34 i uppsat-

sen.  

Våldtäktsbestämmelsen enligt Leijonhufvuds modell bygger på frivillighet, med 

andra ord ska det således finnas samtycke till den sexuella handlingen. Sexuella 

handlingar företagna utan samtycke ska utgöra sexuellt utnyttjande. Har förövaren 

vid tillfället för det sexuella utnyttjandet använt några av de i brottsbalkens 3-4 

kapitlen stadgade brotten som ett medel eller en effekt av utnyttjandet ska den 

sexuella handlingen istället rubriceras våldtäkt.
123

 

För att händelsen ska rubriceras våldtäkt och inte sexuellt utnyttjande enligt Lei-

jonhufvuds förslag krävs det att det sexuella utnyttjandet företagits i brottskonkur-

rens med någon av bestämmelserna i brottsbalkens 3-4 kapitel. Brottskonkurrens 

innebär att flertal handlingar konstituerar bara ett brott och den tilltalade döms 

därmed till gemensamt straff för flera begångna brott. Skulle det således bedömas 

att förövaren företagit en sexuell handling utan samtycke som därmed utgöra sex-

uellt utnyttjande och använt exempelvis våld, som bedöms som exempelvis miss-

handel enligt brottsbalken 3:5, som ett medel för att utföra den sexuella handling-

en. Så skulle det sexuella utnyttjandet och misshandeln i brottskonkurrens utgöra 

våldtäkt.
124

  

De situationer jag valt att tillämpa Leijonhufvuds förslag på samtyckeslagstiftning 

är följade; 

 

6.1 Mål B 5865-13 Lunds tingsrätt 

Målsägande och tilltalad träffas den aktuella kvällen genom en gemensam bekant 

på en nattklubb. I samband med stängning lämnade sällskapet nattklubben och 

begav sig i väg för att hämta en väska. När de hämtat väskan och återvänt till 
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centrum delade sällskapet på sig. Det visar sig att målsägande och tilltalad skulle 

åt samma håll och de tog sällskap. Framme vid tilltalads lägenhet bjuder han upp 

målsägande på en drink. De hamnar i soffan där de började prata om bland annat 

dominanssex samt sex med våldsinslag. De börjar sedan smekas och kyssas i sof-

fan och går sedan in i sovrummet. Målsägande och tilltalads berättelser angående 

vad som hänt inne i sovrummet går dock isär.
125

  

När den tilltalade försöker ha samlag med målsägande anger målsägande att hon 

visat tilltalad att hon inte ville ha samlag med honom genom att dra sig undan och 

uttala att hon inte kunde göra det. Tilltalad ska då ha sagt att det kan hon visst, 

tryckt sig mot henne och tryckt in sin penis i hennes slida. När målsägande skriker 

har tilltalad hållit för målsägandes näsa och mun så att hon haft svårt att andas. 

Tilltalad försöker även ha analt samlag med målsägande men det är för smärtsamt 

och avslutas. Vidare har han försökt få målsägande att utföra oralsex på honom 

men då har hon bitit tilltalad på insidan av låret. Målsägande uppger att hon sagt 

nej vid flertal tillfällen och sluta i vart fall vid två tillfällen. Målsägande uppger 

även att hon inte fick lämna lägenheten och att hon lämnat lägenheten då tilltalade 

var inne i badrummet.
126

 

Tilltalad uppger att han av deras samtal i soffan fått intrycket av att målsägande 

tyckte om när det var rätt hårt eftersom hon tagit hans hand och pressat ganska 

hårt mot sitt underliv. Vilket tilltalad även anser går att utläsa av deras inledande 

samtal i soffan angående sex med våldinslag och dominanssex. Inne i sovrummet 

ville han gå ner på henne och utföra oralsex men hon mötte hans huvud med han-

den och indikerade på att hon inte ville. Tilltalad avbröt då genast och började 

istället föra in sin penis i slidmynningen. Målsägande klämde då ihop benen och 

tryckte honom ifrån sig och uttalade ”inte nu”. Tilltalad uppfattade detta som om 

hon ville vänta ett tag och avbröt. De fortsatte sedan att kyssas och han smekte 

hennes könsorgan, efter ett tag särade hon på benen och indikerade att hon ville 

prova igen.
127

 

Under samlaget uttalade målsägande ”tunna och lätta nej” som skiljde sig från de 

nej hon uttalat tidigare när han ville komma in i henne. Tilltalad uppfattade inte 
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dessa som allvarligt menade utan som en del av spelet, men stannade ändå upp för 

att försäkra sig om att målsägande var med på att ha samlag. När hon bemötte 

hans stötar tyckte han att han stämt av och kunde fortsätta. Vid något tillfälle när 

han kom ur henne hade hon greppat tilltalads penis och pekat den mot sin slida. 

Detta uppfattade tilltalad som en tydlig signal på att hon ville fortsätta. Även efter 

detta fortsatte målsägande stöna på samma sätt som tidigare. Eftersom det var 

tydligt för honom att hon ville ha dominanssex provade han olika saker som att 

täcka för hennes mun i korta stunder, smiska henne ett 30- tal tillfällen samt utde-

lade en lätt örfil. Enligt den tilltalade fanns det många möjligheter för målsägande 

att avbryta eller prata med honom. De gånger hon sagt ifrån har tilltalad accepterat 

detta, avbrutit och inte fortsatt förrän målsägande visat att hon ville.
128

  

 

6.2 Assangefallet  

Assange har under sin vistelse i Sverige haft sexuellt umgänge med två kvinnor. I 

uppsatsen har jag valt att begränsa mig till ett av dessa tillfällen, nämligen det som 

ägde rum på morgonen den 17 augusti år 2010.
129

  

Assange och Sofia kommer till Sofias lägenhet runt midnatt där de lade sig i säng-

en och hade förspel. De somnade, men vaknade senare och hade skyddat samlag. 

Därefter somnade de båda igen och vaknade eventuellt och hade samlag igen. När 

de sedan vaknar till igen går Sofia på Assanges begäran och köper frukost. Efter 

han ätit frukost tar Assange av Sofia kläderna och de har återigen samlag och 

somnar. Händelsen som utspelar sig efter detta är den som skulle kunna vara 

brottslig. I förhörsprotokollet från förhör med Sofia beskrivs händelsen enligt föl-

jande.
130

 

De somnade än en gång men den här gången vaknade Sofia av att Assange träng-

de in i henne. Hon frågade då honom direkt ”Are you wearing anything?” och 

han svarade ”You”. Hon sa till honom ”You better don’t have HIV” och han sva-

rade ”Of course not”.  
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Hur som helst kände Sofia att det redan var för sent eftersom han redan var inne i 

henne och hon lät honom fortsätta, eftersom hon inte orkade säga till honom ännu 

en gång att använda kondom. Sofia hade tjatat om kondom hela natten eftersom 

hon aldrig hade haft oskyddat samlag tidigare. Han hade enligt Sofias egen utsaga 

sagt att han ville komma i henne vilket han även gjorde och det rann ut mycket ur 

henne efteråt.
131

  

När det somnat första gången utan att ha samlag kände sig Sofia avvisad och 

chockad och skickade sms till en vän. När de sedan skildes åt kom de överens om 

att Assange skulle höra av sig och Sofia fick även veta att han dagen innan delat 

säng med den andra kvinnan. Senare även att han haft samlag även med henne. 

När Sofia efter händelsen pratat med en vän förstår hon att hon utsatts för ett brott 

och åker tre dagar efter händelsen till Södersjukhuset och undersöks där med ett 

s.k. rape kit.
132

 

 

6.3 Herr och fru Svensson 

Ibland är Anna och Erik osams, som hund och katt, främst på grund av att Erik är 

svartsjuk. Ganska ofta får Erik för sig att Anna flirtar med väninnans man på de-

ras gemensamma parmiddagar, när de i själva verket bara tycker om att prata poli-

tik. Påskmiddagen hemma hos Svensson var inget undantag och när gästerna har 

gått bryter bråket ut. Anna och Erik blir riktigt osams och skriker högt på var-

andra. Den här gången händer det dock något som Anna inte är van vid, mitt un-

der deras gräl trycker Erik ner Anna i sängen och utför ett samlag med henne. 

Anna ligger helt still under Erik i sängen, gråter och snyftar lite lätt. Anna visar 

ingenting under hela samlaget utan ligger bara stilla och hoppas han snart ska slu-

ta så att Anna kan gå och gråta ut i duschen. När Erik är klar kysser han Anna på 

kinden ber om ursäkt för att han bråkar och somnar sedan på sin sida i sängen. 

Anna går och tar en dusch för att reda ut vad som precis har hänt.   

För att utröna hur en samtyckeslagstiftning skulle tillämpas på de aktuella fallen 

kommer den, inom juridiken, tillämpliga A1-2 och B1-2 strukturen att tillämpas. 

                                                             
131 Förundersökningsprotokoll, Förhör med målsägande den 26 augusti 2010, s. 10f. 
132 Förundersökningsprotokoll, Förhör med målsägande den 26 augusti 2010, s. 10ff. 
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Detta i avsikt att utröna om gärningarna kan bedömas falla inom de objektiva och 

subjektiva rekvisiten och därmed utgöra en straffbelagd gärning.  

 

6.4 Det objektiva rekvisitet. 

6.4.1 A 1. Brottsbeskrivningsenlighet. 

6.4.2 Otillåten gärning  

För att gärningarna i de olika exemplen ska vara brottsliga måste de falla inom 

rekvisiten i en straffbestämmelse, i detta fall Leijonhufvuds förslag på sam-

tyckeslagstiftning. I Leijonhufvuds förslag uppställs det ett krav på att det är frå-

gan om en sexuell handling som har skett utan samtycke/frivillighet.  

 

6.4.2.1 Sexuell handling  

I samtliga tre händelseförlopp som har redovisats ovan har det skett i vart fall ett 

samlag, vilket gör bedömning av om det utförts en sexuell handling tämligen en-

kel.  

 

6.4.2.2 Samtycke/frivillighet 

Att avgöra om de sexuella handlingarna i de tre situationerna har utförts mot nå-

gons vilja, alltså utan samtycke och därmed inte frivilligt, är dock inte lika enkelt. 

Som tidigare har nämnts är det svårt att definiera vad som ska utgöra ett giltigt 

samtycke samt vad som inryms inom begreppets tolkningsområde. Det finns även 

delade meningar gällande hur samtycket ska ha kommit till uttryck eller om det 

ska räcka med ett tyst inre samtycke eller ofrivilja att delta.  

I mål B 5865-13 har tilltalad berättat att målsägande uttalat ord som nej samt sluta 

under samlaget, men att hon samtidigt genom handlingar visat att hon ville delta. 

Målsägande själv uppger att hon till en början samtyckte men innan något samlag 

fullbordats visat att hon inte ville. Målsägande har även medgett att de har disku-

terat dominanssex. Precis som i många andra våldtäktsmål står ord mot ord om 
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vad som verkligen har utspelat sig i lägenheten den aktuella natten och det blir 

återigen en fråga om bevisvärdering. I mål NJA 2010 s. 671 har HD tagit ställning 

till bevisvärderingen vid sexualbrott. För att rätten ska kunna meddela en fällande 

dom krävs det att utredningen i målet visar utan rimligt tvivel att den påstådda 

gärningen skett utan samtycke. För fällande dom är det inte heller tillräckligt att 

målsägandes berättelse är mer trovärdig än den tilltalades utan, det krävs stödbe-

visning. I det aktuella fallet fanns det stödbevisning, i form av vittnesutsaga från 

en man som träffat målsägande i anslutning till att hon lämnat lägenheten. Rätten 

konstaterar att trots att utsagorna gällande samtycket skiljer sig åt så har tilltalad 

med våld tvingat målsägande till samlag.
133

  

Den aktuella händelsen visar i stort sett att vare sig våldtäktsbestämmelsen vilar 

på våld eller samtycke så finns ändå problemet med bevisvärderingen kvar. Min 

tanke är vad en samtyckesreglering skulle kunna göra för skillnad i mål där två 

lika trovärdiga utsagor ställs mot varandra utan någon stödbevisning.  

