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Sammanfattning 
Ett sexuellt vilseledande innebär att gärningsmannen vilseleder offret till att utföra eller 

tåla en sexuell handling. I 2012 års proposition menad att skärpa Sveriges 

sexualbrottslagstiftning lades förslag fram för att kriminalisera sexuellt vilseledande 

inom våldtäktsbestämmelsen 6 kap 1 § BrB. Tills dess hade sexuellt vilseledande inte 

varit kriminaliserat som annat än sexuellt ofredande, 6 kap 10 § BrB.  Lagförslaget 

innebar att sexuellt vilseledande blev en omständighet inom kriteriet en särskilt utsatt 

situation. Enbart vissa typer av sexuellt vilseledande omfattades av förslaget, nämligen 

vilseledande gällande identitet, handlingens natur samt andra kvalificerade handlingar 

som rör kropp. Lagförslaget infördes år 2013 med intentionen att förstärka rätten till 

sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.  

 

Uppsatsen syftar till att utreda gränsdragningen mellan straffbart och straffritt sexuellt 

vilseledande. Anledningen till att regeringen har valt omständigheterna identitet, 

handling och kvalificerade fall av kropp redogörs för. Då omständigheterna har en 

koppling till hur England har valt att kriminalisera sexuellt vilseledande, utreds även 

engelsk sexualbrottslagstiftning gällande vilseledande. För att tydliggöra de 

gränsdragningar som den nuvarande lagstiftningen ger upphov till har den applicerats på 

omständigheter som förelegat i engelsk praxis. Gränsdragningarna och dess motivering 

kritiseras för att inte uppfylla de grundläggande kraven på kriminalisering.  

 

I den avslutande diskussionen ges utrymme för alternativ till dagens lagstiftning, där 

slutsatsen är att dagens kriminalisering till viss del är välavvägd. Den kan med fördel 

motiveras och avgränsas tydligare genom att ta bort kvalificerat vilseledande gällande 

kropp. Vidare bör omständigheterna identitet och handling förklaras närmare, och de 

egenskaper som därmed avses. Svensk sexualstraffrätt måste därmed komma till insikt 

att även rätten till sexuell integritet och sexuellt självbestämmande inte kan existera 

oinskränkt.  
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1. Inledning 

1.1 Presentation av ämnet 
”Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något 

visst avseende. Vilseledande innefattar också att underhålla eller förstärka en oriktig 

föreställning hos den andre, under förutsättning dock att en påverkan samtidigt sker.”1 

 

Citatet är taget från en kommentar till förmögenhetsbrottet bedrägeri, se 9 kap 1 § BrB. 

Brottet bedrägeri är fullbordat när vilseledandet har lett till vinning för gärningsmannen 

och till skada för offret. I och med det har en förmögenhetsöverföring skett.2 Att ta 

egendom genom vilseledande är straffbelagt i svensk lagstiftning. Denna uppsats 

utreder om ett liknande skydd mot vilseledande finns för personers sexuella integritet. 

Ämnet rör sexuella vilseledanden, vilket är att vilseleda en person om en eller flera 

omständigheter rådande vid tiden för det sexuella handlandet. För att klargöra 

uppsatsens problemområde ges följande exempel på fall av sexuellt vilseledande, det 

sista lånat från Herring3; 

 

Exempel 1 

John är massageterapeut och ska utföra en behandling på Jane. Plötsligt under 

behandlingen för John in ett finger i Janes underliv.  

 

Exempel 2 

Anders ska sova över hos sin killkompis som bor med sin flickvän Anna. På natten när 

Anders kommer hem har killkompisen somnat i soffan. Anders går in till Anna som 

vaknar och säger hej älskling i tron att det är Annas pojkvän. De har sex tills Anna inser 

att det inte är pojkvännen utan Anders.    

 

 

 

                                                
1 Se Karnov Internet, 9 kap 1 § BrB, not 334. 
2 Ahola, s 158. 
3 Herring II, s 511. 
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Exempel 3  

Ted talar om för Mary att han älskar henne och vill gifta sig med henne. Mary köper 

därför presenter till Ted och lånar ut pengar till Ted. De har också en sexuell relation. 

Senare kommer det fram att Ted är en känd bedragare, som har gjort samma sak mot 

andra kvinnor.  

 

Dessa tre exempel klargör vad ett sexuellt vilseledande innebär. I alla tre fall har 

gärningsmannen vilselett offren om vissa omständigheter. I det första exemplet 

vilseleds offret om själva arten av handlingen. Jane tror att hon ska få massage men blir 

i stället utsatt för ett sexuellt övergrepp. I det andra exemplet vilseleds Anna om 

identiteten på personen som hon har sex med. Slutligen i tredje exemplet vilseleds Mary 

om att personen hon har sex med är kär i henne. Det antas att alla gärningsmän har 

vilselett med uppsåt. De vet om att deras offer inte har frivilligt och informerat sex. Är 

dessa exempelfall av sexuellt vilseledande kriminaliserade i svensk straffrätt? 

   

I svensk lagstiftning har sexuellt vilseledande uppmärksammats i begränsad 

utsträckning. Ett försök att belysa beteendet gjordes i samband med 2010 års utredning 

om utvärdering av sexualbrottslagen.4 En omfattande analys gavs det inte utrymme för, 

men det konstaterades att vissa vilseledanden var mer straffvärda än andra, däribland 

vilseledande om kropp och vilseledande om arten av en handling. Det klarlades att inga 

vilseledanden i det läget var kriminaliserade som grövre brott än sexuellt ofredande.5 

Utredningens lösning var att införa ett samtyckesbaserat sexualbrott. Förslaget 

förkastades av propositionen, men det ansågs att de brister som konstaterades i 

utredningen ändå borde tillgodoses.6 År 2013 ersattes följaktligen kriteriet ett hjälplöst 

tillstånd i våldtäktsbestämmelsen 6 kap 1 § andra stycket BrB till en särskilt utsatt 

situation. Inom en särskilt utsatt situation täcks idag situationer där en person blir 

vilseledd om med vem den har sexuell kontakt, även kallat vilseledande om kropp.7 

Utöver vilseledande om kropp är överrumplingsfall, där personen blir vilseledd om 

handlingens natur, straffbart under en särskilt utsatt situation. De två första exemplen 

                                                
4 SOU 2010:71, s 16, 230-232. 
5 A SOU, s 230. 
6 Prop 2012/13:111, s 27. 
7 A prop, s 27. 
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ger därmed uttryck för straffbara sexuella vilseledanden. Fallet med Ted och Mary är 

däremot inte kriminaliserat, men varför inte?  

   

Inledningsvis kan det konstateras att Ted har begått ett annat brott. Ted har vilselett 

Mary när det gäller pengar och presenter och kan därmed dömas för bedrägeri, 9 kap 1 § 

BrB. Marys egendom är därigenom skyddad, men vad gäller i fråga om Marys sexuella 

integritet? Bör det vara ett brott att vilseleda en person kring omständigheterna under 

vilka personen har sex, det vill säga i det här fallet att vilseleda en person till att ha sex 

genom att ljuga om att vara kär?  

    

Det antas att Mary i tredje exemplet endast vill ha sex i ömsesidigt kärleksfulla 

relationer samt att Ted vet om att Mary aldrig skulle ha sex med honom, om hon inte 

tror att Ted är kär i henne. Genom sitt uppsåtliga vilseledande har Ted berövat Mary 

hennes rätt att välja under vilka omständigheter hon vill ha sex. Den svenska 

sexualbrottslagstiftningen är baserad på rätten till sexuell integritet och till sexuellt 

självbestämmande.8 Det innebär att alla ska ha rätten att bestämma med vem, när och 

hur de vill ha sex. Om svensk sexualbrottslagstiftning verkligen avser att skydda 

personers rätt till sexuellt självbestämmande, bör inte Mary vara skyddad mot att bli 

vilseledd av Ted? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att synliggöra problem och gränsdragningssvårigheter med den 

kriminalisering av sexuellt vilseledande som regeringen genomförde när rekvisitet en 

särskilt utsatt situation infördes. Synliggörandet innebär att uppsatsen redogör för 

dagens rättsläge samt tillämpar aktuella regler för att påvisa de komplicerade 

gränsdragningar som lagen ger upphov till. Uppsatsen syftar också till att föra en 

diskussion kring alternativa lagmässiga lösningar för att kriminalisera sexuellt 

vilseledande. För att besvara syftet har följande frågeställning ställts upp: 

• Hur ser kriminalisering av sexuellt vilseledande i svensk rätt ut? Vilka 

omständigheter är kriminaliserade och varför? 

• Vilka fall av sexuellt vilseledande bör vara kriminaliserat?  

• Lever dagens lagstiftning upp till grundläggande krav på kriminalisering?  
                                                
8 Prop 2012/13:111, s 9. 
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• Vilka alternativ finns det till dagens lagstiftning och uppfyller de kraven på 

kriminalisering? 

 

1.3 Terminologi 
I uppsatsens presentation ges tre exempel på fall av sexuellt vilseledande. Eftersom 

sexuellt vilseledande varken är ett vanligt förekommande begrepp eller brott bör det 

förklaras vad som i den här uppsatsen avses med termen. Begreppet kan med fördel 

delas upp i sina beståndsdelar, sexuellt och vilseledande. För att ett vilseledande ska 

vara sexuellt krävs att gärningsmannen på något sätt har genomfört en sexuell handling 

med offret. Sexuell handling innefattar sexuell handling som är jämförlig med samlag, 

se rekvisit som gäller för våldtäkt i 6 kap 1 § BrB, avsnitt 2.4.2.  

    

När det gäller vilseledande baseras termen på den definition av vilseledande som finns i 

förmögenhetsbrottet bedrägeri. Definitionen innebär att gärningsmannen vid ett 

(sexuellt) vilseledande ger offret en viss felaktig uppfattning, alternativt förstärker eller 

underhåller en felaktig uppfattning som offret har. Det ska därmed finnas ett kausalt 

orsakssamband mellan gärning och effekt.9 Trots att definitionen har bäring på termen 

vilseledande finns det ingen reell koppling mellan bedrägeribrottet och det sexualbrott 

som uppsatsen utreder. Det är för att förklara begreppet vilseledande som 

bedrägeribrottet redogörs för. För att ytterligare markera att någon koppling mellan 

brotten inte existerar benämns sexualbrottet som uppsatsen utreder sexuellt 

vilseledande, inte sexuellt bedrägeri.  

    

Vidare vad gäller brottet sexuellt vilseledande är det samma begrepp som sexuellt 

vilseledande, men begränsat i fråga om vilken uppfattning offret ska ha vilseletts om. 

De straffbara vilseledda uppfattningarna hos offret är som sagt uppfattningar om kropp 

och handling. För att markera skillnaden i uppsatsen benämns de fortsättningsvis 

kriminaliserat sexuellt vilseledande och sexuellt vilseledande.  

     

För större klarhet vad gäller begreppsanvändning rubriceras vilseledande om kropp i det 

följande som vilseledande om identitet. Detta för att markera att det handlar om 

vilseledande till vilken person det rör sig om och inte egentligen det fysiska utseende 
                                                
9 Ahola, s 156. 
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kroppen har. Detta är lämpligt för en tydligare avgränsning mot det engelska 

exempelfall (se avsnitt 4.2) som rör vilseledande om gärningsmannens biologiska kön. 

Ett ytterligare förtydligande ska göras angående vilseledande om handling, som av vissa 

källor kallas överrumplingsfall.10 I uppsatsen används enbart termen vilseledande om 

handling. Detta för att synliggöra att både vilseledande om kropp och överrumplingsfall 

berör vilseledande.  

 

Vidare använder uppsatsen begreppet samlag när könsligt umgänge avses och sex när 

det rör sexuella handlingar jämförliga med samlag. Samlag och sex kan föra tankarna 

mot att det rör sig om två personer som har frivilligt och informerat sexuellt umgänge, 

men det är inte fallet i den här uppsatsen. Om det är frivilligt och informerat skrivs det 

särskilt. Anledningen till denna lösning är bristen på mer vardagsvänligt språkbruk när 

det gäller ofrivilliga sexuella handlingar. 

 

1.4 Avgränsningar  
Uppsatsen fokuserar på en begränsad del av våldtäktsbegreppet, nämligen fall av 

sexuellt vilseledande. För att sexuellt vilseledande inte ska vara utan sammanhang 

redovisas hela brottsbeskrivningen vad gäller våldtäkt. När det gäller vilseledande 

diskuteras endast fall av vilseledande inom 6 kap 1 § andra stycket BrB samt i 6 kap 10 

§ andra stycket andra meningen BrB. Vilseledande i fråga om utnyttjande av barn för 

sexuell posering i 6 kap 8 § BrB lämnas utanför ämnesområdet. Avgränsningen görs för 

att uppsatsen ska besvara syftet i största möjliga mån utan att inkludera onödig passus 

kring övrig sexualbrottslagstiftning.  

    

Eftersom begreppet sexuellt vilseledande enligt uppsatsens terminologi avser fall när en 

sexuell handling faktiskt har företagits är fall av försök eller förberedelse till sexuellt 

vilseledande uteslutna från den här framställningen. Detta trots att 6 kap 15 § BrB 

straffbelägger försök till våldtäkt, vari våldtäkt kan innefatta sexuellt vilseledande. En 

del av uppsatsen tillämpar dagens lagstiftning av sexuellt vilseledande på rättspraxis. I 

den delen kan processrättsliga regler i England v Sverige vara intressanta att jämföra, 

men eftersom det främst är omständigheterna i fallen som används skulle en sådan 

jämförelse ligga utanför ämnets syfte. 
                                                
10 Prop 2012/13:111, s 27 samt Jareborg et al., s 119.  



    11 

    

Sexuellt vilseledande är ofta i doktrin och förarbeten sammankopplat med begreppet 

samtycke. Det klargörs därför redan här att uppsatsen inte mynnar ut i en rättspolitisk 

diskussion rörande samtyckeslagstiftning. Ämnet är redan föremål för en omfattande 

diskurs och har begränsat nyhetsvärde. I stället diskuteras sexuellt vilseledande främst 

som ett självständigt brott. Viss relevans i uppsatsen har emellertid samtycke när det 

gäller frågan om alternativ till dagens kriminalisering av sexuellt vilseledande. I den 

delen blir det därför nödvändigt att diskutera ett samtyckesbaserat brotts för- och 

nackdelar. Fokus ligger på konsekvenserna för sexuellt vilseledande.  

    

Utöver samtycke finns det också en växande rättspolitiskt rörelse som argumenterar 

kring beviskraven i sexualbrott. När det gäller våldtäkt överlag, och därmed även 

sexuella vilseledanden, är det ofta ett svårt bevisläge.11 Det är ofta ord mot ord 

situationer, där målsägandens version av händelseförloppet står mot den tilltalades.12 

Det leder till att få anmälningar leder till lagföring, enligt Diesen endast en av tio.13 

Trots att bevisningen förmodligen blir ett problem även i fråga om sexuellt 

vilseledande, behandlar den här uppsatsen inte de rättspolitiska konsekvenserna av att 

införa sexuellt vilseledande som brott utan är begränsad till en strikt juridisk 

argumentation. 

 

1.5 Metod och material 
En metod är ett tillvägagångssätt för att uppnå ett utpekat resultat.14 I juridiska uppsatser 

är det vanligt att använda sig av den rättsdogmatiska metoden, att gällande rätt tas fram 

utifrån en analys av olika rättskällor. Denna uppsats grundar sig i den rättsdogmatiska 

metoden. I den avslutande delen av uppsatsen övergår metoden till en konstruktiv 

rättsvetenskaplig metod15 med inriktning de lege ferenda. 

    

Gällande rätt inom ämnesområdet sexuellt vilseledande kan till viss del nås från svenska 

rättskällor såsom rättspraxis, doktrin, lagar och förarbeten. Då sexuellt vilseledande inte 

                                                
11 Diesen, s 26. 
12 NJA 2009 s. 447 I och II samt NJA 2010 s 671, se särskilt HD:s motivering. 
13 Diesen, s 27. 
14 Nationalencyklopedin, metod.  
15 Olsen, s 106. 
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bara är nytt i BrB utan även i svensk rättskultur finns det ett begränsat antal svenska 

rättskällor. Speciellt begränsat är ämnesområdet i fråga om rättspraxis, där frågan hittills 

aldrig har hanterats av HD och endast två gånger av HovR.16 De två HovR-fallen är inte 

rena vilseledandefall utan fall där offret har befunnits vara i en särskilt utsatt situation 

på grund av flera olika omständigheter där vilseledande har varit inräknat. På grund av 

den sparsamma rättskällegrunden är uppsatsen kompletterad med rättskällor från andra 

länder. Främst består dessa av engelsk rättspraxis, doktrin och lagstiftning, men även av 

amerikansk doktrin och rättspraxis. Anledningen till att just engelsk och amerikansk rätt 

används är dels på grund av att sexuellt vilseledande har varit kriminaliserat sedan 1884 

vilket innebär att det finns mycket doktrin och praxis kring ämnet.17 Dels är det på 

grund av att England och Sverige har flera likheter när det gäller jämställdhet, 

anmälningsfrekvens och debattklimat.18 Det innebär att frågorna i båda länder är 

centrerade kring sexuell autonomi vilket gör jämförelser och informationsinhämtning 

tacksamt.  

    

Eftersom bristen på svenska rättskällor är betydande, särskilt gällande rättspraxis, 

redogörs för tre engelska rättsfall. Dessa tre rättsfall är valda för att de behandlar tre 

olika omständigheter varigenom offret har blivit vilselett. Det första fallet behandlar 

identitet, det andra biologiskt kön och det tredje vilseledande om tvång. På dessa 

rättsfall appliceras sedan svensk lagstiftning för att på ett belysande sätt påvisa vilka 

gränsdragningar den aktuella lagstiftningen ger upphov till. Genom denna metod blir 

lagen inte bara beskriven såsom den enligt dess förarbeten ska fungera, utan också 

tillämpad på faktiska omständigheter. Förhoppningen är att de funktionella respektive 

icke funktionella dragen i svensk sexualbrottslagstiftning på området sexuellt 

vilseledande därigenom blir mer synliga.  

    

För att de engelska rättsfallen inte ska vara utan sammanhang redogörs också kort för 

den engelska sexualbrottslagstiftningen och dess övergripande skillnader gentemot 

svensk rätt. Den sistnämnda delen förklarar grundläggande skillnader i hur England 

respektive Sverige har valt att lagstifta kring våldtäkt genom två enkla bildfigurer. Det 

ska här klargöras att trots att den delen av uppsatsen är delvis komparativ, är det den 

                                                
16 HovR B 17-16 samt HovR B 11252-15. 
17 R v Dee (1884) 15 Cox C.C 579. 
18 Diesen, s 64. 
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rättsdogmatiska metoden som är allmänt rådande.  

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en deskriptiv genomgång av den svenska våldtäktsbestämmelsen, 

det vill säga vilka rekvisit som måste uppfyllas för att någon ska fällas för brott samt 

vad de innebär enligt förarbeten och praxis. Det innebär att även den svenska 

uppsåtsbedömningen redovisas. Därefter följer en kortare genomgång av engelska 

sexualbrott som motsvarar våldtäkt, med en avslutande del där övergripande skillnader 

mellan svensk och engelsk straffrätt belyses. Även engelsk uppsåtsbedömning, mens 

rea, ingår i den delen. Detta är relevant som en jämförelse mot den svenska 

uppsåtsbedömningen men också för slutdiskussionen kring oaktsam våldtäkt.  

   

Under efterföljande rubrik introduceras tre engelska rättsfall. Det är R v Elbekkay, där 

offret blev vilseledd om identitet, R v McNally, där offret blev vilseledd om vilket 

biologisk kön gärningsmannen hade och R. v Jheeta, där offret blev vilseledd om tvång. 

Efter en genomgång av rättsfallen och hur de bedömdes av den engelska domstolen, 

appliceras svensk rätt på vart och ett av fallen. Det rör sig enbart om 6 kap BrB. När 

svensk rätt applicerats kommenteras fördelarna och nackdelarna med dagens 

lagstiftning. Det leder till den del där alternativ till dagens lagstiftning diskuteras, bland 

annat samtyckeslagstiftning, oaktsam våldtäkt och utökning av våldtäktsbegreppet. 

Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen och de slutsatser som har nåtts redovisas för.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    14 

2 Sexuellt vilseledande i svensk rätt  

2.1 Introduktion 
I det här kapitlet redovisas den rättsliga bakgrunden till brottet sexuellt vilseledande i 

svensk straffrätt. Med det engelska brottet i åtanke har det varit nödvändigt att ta upp 

den svenska uppsåtsbedömningen, då engelsk och svensk uppsåtsbedömning skiljer sig 

åt mellan de båda länderna. Dessutom lägger det en grund till den senare 

argumentationen om det är möjligt att införa ett oaktsamhetsbrott i sexualbrottskapitlet, 

se avsnitt 5.3.  

    

Vidare är sexuellt vilseledande inte ett självständigt brott utan en omständighet i 

bedömningen av vad som kan utgöra en särskilt utsatt situation, alternativt sexuellt 

ofredande. Därför redovisas både våldtäkt i 6 kap 1 § BrB samt sexuellt ofredande i 6 

kap 10 § BrB. Sexuellt tvång finns med för att ge en bättre jämförande bild med engelsk 

rätt eftersom brottet sexuellt tvång överlappar det engelska brottet rape. Den sista delen 

ägnas åt samtycke som ansvarsfrihetsgrund i 24 kap 7 § BrB eftersom det formar en 

förståelse för vad samtycke är enligt svensk rätt. Det är viktigt eftersom samtycket som 

ansvarsgrund senare diskuteras som en del av de lege ferenda argumentationen, se 

avsnitt 5.2.  

 

2.2 Uppsåt och oaktsamhet 
I Sverige finns uppsåts- och oaktsamhetsbrott. Förenklat syftar uppdelningen till att 

avgöra hur klandervärd gärningsmannen är med hänsyn till dennes inställning till risk, 

följd eller riskens existens.19 Desto högre likgiltighet inför dessa faktorer, desto mer 

klandervärd är gärningsmannen.20 Denna skala har delats upp i personlig oaktsamhet 

och uppsåt, där den senare innebär en högre grad av klandervärdhet. Eftersom det 

svenska sexualbrottskapitlet är baserat på uppsåt är oaktsamhetsbedömningen irrelevant 

under den här rubriken, men det ges en kort översikt nedan i den mån det behövs för att 

ge en introduktion till det senare de lege ferenda avsnittet om oaktsamhetsbrott, se 

avsnitt 5.3.  

  
                                                
19 Asp et al., s 284. 
20 A a, s 284. 
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Uppsåt i svensk rätt är uppdelat på tre olika nivåer: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och 

likgiltighetsuppsåt.21 Avsiktsuppsåt innebär att gärningsmannen utför gärningen med en 

viss avsikt. Själva gärningen ska i sig vara kontrollerad, medveten och med avsikt att en 

viss följd ska inträffa (som är klar och till viss del eftersträvas av gärningsmannen).22 

Insiktsuppsåt handlar om att gärningsmannen har praktisk visshet om vad som blir 

följden av gärningen, det vill säga han ser följden som mycket sannolik.23 Den lägsta 

graden av uppsåt är likgiltighetsuppsåt, där gärningsmannen dels ska ha misstänkt att 

följden kunde inträffa, dels ska ha inställningen att följden inte är skäl nog att avstå från 

gärningen.24 Likgiltighetsuppsåtet kallas också uppsåtets nedre gräns, eftersom det är 

vad som lägst krävs för att en gärningsman ska ådömas ansvar för ett uppsåtsbrott. I 

tillämpningen av uppsåt används täckningsprincipen. Det uppsåt som kan tillskrivas 

gärningsmannen ska täcka den brottsliga gärningen.25   

    

Oaktsamhet, som skuldrekvisit, är uppdelat på två nivåer, medveten och omedveten, där 

den första är mest klandervärd. Vid medveten oaktsamhet har gärningsmannen uppfyllt 

det första ledet av likgiltighetsuppsåt: gärningsmannen har misstänkt att följden kunde 

inträffa.26 Till skillnad från likgiltighetsuppsåt är den medvetet oaktsamme endast 

likgiltig inför risken, inte inför följden. När det gäller omedveten oaktsamhet är 

gärningsmannen inte ens medveten om en risk, utan likgiltig i förhållande till huruvida 

det finns en risk.27  I det följande utreds den brottsliga gärningen våldtäkt, och de 

rekvisit brottsbeskrivningen innehåller.  