I Assangefallet kan man säga att det finns ett villkorat samtycke nämligen att sam-

tycke finns till samlag så länge det utförs med kondom. Assange har dock utfört 

ett samlag med Sofia utan kondom. Det skulle därmed kunna argumenteras för att 

samlaget skett utan Sofias samtycke och att hennes samtycke till samlag negeras 

när Assange inte använder kondom. När Sofia insett att Assange inte har någon 

kondom accepterar hon dock situationen och låter honom fullborda samlaget. Är 

detta en omständighet som skulle kunna spela in på rättens bedömning av om ett 

samtycke förelegat? Jag vill nog påstå att försvaret skulle kunna argumentera för 

att Sofia i detta läge gett Assange ett samtycke även till samlag utan kondom ge-

nom att inte säga ifrån. Vad som skulle kunna hävdas är att Sofia utsatts för vad 

som kallas tjatsex och att hon till slut gått med på samlag utan kondom trots att 

hon inte ville.  Frågan blir då om det skulle kunna tolkas som att Sofia har gett 

Assange ett tyst samtycke att fortsätta, har hon kanske samtyckt genom sitt hand-

lande eller finns det helt enkelt inget samtycke.  

I fallet gällande herr och fru Svensson är det som sagt straffbelagt att utföra sexu-

ella handlingar, även om man är gift, om motparten inte vill. Det bör kunna argu-

menteras för att Erik i detta läge utfört ett samlag med sin fru utan hennes sam-

                                                             
133 Mål B 5865-13.  
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tycke. Dock kan det även argumentters för att Anna inte heller har visat att hon 

inte samtyckte. Det kan dock tyckas att Erik skulle kunna ha gjort mer för att för-

visa sig om att Anna ville ha samlag med honom när de precis har grälat. Enligt 

Leijonhufvud ska inte kvinnan ses som ett objekt som alltid är villig att ha samlag 

fram tills den punkten att hon säger ifrån, utan att kvinna ska anses som ovilligt 

till dess hon ger sitt samtycke.
134

  

Skulle det göra någon skillnad om vi istället tillämpade ett rekvisit på tvång i den-

na situation? Som jag har redovisat tidigare i uppsatsen är kravet på tvång, i da-

gens våldtäktsbestämmelse, satt lågt och det krävs endast att Erik tvingat isär An-

nas ben med sin kroppstyngd för att rekvisitet skulle vara uppfyllt. Dock krävs det 

att Erik med våld eller hot tvingat till sig samlaget eller att Anna befunnit sig i en 

särskilt utsatt situation. Gällande särskilt utsatt situation skulle det kunna argu-

menteras för att Anna, i den situation hon befann sig i, skulle kunna anses befun-

nit sig i en särskilt utsatt situation och rekvisitet för våldtäkt skulle därmed kunna 

anses vara uppfyllda.  

I och med detta skulle kunna gå att argumentera åt båda hållen både att Anna inte 

samtyckt till den sexuella handlingen och att den därmed är otillåten. Men även att 

Erik med tvång genom att sära på Annas ben med sin kroppstyngd och det faktum 

är att hon skulle kunna anses befinna sig i en särskilt utsatt situation. Särskilt ut-

satt situation innebär att Anna på grund av olika omständigheter som rädsla, Erik 

kanske är fysiskt starkare och större än Anna eller andra omständigheter som gör 

att Anna har begränsad möjlighet att freda sin sexuella integritet. Slutsatsen skulle 

därmed bli att vid en fällande dom så skulle brottsrubriceringen med idag gällande 

lagstiftning kunna bli våldtäkt alternativt sexuellt tvång. Medan Leijonhufvuds 

förslag skulle innebära att brottsrubriceringen skulle bli sexuellt utnyttjande. Nå-

gon våldtäkt skulle de troligtvis inte utgöra då ingen brottskonkurrens enligt vad 

som stadgas i brottsbalkens 3-4 kapitel synes finnas. Detta under förutsättning att 

det subjektiva rekvisitet på uppsåt är uppfyllt.  

 

 

                                                             
134 Leijonhufvud, Samtyckesutredningen lagskydd för den sexuella integriteten, s. 63. 
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6.4.2.3 Svensk jurisdiktion 

Ett krav är även att det för otillåten gärning måste föreligger svensk domsrätt. 

Detta innebär att det måste finnas antingen en viss koppling till Sverige eller att 

brottet har begåtts på svenskt territorium.  

 

6.4.2.4 Gärningsculpa 

För att utgöra en brottsbeskrivningsenlig handling krävs det även en kausalrela-

tion mellan den okontrollerade handlingen och det otillåtna risktagandet och dessa 

ska vara relevant för följden.
135

  

För straffansvar krävs det därmed att förövaren, när denne företog den sexuella 

handlingen utan samtycke, hade kontroll över hela händelseförloppet. Man bör, 

utifrån omständigheterna i de enskilda fallen, kunna dra den slutsatsen att männen 

haft kontroll under hela händelseförloppet. Detta med tanke på att männen haft 

möjlighet att styra över hela händelseförloppet från början till slut och även haft 

möjlighet att avbryta. Vad som skulle kunna sägas för att ytterligare belysa kravet 

är att om Assange använt kondom men under samlaget språk den och Assange 

kände inte till detta, så skulle det kunna hävdas att Assange saknat kontroll över 

hela händelseförloppet.
136

  

Vidare krävs det för gärningsculpa att männen i sitt kontrollerande handlande tagit 

risker som inte kan tolereras. Tilltalad i mål B 5865-13 har i vart fall, enligt egen 

utsaga, stannat upp för att försäkra sig om att målsägande samtyckte till samlaget. 

Dock skulle det kunna argumenteras för att tilltalad tog en otillåten risk genom att 

fortsätta trots att målsägande viskade tysta nej. Assange kan anses ha tagit ett otil-

låtet risktagande när han fortsatte att ha samlag med Sofia trots att hon påtalat att 

hon inte samtyckte till samlag utan kondom. Gällande Erik kan det även här ar-

gumenteras för att han tagit en risk genom att fullborda samlaget, med sin fru, 

utan att kontrollera att hon ville ha samlag med tanke på att hon snyftade under 

                                                             
135 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 37.  
136 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 37. 
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samlaget och var ledsen. Slutligen måste det otillåtna risktagandet vara relevant 

för följden, nämligen att det företas en sexuell handling utan samtycke.
137

  

 

6.4.3 A 2. Rättfärdigande omständigheter 

De rättfärdigande omständigheterna som finns lagstadgade återfinns i BrB:s 24:e 

kapitel. Den rättfärdigande omständighet som möjligen skulle vara av intresse 

vore eventuellt samtycke enligt BrB 24:7. Vad som bör beaktas är att rekvisitet 

samtycke redan behandlas under otillåten gärning. Detta eftersom samtycke utgör 

ett av rekvisiten som måste vara uppfyllda för att gärningen ska anses inrymmas 

inom bestämmelsens ordalydelse. Har det redan där konstaterats att något sam-

tycke inte förelåg vore det opraktiskt att återigen föra denna diskussion men som 

ursäktande omständighet. Med en samtyckesbaserad våldtäktsbestämmelse kan vi 

därmed konstatera att samtycke enligt BrB 24:7 blir verkningslös.   

 

6.5 Det subjektiva rekvisitet kravet på personligt ansvar. 

6.5.1 B 1. Uppsåt eller oaktsamhet 

I detta fall blir det i de tre fallen en fråga om förövarna kan anses ha haft uppsåt 

till att företa den sexuella handlingen utan samtycke. Samtliga delar måste täckas 

av uppsåt. Leijonhufvud har påtalat att en samtyckeslagstiftning enligt hennes 

förslag ska innehålla ett krav på uppsåt och att det inte ska utgöra ett oaktsam-

hetsbrott likt den norska sexualbrottslagstiftningen. Den sexuella handlingen som 

företas utan samtycke måste således täckas av insikts, avsikts eller likgiltighets-

uppsåt. Förövaren i de tre situationerna måste således ha företagit de sexuella 

handlingarna med insikt om att de företog en sexuell handling mot offret och även 

haft insikt om att samtycke saknades. Alternativt att förövarnas avsikt varit att 

utföra en sexuell handling och avsikten med detta var att göra det utan offrets 

samtycke. Slutligen alternativt att förövaren i vart fall ställer sig likgiltig till om 

han företar en sexuell handling mot offrets vilja. Förövarna är således likgiltiga 

till om det finns något samtycke eller inte, utan förövarna hade företagit de sexu-

                                                             
137 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 37.  
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ella handlingarna ändå. Detta innebär att trots att gärningen skulle anses vara 

brottsbeskrivningsenlig enligt det objektiva rekvisitet, pågrund av att den företa-

gits med bristande samtycke, så krävs det att förövaren företagit den sexuella 

handlingen med uppsåt.
138

 

Genom oaktsamhetsbrotten vill lagstiftaren skydda intressen som anses särskilt 

skyddsvärda som exempelvis människors liv och fysiska hälsa. Det bör därmed 

kunna argumenteras för att det är svårt att finna ett skyddsintresse som är mer 

skyddsvärt än den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. Frågan som 

därmed skulle kunna bli aktuell är om det bör införas ett oaktsamhetsbrott i den 

svenska sexualbrottslagstiftningen eller om vi bör införa en samtyckeslagstiftning 

där oaktsamhetsbrottet aktualiseras.
139

  

Allt sedan fler domar har uppmärksammats, där förövaren rent objektivt gjort sig 

skyldig till en otillåten gärning men där förövaren saknar straffansvar på grund av 

uppsåts brist, har man insett att en samtyckeslagstiftning skulle falla lika platt som 

rådande våldtäktslagstiftning.   De problem som förespås med en samtyckeslag-

stiftning baserad på oaktsamhet är att skillnaden mellan samtycke och oaktsamhet 

inte är något som enkelt kan slås fast. Lagen skulle behöva skrivas väldigt kon-

kret, eftersom en samtyckesbaserad våldtäktsbestämmelse baserad på oaktsamhet 

skulle ha en lägre tröskel gällande vilka handlingar som kan utgöra straffansvar. 

Kritiker anser dock att förslaget skulle kunna äventyra rättssäkerheten och att ett 

likgiltighetsuppsåt bör vara så långt man kan sträcka sig när det gäller sexualbrott. 

Kritikerna anser att det faktum att förövaren insett risken att den sexuella hand-

lingen skulle få en viss effekt och att denne sen varit likgiltig till den effekten bör 

räcka för straffansvar.
140

 

 

6.5.2 B 2. Ursäktande omständigheter 

För att avgränsa mig har jag valt att inte gå närmare in på ursäktande omständig-

heter.  

 

                                                             
138 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 321ff.  
139 SvD Nyheter, Jurister: Bestraffa ”vårdslös” våldtäkt.  
140 SvD Nyheter, Jurister: Bestraffa ”vårdslös” våldtäkt. 
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7.  Vore det fel att påstå att Sverige redan 

har en samtyckesbaserad sexualbrottslag-

stiftning? 

Det bör kunna sägas att tvång och samtycke är två sidor av samma mynt och att 

svensk sexualbrottslagstiftning genom att ställa upp ett rekvisit på tvång även har 

ett indirekt krav på samtycke. Att Sverige redan har en sexualbrottslagstiftning 

delvis baserad på samtycke skulle kunna motiveras genom studier av praxis. Någ-

ra rättsfall där detta påstående kan sägas komma till uttryck kommer därmed att 

redovisas i syfte att försöka se om påståendet är riktigt.   

 

7.1 NJA 1988 s. 40 Solariefallet 

I solariefallet står N åtalad för våldtäkt på A som har låst fast henne genom att 

lägga sig på A. A hade inte vid övergreppet gjort något motstånd och inte heller 

skrikit på hjälp vilket ifrågasattes då solariebåsets konstruktion hade gjort det lätt 

för A att påkalla uppmärksamhet. Den svenska sexualbrottslagstiftningen uppstäl-

ler dock inget krav på motstånd och A hade enligt eget vittnesmål flera gånger 

manifesterat att hon inte ville genom att säga ifrån. Bevisningen i målet bestod av 

A:s egen utsaga samt vittnesberättelser som beskriver A:s uppträdande och age-

rande efter händelsen. Ingen teknisk bevisning fanns att tillgå i målet.
141

  

HD drar slutsatsen att det är bevisat att det skett ett samlag mellan parterna i målet 

och med detta konstaterande kunde HD dra slutsatsen att rekvisiten för våldtäkt i 

målet var styrkt. Grunden i sexualbrottslagstiftningen är att kvinnans ovilja till 

sexuella handlingar ska respekteras i varje fall och något fysiskt motstånd från 

hennes sida ska inte krävas om kvinnan på annat sätt motsätter sig den sexuella 

handlingen. HD dömer därmed solariemannen till våldtäkt med motiveringen att 

A hade gjort klart för honom att hon inte ville ha samlag och detta är att anses 

som fullt tillräckligt. I fallet definieras även vilken grad av tvång som krävs för 

våldtäktsansvar.
142

  

                                                             
141 NJA 1988 s. 40. 
142 NJA 1988 s. 40.  
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Med ett så pass lågt krav på tvång som HD uppställer i Solariedomen har det från 

olika håll påpekats att skillnaden som en samtyckeslagstiftning skulle innebära är 

marginell. Men även att skillnaden mellan engelsk samtyckeslagstiftning och 

svensk lagstiftning inriktad på tvång i praktiken inte är speciellt stor. Det menas 

dock att en samtyckesreglering skulle medverka till attitydförändringar och att en 

sådan skulle bidra till en förändrad syn på kvinnokroppen.
143

  

 

7.2 NJA 2004 s. 231 Tumbafallet 

Målet gäller grovt sexuellt utnyttjande där offret VG kände förövarna AC, IY, JA 

och JAC genom sitt arbete på Statoil i Tumba. VG träffar männen ute på en re-

staurang där hon dansar och kysser IY. AC erbjuder sedan VG skjuts hem och de 

går alla tillsammans upp till hennes lägenhet. I lägenheten har AC och IY sedan 

samlag med VG vid två tillfällen och JA sexuellt umgänge med VG två eller tre 

gånger. Enligt JAC:s egen utsaga har han endast onanerat bakom VG:s rygg då 

hon hade oralsex med IY. Samtliga av dessa samlag har skett i en tät följd och när 

de andra sett på. De tilltalade bestrider att VG under tillfället för de sexuella hand-

lingarna skulle ha varit i hjälplöst tillstånd och att hon gått med på det friviligt. 