 

2.3 Utveckling av brottet våldtäkt   
Våldtäkt är ett brott som har förändrats över tid. Trots att våldtäkt har varit 

kriminaliserat sedan åtminstone 1200-talet28 har skyddsobjektet och dess tillämpnings-

                                                
21 NJA 2004 s 176, även kallat hiv-fallet, där en hiv-smittad man haft oskyddat samlag med ett flertal 
personer utan att smitta dem. Rättsfrågan var om mannen hade uppsåt till gärningen.  
22 Asp et al., s 287. 
23 A a, s 289. 
24 A a, s 291. 
25 A a, s 324. 
26 A a, s 314. 
27 A a, s 315. 
28 Fridslagarna, se Sutorius, s 39. 
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område förändrats markant i Sverige.29 Från att ha varit ett brott riktat mot de manliga 

släktingarna till den våldtagna kvinnan och med syftet att förhindra fejder, 30 har brottet 

kommit till att idag handla om den enskilda personens (offrets) rätt till personlig och 

sexuell integritet.31 Även syftet är idag ett annat än 1200-talets kvinnofridslagar. Att 

förstärka och tydliggöra rätten till sexuellt självbestämmande var syftet bakom den 

senaste stora reformen år 2005.32 Utgångspunkten är att varje persons önskan att inte 

utföra sexuella handlingar ovillkorligen ska respekteras.33 Det är med andra ord den 

sexuella autonomin som är grundläggande för svensk sexualbrottslagstiftning. Det är, 

som Asp beskriver det, ett brott som uttrycker ”bristande respekt för autonomi på ett 

område där sådan autonomi uppfattas som särskilt betydelsefull”.34 Brotten är också 

könsneutrala, till skillnad från engelsk rätt.35 

    

Efter 2005 års lagändring har det tillkommit vissa mindre, men betydelsefulla ändringar 

för den här uppsatsen. Framförallt har rekvisitet ett hjälplöst tillstånd i 6 kap 1 § andra 

stycket BrB ändrats till en särskilt utsatt situation. Med ändringen ville regeringen 

bland annat att sexuellt vilseledande, det vill säga där offret är vilseledd om antingen 

handlingen som sådan eller vilken person det är offret utför sexuella handlingar med, 

ska omfattas av våldtäktsbrottets tillämpningsområde.36  

 
2.4 Våldtäkt 6 kap 1 § första stycket BrB 

2.4.1 Genom misshandel, våld eller hot om brottslig gärning tvingar  

Det inledande rekvisitet i 6 kap 1 § första stycket BrB är tvång. Vid brottsbalkens 

införande var detta tvång råntvång.37 Genom reformen 2005 ändrades tvånget till olaga 

tvång, 4 kap 4 § första stycket första meningen BrB. Skälen till ändringen var enligt 

regeringen den forskning som bedrivits på senare år som visar att offer ofta inte gör 

                                                
29 Hassan Jansson, s 293 f. 
30 A a, s 294 samt Sutorius, s 38. 
31 Prop 2004/05:45, s 19. 
32 A prop, s 21. 
33 A prop, s 21. 
34 Asp, s 45. 
35 Jareborg et al., s 116. 
36 Prop 2012/13:111, s 27. 
37 Prop 1983/84:105, s 18. 
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motstånd trots att hotet är mindre allvarligt.38 Det har däri visat sig att det är en vanlig 

strategi hos offer att inte göra motstånd för att överleva övergreppet.39 Ytterligare ett 

skäl till ändringen var att det tidigare tvångsrekvisitet redan ansågs uttunnat genom 

praxis och förarbeten.40 

     

Olaga tvång, enligt 4 kap 4 § första stycket första meningen BrB, föreligger när en 

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

en annan person att göra, tåla eller underlåta något. Betvingandet sker genom att 

använda våld eller hot som medel.41 När det gäller våldet behöver det, som framgår av 

lagen, inte vara misshandel. I princip all fysisk kraftutövning är tillräcklig.42 Det kan 

exempelvis röra sig om att sära på offrets ben, eller rycka i offrets arm eller kläder.43 

Hot om brottslig gärning är självförklarande. Det kan tyckas märkligt att även hot om 

skadegörelse är inkluderat. 44  Enligt remissinstansernas är det mest framträdande 

problemet att hotet är ”mildare” än det tidigare kravet på trängande fara. Det är inget fel 

i sak i den analysen, men mer fokus bör ligga på att våldtäkt är ett brott mot den 

sexuella integriteten. Därmed ska offrets egen uppfattning avgöra vad som anses vara 

ett hot. Ta som exempel att det är hot om något som inte är brottsligt, att i stället för 

som i exemplet i förarbetet45 slår gärningsmannen sönder sina egna saker. Det är inte 

fortsatt hot om skadegörelse, eftersom skadegörelse ska vara till men för annans rätt till 

egendomen, se 12 kap 1 § BrB. Det är emellertid rimligt att tro att offret kan känna sig 

lika hotad som i fallet med att gärningsmannen slår sönder offrets tillhörigheter. Det är 

därför omotiverat att göra en åtskillnad mellan de båda olika situationerna.  

 

2.4.2 Samlag eller annan sexuell handling jämförlig med samlag 

Det första rekvisitet, samlag, är kvar från tiden för brottsbalkens införande.46 Det avser 

endast vaginala heterosexuella samlag.47 Att anmärka är att rekvisitet delvis går utöver 

                                                
38 Prop 2004/05:45, s 43. 
39 A prop, s 43. 
40 A prop, s 44. 
41 A prop, s 45. 
42 Jareborg et al., s 117. 
43 A a, s 117. 
44 Prop 2004/05:45, s 45. 
45 A Prop, s 44. 
46 Prop 1983/84:105, s 14. 
47 Prop 2012/13:111, s 35. 
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vad som i allmänt språkbruk utgör samlag. Det räcker således med att kvinnan och 

mannens könsdelar har kommit i kontakt med varandra, inträngande eller 

sädesutlösning behöver inte ha skett.48 När det gäller rekvisitet annan sexuell handling 

har det genomgått en stegvis reformering. Från att omfatta orala och anala samlag 

1984,49 har tillämpningsområdet utökats till att omfatta alla handlingar som har en 

påtaglig sexuell prägel och som har varit ägnade att kränka offrets sexuella integritet.50 

Handlingen har sexuell prägel om den typiskt sett tillfredsställer bådas eller enderas 

sexuella drifter.51  

    

Begreppet sexuell handling fick redan före införandet omfattande kritik av 

remissinstanser för att vara vagt och obestämt. Enligt regeringen låg det likväl i sakens 

natur att det inte var lämpligt att göra en uppräkning av alla handlingar som kan falla 

inom tillämpningsområdet. Ett stort tolkningsutrymme sågs därför som nödvändigt.52  

Regeringen gör trots det en exemplifierande uppräkning där vaginala, orala och anala 

samlag nämns. Även fingrar, näve eller föremål i en kvinnas underliv räknas upp, 

liksom samlagsliknande rörelser där klädesplagg hindrar och att onanera åt en annan 

person.53 Regeringen framhåller att det endast är exempel och inte omfattas av 6 kap 1 § 

första stycket BrB i sig. I stället ska det avgöras i det enskilda fallet om handlingen 

faller inom tillämpningsområdet.54 Även om regeringen har rätt i att det är svårt att 

avgränsa vilka sexuella handlingar som bör vara kriminaliserade, undviker den det 

egentliga problemet. Det grundläggande problemet är vilka sexuella handlingar som 

utgör våldtäkt och vilka som faller under brottet sexuellt tvång, alternativt sexuellt 

ofredande. Att lämna den bedömningen till domstolarna är en otillfredsställande 

lösning, eftersom det finns en stark tendens till att döma sexuella handlingar olika. I ett 

rättsfall från 2015 vars omständigheter rörde ett offer som satt och kissade när 

gärningsmannen förde upp fingrar i offrets vagina, diskuterades om handlandet var 

tillräckligt för att utgöra en sexuell handling jämförlig med samlag.55 I TR ansågs att 

handlandet skedde under en för kort tid (”ett kort ögonblick”) för att det skulle utgöra en 
                                                
48 Jareborg et al., s 121. 
49 Prop 1983/84:105, s 18. 
50 Prop 2004/05:45, s 32. 
51 A prop, s 32. 
52 A prop, s 33. 
53 A prop, s 34. 
54 A prop, s 34. 
55 HovR B 10649-15. 
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sexuell handling. I HovR bedömdes den sexuella handlingen tvärtom vara tillräckligt 

långvarig för att vara jämförlig med samlag. Att två domstolar dömer samma handlande 

helt olika skapar en rättsosäkerhet som drabbar både målsägande och tilltalad. Speciellt 

som det i fallet blev en fråga om våldtäkt eller sexuellt ofredande, där våldtäkt av 

normalgraden har en lägsta straffgräns på två år emedan sexuellt ofredande ligger på 

bötesnivå. Trots behovet av ett tolkningsutrymme anses att tillämpningsområdet med 

fördel kan formuleras tydligare.  

 

2.5 Våldtäkt 6 kap 1 § andra stycket BrB  

2.5.1 Otillbörligen utnyttja  

I det andra stycket, till skillnad från det första, krävs det inte att gärningsmannen utövar 

tvång. I stället består brottet av att gärningsmannen utnyttjar offrets tillstånd vid 

brottstillfället. Tidigare var dessa sexuella utnyttjanden del av det självständiga brottet 

sexuellt utnyttjande 56  Numera finns endast sexuellt utnyttjande av person i 

beroendeställning kvar som självständigt brott, 6 kap 3 § BrB, och övriga utnyttjanden 

har vävts samman med våldtäktsbestämmelsen.57 Det huvudsakliga skälet till det nya 

andra stycket var att det inte ansågs försvarligt att göra en skillnad mellan fall av 

våldtäkt och sexuellt utnyttjande. Den sexuella kränkningen ansågs lika allvarlig vid 

båda brotten.58   

    

Offrets tillstånd är som sagt avgörande vid sexuellt utnyttjande enligt andra stycket. Det 

ska röra sig om ett tillstånd där offret inte har förmåga att värja sig eller kontrollera sitt 

handlande.59 Offret behöver dock inte helt sakna denna förmåga, utan det räcker att 

offret har en begränsad förmåga.60 För att tydliggöra vilka situationer som omfattas 

finns det en uppräkning av tillstånd där det antas att offret har en begränsad kontroll, 

bland annat innefattas berusning, sömn, kroppsskada och psykisk sjukdom. 

Uppräkningen är inte uttömmande utan det finns ett generellt tillämpbart rekvisit, om 

offret annars är i en särskilt utsatt situation. Detta tillstånd utreds mer under nästa 

rubrik. 

                                                
56 Prop 2004/05:45, s 9. 
57 Prop 1983/84:105, s 4. 
58 Prop 2004/05:45, s 48. 
59 A prop, s 50. 
60 Jareborg et al., s 119. 
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Vid sexuella kränkningar av den här typen är samtycke, enligt regeringen, inte 

relevant.61 Det ska således inte spela någon roll huruvida offret har gett sitt samtycke till 

handlingen. Det motsägs av Jareborg, som skriver att samtycke ibland kan göra det 

orimligt att tala om ett utnyttjande.62  Eftersom resonemanget inte utvecklas med en 

förklaring till varför det skulle vara fallet, är det svårt att analysera vad Jareborg menar. 

Det anses att vid vissa fall av utnyttjande kan det vara relevant att se till samtycket, men 

i den delen som rör gärningsmannens uppsåt. Oavsett samtyckets betydelse blir det 

viktigt att se till rekvisitet otillbörligt för att kunna särskilja de lagliga sexuella 

handlingarna från de olagliga. Utnyttjandet är otillbörligt om det har inneburit ett 

angrepp på offrets sexuella integritet. Bedömningen ska vara objektiv.63 Det måste 

också finnas ett orsakssamband mellan offrets tillstånd och dennes deltagande (eller 

icke deltagande) i gärningen.64  

 

2.5.2 En särskilt utsatt situation 

År 2013 ändrades rekvisitet ett hjälplöst tillstånd till en särskilt utsatt situation. 

Ändringen föreslogs av lagrådet redan under 2005 års reform,65 men regeringen ansåg  

då att rekvisitet var för likt det i brottet människohandel i 4 kap 4a § BrB, med 

utnyttjande av någons utsatta belägenhet. Det rekvisitet rörde helt andra tillstånd än de 

som avsågs i 6 kap 1 § andra stycket BrB. Regeringen tyckte därför år 2005 att ett 

hjälplöst tillstånd var ett bättre rekvisit.  

    

Endast sju år senare och trots kritik från remissinstanserna, inte främst avseende 

sammanblandning med andra rekvisit i BrB utan snarare om en urholkning av begreppet 

våldtäkt, infördes det nya rekvisitet.66 Det starkaste skälet bakom ändringen var att 

rekvisitet ett hjälplöst tillstånd hade tolkats alltför restriktivt i praxis.67 Utöver det 

dåvarande tillämpningsområdet skulle det nya begreppet även omfatta vissa sexuella 

vilseledanden. Dessa sexuella vilseledanden delade regeringen upp i fall där offret blir 

                                                
61 Prop 2004/05:45, s 136. 
62 Jareborg et al., s 120. 
63 Prop 2004/05:45, s 138. 
64 A prop, s 138. 
65 A prop, s 208. 
66 Prop 2012/13:111, s 24 f. 
67 Prop 2012/13:111, s 26. 
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vilseledd om vilken kropp offret utför en sexuell handling med och fall där offret blir 

vilseledd om handlingens natur.68 Dessa sexuella vilseledanden sågs visserligen som 

kriminaliserade genom sexuellt ofredande, men på grund av kränkningens allvar 

menades att dessa fall borde falla inom 6 kap 1 § andra stycket BrB. 69 När det gäller 

hur och varför gränsen ska dras vid just dessa två fall av vilseledande är propositionen 

och utredningen tyst. För att komplicera saken ytterligare uttalar propositionen att även 

kvalificerade vilseledanden är kriminaliserade. 70  Vad kvalificerat vilseledande är 

definieras inte, förutom att det på något sätt ska röra kroppen som offret har sex med 

och att det är utöver det som omfattas av de två tidigare nämnda vilseledanden. Om 

kroppen även innefattar personen och personliga drag (såsom huruvida personen är en 

bedragare) framgår ej.  