VG anför att hon redan från restaurangen har minnesförlust hon minns bara vissa 

saker från händelsen som är osammanhängande. VG:s minnesbilder ger stöd åt det 

förövarna återberättat om händelsen och styrker därmed händelseförloppet som 

åberopas av åklagaren. Bevisningen i målet utgör vittnesutsaga av AM som sett 

VG lämna restaurangen och som uppger att VG var berusad vid tillfället men inte 

så berusad att hon inte borde vetat vad hon gjort. Det har även tagits ett urinprov 

på VG eftermiddagen dagen därpå som visade en promillehalt om 0,26 samt att 

hon hade hasch i urinen. SKL har sedan räknat fram att VG borde haft en promille 

halt på omkring 2 vid klockan 03 den aktuella natten.
144

  

HD anför att de tilltalades berättelser stämmer med övriga hörda i målet. VG:s 

minnesbilder samt den tekniska bevisningen ska därmed läggas till grund för do-

men. Otvistigt är att VG haft samlag med männen i lägenheten den aktuella nat-

ten. Vad som är oklart är om VG kan anses ha befunnit sig i hjälplöst tillstånd och 

om männen kan anses ha otillbörligt utnyttjat detta.
145
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I Tumbafallet anser HD att bevisningen inte räcker för att visa att VG befann sig i 

ett hjälplöst tillstånd och expertutlåtandena angående alkoholhalten i hennes blod 

anses inte tillräckligt hög. Vidare anser HD att männens handlande visar spår av 

hänsynslöshet men att det inte räcker för att bedömas som brottsligt. VG har en-

dast osammanhängande minnesbilder och männens berättelser av händelseförlop-

pet läggs därför till grund för domen. HD frikänner därmed männen. Vad som är 

intressant för denna uppsats är vad HD i sitt domskäl sedan anför. Nämligen att 

bristen på samtycke är grundläggande när frågor om våldtäkt eller sexuellt tvång 

prövas och det våld, hot eller tvång som förekommit kan sägas tjäna som bevis på 

att det sexuella umgänget inte varit frivilligt. Vidare hänvisar HD till vad som 

sägs i Bulgariendomen att artikel 3 och 8 i EKMR förpliktar varje medlemsstat att 

bestraffa sexuella handlingar som utförs utan offrets samtycke trots att offret inte 

gjort något motstånd. Med det sagda bör det kunna argumenteras för att HD:s ut-

talande i Tumbafallet påvisar att Sverige tillämpar en samtyckesreglering trots att 

den svensk sexualbrottslagen inte har något samtyckesrekvisit.
146

 

Leijonhufvud och Diesen har i en artikel i Svenska Dagbladet ”sexbrottets mo-

ment 22” kommenterat HD:s uttalande i Tumbafallet gällande frågan om Sverige 

redan har en samtyckesreglering i sin sexualbrottslagstiftning. Leijonhufvud och 

Diesen motsätter sig detta påstående och anför att som den svenska våldtäktsbe-

stämmelsen är utformad idag krävs det för ansvar att förövaren använt våld, hot 

eller tvång eller att offret var i hjälplöst tillstånd och att förövaren haft uppsåt vid 

gärningstillfället. I domen gör HD:s ledamöter ett stort fel när de påstår att det inte 

spelar någon roll om vi har tvång eller samtyckesbaserad lagstiftning samt att ett 

sådant argument skulle underkänna vem som helst på en tentamen i straff och 

processrätt. Leijonhufvud och Diesen anser att HD med sitt uttalande lägger en 

dimridå över ett förhållande som varken HD eller justitieministern vill kännas vid 

och de är förvånade att HD kan göra sig skyldig till en sådan misspresentation av 

lagen.
147

 

Leijonhufvud och Diesen anser att det inte får gå till på detta sätt, utan att det 

måste finnas en grundbestämmelse som slår fast att alla sexuella handlingar som 

inte sker friviligt är straffbara. Signalen från lagstiftaren bör vara att den som vill 

ha sexuellt umgänge med annan först måste försäkra sig om att motparten sam-

                                                             
146 NJA 2004 s. 231.  
147 Leijonhufvud och Diesen, Sexbrottets moment 22,  
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tycker. De är inte motparten som ska behöva övertyga förövaren om att samtycke 

inte finns. De anser att det är lagens utformning som är avgörande för att detta ska 

bli rätt och inte skapa problem vid rättstillämpningen inte praxis.
148

     

 

7.3 Stureplansdomarna B 3806-07 (tingsrätten B 7409-07) 

Även i samband med Stureplansdomarna år 2007 blossade diskussionen upp gäl-

lande om vi borde införa ett samtyckesrekvisit och ta bort kravet på tvång.  

J, A och M befann sig en natt i mars i A:s lägenhet där J och A vid upprepade 

tillfällen haft samlag samt andra därmed jämförliga handlingar med M. Åklagaren 

yrkade att J och A skulle dömas för grov våldtäkt. Under natten har man tvingat 

M till samlag och andra jämförbara handlingar genom våld då männen fört in sin 

penis men även en fjärrkontroll i M:s slida och analöppning. Våldet har yttrat sig 

genom att männen hållit i M och tryckt ner henne i sängen samt pressat hennes 

ansikte mot kudden medan A har uppmanat J att våldta M. Männen har även slitit 

M i håret och tilldelat henne ett antal slag i både ansiktet och på rumpan. Våldet 

har orsakat M smärta, rodnader och hudavskrap på kroppen, svullnad i ansiktet 

samt skador i slida och ändtarm.
149

  

Målet prövades aldrig av HD varför HovR bedömning kommer att redovisas. I 

HovR justeras gärningsbeskrivningen av åklagaren. Åklagaren väljer att lägga till 

följande gärningsbeskrivning;   

Att A och J alternativt skulle ha genomfört samlag och handlingar jämförbara med 

samlag och att detta skett genom att männen otillbörligen utnyttjat att M befunnit 

sig i hjälplöst tillstånd. Hjälplöst tillstånd anser åklagaren M befinner sig i på 

grund av sin berusning samt att hon var ensam med männen utan möjlighet att 

kalla på hjälp.
150

  

HovR konstaterar att det inledande samlaget varit frivilligt från M:s sida men att 

de aktiviteter som efterföljt inte varit frivilliga, vilket hon gjort klart för både A 

och J verbalt och genom kroppsspråket. Det har i tidigare HD- domar slagit fast 

att målsägandes berättelse inte är tillräckligt för en fällande dom trots att den upp-

levs som mer trovärdig och tillförlitlig än den tilltalades. Den stödbevisning som 

läggs fram är därför avgörande för utgången i målet för att beviskravet utom rim-

                                                             
148 Leijonhufvud och Diesen, Sexbrottets moment 22.  
149 B 3806-07.  
150 B 3806-07.  
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ligt tvivel ska anses uppfyllt. Det konstateras vidare att parterna tidigare haft fri-

villigt sex med varandra med inslag av våld där M inte mottsatt sig detta men hel-

ler inte fått några skador. I målet konstateras att M:s utsaga stöds av hennes sam-

tal till larmcentralen samt vittnesutsagor som bekräftar hennes uppträdande efter 

händelsen. Tillförlitligheten av M:s utsaga måste dock bedömas med försiktighet 

med beaktande av hennes kraftiga berusning. HovR anser ändå att den är tillförlit-

lig och kan läggas som grund för bedömningen. Det därmed styrkt att A och J 

förgripit sig på M samt att det kan anses styrkt att M visat att hon inte samtyckt 

till handlingarna genom ord och kroppsspråk. Genom de handlingar som före-

kommit anser HovR att det är styrkt att det förekommit våld och att det därmed 

kan anses uteslutet att A och J inte insett att M inte frivilligt deltagit i de sexuella 

handlingarna. Med detta konstaterar HovR att A och J med uppsåt tvingat M till 

sexuella handlingar genom att använda våld och åtalet bifölls.
151

 

Om Sverige hade haft en samtyckeslagstiftning hade utgången i Stureplansdomar-

na blivit annorlunda då? 

När HovR slagit fast att det är bevisat att A och J tryckt ner M:s huvud i kudden 

och därmed använt våld för att utföra sexuella handlingar med M behöver inte 

HovR, enligt svensk sexualbrottslagstiftning, gå längre i sitt resonemang utan rek-

visiten för våldtäkt är redan där styrkt. Trots detta väljer HovR att fortsätta sitt 

resonemang och konstaterar att M både verbalt och fysiskt uttryckt sitt bristande 

samtycke till handlingarna. Dessutom konstaterar HovR att det är uteslutet att A 

och J inte under händelseförloppet insett att M inte frivilligt deltog i de sexuella 

handlingarna.  

Vad skulle i detta fall kunna bli annorlunda om vi istället hade tillämpat en sam-

tyckeslagstiftning? De sexuella handlingarna hade eventuellt rubricerats annor-

lunda och enligt Leijonhufvuds förslag rubricerats som sexuellt utnyttjande. Vål-

det som använts mot M hade vidare medfört att det sexuella utnyttjandet i brotts-

konkurrens med BrB 3:5, gällande misshandel, hade medför att händelsen hade 

rubricerats som våldtäkt. Med andra ord skulle utgången troligtvis inte bli annor-

lunda med förutsättningarna som återspeglas i Stureplansdomarna, dock hade ru-

briceringen blivit annorlunda om något våld inte förekommit. Trots att samtycke 
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inte är ett rekvisit i sexualbrottslagstiftningen idag så kan det ändå sägas att det 

ändå är något som diskuteras och beaktas av domstolen. 

I HD och HovR:s resonemang, i de redovisade domarna, kan det utläsas ett visst 

dolt samtyckesrekvisit och som vid bedömningen av målets utgång beaktas av 

domstolen. Enligt egen uppfattning går det inte att påstå att någon frivillig sexuell 

handling har företagits när det vid tiden för händelsen funnits inslag av tvång, våld 

eller hot som inte har accepterats av motparten eller är ursäktligt enligt undanta-

gen i BrB 24:7. Därmed bör det kunna gå att dra slutsatsen att Sverige i sin sexu-

albrottslagstiftning redan idag har något sorts samtyckesrekvisit. Detta faktum får 

mig att ställa mig tveksam till om ett regelskifte egentligen är onödigt och troligt-

vis inte skulle avhjälpa de luckor som finns när det kommer till våldtäktsmål utan 

istället kunna äventyra rättssäkerheten.  

 

8 En komparativ analys av samtyckeslag-

stiftningen i den engelska rätten  

I förarbeten och doktrin har det sedan diskussionen angående ett införande av en 

samtyckeslagstiftning i svensk rätt dragits paralleller till den engelska rätten och 

deras samtyckesbaserade sexualbrottslagstiftning. Därmed kunde det vara av in-

tresse att titta närmare på den engelska lagstiftnings uppbyggnad samt hur diskus-

sionen har sett ut i landet.   