    

Vad gäller definitionen av uttrycket en särskilt utsatt situation är det att offret har en 

klart begränsad möjlighet att freda sin sexuella integritet. De omständigheter som leder 

till den utsatta situationen kan var hänförliga till offrets person, men också andra yttre 

omständigheter ska tas med i bedömningen.71 Bedömningen ska således grundas på 

situationen i dess helhet och det saknar betydelse hur den har uppkommit.72 Angående 

de sexuella vilseledanden som regeringen bedömer ska omfattas kan det ifrågasättas hur 

ett vilseledande mer specifikt leder till att offret är i en särskilt utsatt situation. Det ingår 

knappast i det allmänna språkbruket att en utsatt situation även kan bestå i att offret är 

vilselett. Och när det gäller omständigheter är det gärningsmannens vilseledande som 

leder till att offret är i en utsatt situation. Är det en yttre omständighet? Oavsett hur det 

vänds och vrids på begreppet en särskilt utsatt situation kan det inte förnekas att det 

svårligen går att läsa in ett vilseledande. En konsekvens blir att lagstiftningen inte 

uppfyller kraven på förutsebarhet, se avsnitt 5.1.4.   

 

2.6 Sexuellt tvång 6 kap 2 § BrB 
I 6 kap 2 § BrB är sexuellt tvång straffbelagt. Idag är tillämpligheten av brottet något 

begränsad eftersom en del av det sexuella tvånget har kommit att utgöra våldtäkt enligt 

                                                
68 A prop, s 27. 
69 A prop, s 27. 
70 A prop, s 33. 
71 A prop, s 30. 
72 Jareborg et al., s 120. 
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6 kap 1 § BrB. Det som skiljer våldtäkt från sexuellt tvång är att sexuellt tvång är allt 

olaga tvång, det vill säga även sådant olaga tvång som omfattas i 4 kap 4 § första 

stycket andra meningen BrB. Det gäller då utpressningstvång73, vilket är hot om att 

ange eller åtala annan för brott eller lämna menligt meddelande om annan.  

    

Sexuellt tvång skiljer sig även från våldtäkt när det gäller den sexuella handlingens 

kvalifikation. Den behöver inte vara jämförlig med samlag, utan det är nog att den är 

sexuell.74 Det som är avgörande vid en bedömning av om en handling kan ses som 

sexuell är dels att handlingen ska ha en påtaglig sexuell prägel och dels att den ska vara 

ägnad att kränka offrets sexuella integritet.75 Bedömningen är objektiv då offret eller 

gärningsmannens upplevelser inte behöver vara av relevans för huruvida handlingen 

kan ses som sexuell.76 

 

2.7 Sexuellt ofredande 6 kap 10 § andra stycket BrB 
I 6 kap 10 § BrB är vissa handlingar kriminaliserade som sexuellt ofredande. För den 

här uppsatsen är det endast det sista ledet av det andra stycket som är relevant. I den 

delen är det kriminaliserat att genom ord eller handlande ofreda en person på ett sätt 

som är ägnat att kränka dennes sexuella integritet. Med ägnat att kränka offrets sexuella 

integritet menas endast att handlingen typiskt ska vara sådan att offrets integritet kränks. 

Det behöver inte bevisas i det enskilda fallet att offrets integritet faktiskt kränks.77 

     

De ord eller handlanden som träffas av bestämmelsen ska ha en sexuell inriktning. 

Enligt förarbeten innebär sexuell inriktning att det ska syfta till att reta eller 

tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift.78 I betänkandet till den senaste lagändringen 

lyftes frågan om bedömningen av sexuell inriktning bör ske objektivt utan hänsyn till 

gärningsmannens syfte.79 Detta avvisades av den efterföljande propositionen, där det 

angavs att en sådan ändring skulle göra att fall som idag faller inom ofredande och 

                                                
73 Jareborg et al., s 125. 
74 A a, s 125. 
75 A a, s 126. 
76 A a, s 126. 
77 Wegerstad, s 200. 
78 Prop 2004/05:45, s 149. 
79 SOU 2010:71, s 377 ff. 
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misshandel skulle omfattas av sexuellt ofredande.80 Enligt Jareborg har regeringen 

missuppfattat vad som är gällande rätt. Det är självklart att bedömningen ska ske på 

objektiva grunder och helt utan att ta in gärningsmannens syfte.81  

    

Handlingar i brottet sexuellt ofredande har ett bredare tillämpningsområde än begreppet 

sexuella handlingar inom sexuellt tvång, se avsnitt 2.6. Exempel på handlingar utanför 

sexuell handling, men inom sexuellt ofredande, är att kortvarigt beröra en annan persons 

bröst eller könsorgan. 82  Enligt Leijonhufvud omfattas inte samlag av rekvisitet 

handlande utan endast mindre allvarliga handlingar ska omfattas därav.83 Hon hänvisar 

till en proposition som stöd för hennes åsikt.84 Det är tveksamt vari förarbetet det går att 

utläsa en sådan slutsats. Framförallt verkar det som att handlande endast går utöver vad 

som omfattas av sexuellt handlande. Det har dessutom i flera fall dömts för sexuellt 

ofredande, där det i vart fall har rört sig om handlingar jämförliga med samlag.85 Det är 

emellertid inte oproblematiskt att det finns vissa tveksamheter kring vilka handlingar 

som faktiskt omfattas.  

 

Om Leijonhufvuds åsikt stämmer gör regeringen fel dels i att påstå att vilseledande har 

varit kriminaliserat genom sexuellt ofredande, dels i att påstå att det fortfarande är 

tillämpligt på mindre kvalificerat vilseledande. I alla tre engelska rättsfall som redogörs 

för rör det sig om vaginala samlag. Om vaginalt samlag inte omfattas av sexuellt 

ofredande är gränsen för straffbart och straffritt beteende kvalificerat och icke 

kvalificerat vilseledande. Det är otillfredsställande att regeringen inte tydligare har 

markerat vad som omfattas av handlande i 6 kap 10 § BrB, samt vad som omfattas av 

kvalificerat vilseledande. I fortsättningen antas att vaginala samlag omfattas av sexuellt 

ofredande. 

 

                                                
80 Prop 2012/13:111, s 55. 
81 Jareborg et al., s 130. 
82 Prop 2004/05:45, s 149. 
83 Leijonhufvud II, s 77. 
84 Prop 2004/05:45, s 149. 
85 HovR B 1030-15, där gärningsmannen dels sög på offrets bröstvårtor samt förde in fingrar i underlivet, 
se även HovR B 17-16 där gärningsmannen genomförde oralt samlag med offret. 
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2.8 Samtycke i 24 kap 7 § BrB  
Samtycke som ansvarsfrihetsgrund fanns tidigare som en oskriven regel i svensk rätt.86 

Det infördes som lag i BrB 1994. Många gånger aktualiseras samtycke i 24 kap 7 § BrB 

i rättegångar som rör sexualbrott. Det är ofta en invändning från försvaret att det fanns 

samtycke till den sexuella handlingen. Även om 24 kap 7 § BrB inte ger oss något svar 

på huruvida bristen på samtycke bör vara grund för ansvar, är bestämmelsen intressant 

att ta upp såtillvida att den förklarar vad som är ett giltigt samtycke.  

    

Ett giltigt samtycke i svensk rätt är ett samtycke som ges frivilligt av den som är 

behörig att förfoga över det aktuella intresset. Personen måste även vara kapabel att 

förstå innebörden. Samtycket ska vidare vara allvarligt menat och ges med full insikt 

om relevanta förhållanden.87 Villfarelse om en omständighet gör samtycket ogiltigt, 

vilket innebär att vilseledande som leder till en villfarelse ogiltigförklarar ett 

samtycke.88 Ett tyst inre samtycke omfattas också, men när samtycket förnekas måste 

det finnas något som tyder på att ett samtycke faktiskt har funnits. Anledningen till att 

samtyckets giltighet redogörs för är för att det visar på vissa olikheter med den giltighet 

som måste föreligga i engelsk rätt, se nedan under 3.3.3. Det kan vara intressant att ha i 

åtanke under följande redovisning av engelsk sexualbrottslagstiftning, och under de lege 

ferenda avsnittet 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86 Prop 1993/94:130, s 79. 
87 A prop, s 39. 
88 Asp et al., s 230. 



    25 

3 Sexuellt vilseledande i engelsk rätt 

3.1 Introduktion 
I det här kapitlet redovisas engelsk sexualbrottslagstiftning vad beträffar vilseledande. 

Avsnittet inleds med en genomgång av det engelska uppsåtsbegreppet mens rea. 

Därefter följer de engelska brotten rape, assault by penetration och sexual assault. De 

motsvarar de svenska brotten våldtäkt och sexuellt ofredande. I en avslutande del görs 

en kortare jämförelse mellan svensk och engelsk sexualbrottslagstiftning.  

 

Det finns flera anledningar till att engelsk rätt finns med i uppsatsen. De som nämnts 

tidigare är bristen på svenska rättskällor och viss likhet i rättskultur. Engelsk rätt är 

också intressant att ha med som en jämförelse till den svenska rätten, då den svenska 

kriminaliseringen av sexuellt vilseledande verkar baserat på den engelska. Vilseledande 

om identitet och vilseledande om handling är de två fall som England har lagstiftat som 

presumtioner för när samtycke inte föreligger, se avsnitt 3.4.3. Därigenom finns en stark 

koppling gällande brottet sexuellt vilseledande. Metodmässigt har det även varit 

nödvändigt som en del i att applicera den svenska rätten på engelsk praxis. Utan en 

redogörelse av engelsk rätt hade engelsk praxis varit delvis utan sammanhang.  

 

3.2 Mens Rea 
Det första som måste framhållas är att det engelska uppsåtsbegreppet är utformat på 

olika sätt för olika brott.89 Mens rea är uppdelat på intention, recklessness, negligence 

och knowledge men ofta är bara en typ av uppsåt tillämpligt i den enskilda brotts-

beskrivningen och står då med i själva brottsbeskrivningen.90 Det är en grundläggande 

skillnad från svensk rätt, där uppsåt och oaktsamhet inte är lagstadgat och där samma 

uppsåtsbedömning görs för alla uppsåtsbrott. Eftersom uppsatsen inte behandlar andra 

engelska brott än rape, assault by penetration och sexual assault är det endast det 

uppsåt som är aktuellt i dessa brott som beskrivs. 

     

När det gäller brottet rape, vilket delvis motsvarar det svenska brottet våldtäkt, finns det 

två olika subjektiva rekvisit som måste uppfyllas. Dels måste gärningsmannen ha 
                                                
89 Herring I, s 134. 
90 A a, s 134. 
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intention till penetration, se avsnitt 3.4.2. Dels måste gärningsmannen vara reckless i 

förhållande till huruvida samtycke föreligger, se avsnitt 3.4.4. Intention beskrivs som att 

gärningsmannen ska ha agerat med syfte eller mål att följden ska inträffa.91 Det kan 

anses motsvara det svenska uppsåtet avsiktsuppsåt. När det gäller reckless översätts 

detta (recklessness) i ordlistan för svenska domstolar till medveten culpa alt. medvetet 

vårdslös.92 För att en gärningsman ska vara reckless ska han dels vara medveten om att 

det finns en risk att hans egna handlingar kan leda till en viss följd, dels att risken var 

unreasonable (oskälig93) att ta.94  

 

Det svenska oaktsamhetsbrottet medveten oaktsamhet siktar på att gärningsmannen är 

likgiltig inför risken, men inte till följden.95 I den delen verkar reckless mer likna 

likgiltighetsuppsåt (där gärningsmannen är likgiltig till följden) än medveten 

oaktsamhet. När det gäller recklessness i förhållande till brottet rape är det dock uttalat 

att det i sista hand kan göras en objektiv bedömning av hur en aktsam person hade 

agerat i gärningsmannens skor, se avsnitt 3.4.4 nedan. Begreppet recklessness i fråga 

om rape tolkas därmed som att gärningsmannen måste varit oaktsam i fråga om 

samtycke förelegat. Något som stöds av Leijonhufvuds tolkning.96 Gärningsmannen ska 

med andra ord, vid brottet rape vara oaktsam till huruvida samtycke föreligger. I de två 

andra aktuella sexualbrotten, assault by penetration och sexual assault, handlar det om 

samma uppsåtsformer som i rape med den skillnaden att det i sexual assault inte är 

penetration som gärningsmannen ska ha intention till utan touching.  

 

3.3 Allmänt om brotten och rättsprocessen 
I engelsk och walesisk rätt är våldtäkt idag kriminaliserat genom Sexual Offences Act 

2003, SOA. Det svenska brottet våldtäkt har ett brett tillämpningsområde när det gäller 

vilka handlingar som omfattas, och därför är det inte bara rape i section 1 

(fortsättningsvis 1 §) som redogörs för utan även assault by penetration, 2 §, samt 

sexual assault, 3 §.  

                                                
91 Herring, s 135. 
92 Engelsk/svensk ordlista för svenska domstolar, s 162. 
93 Engelsk/svensk ordlista för svenska domstolar, s 179. 
94 Herring I, s 144. 
95 Asp, s 314. 
96 Leijonhufvud I, s 55, var uppmärksam på att det synes som att Leijonhufvud har reciterat fel lag på s 
55 och felaktiga laghänvisningar på s 56. 
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Det bör förklaras att i engelsk rättsprocess är det ofta juryn som beslutar om den 

tilltalade är skyldig eller oskyldig. I första instans är det magistrates (domare), men i 

andra instans, så kallade Crown Courts, är det juryn som gör bedömningen.97 Domaren 

har därför bland annat till uppgift att instruera juryn om hur den ska göra den juridiska 

bedömningen.98 Domaren måste också summera hela rättegången för juryn efter att 

både försvar och åklagare har haft sina slutanföranden.99 Gällande sexualbrott består 

bevisningen till stor del av målsägandens berättelse mot den tilltalades. Detta kan ibland 

påverka lagstiftningen, vilket framkommer redan under nästa rubrik.  

 

3.4 Rape  
3.4.1 Allmänt om brottet  

Rape har tidigare varit kriminaliserat genom Sexual Offences Act 1956. Eftersom lagen 

ansågs vara ”föråldrad, osammanhängande och diskriminerande”100 antogs en ny lag 

2003, SOA. Den nya lagen kriminaliserar rape i 1 §; 

 
 

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 

indictment, to imprisonment for life. 

 

Eftersom rape i engelsk rätt endast omfattar penetration med en penis, kan bara män 

begå rape. En penisattrapp omfattas inte heller av bestämmelsen, vilket framgår i fallet 

                                                
97 Hungerford-Welch P, s 87. 
98 Herring I, 190. 
99 A a, s 199. 
100 Home Office (2002:1), övers. av författaren. 
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McNally nedan, avsnitt 4.3.1. En anledning till att våldtäkt har fått en snäv definition är 

på grund av jurysystemet. Vid lagens instiftande fanns en rädsla att juryn skulle utvidga 

begreppet om det inte fanns en tydlig gräns.101 Samtidigt kan det tyckas, om det ses till 

det svenska brottet våldtäkt, att det borde gå att avgränsa rape så att både män och 

kvinnor kan begå brottet. Till exempel vaginalt, oralt och analt samlag, som varit 

kriminaliserat sen brottet blev könsneutralt 1984 i Sverige, borde gå att avgränsa som 

sexuella handlingar utan att juryn riskerar att utvidga handlingarna.  

 

3.4.2 Avsiktsuppsåt till penetration  

Under 1 § 1 p (a) SOA ska förövaren intentionally ha penetrerat offrets vagina, anus 

eller mun. Som sagts under avsnitt 3.2 liknar intention främst avsiktsuppsåt i svensk 

rätt. För att dömas till straffansvar för rape är penetration tillräcklig, och utlösning 

behöver inte ha skett.102 I 79 § 2 p SOA stadgas att penetration varar under tiden från 

själva införandet tills utdrag sker.  

 

När det gäller själva uppsåtet kan det ifrågasättas om gärningsmannen någonsin kan 

säga att han inte hade avsiktsuppsåt till penetration. Gränsfall skulle kunna röra sig om 

när gärningsmannen hävdar att han gjorde det i sömnen.103 Något som faktiskt har friat i 

svensk rättspraxis.104 I fallet fann domstolen att uppsåt inte gick att styrka eftersom det 

inte hade motbevisats att gärningsmannen hade utfört de sexuella handlingarna i ett 

sovande tillstånd.  

 

3.4.3 Avsaknad av samtycke 

Utöver uppsåt till penetration måste penetration även skett utan samtycke, vilket 

framgår av 1 § 1 p (b). Hur samtycke ges förklaras i 74 §: ”a person consents if he 

agrees by choice, and has the freedom and capacity to make that choice”.  

 

Förutom den allmänna samtyckesparagrafen i 74 § SOA finns även en regel om 

bevisbörda, 75 § SOA. Den är tillämplig på en rad olika tillstånd, bland annat när våld 

har utövats mot målsäganden, målsäganden blev olagligt fasthållen eller målsäganden 

                                                
101 SOU 2010:71, s 146. 
102 Herring I, s 420. 
103 A a, s 445. 
104 HovR B 785-14. 
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sov. Om det kan bevisas att målsäganden exempelvis sov har den tilltalade 105 

bevisbördan för att visa att offret inte sov, alternativt att den tilltalade inte hade uppsåt 

till detsamma. Bakgrunden till 75 § SOA är att presumtionen för att samtycke inte 

föreligger i dessa fall är särskilt stark.  

 

Den sista regeln om samtycke finns i 76 § SOA och det är en absolut presumtionsregel.  

Om det är bevisat att den tilltalade utförde själva handlingen (i fråga om våldtäkt: 

penetrationen) är det också bevisat att offret inte samtyckte och att den tilltalade inte 

ansåg att det fanns samtycke om:  

 

- gärningsmannen vilseledde106 offret om arten av eller syftet med handlingen 

eller (2 a) 

- gärningsmannen vilseledde107 offret att samtycka till den relevanta handlingen 

genom att utge sig108 för att vara en person som offret kände personligen (2 b) 

 

Det är i första hand denna presumtionsregel som gör sexuellt vilseledande straffbart i 

engelsk rätt. Om handlingen är bevisad finns det inget gärningsmannen kan göra för att 

bryta presumtionen. Han är därmed skyldig till brottet våldtäkt, genom vilseledande.109 

Idag är det ovanligt att engelska domstolar använder sig av 76 § 2 a SOA när det gäller 

frågan om vilseledande. I R v Jheeta 110 , som diskuteras mer nedan, klargjorde 

domstolen att 76 § 2 a endast ska användas i ovanliga fall. Det ska vara fall där offret 

helt missförstått att offret hade samlag, se till exempel fallet R v Williams111 där en 16-

årig flicka blev vilseledd av sin sånglärare till att ha samlag med honom då det skulle 

hjälpa hennes andning och göra att hon kunde sjunga bättre. När det gäller 76 § 2 b 

SOA har domstolarna varit mer villiga att använda den, i de få fall då den kan 

aktualiseras. Den skulle bland annat med all sannolikhet ha diskuterats i fallet R v 

Elbekkay, se avsnitt 4.2, om SOA hade varit i kraft då.  

 

                                                
105 Eng. The Defendant. 
106 Eng. Deceeived, översättning av författaren.  
107 Eng. Induced, översättning av författaren. 
108 Eng. Impersonating, översättning av författaren. 
109 Herring I, s 422. 
110 (2007) EWCA Crim 1699. 
111 (1923) 1 KB 340. 
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För att förklara domstolens restriktivitet är det viktigt att förstå att 76 § SOA i princip 

omöjliggör ett försvar för den tilltalade. Det kan leda till att en dom anses strida mot 

oskyldighetspresumtionen i art 6(2) EKMR. Därför föredrar domstolen en restriktiv 

användning av 76 § SOA.112 Det bör uppmärksammas att regeringens exempelfall av 

vilseledande som numera ska omfattas av svensk sexualbrottslagstiftning i stort sett är 

kopior från den engelska presumtionsregeln i 76 § SOA. Det kan vara en förklaring till 

varför regeringen inte närmare har motiverat varför just dessa exempelfall ses som mer 

straffvärda än andra vilseledandefall.  

 

När varken 75 eller 76 § är tillämpligt är det 74 § som är grunden för om samtycke 

föreligger. Eftersom 76 § har tolkats restriktivt är det nästan alltid 74 § som är grunden 

för när vilseledande kan leda till våldtäkt.113 Det gör att sexuellt vilseledande numera 

inte är begränsat till vilseledande om identitet eller handling. Argumentationen går ut på 

att om offret blev vilseledd om en för offret grundläggande omständighet, och offret 

inte skulle ha haft samlag om inte omständigheten hade förelegat, tas offrets fria vilja 

bort. Då har samtycke aldrig förelegat.114 När det gäller grundläggande omständighet är 

det upp till jury och domare i det enskilda fallet att avgöra om kravet är uppfyllt.  

 

Att regeringen verkar ha infört presumtionsfallen i 76 § SOA kan därför ifrågasättas 

som lösning. I England används numera 74 § SOA som straffansvarsgrund för sexuellt 

vilseledande. Om regeringen anser att engelsk rätt borde vara en förebild för svensk rätt, 

borde inte svensk rätt även följa denna nya utveckling? Om den nya utvecklingen inte 

följs, borde överförandet av presumtionsfallen i 76 § SOA till svensk rätt i vart fall 

motiveras. Och den motiveringen kan inte ske med hjälp av engelsk rätt eftersom det i 

engelsk rätt inte längre anses att 76 § SOA är grunden för vilseledande. 

 

3.4.4 Oaktsam inför huruvida samtycke föreligger 

I 1 § 1 p (c) SOA stadgas att gärningsmannen does not reasonably believe att offret har 

samtyckt, blankt översatt att gärningsmannen inte skäligen tror att offret samtycker. 

Gärningsmannen ska med andra ord vara oaktsam i förhållande till att offret inte 

samtycker. Denna oaktsamhet är som bekant benämnd recklessness. För att göra det 

                                                
112 Laird, s 9. 
113 Herring I, s 427. 
114 R v B (2013) EWCA Crim 823, p 24. 
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enklare kan dessa tre olika sinnestillstånd hos gärningsmannen sägas omfattas av det 

engelska uppsåtsbegreppet recklessness:115 

(1) Att gärningsmannen vet att offret inte samtycker  

(2) Att gärningsmannen är likgiltig116 inför huruvida offret samtycker  

(3) Att gärningsmannen annars inte skäligen tror att offret samtycker  

 

När det gäller den sista (3) kan det vara så att gärningsmannen tror att offret samtycker 

men att gärningsmannen objektivt sett inte har tillräcklig grund för sin tro. I 

bedömningen av huruvida den tilltalade hade uppsåt, ska juryn sätta en normal och 

förnuftig människa i den tilltalades skor och fråga sig om den förnuftiga människan 

hade trott att målsäganden samtyckte.117 Det blir således en objektiv bedömning av vad 

en tredje man hade tänkt under omständigheterna i det enskilda fallet. 

Sammanfattningsvis kan den tilltalade dömas till rape om offret inte samtyckte och den 

tilltalade är oaktsam i förhållande till detta samt att penetrationen skedde uppsåtligen. I 

det följande redogörs för brotten ’assault by penetration’ och ’sexual assault’.  

 

3.5 Assault by penetration  
I 2 § SOA stadgas:  

1. A person (A) commits an offence if- 

a. He intentionally penetrates the vagina or anus of another person (B) with 

a part of his body or anything else, 

b. The penetration is sexual, 

c. B does not consent to the penetration, and 

d. 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  

 

När det gäller uppsåt att penetrera är det samma bedömning som görs under 1 § SOA. 

Penetrationen måste dock vara av sexuell karaktär, se ovan under 1 § 1 p (b) SOA. I 

                                                
115 Herring I, s 446. 
116 Eng. gives no thought, översättning av författaren. 
117 Herring I, s 446. 
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övrigt är det i princip samma rekvisit för brottet assault by penetration som förklarats 

under brottet rape. Men assault by penetration kan begås av både män och kvinnor, 

eftersom penetration kan ske med hjälp av vad som helst.  

 

3.6 Sexual assault 
Sexual assault är kriminaliserat genom 3 § SOA: 

1. A person (A) commits an offence if- 

a. He intentionally touches another person (B) 

b. The touching is sexual  

c. B does not consent to the touching, and 

d. 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  

 

För att begå sexual assault måste det finnas kroppskontakt, fysisk beröring, mellan offer 

och gärningsman. Kroppskontakten är definierad i 79 § 8 p SOA som att vidröra offret 

med (a) någon del av kroppen, (b) med någonting annat, (c) genom vad som helst. Det 

är således en bred definition. Precis som vid assault by penetration är det avgörande att 

handlandet, vidrörandet, är av sexuell karaktär. Vad som är av sexuell karaktär förklaras 

i 78 § SOA. Kort förklarat är det en objektiv bedömning som grundas på vad en normal 

och förnuftig människa skulle betrakta som sexuellt.118  

 

3.7 Svensk v engelsk våldtäktslagstiftning  
Uppsatsen har redovisat tre svenska och tre engelska sexualbrott. För att förklara hur 

dessa brott motsvarar varandra har två enkla symbolbilder skapats, där den första 

behandlar de olika handlingar som omfattas av rape 1 § SOA respektive våldtäkt 6 kap 

1 § BrB. 

 

 

 

                                                
118 Herring I, s 452. 
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Fig. 1 

 
 

 
 
Det som vill visas med bilden är att det svenska brottet våldtäkt kan tillämpas på många 

fler handlingar än det engelska brottet. För att återupprepa tidigare text, se avsnitt 3.4.1, 

är det bara vaginala, orala och anala samlag utförda av gärningsman med manligt 

könsorgan som brottet rape kan tillämpas på. När det gäller våldtäkt, se avsnitt 2.4.2, 

innefattas visserligen bara vaginala samlag under ordet samlag, men även sexuella 

handlingar jämförliga med samlag omfattas av brottsbeskrivningen. Det behöver inte 

ens föreligga en penetration, utan det kan räcka med samlagsliknande rörelser med 

kläder på. Våldtäkt är därmed tillämpligt på många fler handlingar än vad brottet rape 

är. Därför inkluderas brotten assault by penetration och sexual assault i uppsatsen. De 

omfattar handlingar som i svensk rätt är kriminaliserade som våldtäkt. När det gäller 

tvång, är situationen den motsatta, vilket kan visas med denna bild:  

 

Fig. 2 

 
 
 

Med figuren visas på att det i svensk lagstiftning krävs tvång, alternativt en situation där 

offrets tillstånd gör att tvång inte krävs, för att det ska vara våldtäkt enligt 6 kap 1 § 

BrB. I engelsk lagstiftning är det däremot offrets samtycke som är utslagsgivande. Det 

krävs därmed i allmänhet mindre tvång under engelsk lagstiftning.  