 

8.1 Samtyckeslagstiftningen i den engelska rätten 

I England kan lag uppkomma även genom domstolsavgöranden då landets rättssy-

stem är ett common law system och prejudikat är därför i engelsk rätt av stor be-

tydelse. Eftersom den engelska lagstiftningen inte var förenlig med de krav Euro-

pakonventionen ställde, lagstiftningen var föråldrad, ganska oenhetlig samt hade 

kritiserats för att vara bland annat diskriminerande, gjordes det år 2003 en rad 

förändringar i den engelska sexualbrottslagstiftningen. Vad som bland annat gjor-

des var att regleringen av våldtäkt förtydligades, dock har grunden för straffansvar 

gällande våldtäkt sedan länge varit samtycke i engelsk rätt. Det vill säga samtyck-
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er inte motparten till samlag är det våldtäkt, inget hot eller våld krävs, utan det 

används som bevisning att samlaget inte skett friviligt. Samtycket är sedan år 

2003 definierat i lag och ska ha lämnats av fri vilja och motparten ska inneha fri-

het och kapacitet att lämna ett giltigt samtycke. Bristen på samtycke behöver i 

övrigt inte ha uttryckts varken i handling eller i ord för att vara giltigt, utan upp-

fattningen måste vara att samtycket var uppriktigt menat och rimligt. Vad som bör 

undersökas är därmed vad förövaren gjort för att försäkra sig om att ett samtycke 

förelåg vilket framgår av Sexual Offence Act 2003 section 1.2.
152

  

Engelska Sexual Offence Act 2003 fick följande lydelse: 

“1. Rape 

 (1) A person (A) commits an offence if -  

(a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) 

with his penis,  

(b) B does not consent to the penetration, and  

(c) A does not reasonably believe that B consents.  

(2) Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all the 

circumstances, including any steps A has taken to ascertain whether B consents. 

(3) Sections 75 and 76 apply to an offence under this section 

(4) A person guilty of an offence under this section is liable, on conviction on in-

dictment, to imprisonment for life.”
153

 

Det engelska begreppet för våldtäkt omfattas av penetration av både vagina, anus 

och mun med penis. Gällande penetration av andra objekt än penis så faller dessa 

in under sektion 2 vilken stadgar ett förbud mot övergrepp genom penetration. I 

svensk sexualbrottslagstiftning tas det, till skillnad från den engelska som definie-

rar våldtäkt genom penetration, istället sikte på den sexuella handlingen som hel-

het vid bedömningen av om förövaren gjort sig skyldig till våldtäkt.
154

     

I Sexual Offence Act 2003 stadgas i sektion 74 den engelska rättens samtyckesde-

finition vilken har följande lydelse; 
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“74. Concent 

For the purposes of this act, a person consents if he agrees by choice, and has the 

freedom and capacity to make that choice”
155

 

Det var tanken om fri överenskommelse (free agreement) som var utgångspunkten 

i Sexual Offence Act sektion 74. Det huvudsakliga syftet med stadgan var att tyd-

ligt visa att ett samtycke inte föreligger bara för att offret inte protesterade eller 

gjorde motstånd. Inom den engelska rätten delas sedan samtyckesbegreppet upp i 

en objektiv- och en subjektiv del. Den objektiva delen actus reus måste visa att det 

från offrets sida inte fanns något samtycke. Medan den subjektiva delen mens rea 

kräver att förövaren inte rimligtvis kunnat anta att offret inte samtyckte. Båda des-

sa delar måste sedermera besvaras oberoende av varandra.
156

 

 

8.2 Samtyckespresumtion  

Engelsk rätt tillhandahåller tre olika sätt för att visa att något samtycke vid pene-

trationen inte förelåg vilket framgår av Sexual Offence Act 2003 sektion 75 och 

76.
157

  

I Sektion 76 i Sexual Offence Act från 2003 lagfästs de obestridliga presumtio-

nerna där man presumerar obestridligt att något samtycke vid tillfället för över-

greppet inte förelåg och att förövaren inte heller trodde att något samtycke före-

låg. Presumtionen aktualiseras i två fall exempelvis om förövaren avsiktligt fått 

offret att samtycka till den sexuella penetrationen genom att påstå sig vara någon 

annan. Förövaren kan exempelvis utge sig för att vara någon offret känner och 

kanske vill ha sexuellt umgänge med. Den aktualiseras även om förövaren avsikt-

ligt vilseleder offret angående karaktär alternativt syfte med handlingen i fråga.
158

  

Sektion 76 i Sexual Offence Act 2003; 

“Sektion 76.1  
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 If in proceedings for an offence to which this section applies it is proved that the 

defendant did the relevant act and that any of the circumstances specified in sub-

section (2) existed, it is to be conclusively presumed -  

(a) that the complainant did not consent to the relevant act, and  

(b) that the defendant did not believe that the complainant consented to the rele-

vant act. 

Sektion 76.2 

The circumstances are that –  

(a) the defendant intentionally deceived the complainant as to the nature or pur-

pose of the relevant act;  

(b) the defendant intentionally induced the complainant to consent to the relevant 

act by impersonating a person known personally to the complainant.”
159

 

I sektion 75 av Sexual Offence Act 2003 lagfästs den presumtion som kan motbe-

visas till skillnad mot den i sektion 76. Det betyder att om det finns tillräckliga 

bevis för att frågan ska aktualiseras så kan presumtionen i sektion 75 brytas. Detta 

är möjligt om de omständigheter föreligger som stadgas i sektion 75:s andra del 

och handlingen i fråga kan föras in under vad som stadgas i sektion 75. Det pre-

sumeras då att offret inte har samtyckt och förövaren saknar därmed också anled-

ning att anta att offret skulle ha samtyckt.
160

  

Omständigheter som aktualiserar presumtion enligt sektion 75 i Sexual Offence 

Act 2003 är när våldet använts vid tidpunkten för eller precis före övergreppet 

mot offret. Alternativt får denne att frukta att omedelbart våld kan komma att an-

vändas mot offret eller annan eller om offret kan frukta att det kommer att ske om 

denne inte går med på det sexuella övergreppet. I övrigt omfattas presumtionen i 

sektion 75 även av om offret exempelvis blir olagligt fängslad, sover, alternativt 

inte är vid medvetande på annat sätt eller är handikappad så att denne inte kan 

förmedla ett samtycke. Det samma gäller om offret fått i sig alkohol eller annan 

substans som har bedövande eller berusande effekt utan att offret medgett inta-

get.
161
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Sektion 75 i Sexual Offence Act 2003; 

”Sektion 75.1  

If in proceedings for an offence to which this section applies it is proved -  

(a) that the defendant did the relevant act,  

(b) that any of the circumstances specified in subsection (2) existed, and  

(c) that the defendant knew that those circumstances existed,  

The complainant is to be taken not to have consented to the relevant act unless 

sufficient evidence is adduced to raise an issue as to whether he consented, and 

the defendant is to be taken not to have reasonably believed that the complainant 

consented unless sufficient evidence is adduced to raise an issue as to whether he 

reasonably believed it. 

Sektion 75.2 

 The circumstances are that -  

(a) any person was, at the time of the relevant act or immediately before it began, 

using violence against the complainant or causing the complainant to fear that 

immediate violence would be used against him;  

(b) any person was, at the time of the relevant act or immediately before it began, 

causing the complainant to fear that violence was being used, or that immediate 

violence would be used, against another person;  

(c) the complainant was, and the defendant was not, unlawfully detained at the 

time of the relevant act; 

(d) the complainant was asleep or otherwise unconscious at the time of the rele-

vant act;  

(e) because of the complainant’s physical disability, the complainant would not 

have been able at the time of the relevant act to communicate to the defendant 

whether the complainant consented;  

(f) any person had administered to or caused to be taken by the complainant, 

without the complainant’s consent, a substance which, having regard to when it 

was administered or taken, was capable of causing or enabling the complainant 

to be stupefied or overpowered at the time of the relevant act.  
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(3) In subsection (2)(a) and (b), the reference to the time immediately before the 

relevant act began is, in the case of an act which is one of a continuous series of 

sexual activities, a reference to the time immediately before the first sexual activi-

ty began.”
162

 

Så fort presumtionerna i sektion 75 och 76 är tillämpliga är både det subjektiva 

mens rea och det objektiva actus reus rekvisitet uppfyllt.
163

  

 

8.3 Diskussionen under förarbetet med 2003 års Sexual Offence 

Act 

Under förarbetet med 2003 års Sexual Offence Act var man helt överens om att 

den engelska lagstiftningen angående våldtäkt skulle vara baserad på samtycke. 

Vad som skulle vara avgörande vid en bedömning av om ett övergrepp förelegat 

var således om det skett frivilligt, alltså om ett samtycke till den sexuella hand-

lingen funnits. De frågor som diskuterades under förarbetet var hur samtycket 

skulle avgränsas och definieras i den nya lagstiftningen. I engelsk rätt är frånvaro 

av samtycke pudelns kärna vid kriminellt beteende över lag. I England ansåg man 

att för att kunna säkra rättssäkerheten och därmed förhindra att människor blev 

oskyldigt dömda var det av vikt för den engelska lagstiftaren att samtycke i sexu-

albrottslagstiftningen blev tydligt definierat.
164

  

Syftet bakom införandet av lagstiftningen var att tydligt visa att alla sexuella 

handlingar bara är accepterade om båda parterna samtycker. Allt som görs mot 

någons vilja är en kränkning av självbestämmanderätten. Genom att införa en 

mängd förändringar i lagstiftningen ville man för övrigt värna om offrets ställning 

under hela processen. De förändringar som gjordes var att man införde särskilda 

bestämmelser för hur offret får korsförhöras, bevisning som ska läggas fram angå-

ende offrets tidigare sexuella historia ska begränsas, media fick restriktioner och 

möjligheten till förhör med videolänk och förhandling inom stängda dörrar utöka-
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des. Vid förhandling i domstol är det i England väldigt viktigt att det är ställt bor-

tom allt rimligt tvivel om ett samtycke förelegat eller inte för att juryn ska kunna 

meddela en friande eller en fällande dom.
165

 

 

8.4 Doktrinen 

I den engelska i likhet med den svenska doktrinen så ifrågasätts det vad termen 

samtycke (consent) bör innefatta och vilket krav det är rimligt att ställa på föröva-

rens insikt om samtycke. Några av de som ifrågasatt den engelska samtyckeslag-

stiftningen i den engelska doktrinen är Munro och Cowan.  

 

8.4.1 Vanessa E Munro  

Munro är professor vid universitetet i Nottingham och är förespråkare för att sam-

tyckesbegreppet i engelsk rätt ska reformeras. Munro anser att lagen idag förmed-

lar en syn där kvinnan tillät den sexuella handlingen istället för att hon efterfråga-

de, planerade och önskade den. Munro anser därmed att lagen begränsar förmågan 

att på ett korrekt sätt ta till vara på alla aspekter av ett samtycke som faktiskt 

finns, vilket försvårar då begreppet ska tillämpas av rättsväsendet.  Munro ser en 

del tillämpningssvårigheter med en samtyckesbaserad lagstiftning som är utfor-

mad enligt 2003 års Sexual Offence Act men att den ändå har ett symboliskt 

egenvärde som hon anser är värdefullt. Munro är av den uppfattningen att en sam-

tyckesbaserad lagstiftning ska vara grundstenen, men att själva begreppet måste 

utvecklas så att attityden gentemot sexuallitet som betonar vikten av ömsesidighet 

och respekt förs fram. Detta så att fler kan ställas till svars då de utför sexuella 

övergrepp.
166

  

Munro är inte nöjd med den i engelsk rätt rådande samtyckeslagstiftningen som 

hon definierar som samförståndsminimalismen. Munro kräver mer än mindre 

tecken på samtycke eller tecken på bekräftelse utan att motparten tagit till våld 
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eller bedrägeri för att det ska kunna anses som en sexuell handling baserad på 

samtycke och friviligt deltagande. Det synsätt Munro förespråkar kallar hon con-

sent-plus alltså ett utvidgat synsätt på begreppet samtycke. Tecken på samtycke 

ska enligt consent-plus modellen efterföljas av stöd för en ömsesidig nytta anting-

en emotionellt, relationellt, fysiskt eller materiellt som en följd av det sexuella 

umgänget. Munro anser att genuin och äkta maktbefogenhet inte kommer till ut-

tryck när vi är i stånd att formulera och genomföra våra önskningar utan när vi 

tagit kontrollen över önskningarna på ett specifikt sätt. Consent-plus modellen 

lägger fokus vid det individuella psyket hos offret men beaktar samtidigt kontex-

tuella- och samhälliga aspekter av makt och ojämnlikheter.
167

  

 

8.4.2 Sharon Cowan  

Cowan är aktiv vid universitetet i Edinburgh där hon är lektor i straffrätt och me-

dicinsk juridik. Respekten för självbestämmanderätten får enligt Cowan ett riktigt 

fokus genom att man fokuserar på samtycket som en avgörande faktor mellan det 

önskade och det oönskade sexuella umgänget. Enligt Cowan är synen på samtycke 

inom den engelska rätten att begreppen samtycke och självbestämmanderätt inte 

går att skilja eftersom samtycket är grundläggande för det sexuella oberoendet. 