Handlingar som 
omfattas av rape 

Handlingar som 
omfattas av våldtäkt 

Situationer utan 
samtycke som omfattas 
av våldtäkt 

Situationer utan 
samtycke som 
omfattas av rape 
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Undantaget till att engelsk rätt kräver mindre tvång är 6 kap 1 § andra stycket BrB där 

det är helt irrelevant huruvida samtycke har getts eftersom det är tillståndet som gör 

tvånget. I engelsk rätt kan samtycke vara utslagsgivande i dessa fall, men de har 

kompenserat detta med en regel om bevisbörda, 75 § SOA. Det är inte helt klart i just 

dessa fall vilken lagstiftning som har det högst ställda kravet på tvång.  

 

På grund av det allmänt höga kravet på tvång i svensk rätt i jämförelse med engelsk rätt 

har valts att ha med det svenska brottet sexuellt tvång, där tvånget är mindre 

kvalificerat. Sexuellt ofredande är med eftersom det ska tillämpas på mindre kvalificerat 

sexuellt vilseledande, men också för att det till en avgränsad del överlappar det engelska 

brottet sexual assault. Med detta sagt görs det inte på något sätt ett anspråk på att ha 

genomfört en komparativ analys av de olika rättssystemen. Avsnittet ska endast på ett 

någorlunda klargörande sätt redovisa för läsaren vilka grundläggande skillnader som 

föreligger i engelsk respektive svensk sexualbrottslagstiftning. I den efterföljande delen 

redovisas de valda engelska rättsfallen, samt appliceringen av svensk rätt på dessa.   
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4 Svensk rätt applicerat på engelsk rättspraxis  

4.1 Introduktion 
I den här delen av uppsatsen redovisas tre engelska rättsfall, både omständigheter och 

den engelska domstolens bedömning. Att engelska rättsfall har valts är på grund av att 

sexuellt vilseledande har varit brottsligt i England under över ett århundrande, se avsnitt 

1.5. Tidsaspekten har medfört att fallen utvecklats, och diskussionen kring vilka 

omständigheter som bör vara kriminaliserade har kommit längre. Fallen kompletterar 

därför svensk rättspraxis på ett sätt som svenska rättskällor inte har möjlighet till.  

 

Genom att applicera svensk rätt på fallen förtydligas vilka gränsdragningar som 

kriminaliseringen av sexuellt vilseledande ger upphov till. Det blir påtagligt vilka 

omständigheter som är brottsliga att vilseleda om och vilka som inte är det. 

Lagstiftningstekniken med sexuellt vilseledande som en omständighet inom kriteriet en 

särskilt utsatt situation blir också synlig vilket lägger en grund för den senare 

diskussionen kring hur sexuellt vilseledande bör kriminaliseras. Dessutom tydliggörs de 

skäl, eller icke-skäl, som regeringen har haft för att utforma de straffbara fallen av 

sexuellt vilseledande.  

 

4.2 Vilseledande om identitet 
Det första rättsfallet som valts behandlar liknande omständigheter som exempelfallet i 

början av uppsatsen, se avsnitt 1.1 exempel 2. Under den här rubriken redovisas 

omständigheterna i R v Elbekkay119, samt hur den engelska domstolens dömde. Det ska 

nämnas att eftersom rättsfallet är från år 1995, var den tillämpliga lagen Sexual 

Offences (Amendment) Act 1976 och inte SOA. Det blev därför inte en fråga om 

presumtion i 76 § 2 b SOA, där ett samtycke automatiskt ogiltigförklaras om 

gärningsmannen har utgett sig för att vara en person offret kände personligen (se under 

rubrik 3.4.3). I stället fick domstolen gå på tidigare praxis.  

 

                                                
119 (1995) Crim LR 163. 
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4.2.1 Omständigheter 

I rättsfallet R v Elbekkay befann sig tre personer i en lägenhet: målsäganden, hennes 

pojkvän och pojkvännens kamrat. De hade alla tre druckit alkohol och var berusade. 

Målsäganden lämnade pojkvännen och hans kamrat i vardagsrummet och gick och lade 

sig för att sova. Pojkvännen hade sedan somnat i den extrasäng han hade bäddat för 

kamraten. Under natten väcktes målsäganden av att någon tog på henne. Hon antog att 

det var pojkvännen och sade ”jag älskar dig”. De började ha samlag, men när hon efter 

cirka 20 sekunder öppnade ögonen insåg målsäganden att det inte var hennes pojkvän 

utan pojkvännens kamrat. Målsäganden slog pojkvännens kamrat och skar honom med 

en kniv. Målsäganden medgav under rättegången att hon hade samtyckt till allt tills hon 

hade insett att det inte var hennes pojkvän.  

 

4.2.2 Domstolens bedömning 

I tidigare fall, i vart fall sen Dee från 1884120, har det i engelsk rätt ansetts att när en 

person utger sig för att vara en make och på det sättet får samtycke från makan 

ogiltigförklaras samtycket. I det aktuella rättsfallet kom rättsfrågan därför att behandla 

huruvida en pojkvän kunde likställas med en äkta make. Domstolen kom fram till att det 

inte finns något fullgott skäl till varför ogiltigförklarande av samtycke endast ska gälla 

äkta män. I linje med dagens situation där det är vanligt att människor har livspartners 

som de inte gifter sig med beslutade domstolen att samtycket var ogiltigt. Att samtycka 

till att ha samlag med en person innebär att det är begränsat till den personen. E, 

pojkvännens kamrat, hade därmed begått brottet våldtäkt (rape). Att anmärka är dock att 

detta inte på något sätt verkar självklart i alla common law länder, då en tilltalad friades 

i Kalifornien 2013 för att han endast utgett sig för att vara målsägandes pojkvän, inte 

äkta man.121 

 

Något som inte diskuteras i själva domen, men som har lästs in implicit är att offrets 

misstag om identiteten på gärningsmannen inte behöver vara på grund av 

gärningsmannens bedrägeri.122 Trots att gärningsmannen inte aktivt har gjort något för 

att få offret att tro att det är offrets partner kan han dömas till ansvar. Det enda som 

                                                
120 (1884) 15 Cox C.C 579. 
121 People v Julio Morales. 
122 Williams, s 136. 
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krävs är att gärningsmannen utnyttjar offrets ”spontana misstag”123 och att han därvid 

har uppsåt till att det finns ett sådant misstag när det gäller hans identitet.124 Som sades i 

inledningen är det här vad som gällde innan SOA trädde i kraft. Idag ska det, för att 

falla inom presumtionen i 76 §, vara den tilltalade som utger sig för att vara 

målsägandens partner.125 Fallet skulle därför, om bedömt enligt dagens lagstiftning, 

sannolikt falla inom 74 § SOA, inte 76 § SOA. 

 

4.2.3 Applicering av svensk rätt 

Det första rekvisitet för våldtäkt enligt 6 kap 1 § BrB är att den sexuella handlingen ska 

vara samlag eller jämförlig med samlag. Eftersom målsäganden och den tilltalade hade 

vaginalt samlag under viss tid är det ledet av brottsbeskrivningen uppfyllt. I rättsfallet 

föreligger inget fysiskt tvång från den tilltalade, därför blir inte 6 kap 1 § första stycket 

BrB tillämpligt. Det som återstår är 6 kap 1 § andra stycket BrB, de så kallade 

utnyttjandesituationerna. Målsägandens tillstånd gör att åtminstone tre av dessa kan 

diskuteras. Hon är berusad till en viss grad, sömnig eller sovande och vilseledd. De två 

första kan på egen hand vara nog till att anse att målsäganden blir utnyttjad. 

Vilseledande är inte uppräknat som ett tillstånd, utan är en omständighet i den allmänna 

bedömningen om målsäganden befinner sig en särskilt utsatt situation.  

 

För att inleda med berusning spelar det mindre roll exakt hur mycket alkohol 

målsäganden fått i sig. Det avgörande är snarare hur alkoholen har påverkat personen.126 

I svensk praxis har det ansetts att berusning till den grad att målsäganden fortfarande 

har sinnesnärvaro nog att putta bort och ta en bild på gärningsmannen, inte är 

tillräckligt.127 I stället dömdes gärningsmannen i det svenska rättsfallet för sexuellt 

ofredande. I Elbekkay puttade målsäganden också bort gärningsmannen samt skar 

honom med en kniv. Om resonemanget från svensk praxis appliceras bör målsägandens 

berusning i sig inte räcka, eftersom hon inte kan anses tillräckligt påverkad. 

 

                                                
123 Eng. spontaneous mistake, översatt av författaren. 
124 Gardner, s 293. 
125 Herring I, s 428. 
126 HovR B 7607-14, promillehalt 1,75 men inte tillräckligt klarlagt hur påverkad målsäganden var. 
127 HovR B 10649-15. 
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Utöver att vara berusad har målsäganden ganska nyligen blivit väckt. Om målsäganden 

har sovit i början av eller under själva sexet rör det sig om ett typfall där själva 

tillståndet sömn gör den sexuella handlingen till våldtäkt.128 Eftersom engelsk rätt drar 

en gräns vid penetration för rape framgår det inte hur långt det sexuella handlandet hade 

fortskridit när målsäganden vaknade. I svensk rätt hade handlandet som föregick innan 

målsäganden vaknade kunnat bedömas som våldtäkt, om detta uppfyllde kravet på att 

vara jämförligt samlag. Det som framgår i rättsfallet är att målsäganden sade något till 

den tilltalade innan det vaginala samlaget inleddes. Det får därför, i brist på annan 

information, anses att de sexuella handlingarna tog sin början först efter att 

målsäganden vaknade. Kanske hade det bedömts annorlunda om hon inte talade, 

eftersom hon hade ögonen stängda under den tiden samlaget pågick och bevisligen sov 

innan.   

 

Varken berusning eller sömn är tillräckliga här var för sig. Det sista tillståndet som kan 

ge upphov till ansvar för våldtäkt är om gärningsmannen har utnyttjat att målsäganden 

var i en särskilt utsatt situation. En särskilt utsatt situation kan röra sig dels om offrets 

person men också om yttre omständigheter. 129  Det kan handla om att flera 

omständigheter sammantagna skapar en särskilt utsatt situation. Det kan då röra sig om 

att målsäganden inte var tillräckligt berusad för att handlandet skulle ses som ett 

utnyttjande, men att det även fanns andra omständigheter som allvarligt rädsla eller 

psykisk sjukdom som gjorde att det förelåg ett utnyttjande. 

 

I Elbekkay innebär det att berusning, sömnighet och vilseledande tillsammans kan ses 

som en särskilt utsatt situation. Huruvida dessa omständigheter räcker framgår inte av 

lagstiftning och förarbeten. Det finns emellertid ett svenskt rättsfall från år 2004 där två 

målsäganden blev vilseledda gällande gärningsmannens identitet.130 Han utgav sig för 

att vara deras pojkvänner, med vilka båda målsäganden ganska nyligen hade inlett en 

relation med. Genom att viskande fråga om de kunde ses över telefonen fick han båda 

målsäganden att släcka i bostaden och ligga och vänta på honom. Med en av 

målsäganden lyckades han påbörja oralt samlag. I situationen med den andra 

                                                
128 Se t.ex HovR B 11353-15, där målsäganden blev väckt av att pojkvännens far hade samlag med 
henne, eller det amerikanska rättsfallet People v Julio Morales (2013) WL 19558 Cal App 2nd, där 
målsäganden blev väckt av att pojkvännens kamrat hade sex med henne.   
129 Prop 2012/13:111 s 30. 
130 HovR B 1413-03. 
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målsäganden upptäcktes hans identitet innan fysisk kontakt hann påbörjas. Vid tiden för 

det här rättsfallet löd rekvisitet i 6 kap 1 § andra stycket BrB ett hjälplöst tillstånd, och 

sexuellt utnyttjande var ett helt självständigt brott. I TR ansågs vilseledandet av den 

första målsäganden omfattas av ett hjälplöst tillstånd. Gärningsmannen hade genom sitt 

agerande hindrat målsäganden från att kunna bedöma situationen och motsätta sig ett 

sexuellt umgänge. I HovR däremot sades att vilseledande om identitet inte omfattas. 

Resonemanget gick ut på att om vilseledande omfattades av begreppet ett hjälplöst 

tillstånd skulle tillämpningsområdet bli alltför brett och leda till gränsdragningsproblem 

och rättsosäkerhet. Den tilltalade dömdes i stället till sexuellt ofredande i enlighet med 6 

kap 10 § BrB.  