För att begreppet samtycke ska vara ett funktionellt begrepp inom sexualbrottslag-

stiftningen så måste bilden av samtycket revideras för att ge rättvisa åt det mänsk-

liga samspelet som sker när sexuella handlingar företas. Cowan anser att begrep-

pet samtycke är relativt och beroende av socialt samspel framför individuella val. 

En formell modell av samtycket kan därmed inte på ett korrekt och rättvist sätt 

visa den underliggande maktobalansen som finns före processen. Varje val kan 

ses som isolerade istället för att avspegla en naturlig sammankoppling mellan va-

len.
168

  

Cowan är osäker på om begreppet samtycke har rätt potential för att klara av att 

materiellt särskilja önskade och oönskade sexuella handlingar. Cowan menar att 
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även om Sexual Offence Act 2003 har haft en positiv inverkan på reformeringen 

av sexualbrottslagstiftningen i England, så godkänns ändå lagstiftningen samtycke 

i vissa situationer där det efter en bedömning av omständigheterna i det enskilda 

fallet tydligt inte har funnits något samtycke. Det problem lagstiftningen har är 

hanteringen av förövarens uppfattning av om det förelåg något samtycke eller inte 

vid tiden för övergreppet. Begreppet samtycke har därmed vissa problematiska 

egenskaper som gör att det inte får den effekt som kan önskas.
169

 

 

9 EU  

9.1 Bryter Sverige mot Europarätten utan en samtyckeslagstift-

ning? 

I diskussionen angående om en samtyckeslagstiftning ska införas i svensk rätt 

återkommer man ständigt till den tvistiga frågan om EU genom M.C. v Bulgarien, 

härefter Bulgariendomen ställer upp ett krav på att samtliga medlemsstater måste 

ha en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Detta skulle innebära att Sverige 

skulle vara tvungna att införa en samtyckeslagstiftning men även här går åsikterna 

isär.  

 

9.1.1 Europakonventionen 

Sverige undertecknade Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna år 

1950 och den ratificerades år 1952 och Sverige var därmed folkrättsligt bundna att 

följa stadgan. År 1995 i samband med Sveriges inträde i EU inkorporerades kon-

ventionen i svensk rätt genom lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I 

RF 2:19 infördes i samband med detta en paragraf som gav konventionen en sär-

skild ställning inom den svenska rätten. Härefter får inte lag eller annan föreskrift 

meddelas i strid mot Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventio-
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nen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihe-

terna även kallad EKMR. EKMR uppställer krav på minimirättigheter för enskilda 

gentemot staten. Lagar och föreskrifter som uppkommer i strid mot EKMR strider 

därmed även mot svensk grundlag.  Europadomstolen prövar staternas skyldighet 

att leva upp till sina åtaganden enligt EKMR och ger enskilda, enskilda organisa-

tioner och grupper av enskilda som anser att deras rättigheter enligt konventionen 

och dess tilläggsprotokoll har blivit kränkta ett skydd. En förutsättning är dock att 

staten i fråga är ansluten till konventionen. Kränkningen måste ha drabbat den 

klagande personligen och måste vara riktat mot en stat och beröra en fråga denne 

stat kan hållas ansvarig inför och alla rättsmedel inom staten måste ha uttömts.
170

 

De artiklar som åberopades i Bulgariendomen är artiklarna 3 och 8. Med motiver-

ingen att det bulgariska rättsystemet inte iakttog sina positiva skyldigheter gällan-

de garantin att kunna erbjuda befolkningen ett effektivt skydd mot våldtäkt och 

sexuella övergrepp.
171

 

EKMR artikel 3 stadgar förbud mot omänsklig eller förnedrande behandling. Ar-

tikel 8 i EKMR ger en rätt till skydd för privat och familjeliv vilket ska respekte-

ras och får inte av offentlig myndighet inskränkas annat än med stöd i lag eller om 

det i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till vissa omständigheter så som ex-

empelvis statens säkerhet, ekonomi förebyggande av ordning och brott med mera 

anses nödvändigt.
172

  

 

9.2 M.C. v Bulgarien (Bulgariendomen) 

 

9.2.1 Bakgrund  

Domen gäller en bulgarisk flicka som vid tiden för händelsen var ca 15 år gammal 

som på sommaren år 1995 polisanmäler två bulgariska män 20 respektive 21 år 

gamla för våldtäkt. Flickan mötte de två männen och en vän till dem utanför ett 
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nöjesställe den aktuella kvällen och hon var sedan tidigare bekant med dem. Män-

nen frågande om hon ville följa med till ett nöjesställe i grannstaden, vilket hon 

tackade ja till under förutsättningen att de skulle köra henne hem till kl 23.
173

  

Trots att flickan, härefter M.C, på hemvägen protesterade stannade männen till vid 

en damm för att bada. M.C stannade kvar i bilen medan männen gick för att ta ett 

dopp. Efter en kort stund kom en av killarna, härefter P, tillbaks och satte sig 

bredvid M.C i bilen. Enligt M.C:s egen utsago pressade därefter P sin kropp mot 

hennes och föreslog att de två skulle bli vänner. P började sedan kyssa M.C, fällde 

bilens säte i horisontellt läge och höll fast M.C:s händer bakom hennes rygg. M.C 

försökte trycka bort P men uppger att hon blev rädd samtidigt som hon skämdes 

för att ha försatt sig i denna situation. Hon hade varken kraft nog att göra mot-

stånd eller skrika. Därefter tog P av M.C en del av hennes kläder och tvingade sig 

till ett samlag med henne. P uppgav i sitt förhör att samlaget skett frivilligt medan 

M.C vidhåller att det hade gjort mycket ont då hon var oskuld och att det skett 

mot hennes vilja.
174

 

När de andra återkommer till bilen kör de till en närliggande ort till en av killarna 

i bilens släktings hus, klockan var då runt 03.00 på natten. P körde iväg medan 

M.C, V.A och A gick in i huset. M.C kände sig vid tiden för händelsen mycket 

rädd och i behov av skydd och trodde att A skulle skydda henne. Istället tryckte A 

ner henne på en säng, klädde av henne, särade hennes ben och genomförde ett 

samlag med M.C. Gråtande ber hon A att sluta men har inte kraft nog att göra 

motstånd. Vid förhöret vidhåller A att han haft samlag med M.C med hennes sam-

tycke.
175

 

När M.C mor hittar henne i huset dagen därpå berättar M.C om våldtäkten men 

nämner i förhöret endast den vid dammen. Detta på grund av att de lever i ett 

samhälle med konservativa värderingar. Efter att M.C berättat för sin mamma att 

hon utsatts för ytterligare en våldtäkt av A polisanmäls även den. Förhör hålls och 

rapporten överlämnas till åklagarmyndigheten. Tre månader senare öppnas en 

förundersökning och en utredning påbörjas. Under de följande åren händer ingen-

ting i åklagarens utredning men sedan hålls förhör med inblandade och det kon-
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taktas en psykolog och psykiater för att utröna de frågor som fanns angående M.C 

handlande före, vid och efter övergreppen. Åklagaren beslutade därefter att lägga 

ner förundersökningen med motiveringen att det inte kunde ställas utom allt rim-

ligt tvivel att det förekommit våld eller hot. Inte heller kunde det visas, enligt 

åklagaren, att M.C gjort motstånd eller sökt hjälp vid tillfällena för övergreppen. 

Det begärdes att beslutet skulle överklagas men varken den regionala eller centra-

la åklagarmyndigheten ansåg att några skäl fanns för att ändra beslutet. P och A 

hade även gjort en anmälan mot M.C för falsk angivelse och ärendet överlämna-

des till åklagare men något beslut i ärendet fattades aldrig.
176

  

M.C valde sedan att väcka talan mot Bulgarien inför Europadomstolen med moti-

veringen att Bulgariens rättsystem som helhet inte kunde ge ett tillräckligt effek-

tivt skydd mot våldtäkt samt andra sexuella övergrepp. Detta med motiveringen 

att åtal endast väcktes i fall där offret gjort aktivt motstånd. M.C ansåg även att 

det fanns brister i landets myndigheters sätt att utreda specifika ärenden. Som 

grund för sin talan åberopande M.C förbudet mot omänsklig och förnedrande be-

handling samt rätten till respekt för privatlivet, EKMR artiklarna 3 och 8. Men 

även ett expertutlåtande angående att tillståndet frozen-fright är vanligt förekom-

mande då en människa utsätts för sexuella övergrepp presenterades av M.C i må-

let.
177

 

Bulgariens sexuallagstiftning vid tillfället för övergreppet definierade våldtäkt 

enligt nedan och åldersgränsen för sexuellt självbestämmande var 14 år. Vad som 

även bör noteras är att de tre grunderna i lagstiftningen gällande våldtäkt i Bulga-

rien var alternativa till varandra.
178

 

“sexual intercourse with a woman 

(1) incapable of defending herself, where she did not consent; 

(2) who was compelled by the use of force or threats; 

(3) who was brought to a state of helplessness by the perpetrator.”
179
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9.2.2 Europadomstolens bedömning  

I sin dom redovisar Europadomstolen hur våldtäktslagstiftningen är uppbyggd, 

hur den tolkas i ett flertal andra länder samt hänvisar till Europarådets minister-

kommittés rekommendationer gällande åtgärder för att bekämpa kvinnovåld. I 

rekommendationens 35:e paragraf stadgas att EU:s medlemsstater ska straffbeläg-

ga alla sexuella handlingar som skett utan samtycke, även om offret agerat passivt 

vid tillfället för övergreppet.
180

 

Under punkt 153 i Bulgariendomen redovisar Europadomstolen den ståndpunkten 

att medlemsstaterna enkligt EKMR artikel 3 och 8 har en positiv skyldighet att 

införa lagstiftning som effektivt bestraffar våldtäkt och att medlemsstaterna sedan 

har en skyldighet att tillämpa denna på ett effektivt sätt genom brottsutredningar 

och åtal.
181

  

Europadomstolen konstaterar att olika länder inom unionen tidigare krävt bevis på 

att förövaren använt fysiskt våld och att offret ska ha gjort fysiskt motstånd för att 

övergreppet skulle betraktas som våldtäkt. De senaste åren har dock flera länder 

övergått till att istället beakta om det funnits ett giltigt samtycke vid tiden för hän-

delsen. Europadomstolen konstaterar att detta varit fallet inte bara i de common 

law länder som helt baserar sin sexualbrottslagstiftning på samtycke, utan även i 

de länder som har en den kontinentala rättsordningen där lagstiftningen bygger på 

fysiskt våld eller hot. Det finns ändå enligt praxis i de flesta av dessa länder bris-

tande samtycke som det grundläggande kriteriet vid våldtäkt. Detta tror man har 

sin bakgrund i att medlemsstaterna har en positiv skyldighet att enligt konventio-

nen att kriminalisera och effektivt lagföra sexuella handlingar som utförs utan 

samtycke och detta trots att offret inte vid övergreppstillfället gjort något fysiskt 

motstånd utan svarat med passivitet.
182

   

Vidare hade inte den bulgariska regeringen lagt fram någon praxis eller doktrin 

som motbevisade det M.C lagt fram om att det bulgariska rättssystemet vid sina 

bedömningar av straffansvar gällande våldtäkt lägger stor vikt vid om offret vid 
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tillfället för övergreppet gjort något fysiskt motstånd. Europadomstolen anser att 

Bulgariens rättssystem gällande lagföring av sexualbrott är för snävt för att kunna 

leva upp till de förpliktelser som Europakonventionen ställer på Bulgarien, och 

rättssystemet ställer därmed inte upp ett fullgott skydd mot våldtäkt och andra 

sexuella övergrepp. Domstolen kunde därför konstatera att en kränkning av vad 

som stadgas i konventionen hade förekommit.
183

   

 

9.3 Bulgariendomens innebörd för Sverige 

Europadomstolens uppgift är att pröva om medlemsstaternas rättssystem och 

rättstillämpning är förenliga med de åtaganden som staterna gjort i och med un-

dertecknandet av Europakonventionen. En dom från Europadomstolen binder en-

bart den stat som är part i målet, i detta fall Bulgarien. Vill en stat undvika att fäl-

las i Europadomstolen är det viktigt att studera dessa uttalanden och därefter an-

passa lagstiftningen i riktning med domstolens uttalanden.  Europadomstolen an-

vänder vid sin tolkning en dynamisk och teologisk tolkningsmetod när det kom-

mer till att definiera vad Europakonventionens stadganden fastställer. Detta gör 

domstolen för att kunna ta fram den minimistandard som ska vara gällande för 

staterna. Staterna ges även en margin of appreciation där de har ett utrymme att 

efter egen kultur och rättstradition utveckla sin lagstiftning. Något tvingande sätt 

för medlemstaterna att utforma sin lagstiftning enligt en specifik mall finns där-

med inte.
184

 