 

Trots att lagen idag ser annorlunda ut kan det ifrågasättas om inte samma skäl 

fortfarande gör sig gällande. Bland annat har Sutorius svårt att se att fler fall än vad som 

tidigare lagförts under ett hjälplöst tillstånd, nu skulle lagföras under en särskilt utsatt 

situation.131 Dessutom har regeringen delat upp sexuellt vilseledande genom att påstå att 

kvalificerade fall av vilseledande är våldtäkt men icke kvalificerade, vilka de nu är, är 

sexuellt ofredande. Domstolen ska tolka begreppet en särskilt utsatt situation med hjälp 

av lagens förarbeten. Det kan tänkas att domstolen går ifrån det om förarbetet avviker 

alltför mycket från den språkliga betydelsen. Det följer av att det finns ett krav på 

legalitet i svensk straffrätt.  

 

Den största språkliga skillnaden torde ligga i att lagstiftaren har valt att formulera 

rekvisitet som en situation. I fall av vilseledande är det inte själva situationen som sådan 

som skapar tvånget, utan vilseledandet. Ta bort vilseledandet och det finns inget tvång. 

Säg att det faktiskt var pojkvännen som kom in. Målsäganden ser fortfarande inte vem 

som kommer in i rummet, hon är fortfarande vara nyvaken och berusad till en viss grad. 

Eftersom det inte finns ett vilseledande finns det inget tvång. På det sättet blir det 

märkligt att likställa ett vilseledande med att målsäganden befinner sig i en särskilt 

utsatt situation. Enligt gällande rätt ska vilseledande omfattas. Slutsatsen blir därför att 

gärningsmannen i R v Elbekkay hade dömts till våldtäkt enligt 6 kap 1 § andra stycket 

BrB.  

 

                                                
131 Sutorius, s 57. 
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4.3 Vilseledande om gärningsmannens biologiska kön 
Det andra rättsfallet, R v McNally132, är principiellt intressant ur ett vilseledande-

perspektiv. Det ligger långt ifrån de omständigheter som diskuteras i den svenska rätten, 

men är tankeväckande eftersom rättsfallet markerar att det bör finnas en tydlig gräns för 

vad som är klandervärt. R v McNally pekar även mot att sexuell autonomi inte alltid 

kan vara en rättighet över alla andra rättigheter.  

 

En del av diskussionen i engelsk rätt har behandlat svårigheterna kring transpersoner, 

och om det finns en skyldighet att uppge sin personliga historik kring könskorrigering. 

Trots att det är en intressant del av problematiken ligger den till stor del utanför ämnet 

för uppsatsen. Diskussionen kring rätten till privatliv ges emellertid visst utrymme 

under delen med applicering av svensk rätt. Relevant för läsaren är att uppsatsen talar 

om biologiskt kön v uppfattat kön. Med uppfattat kön, menas det kön som personen 

själv anser sig ha. När könen ser likadana ut benämns personen en cisperson, när det 

skiljer sig benämns personen i stället transperson. Det är särskilt viktigt i det här fallet 

att förstå att en transperson, oavsett biologiskt kön, kan uppfatta sig vara av ett annat 

kön.  

 

4.3.1 Omständigheter 

Rättsfallet handlar om två unga kvinnor. De började höra av sig till varandra via 

internet, mer specifikt i en chatt på ett online spel där de hade varsin ”avatar”, det vill 

säga en liten bild/figur som representerade dem själva. Vid den här tiden var den ena 

flickan 13 år (den tilltalade, McNally), och den andra 12 år (målsäganden, M). Den 

tilltalade hade namngett sin avatar Scott Hill, vilket fick målsäganden att tro att hon 

hade kontakt med en pojke på 13 år. De två flickorna hade kontakt under 3,5 år, under 

vilket förhållandet utvecklades och målsäganden började kalla McNally för hennes 

pojkvän. De träffades under den här tiden aldrig i verkligheten, men sågs via webcam 

och skrev till varandra på chattar och via sms. När de blev äldre blev de också sexuellt 

intresserade av varandra och beslutade sig för att ha ett exklusivt romantiskt 

förhållande. De hade vid den här tiden telefonsex, där McNally i konversationen 

låtsades ha en penis.  

 
                                                
132 (2013) EWCA Crim 1051. 
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När M fyllde 16 år beslutades att McNally skulle åka och hälsa på henne, för första 

gången i verkligheten. Vid deras första möte hade McNally på sig pojkkläder och en 

strap on dildo under byxorna. De kysstes och McNally utförde oralsex på M. McNally 

hälsade på M totalt fyra gånger. Den andra gången utförde McNally oralsex flera gånger 

på M. De hade även vaginalt sex med dildon. Det var dock alltid mörkt under dessa 

tillfällen, och McNally behöll det mesta av kläderna på. M trodde därför under alla 

dessa tillfällen att McNally var ”Scott”, det vill säga en person med ett biologiskt 

manligt kön. Den tredje gången utförde tilltalad och målsäganden inga sexuella 

handlingar. Den fjärde och sista gången blev McNally konfronterad av målsägandens 

mamma, som hade kommit att tvivla på huruvida McNally var en pojke. McNally 

berättade att hon biologiskt var kvinna, vilket modern berättade för målsäganden. 

Målsäganden blev chockad och kände sig sjuk. Hon insisterade på att hon aldrig hade 

sagt ja till de sexuella handlingarna om hon hade vetat att McNally var en kvinna. 

Målsäganden såg sig själv som heterosexuell och kände sig lurad och kränkt av 

McNallys agerande.  

 

4.3.2 Domstolens bedömning 

I Court of Appeal, vilket är motsvarande hovrätt i Sverige, konstateras först att det inte 

kan vara våldtäkt eftersom McNally inte hade en penis utan en dildo. Det är då inte 1 § 

SOA som blir tillämplig, utan 2 § assault by penetration. Domstolen går därefter in på 

huruvida samtycke till handlandet förelåg. Det finns en presumtion för när samtycke 

inte föreligger under 76 § SOA, se avsnitt 3.4.3. Presumtionen gäller dels vilseledande 

angående handlingens syfte eller art, dels vilseledande angående vilken person 

handlingen görs av eller med. Presumtionen har tolkats restriktivt av praxis, och även i 

det här fallet sägs att det är onödigt att se längre än 74 § SOA. Regeln säger att 

samtycke är giltigt om det ges av någon som har frihet och kapacitet till att göra ett fritt 

val, se avsnitt 3.4.3 för engelska. Frågan domstolen ställde var om M samtyckte genom 

ett fritt val.  

 

De fastställer att M endast samtyckte till att genomföra sexuella handlingar med en 

pojke. Genom att McNally bedrog M om sin könstillhörighet, kunde M inte göra ett fritt 

val. Ett fritt val hade varit att antingen genomföra sexuella handlingar med en annan 
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flicka eller att inte genomföra dem. Därmed slår domstolen fast att vilseledande vad 

gäller könstillhörighet kan göra ett samtycke ogiltigt.  

 

4.3.3 Applicering av svensk rätt 

Det första som bör uppmärksammas är lagen och dess tillämpningsområde. Eftersom 

det saknas tvång blir 6 kap 1 § första stycket BrB inte tillämplig. I stället blir det, som i 

fallet ovan, en fråga om vilka situationer som kan omfattas av kriteriet en särskild utsatt 

situation i 6 kap 1 § andra stycket BrB. När det gäller offrets person var målsäganden i 

det här fallet ganska ung. Vid den första fysiska kontakten var hon 16 år. I rättspraxis 

har ålder tillsammans med att det är en äldre, fysiskt starkare okänd man som förmår 

offret att ta av sig kläder varit tillräckligt.133 Detta rättsfall är ett av de två HovR-fall där 

vilseledande nämnts. I fallet säger målsäganden nej. Det är därför klart att ålder inte 

räcker för att försätta målsäganden i en särskilt utsatt situation.   

 

Målsäganden är däremot också vilseledd i fråga om gärningsmannens biologiska kön. I 

fallet ovan nämns, som sagt, kvalificerat vilseledande. Det är emellertid inte 

uttryckligen med i domskälen till varför gärningsmannen döms till våldtäkt.134 Det kan 

därför inte dras några slutsatser från det rättsfallet vad gäller vilseledande. I 

propositionen till lagen är som sagt vilseledande om identitet och handling 

kriminaliserat. Går det att jämföra målsägandens vilseledande med vilseledande om 

identitet? Är det samma typ av kränkning som offret utsätts för, det vill säga att bli 

berövad sin rätt att välja person att genomföra sexuella handlingar med?  

 

För det första verkar dessa frågor göra antagandet att en person är sitt biologiska kön, 

något som går att argumentera emot. I fallet hade målsäganden och tilltalad haft kontakt 

över flera år. Det kan antas att de kände varandra. Det har aldrig varit en fråga om 

huruvida McNally faktiskt var personen målsäganden hade haft kontakt med tidigare. 

Detta har istället hela tiden varit självklart. I den delen blir det därför fel att tala om 

vilseledande om identitet. Detta argument är lika giltigt oavsett hur lång tid tilltalad och 

målsäganden har kontakt innan de har sex. Det är fortfarande personen de ser framför 

sig som de har sexuellt umgänge med.  

                                                
133 HovR B 17-16. 
134 HovR B 17-16, s 14.  
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För det andra, när det gäller kränkningen, handlar den frågan mer om rent principiellt 

vilka vilseledanden som faktiskt bör vara kriminaliserade, en fråga som diskuteras 

senare under de lege ferenda avsnittet. Det kan redan här sägas att fall där vilseledandet 

består i att en transperson utger sig för att vara just en transperson inte bör vara 

kriminaliserat. Vilseledandet i det här fallet består i att en transperson har ett uppfattat 

kön som personen utåt sett visar, och ett annat biologiskt. Vad den engelska domstolen 

verkar ha bortsett från är att det är själva kärnan av vad det innebär att vara transsexuell. 

Att kriminalisera en transperson för att den vilseleder om sitt kön kan ses som att 

indirekt kriminalisera transsexualitet. Därför bör inte vilseledande om biologiskt kön 

vara kriminaliserat. Detta diskuteras även nedan under vad som utgör en kränkning i 

brottet sexuellt ofredande, 6 kap 10 §. Åter till frågan om det de lege lata är 

kriminaliserat.  

 

Det kan därmed ifrågasättas huruvida kvalificerat vilseledande kan appliceras på 

vilseledande om biologiskt kön. Tyvärr har regeringen inte definierat kvalificerat 

vilseledande mer än att det ska vara kopplat till gärningsmannens kropp, vilket gör 

kriteriet svårt att applicera. Det kan tolkas som att kvalificerat vilseledande är en sorts 

uppsamlingsregel där de mest graverande fallen kan underordnas. Att biologiskt kön på 

något sätt härrörs från gärningsmannens kropp får antas korrekt, men att fallet är mer 

straffvärt än andra fall anses osäkert. Tvärtom bör vilseledande om kön ses som något 

som är mindre straffvärt än andra vilseledanden eftersom det är en del av att vara 

transsexuell. Kvalificerat vilseledande ska därför inte omfatta vilseledande om 

biologiskt kön.    

 

Det kan konstateras att våldtäktsbestämmelsen, som den ser ut idag, inte verkar omfatta 

vilseledande vad gäller kön. Omfattas då situationen av någon annan straffbestämmelse 

i sexualbrottskapitlet? Enligt regeringen ska mindre kvalificerat vilseledande täckas av 

sexuellt ofredande i 6 kap 10 § BrB. Ofredande är att genom ord eller handlande ofreda 

en person på ett sätt som kränker personens sexuella integritet. Handlandet i 6 kap 10 § 

BrB går utöver vad som omfattas av rekvisitet sexuellt handlande. Det har 

argumenterats emot att handlande omfattar vaginala samlag, se avsnitt 2.7. Slutsatsen 

blev att vaginala samlag i vilket fall bör omfattas av sexuellt ofredande, även om 

rättsläget är oklart.  
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Utöver rekvisitet på att ett handlande ska ägt rum ska handlandet i sig kränka den andra 

personens sexuella integritet, eller i vart fall vara sådan att offrets integritet typiskt sett 

har kränkts, se avsnitt 2.7 ovan. Om det i det här fallet klargörs att det är kränkande för 

offret att ha samlag med en transperson, det vill säga en person som skiljer sig när det 

gäller uppfattat och biologiskt kön, innebär det en diskriminering mot alla transpersoner 

som antingen inte kan eller inte vill genomföra en könskorrigering. Eftersom 

gärningsmannen i fallet var 17 år, skulle det ha varit omöjligt enligt svensk lagstiftning 

att göra en juridisk eller fysisk könskorrigering. Det krävs nämligen att personen är 

myndig, se 1 § lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. McNally 

skulle därmed enligt svensk rätt ha saknat möjlighet att ändra sitt biologiska och 

juridiska kön till hennes uppfattade kön. Oavsett om McNally hade varit 18 år och haft 

den möjligheten bör det inte ställas ett krav på att alla transsexuella måste genomgå en 

könskorrigering för att inte riskera att vilseleda en annan person. I avvägningen av 

målsägandens kränkning och av den tilltalades rätt till privatliv blir det en fråga av 

vilken rättighet som anses väga tyngst. Rätten till privatliv i art 8 EKMR eller rätten till 

sexuell autonomi som ligger till grund för sexualbrottslagstiftningen. I engelsk rätt blev 

det sexuell autonomi som vägde tyngst, även om det har höjts röster för att domen 

snarare gav uttryck för en omodern uppfattning om vad en transperson är.135 I svensk 

rätt är det oklart. Vad händer om det bortses från att McNally är transsexuell? Blir 

bedömningen en annan?  