Åtagandena i Europakonventionen kan därför av medlemsstaterna efterföljas på 

olika sätt, även genom att ha olika konstruerade lagstiftningar. Det som är viktiga 

är att skyddet för de enskilda rättigheterna finns, inte hur de i sig har åstadkom-

mits. Vilket är utgångspunkten vid en tolkning av Bulgariendomen. I Bulgarien-

domen var det inte lagstiftningen i sig som skulle prövas utan det var hur man i 

Bulgarien hade tillämpat den.
185

 

Vad som är viktigt att hålla i minnet när det görs en prövning av om Bulgarien-

domen innebär en förpliktelse för alla medlemsländer att införa en sexual-
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brottslagstiftning, grundat på samtycke, är att Bulgariendomen är en prövning av 

ett specifikt fall. Europadomstolens uppgift var att pröva om just det bulgariska 

rättssystemet, vid tillfället för prövningen, levde upp till de krav konventionen 

ställer på staterna. Vilket påkallar viss försiktighet när det kommer till möjlighe-

ten att dra generella slutsatser av domen.
186

  

Gällande vad Europadomstolen uttalar i Bulgariendomen gör den svenska reger-

ingen följande bedömning;  

Enligt regeringen kan inte utslaget av Bulgariendomen tolkas så att Sverige, för 

att inte kränka sina åtaganden gällande Europakonventionen, skulle ha någon 

skyldighet att utforma den svenska sexualbrottslagstiftningen på något visst speci-

fikt vis. Denna slutsats kan regeringen dra utifrån det faktum att Europadomstolen 

i avgörandet uttalar att det inte är den bulgariska lagstiftningen eller utformningen 

av lagen det är fel på utan den skiljer sig inte speciellt mycket från den utform-

ningen man kan se i andra medlemsstaters sexualbrottslagstiftningar. Vad som ska 

läggas vikt vid är hur lagstiftningen tillämpas i statens rättstillämpning rent prak-

tiskt. Vad man anser ska vara avgörande är vilken innebörd staterna ger begrep-

pen våld eller hot när dessa uttryck används i sexualbrottslagstiftningen.
187

 

Att som i Bulgarien göra det fysiska motståndets vara eller icke vara till en central 

huvudfråga gällande om ett övergrepp företagits eller inte är enligt Europadomsto-

len att kränka de rättigheter som konventionen ställer upp. På medlemstaterna 

ställs det krav på att det vid utredningen av dessa ärenden måste företas en allsidig 

bedömning och att alla fakta i ärendet måste beaktas noggrant. Med dessa fakta på 

handen drog den svenska regeringen den slutsatsen att ett behållande av våld eller 

hot som rekvisit gällande våldtäkt inte står i strid med tolkningen av det resone-

mang Europadomstolen för genom Bulgariendomen.
188

 

I de lagstiftningar där tvång är ett centralt krav anser Europadomstolen att kravet 

på tvång i de flesta stater anses uppfyllt redan då förövaren tvingar offret till en 

sexuell handling utan offrets samtycke. Alternativt genom att tynga ner offrets 

kropp med sin egen kroppstyngd eller påverkar offret att genomföra sexuella 
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handlingar fast offret egentligen inte samtycker. I Sverige har sedan länge tvångs-

rekvisitet dessutom tolkats extensivt och med fokus på om den sexuella handling-

en varit frivillig, alltså utövats med samtycke, vilket bland annat framgår av praxis 

se NJA 2004 s. 231.  

Lagrådet ansåg att det för Sveriges del skulle räcka att vi bytte ut begreppet hjälp-

löst tillstånd till att innefatta särskilt utsatt situation för att uppfylla de krav EU 

ställer genom Bulgariendomen. I förhållande till vad som stadgas i Europakon-

ventionen har vår sexualbrottslagstiftning gällande rådande våldtäktsbestämmelse 

aldrig ställts inför någon prövning i något refererat domstolsavgörande. Dock har 

HD som tidigare redovisats för i NJA 2004 s. 231 i samband med att Bulgarien-

domen kommenterades uttalat att brist på samtycke är ett grundläggande kriterium 

när man prövar mål gällande både våldtäkt och sexuellt tvång. Uttalandet som HD 

gör i domen från 2004 kan tolkas som att HD gör ett konstaterande att den svens-

ka sexualbrottslagstiftningen i och med detta inte bryter mot Europakonventio-

nen.
189

  

Gällande ställningstagandet som Europadomstolen gjorde att det krävs kriminali-

sering och lagföring av varje sexuell handling som skett utan samtycke även om 

offret inte gjort motstånd, kan det enligt regeringen inte tolkas annat än att en 

standard på området slogs fast. Dock är det felaktigt att utifrån detta ställningsta-

gande säga att staterna därmed har en skyldighet att införa en samtyckeslagstift-

ning, detta är inte en korrekt bedömning av uttalandet i fråga. Staterna ska istället 

ha utrymme att utifrån denna standard själva utforma sin lagstiftning så att denne 

går hand i hand med vad som stadgas i Europakonventionen. Regeringen anser att 

vår strafflag lever upp till den standard som krävs, eftersom den materiella straff-

rätten täcker alla sexuella handlingar som företagits utan motpartens samtycke. 

Våra rättstillämpande myndigheter upprätthåller och effektivt tillämpar dessutom 

rättsystemet på ett tillfredställande sätt.
190

  

Gällande andra internationella åtaganden som Sverige har ingått förutom Europa-

konventionen anger inte några av dessa några närmare bestämmelser angående 

hur sexualbrottslagstiftningen bör utformas. I den internationella rätten, bland 
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annat i avgöranden från Jugoslavientribunalen där internationell straffrätt tilläm-

pas, så utgör detta inte något krav på staterna att utforma sin lagstiftning efter in-

ternationell rätt. Dock anses det vara ett mål för Sverige att se till så att vår natio-

nella lagstiftning inte är snävare än den internationella rätten.
191

 

 

9.3.1 Leijonhufvuds tolkning av Bulgariendomen 

Leijonhufvud är av den uppfattningen att Bulgariendomen innebär att Sverige 

måste reformera sin sexualbrottslagstiftning gällande våldtäkt så att den blir sam-

tyckesbaserad. I ”Samtyckesutredningen” som Leijonhufvud fick i uppdrag av 

Miljöpartiet att utför år 2008 redovisar hon ett utlåtande skrivet av Elisabeth 

Palm, tidigare kammarrätts president i Europadomstolen. Palms slutsats i utlåtan-

det är att det i praxis från Europadomstolen står helt klart att ett bristande sam-

tycke ska vara rekvisitet som är avgörande för om straffansvar gällande våldtäkt 

föreligger. Med beaktande av uttalandet konstaterar Leijonhufvud att Sverige 

måste införa en lag som stadgar att bristande samtycke är det som konstituerar ett 

sexualbrott. Leijonhufvud stärker sitt ställningstagande ytterligare genom att hän-

visa till ett utlåtande från Jugoslavientribunalen. I utlåtandet sägs att våld och hot 

om våld är bevis på att samtycke inte förelegat, men våld är inte en förutsättning 

för att det ska vara tal om våldtäkt. Sverige kan därmed inte behålla en sexual-

brottslagstiftning baserad på våld eller hot eftersom det även strider mot den in-

ternationella rättsordningen och Sveriges internationella åtaganden.
192

 

 

9.3.2 Wennbergs tolkning av Bulgariendomen   

Wennberg funderar i tankebanorna om Europadomstolens slutsats i Bulgariendo-

men skulle innebära att våldtäktsbestämmelser som kräver tvång, våld eller hot 

skulle kompletteras med ett samtyckesrekvisit. Ett rekvisit som skulle kriminalise-

ra ett genomförande av sexuella handlingar utan kvinnans samtycke. Det bör inte 

ställas några krav på att offret gjort något fysiskt motstånd och det skulle inte hel-

ler vara okej att anse att samtycke förelåg om offret svarar med passivitet. En så-
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dan konstruktion menar Wennberg även skulle kunna fylla ut gråzonen mellan 

tvång och inte tvång som hon anser finns i rådande lagstiftning.
193

   

 

9.3.3 Diesens tolkning av Bulgariendomen  

Som det tidigare i uppsatsen har redovisats så har det i anslutning till Bulgarien-

domen ansetts att Sverige i praktiken, trots att lagen är byggd på tvång, uppfyller 

kravet på att sexuella handlingar utan samtycke ska bestraffas. Diesen anser att 

det inte stämmer och att samtycke i svensk sexualbrottslagstiftning har en på tok 

för undanskymd plats. Brist på samtycke räcker inte för att beivra övergrepp för så 

länge resterande rekvisit inte är uppfyllda är övergreppet straffritt. En sexuell 

handling som företagits utan samtycke behöver nödvändigtvis inte straffas som 

våldtäkt, men att den i vart fall inte får vara straffri framgår av Istanbulkonventio-

nen som Sverige skrev på i maj år 2013.
194

  

Artikel 35 i Istanbulkonventionen om sexuellt våld, där våldtäkt är inbegripet, 

stadgar följande: 

”1. Parterna ska vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för 

att säkerställa att följande uppsåtliga gärningar är straffbelagda: 

a) Att sexuellt penetrera en annan persons kropp vaginalt, analt eller oralt med en 

kroppsdel eller ett föremål utan dennes samtycke; 

b) Att utföra andra handlingar av sexuell karaktär med en person utan dennes 

samtycke. 

c) Att förmå en annan person att utföra handlingar av sexuell karaktär med en 

tredje person utan dennes samtycke. 

2. Samtycket ska lämnas av egen fri vilja och bedömas med hänsyn till förhållan-

dena i det enskilda fallet.”
195

 

Konventionen har ratificerats av fjorton länder och det borde inte vara några pro-

blem för Sverige att ansluta sig. Vad som är problemet enligt Diesen är åter igen 
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att Sverige inte uppfyller konventionen på grund av att vi inte har en sexual-

brottslagstiftning baserad på samtycke.  Diesen är som Leijonhufvud övertygad 

om att den dagen Sverige ställs inför Europadomstolen i frågan kommer vi tvingas 

att införa en samtyckesreglering. Detta för att täppa igen luckan i lagen som de 

båda är överens om finns.
196

  

 

9.3.4 Träskmans tolkning av Bulgariendomen  

Träskman anser att Leijonhufvuds konklusion om att den svenska sexualbrottslag-

stiftningen utan ett krav på samtycke skulle strida mot EKMR inte kan anses rik-

tig. Träskman anser att det finns flera övertygande argument mot denna stånd-

punkt. Han anför som första argument att ett tvångsrekvisit är ett av de objektiva 

rekvisiten i många europeiska länders våldtäktsbestämmelser. Argument nummer 

två är att även i de internationella bestämmelserna om våldtäkt ibland annat Rom-

stadgans bestämmelse om brott mot mänskligheten genom våldtäkt ingår det ett 

tvångsrekvisit. Han anför vidare att Europarådets rekommendationer inte är bin-

dande för medlemsstaterna utan dessa är enbart rekommendationer. Rekommen-

dationer som han inte heller anser är helt entydiga. Träskman anser också att Eu-

ropadomstolens dom i Bulgarienfallet inte kan tolkas så att de förutsätter att alla 

sexuella handlingar ska dömas som våldtäkt. Brottsbenämningen kan enligt ho-

nom inte få vara avgörande för om gärningen är att anses som kriminaliserad eller 

inte. Samtliga delar av sexualbrottslagstiftningen måste därmed granskas och då 

inte bara lagstiftningen för att bedöma rättsläget, utan även den praktiska rättstil-

lämpningen.
197

 

Träskman anser således att Bulgariendomen inte uppställer något krav på Sverige 

att införa en samtyckeslagstiftning, även andra europeiska länder har sexual-

brottslagstiftningar byggda på tvång. Europadomstolens avgöranden är endast 

rekommendationer och enbart binder den stat som är part i målet.
198
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9.3.5 Wersäll och Rapps tolkning av Bulgariendomen  

Wersäll och Rapp ställer sig tveksamma till om Europadomstolens tolkning i Bul-

gariendomen är sådan att vi ska tvingas att införa ett samtyckesrekvisit i den 

svenska sexualbrottslagstiftningen. Både regeringen och HD har konstaterat att 

Sverige med sin tvångsbaserade sexualbrottslagstiftning lever upp till de krav 

EKMR ställer och enligt Wersäll och Rapp finns det ingen anledning att heller 

hävda något annat. De anför även att Europadomstolens domar måste läsas i sitt 

sammanhang och att Bulgariendomen behandlar brister i den bulgariska rättstil-

lämpningen av sexualbrottslagstiftningen. Domare i Strasbourgdomstolen har på-

talat att försiktighet ska råda vid tolkningen av domskäl eftersom Europadomsto-

len inte har någon anledning att ha synpunkter på lagtekniska konstruktionen i 

medlemsländerna. Länderna har stor frihet att själva utifrån sin kultur och rättstra-

dition skapa fungerande lagstiftning. Europadomstolens uppgift är att kontrollera 

så att staternas lagstiftning lever upp till Europakonventionens minimikrav. Med 

det uttunnande krav på våld, hot eller tvång och skyddet för särskilt utsatta grup-

per som den svenska sexualbrottslagstiftningen idag ställer upp, finns det ingen 

anledning att tro att Sverige vid en prövning av Europadomstolen inte skulle leva 

upp till konventionens krav gällande sexualbrott.
199

   

 

10 En samlad bedömning av för- respektive 

nackdelar med en samtyckeslagstiftning 

 

10.1 Vilka fördelar skulle ett införande medföra? 

Ett av de främsta argumenten som förespråkare för ett införande av en sam-

tyckeslagstiftning väljer att lägga fram är att ett sådant införande skulle vara en 

naturlig fortsättning av utvecklingen av den straffrättsliga synen på sexualbrott. 

Med en samtyckeslagstiftning skulle lagens utgångspunkt bli en helt annan än den 

idag aktuella våldtäktsbestämmelsen som vilar tvång och att det ska ha förelegat 
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våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Med en våldtäktsbestämmelse inriktad 

på bristande frivilighet tror man att lagstiftningen bättre skulle följa samhällsut-

vecklingen och verka positivt på ett sätt som dagens lagstiftning inte klarar av. 

Förespråkare för en samtyckeslagstiftning anser att en samtyckesbaserad bestäm-

melse inte, som den idag rådande våldtäktsbestämmelsen, säger att kvinnan är 

tillgänglig fram till den punkten där hon säger nej eller gör fysiskt motstånd, utan 

att hon inte är tillgänglig förrän hon uttryckt ett klart ja.
200

  

En samtyckesbaserad våldtäktsbestämmelse skulle enligt förespråkarna vara bre-

dare än dagens reglering som är baserad på medel och omständigheter och därmed 

inte täcker alla straffvärda beteenden. De menar därmed att en samtyckeslagstift-

ning bättre skulle skydda de så kallade passivitetsfallen där offret intar en passiv 

ställning vid övergreppet som ett försvar för att ta sig igenom övergreppet med 

minsta möjliga skada. En samtyckesreglering skulle även täcka de luckor som 

finns i gällande lagstiftning och skyddet för den viktiga sexuella självbestämman-

derätten och den kroppsliga och sexuella integriteten skulle förstärkas. Det skulle 

också bidra till att Sverige tillgodoser sina internationella åtaganden.
201

  

Fler argument för ett införande som har lagts fram är att en samtyckeslagstiftning 

skulle ha en normgivande verkan. Med det menar förespråkaren att den skulle 

hjälpa till att förmedla budskapet att det enligt svensk lag inte är tillåtet att företa 

sexuella handlingar mot någon som inte samtycker och frivilligt vill delta. Man 

anser att det skulle kunna vinnas mycket om lagstiftningen kunde vara med och 

bidra till att det uppstod en debatt i samhället. Viktiga frågor som förespråkarna 

tänker på är bland annat vilka problem som finns, exempelvis problemet mellan 

att få tillämpningen av lagen att överensstämma med samhällsutvecklingen, men 

även frågor gällande vad som är tillåtet och inte tillåtet agerande när det gäller 

intimt umgänge.
202

  

En samtyckesbaserad lagstiftning skulle vara ett bra skydd för unga människor 

som i många situationer kan ha svårt att stå emot starka påtryckningar eller över-

talningsförsök. Vilka ofta utmynnar i att unga personer till slut accepterar den 
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sexuella handlingen trots att de egentligen inte vill. För att uppnå den normativa 

verkan man vill måste lagändringen även följas av upplysning och utbildning.
203

 

Genom att studera orefererad hovrättspraxis kan man se att den tilltalade redan 

idag lägger fram samtyckesinvändningar. Att argumentera för att en sam-

tyckeslagstiftning skulle medföra ett ökat fokus på offret under brottsutredningen, 

för att avgöra om samtycke fanns eller inte, finns därmed redan i dagens lagstift-

ning och är därför inte ett hållbart argument mot ett införande. Det är dock osäkert 

hur ett lagstiftningsskifte kommer påverka offrets ställning och om ökat fokus 

kommer läggas på offrets agerande vid en process. Dock tror man att fokus kom-

mer växla och att mer fokus under processen kommer att hamna på den tilltalade. 

Detta eftersom man anser att utredningen måste inriktas mycket mer på att utreda 

den tilltalades agerande och hur denne har förvisat sig om att ett samtycke förelåg. 

Detta är en välkommen förändring menar förespråkarna och tiden är därmed inne 

för en lagändring.
204

 

Ur ett bemötandeperspektiv skulle en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning 

vara ett nytt positivt inslag, detta med utgångspunkt i tankarna om terapeutisk 

juridik. Enligt Christian Diesen har skillnaden i lagstiftningen inte bara effekter på 

anmälningsfrekvensen och lagföringen utan också på hur rättsapparaten bemöter 

båda parterna i processen. En lag baserad på tvång anser Diesen har en anti-

terapeutisk effekt, medan en samtyckesbaserad lagstiftning skulle ha den motsatta 

effekten. Han är av den åsikten att trots att offret får det bästa bemötandet hos 

polisen så har ett offer utan synliga skador idag svårt att få ett fullgott skydd av 

rättsordningen. Ett misstrott målsägande blir i sin tur misstroende mot samhället 

och rättsystemet. En våldtäkt riskerar därmed att bli ett långvarigt trauma för den 

utsatte. En samtyckeslagstiftning skulle istället lägga fokus på offrets upplevelse 

av integritetskränkningen som en utgångspunkt vid brottsutredningen. Det viktiga 

för många offer är inte att det går att bevisa brott, utan att de blir trodda och inte 

ifrågasatta, vilket även har stor betydelse för offrets självaktning och rehabiliter-
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ing. Enligt Diesen är den terapeutiska effekten viktig för båda parter och utgör en 

stark fördel i samtyckeslagstiftningen som inte finns i dagens reglering.
205

  

 

10.2 Vilka nackdelar skulle ett införande medföra? 

Det mest åberopade skälet mot ett införande av en samtyckeslagstiftning är att en 

sådan skulle bidra till ett ökat fokus på offret under hela utredningsprocessen. Den 

största faran för ökat fokus befarar man i de fall den tilltalade åberopar att det 

funnits ett tyst samtycke och att det i dessa fall helt automatiskt skulle bli en pro-

cess gällande hur offret agerat, handlat och betett sig i anslutning till händelsen. 

När detta argument framförs riktar motståndarna även sina blickar mot den eng-

elska samtyckesbaserade sexualbrottslagstiftningen och konstaterar att precis som 

man befarar så hamnar offret lätt i fokus när man tillämpar en samtyckesbaserad 

våldtäktsbestämmelse. Vidare sticker inte motståndarna under stolen med det fak-

tum att gällande lagstiftning också i viss mån brottas med detta problem. Mot-

ståndarna anser dock att oavsett hur regleringen skulle konstrueras så kommer vi 

troligtvis inte ifrån det faktum att offret får mycket fokus under processen. Ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv är det svårt att komma ifrån problemet att offret hamnar i 

fokus när det utreds om det förekommit en otillåten sexuell handling och en sam-

tyckesreglering skulle inte minska problemet eftersom skuldfrågan i känsliga frå-

gor gällande om en våldtäkt har förövats eller inte måste utredas ordentligt. Vid en 

samtyckeslagstiftning finns det risk för att ett för stort fokus läggs på rekvisitet 

samtycke och att det skulle medföra att det fokus man med lagstiftningen vill läg-

ga på gärningsmannens beteende förringas.
206

  

Det främsta argumentet emot ett införande av en samtyckesreglering är svårighe-

ten att definiera vad som utgör ett giltigt samtycke. Begreppet i sig ger ingen led-

ning och är ganska tomt i sitt innehåll. Det är ett begrepp beroende av filosofiska 

och etiska värderingar om vad som kan anses frivilligt. Att avgöra vad som kan 

utgöra någons fria vilja är en svår bedömning att göra när det gäller sexuella hand-

lingar. Alla samtycken kan inte heller ses som frivilligt givna samtycken och mås-
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te därmed definieras och urskiljas för att bestämmelsen ska kunna vara rättssäker, 

förutsebar och tillämplig. Frågan huruvida omständigheterna som negerar ett sam-

tycke ska finnas skrivna direkt i lagen eller bara i förarbetet måste utredas. Ska de 

anges direkt i lagen krävs större exakthet än om de bara ska anges i förarbetet, 

vilket istället skulle ge rättstillämparen större frihet att bedöma i frågan om sam-

tycke funnits eller inte. Vissa anser att en sådan friare reglering skulle vara bra, 

men trots detta måste legalitetsprincipens krav upprätthållas. Legalitetsprincipens 

krav talar därmed för att omständigheterna som negerar samtycke bör anges i la-

gen för att rättstillämparen ska få tillräklig ledning. Definitionen av samtycke an-

ses dock kunna återges i förarbetet eftersom detta inte kan sammanfattas i lagtex-

ten. En ren samtyckeslagstiftning kan därmed sägas vara allt för generell för att 

kunna vara ensam rådande och skulle med stor sannolikhet medföra problem i 

utredningssynpunkt.
207

  

Motståndarna anser att det råder osäkerhet gällande samtyckets form och räckvidd 

och att regleringen är för generell, vilket väcker frågor om samtycke måste ha en 

viss form för att vara giltigt. Problem som därmed kan uppstå är hur det ska föras 

på tal under den sexuella handlingen vilket oftast inte är ett naturligt led i det 

mänskliga samspelet. Vid en samtyckesreglering skulle det därmed bli tal om en 

reglering gällande situationer som sällan förekommer i det verkliga livet. Vid till-

lämpningen av en samtyckeslagstiftning skulle domstolen därmed hänvisas till att 

värdera agerandet och andra omständigheter av vikt, vid bedömning av om ett 

samtycke har förmedlats parterna mellan. Frågor som kan uppstå är om det är till-

räckligt med ett tyst inre samtycke eller om samtycket på något sätt måste manife-

steras för att vara giltigt.
208

 

Avgörande för frågan blir därmed om samtycket ska ses som en gärnings- eller 

ren inställningsfråga. Om vi skulle dra en parallell till vad som stadgas för att ett 

samtycke enligt BrB 24:7 ska inträda, så anger förarbetet att samtycket inte har 

något formkrav och att även ett inre samtycke är att anses som ett giltigt sam-

tycke. I doktrinen har man ansett att ett inre samtycke inte bör gälla för ansvars-

frihet när det gäller sexualbrott. Asp anser att självbestämmanderätten ska stå 

högst, särskilt i fall där integritetsintrånget är så pass stort så att åberopa ett inre 
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samtycke därmed inte ska vara fullt tillräkligt för att fria den tilltalade. Samtycket 

bör ses som en gärning där samtycket ger någon tillstånd till sexuella handlingar. 

Skulle samtycket behandlas som en inställning anser Asp att även om ett inre 

samtycke kanske föreligger, så skulle, personen behandlas som en sak eller ett 

medel för förövarens vilja med en sådan inställning. Betydelsen av ett ställnings-

tagande att ett inre samtycke inte ska godtas som befrielsegrund minskar av att det 

knappast kan ställas upp några formkrav när det kommer till samtyckesgärningar, 

utan dessa kan komma till uttryck på så många olika sätt, även genom underlåten-

het.
209

  

Slutligen kommer man till den slutsatsen att man i en samtyckesbaserad lagstift-

ning lika lite som i ansvarsfrihetsgrunden i BrB 27:4 kan ställa upp något krav på 

form. Hur ett samtycke kommer till kan därför variera och har därmed heller ing-

en betydelse för dess giltighet. Förespråkare är överens om att ett inre samtycke 

inte ska beaktas, men med frånvaro av kravet på manifesterad form får ställnings-

tagandet dock ingen större praktisk betydelse.
210

  

Konsekvensen av detta resonemang blir slutligen att samtycket ska manifesteras 

även om något formkrav generellt inte finns. Resultatet blir då att ett bristande 

samtycke inte behöver manifesteras för att vara gällande. Har samtycket inte 

kommit till uttryck finns heller inget relevant samtycke och det spelar således ing-

en roll om bristen på samtycke kommit till uttryck på något särskilt sätt. Den som 

tiger samtycker alltså inte enligt denna modell, trots att det är fullt möjligt att ha 

ett giltigt samtycke genom underlåtenhet. Vad man bör fråga sig är om vi verkli-

gen vill ha en sexualbrottslagstiftning där sexualbrott kan göras gällande i situa-

tioner där bristen på samtycke, eller kanske olustkänsla inför den sexuella hand-

lingen, enbart kommer till uttryck i tankarna hos den som anser sig kränkt. På 

grund av bevisfrågan kommer förövaren troligtvis inte dömas och händelsen inte 

heller anmälas. Det kan då tyckas att gärningar som inte är bevisbara inte heller 

ska kriminaliseras och räckvidden av kriminaliseringen ska inte begränsas av om 

det kommer in en anmälan eller inte.
211
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I de fall där något manifesterat samtycke inte finns går det inte att dra någon tyd-

lig linje mellan vad som är att anses som ömsesidigt sex och vad som ska beaktas 

som sexualbrott. Vid en samtyckesreglering skulle räckvidden materiellt sett bli 

väldigt vid och alla gärningar som i och för sig täcks av bestämmelsen kan inte 

lagföras. Samtycke genom underlåtenhet skulle således presumeras som att den 

som tiger samtycker. Vilket inte är tillämpligt gällande sexualbrott där snarare 

passivitet är ett uttryck för bristande samtycke, kanske rent av en reaktion för att 

klara sig genom övergreppet med minsta möjliga skador.
212

  

Införandet av en samtyckeslagstiftning kan vidare skapa orimliga förväntningar på 

att antalet fällande domar ska öka gällande sexualbrott. Att förväntningen ska in-

frias något mer vid införandet av en samtyckeslagstiftning än vid en revidering av 

den redan gällande sexualbrottsslagstiftningen är föga troligt. Vad man skulle 

kunna förutspå hända är att antalet anmälda fall av sexualbrott kan komma att öka. 

Detta beroende på att samtyckeslagstiftningens definition omfattar samtliga sexu-

ella handlingar som kan ha skett utan offrets samtycke och därmed inte som idag 

de allvarligaste sexuella kränkningarna Med en bred definition blir självklart an-

mälningarna fler. En del kan antas bli svårbedömda sett ur bevishänseende på 

grund av att de aktualiserar bedömningar i gråzonen mellan vad som är moraliskt 

och juridiskt tillåtet och otillåtet. För att motverka orimliga förväntningar måste 

det informeras och utbildas i samband med en lagändring och polisen, åklagaren 

och domstolen måste aktivt arbeta med bemötandefrågor för att hålla förväntning-

arna hos de som anmäler dessa brott på en rimlig nivå.
213

 

Slutligen anser man att ett införande kan medföra en ökad risk för sexualmora-

lism. Sexualiteten idag har många varierande mönster och uttryck. Vad som utgör 

det normala är sedan en tid historia och därför måste fördomsfrihet gälla för alla 

som kommer i kontakt med sexualbrott. Detta eftersom kärnfrågan i en sam-

tyckeslagstiftning är att bedöma huruvida ett samtycke förelegat från offrets sida 

eller inte är en central del av processen. Vid denna bedömning finns det en risk att 

man glider in på vad som kan tänkas vara normalt att samtycka till och sett till 

dagens utveckling på området skulle en sådan bedömning vara ytterst olycklig. 

Ser man till orefererad hovrättspraxis är frågan om samtycke förelegat redan aktu-
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ell i ett stort antal fall, men införs det en samtyckeslagstiftning skulle denna fråga 

tvingas tas upp i samtliga fall.
214

   

 

11 Avslutande analys/diskussion  

Ett sexuellt övergrepp innebär en mycket allvarlig integritetskränkning och att 

förebygga och bekämpa dessa övergrepp kräver därmed ett starkt och välutvecklat 

straffrättsligt skydd. För att kunna garantera detta skydd måste lagstiftaren fortlö-

pande följa utvecklingen på området och vara uppmärksam på förändringar så att 

lagstiftningen hela tiden är tillräcklig och ändamålsenlig.
215

 

Sexualbrottslagstiftningens syfte är att skydda den sexuella integriteten och själv-

bestämmanderätten, frågan är om en samtyckeslagstiftning verkligen skulle för-

stärka skyddet.  

I många våldtäktsfall ställs domstolen inför problemet att ord står mot ord och 

utan stödbevisning får rätten inte döma den tilltalade för brottet. Den friande do-

men återges sedan i media som en offret mot domstolen story och ger upphov till 

en problematisk och skev förståelse för varför domstolen dömde som den gjorde. 

Resultatet blir en begränsad förståelse och kvaliteten på både debatten och de för-

slag på lösningar som läggs fram begränsas. I dagsläget läggs all energi på om vi 

bör införa en samtyckeslagstiftning eller inte, då frågan lagstiftaren istället bör 

ställa sig är om en sådan verkligen skulle läka de problem som finns. Är det inte 

så att även med en samtyckeslagstiftning så skulle vi stå inför samma ord mot ord 

problematik då frånvaro av samtycke inte är lättare att bevisa än att ett samtycke 

förelegat. Att som i dagsläget lägga så mycket tid och resurser på en lagstiftning 

som förmodligen inte skulle lösa problemet gällande sexualbrott bör, enligt min 

åsikt, inte vara acceptabelt.  

De förslag på samtyckeslagstiftning som lagts fram ska även som gällande våld-

täktsreglering inneha ett krav på uppsåt. Detta innebär att problemet som idag 

finns gällande bedömningen av om förövaren haft uppsåt till gärningen kvarstår. 

Frågan som väckts bland annat efter domen B 5865-13 från Lunds tingsrätt är om 

det bör införas ett oaktsamhetsbrott, vilket innebär att en våldtäkt kan företas ge-
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nom oaktsamhet. Själv anser jag att detta är något som måste övervägas med för-

siktighet då ett oaktsamhetsbrott i sexualbrottslagstiftningen skulle kunna innebä-

ra att rättsäkerheten äventyras.  

Vidare har det påtalats att en samtyckeslagstiftning skulle medföra vissa nackdelar 

som svårligen skulle kunna accepteras när det kommer till så pass allvarlig brotts-

lighet som sexualbrott. Vad som bör påtalas, som jag anser är av vikt, är bland 

annat svårigheten att definiera begreppet samtycke. Utan direkt definition skulle 

samtyckeslagstiftningen te sig för generell och med stor sannolikhet skapa pro-

blem rent utredningsmässigt. Att överlämna till rättstillämparen, med ledning av 

vad som föreskrivits av lagstiftaren i förarbetet, att tillämpa ett begrepp som för 

korrekt tillämpning är beroende av ledning, filosofiska och etniska värderingar 

samt i sig ter sig ganska tomt, bör kunna sägas vara för riskabelt även det sett ur 

ett rättssäkerhetsperspektiv.  

Det har även ställts frågor gällande om samtycket måste ha en viss form för att 

vara giltigt och hur det ska kommas på tal under själva handlingen. En samtyckes-

reglering kan således tyckas reglera situationer som sällan uppkommer under det 

mänskliga samspelet och därmed innebära att domstolen kan komma att behöva 

värdera agerandet och andra omständigheter som är av vikt vid bedömningen av 

om ett samtycke har förmedlats mellan parterna. Enligt svensk rätt bär åklagaren 

bevisbördan och har därmed till uppgift att bevisa att något samtycke inte förelåg 

hos målsägande vid tiden för den sexuella handlingen. Åberopar därmed den till-

talade att det funnits ett samtycke bör det kunna argumenteras för att en sam-

tyckeslagstiftning skulle kunna innebära ett ökat fokus på målsägande under hela 

utredningsprocessen. Ur ett rent rättssäkerhetsperspektiv är det svårt att komma 

ifrån att fokus i dessa processer hamnar på målsägande eftersom frågan om det 

företagits en otillåten gärning, oavsett hur lagstiftningen är utformad, måste utre-

das.  

Angående om det redan ställs upp ett krav på samtycke i svensk rätt. Det skulle 

vara möjligt, genom att läsa vad som återges i praxis, att påstå att det i vart fall 

finns ett dolt samtyckesrekvisit som beaktas av domstolen vid bedömningen av 

målets utgång. Enligt egen uppfattning bör det, med framgång, kunna argumente-

ras för att det i situationer där en sexuell handling företagits med tvång inte heller 

funnits något samtycke. Detta skulle därmed bli en diskussion om två sidor av 
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samma mynt. Ett införande av en samtyckesreglering skulle därmed innebära en 

allt för liten skillnad för att det skulle vara försvarbart med ett regelskifte.  

Inte heller argumentet att Sverige skulle bryta mot Europarätten, med beakta av 

vad EU-domstolen uttalade i Bulgariendomen bör innebära något krav på att Sve-

rige måste införa en samtyckeslagstiftning. Den svenska regeringen anser att Bul-

gariendomen inte ställer upp något krav på hur sexualbrottslagstiftningen i med-

lemsstaterna ska utformas, utan hur lagstiftningen rent praktiskt ska tillämpas i 

varje medlemsstat. Bulgariendomen ställer upp ett krav på att utredningarna av 

dessa ärenden ska företas med en allsidig bedömning och att alla fakta måste be-

aktas med noggrannhet.  

Att behålla våldtäktslagstiftningen som den är utformad idag ansåg regeringen 

därmed inte stå i strid med Europarätten. Varje medlemsstat har även ett utrymme 

att utforma sin lagstiftning efter egen kultur och rättstradition, en så kallad margin 

of appreciation. Innan frågan varit uppe för bedömning angående om svensk sex-

ualbrottslagstiftning, utan ett krav på samtycke, bryter mot europarätten bör reger-

ingens bedömning av rättsläget vara riktigt.   

Skulle en samtyckeslagstiftning bidra till att stärka den sexuella integriteten, ha en 

normgivande verkan, samt vara en naturlig förutsättning för utvecklingen av den 

straffrättsliga synen på sexualbrott vore det välkommet. Dock anser jag att detta är 

att ställa för höga förväntningar på en lagstiftning som i det stora hela inte skulle 

förändra nu gällande problematik i någon större utsträckning.  

För egen del anser jag att ett införande av en samtyckeslagstiftning inte avhjälper 

den problematik som sexualbrottslagstiftningen idag brottas med. Nämligen be-

vissvårigheter där ord står mot ord, samt problematiken gällande att den otillåtna 

gärningen ska vara täckt med uppsåt för att falla under straffansvar.  

Ser man tillbaks historiskt på våldtäktsbestämmelsens utveckling kan jag tycka att 

dagens rättstillämpning inte står i fas med samhällsutvecklingen. Rättstillämpa-

rens tolkning av sexuella handlingar och synen på människans sexuella beteenden 

är fortfarande kvar minst tjugo år i tiden, samtidigt som samhällsutvecklingen på 

området sprungit ifrån oss. Oberoende av hur lagstiftningen utformas om det är 

med ett krav på tvång eller samtycke så måste det, för att en förändring ska kom-

ma till stånd och sexualbrotten minska, komma till något mer än ett krav på sam-

tycke.  
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En samtyckeslagstiftning kommer att ha minimal inverkan på överfallsvåldtäkter 

utan skulle i huvudsak främst utgöra ett skydd för yngre tjejer och kvinnor samt 

de som utsätts för så kallade hemmavåldtäkter. För att minska hemmavåldtäkterna 

och öka skyddet för yngre tjejer måste det komma till stånd någonting annat än ett 

samtyckesrekvisit. Istället för att lägga resurser på att återigen utreda om svensk 

rätt är redo för en samtyckeslagstiftning bör resurserna läggas på att informera och 

utbilda gällande vad som utgör sexualbrott och att sexuella handlingar som företas 

med tvång mot den andre partens vilja inte är accepterat.  

Rekvisiten på tvång våld eller hot alternativt att offret ska ha befunnit sig i en sär-

skilt utsatt situation utgör inte ett problem så länge befolkningen har fullt klart för 

sig att man inte utför sexuella handlingar med någon som man måste tvinga och 

således inte samtycker. Vilket även kan motiveras med att kravet på våld idag är 

satt lågt och att regleringen nyligen utvidgas genom begreppet särskilt utsatt situa-

tion som genom korrekt tillämpning fångar in många av de situationer som det 

argumenteras för att en samtyckeslagstiftning skulle göra bättre. Den nya reforma-

tionen av våldtäktsbestämmelsen måste helt enkelt få en chans att tillämpas innan 

den åter ska reformeras.       

 

 

 

Lex mala, lex nulla 

En dålig lag är ingen lag 

St Thomas Aquinas 
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