 

Inledningsvis är det svårt att föreställa sig en situation där en gärningsman har utgett sig 

för att vara av ett annat kön endast för att vilseleda en annan person. Det kan självklart 

hända, och det är teoretiskt en viktig aspekt av problemet. Argumentationen att en 

person inte är sitt kön är fortfarande gällande, vilseledandet skulle inte vara ett om 

identitet. Att vilseleda om sitt kön uppsåtligen, utan att personen är transsexuell, bör 

däremot ses som kriminellt. En transsexuell vilseleder inte om sitt kön, eftersom det är 

personens uppfattade kön. Skiljelinjen mellan fallen är tunn och praktiskt är det 

förmodligen omöjligt att göra en sådan åtskillnad. Teoretiskt är det en skillnad mellan 

straffvärda och icke straffvärda fall.   

 

                                                
135 Sharpe, s 214.  
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4.4 Vilseledande om att målsäganden är under tvång 
Rättsfallet, R v Jheeta136, har valts för att påvisa hur ett bedrägeri kan se ut, som varken 

rör vilseledande till vilken kropp offret utför sexuella handlingar med eller vilseledande 

om handlingen i sig. Det rör sig istället om vilseledande av själva tvånget, det vill säga 

den tilltalade bedrar målsäganden om att denna befinner sig under tvång. Det är ett 

intressant fall ur svensk synpunkt eftersom inget sägs, varken i förarbeten eller doktrin, 

om hur en situation som den här ska bedömas i svensk rätt. Är det överhuvudtaget 

olagligt? Den frågan och andra utreds under efterföljande del av uppsatsen, avsnitt 

4.4.3.  

 

4.4.1 Omständigheter 

Målsäganden och tilltalad (Jheeta) träffades på universitetet. De blev bra vänner och 

inledde något år senare en sexuell relation, där de regelbundet hade sexuell kontakt. 

Under relationens gång började målsäganden få hotfulla sms, bland annat innehöll de 

meddelanden om att hon skulle bli kidnappad, dödad eller konverterad till en annan 

religiös tro. Hon pratade med Jheeta om dessa meddelanden och att hon kände en stark 

oro. Jheeta tröstade henne, och sa att han skulle skydda henne. I efterhand är det bevisat 

att dessa meddelanden skickades av Jheeta.  

 

Efter ett par år, när meddelanden fortsatte att komma, beslutade hon sig för att gå till 

polisen. Jheeta övertalade då målsägande att han kunde gå dit åt henne. Efter besöket 

började målsäganden att få meddelanden från en polis, som uppgav att han hade blivit 

tilldelad hennes fall. Hon blev ombedd att skicka bevis på de hotfulla meddelandena 

och annat. Dessa meddelanden var i själva verket också från Jheeta. Denna process 

pågick under flera år, där målsäganden också blev tvungen att betala pengar för att få 

”skydd från polisen”. När hon senare försökte bryta upp relationen med Jheeta fick hon 

meddelanden från polisen att Jheeta hade försökt ta livet av sig och att hon måste ta 

hand om honom. I andra meddelanden hotades hon med att få böter om hon inte hade 

samlag med Jheeta. Hon insåg först i och med ett brev till familjen att hon hade blivit 

vilseledd hela tiden.  

 

                                                
136 (2007) EWCA Crim 1699. 
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4.4.2 Domstolens bedömning 

Under förhör erkände den tilltalade att han inte hade haft ett giltigt samtycke. Han visste 

att målsäganden inte hade haft samlag med honom lika ofta om han inte hade hotat 

henne med meddelanden. Samtycket i dessa fall var därför uppenbarligen ogiltigt. Det 

ska klargöras för läsaren att det i engelsk rätt inte behöver finnas specificerade 

omständigheter som tid och plats för brott för att dömas till ansvar för detsamma.137 

Rättsfrågan i den engelska domstolen kom att handla om samtycket var ogiltigt för att 

presumtionen i 76 § SOA kunde appliceras, eller för att det inte var ett fritt val och 

därmed 74 §.   

 

Trots att 76 § SOA talar om syftet, purpose, med handlingen menade domstolen att 

målsäganden inte blev vilseledd om syftet. Syftet ska nämligen tolkas samman med 

arten av handlingen, och endast när offret inte inser den sexuella naturen av handlingen 

ska presumtionen i 76 § 2 p (a) appliceras. Eftersom målsäganden var erfaren sexuellt, 

och var medveten om arten av de handlingar som utfördes samt med vem de utfördes 

tillsammans med, var presumtionen inte tillämplig. I stället konstaterade domstolen att 

74 § var tillämplig, och att på grund av bedrägeriet som hon utsattes för var samtycket 

inte frivilligt. Samtycket var därför ogiltigt, och den tilltalade dömdes för våldtäkt 

(rape) enligt 1 § SOA. 

 

4.4.3 Applicering av svensk rätt 

För det första krävs det i 6 kap 1 § BrB att samlag eller en sexuell handling jämförlig 

med samlag genomförts. I rättsfallet hade målsäganden och tilltalad vaginalt samlag. 

Rekvisitet är därför uppfyllt. Vidare krävs det tvång i 6 kap 1 § första stycket BrB. I och 

med ändringen år 2005 är olaga tvång tillräckligt för brottsligt ansvar.138 Det innebär att 

gärningsmannen ska ha tvingat genom misshandel, våld eller hot om brottslig gärning. I 

rättsfallet föreligger det inget våld, utan det rör sig istället om hot. Mer specifikt 

föreligger det flera hot under flera år. Detta gör att offret inte bara samtycker till sex en 

gång, utan ett antal gånger.  

 

                                                
137 Eng. 10 kap 2 § CPR, jfr 45 kap 4 § RB. 
138 Prop 2004/05:45, s 43.  
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Enligt svensk rätt måste det finnas ett starkt kausalt samband mellan hot och övergrepp, 

hotet måste ha betvingat offret.139 Det kan sägas att de hot som inledde perioden av 

övergrepp förmodligen inte hade denna form av betvingande eftersom offret inte visste 

att de kom från den tilltalade. Hoten säger heller inte att hon bör agera på ett visst sätt 

mot den tilltalade och kan inte sägas ha tvingat henne att ha sex med den tilltalade. I det 

senare skedet får målsäganden direkta hot från ”polisen”, egentligen den tilltalade, att 

om målsäganden inte har sex med den tilltalade kan hon få böter. Hoten är mer direkt 

riktade, och uppfyller det grundläggande kravet på att hotet ska röra brottslig gärning. 

Böter är trots allt ett krav på pengar, i den delen kan det tillstås att den tilltalade hotar 

om utpressning (se 9 kap 4 § BrB). Hot om utpressning bör uppfylla kravet på hot om 

brottslig gärning. Det krävs även tvång, det vill säga att gärningsmannen genom hotet 

tvingar offret. Detta kan vara vilken fysisk kraftansträngning som helst. I ett hovrättsfall 

var det tillräckligt att gärningsmannen tog offrets huvud och förde det mot sig, och på 

det sättet tvingade offret till oralsex.140 Det saknas uppgift i rättsfallet om någon slags 

fysisk kraftansträngning. Målsägande kan därmed inte sägas ha blivit tvingad till att ha 

samlag med den tilltalade.  

 

I 6 kap 1 § andra stycket BrB finns som bekant inte samma krav på tvång, utan där 

utgör vissa tillstånd en sådan situation att offret kan sägas vara betvingat ändå. När 

rekvisitet en särskilt utsatt situation infördes år 2013 stadgades även ytterligare ett 

tillstånd: allvarlig rädsla. Även om rekvisitet kan låta tillämpbart på rättsfallet är det 

snarare i ”frozen fright” som det ska tillämpas, det vill säga när offret av rädsla möter 

ett angrepp med passivitet.141 Trots att målsäganden i rättsfallet uppenbarligen var rädd 

för människorna som hon hade fått meddelanden från, och för att få betala böter till 

polisen kan det inte sägas att rädslan var så pass allvarlig att hon mötte den tilltalade 

med passivitet. Rädslan verkar inte ha varit överhängande, eftersom målsäganden inte 

visste att det var den tilltalade som låg bakom hoten utan trodde att han skyddade 

henne.  

 

Det som återstår är rekvisitet en särskilt utsatt situation, som regeringen har infört för att 

komma åt sexuellt vilseledande. Grunden för att kriminalisera vilseledande av identitet 

                                                
139 Prop 2004/05:45, s 45. 
140 HovR B 6098-10. 
141 Prop 2012/13:111, s 113. 
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och handling är för att beteendet bryter mot den grundläggande rätten till sexuell 

autonomi, det vill säga rätten att välja med vem sexuell kontakt vill has. Frågan är om 

begreppet sexuell autonomi också kan sägas omfatta under vilka omständigheter den 

sexuella kontakten ges. I engelsk rätt, som bygger på samtyckeslagstiftning, har vissa 

omständigheter angetts vara sådana som gör samtycket ogiltigt eftersom det tar bort den 

fria viljan att välja. Som setts i exempelfallen kan sådana omständigheter bestå i att 

målsäganden tror att hon har sexuell kontakt med någon som har ett biologiskt manligt 

kön, eller som i det här fallet att målsäganden tror att hon är under tvång att ha sexuell 

kontakt.  

 

Trots att sexuell autonomi är grunden för svensk sexualbrottslagstiftning bör det finnas 

en markant skillnad mellan att ta med fall av vilseledande av identitet och att ta med fall 

av vilseledande av omständigheter eftersom de senare inte har en klar avgränsning. Att 

det finns en sådan skillnad har knappast uppmärksammats av regeringen, eftersom den i 

propositionen endast nämner att de två exemplen ovan ska vara kriminaliserat. Vad som 

gäller i fråga om vilseledande av andra omständigheter än identitet och handlandets 

natur (överrumpling) har regeringen varit tyst om, bortsett från uttalandet att endast 

kvalificerade vilseledanden ska täckas. Som konstaterats ovan i avsnitt 4.2.3 är det 

också inte helt klart att rättspraxis skulle gå på regeringens linje eftersom det svårligen 

går att tolka in vilseledande i begreppet en särskilt utsatt situation. Eftersom inget sägs 

om vilseledande av andra omständigheter kan vilseledande om tvång inte sägas falla in 

under en särskilt utsatt situation och är därför inte våldtäkt enligt 6 kap 1 § andra stycket 

BrB.  

 

Det brott som i stället aktualiseras är sexuellt ofredande i 6 kap 10 § BrB. Kravet på 

handling är uppfyllt eftersom målsägande och tilltalade har haft vaginalt samlag. Att 

målsäganden genom detta handlande blivit kränkt kan konstateras eftersom samlaget 

inte har skett informerat och frivilligt från hennes sida utan genom att hon har vilseletts. 

Jheeta, den tilltalade, borde enligt svensk rätt ha dömts för sexuellt ofredande. Att 

skillnaden mellan ett bötesstraff och ett brott där normalgraden ligger på straffminimum 

om 2 år, är kvalificerat eller icke kvalificerat vilseledande, anses rättsosäkert. Det är 

varken förutsägbart eller i linje med legalitetsprincipen att ett kriminaliserat beteende 

varken är konkretiserat i lagtext eller förarbeten. Att uttrycket en särskilt utsatt situation 

ska täcka vissa vilseledanden framstår inte som klart. Att endast vissa fall av 
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vilseledande omfattas står inte heller i linje med att sexuell autonomi ska vara det 

grundläggande värdet för sexualbrottslagstiftningen. Att bli vilseledd om att vara under 

tvång att ha samlag med någon bör anses lika ofrivilligt och oinformerat som att ha 

samlag med någon annan än sin pojkvän. I den efterföljande delen diskuteras vilka 

alternativa lagmässiga lösningar som existerar och om de är att föredra framför dagens 

lagstiftning.  
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5 De Lege Ferenda 

5.1 Bör sexuellt vilseledande vara kriminaliserat?  

5.1.1 Straffvärt intresse 

Innan en diskussion förs kring alternativa lösningar om hur vilseledande kan 

straffbeläggas, bör det fastställas vilka beteenden som faktiskt är straffvärda och ska 

kriminaliseras. Genom det kan diskussionen om vilka fall av vilseledande som är 

straffvärda ta sin början. Det innebär ett ifrågasättande av den avgränsning som lagen 

gör av kriminaliserade visavi straffria fall av vilseledande. 

 

För det första är det viktigt att framhålla att det inte finns en fast mall på hur en 

kriminalisering ska se ut.142 I stället finns det principer och teorier kring vad som är ett 

tillräckligt straffbart beteende. Både doktrin och utredningar pekar på att kriminalisering 

i vart fall måste syfta till att skydda ett konkretiserat och identifierat straffvärt 

intresse.143 Vad som är ett straffvärt intresse varierar med samhällsutvecklingen men det 

finns relativ konsensus kring att de värden som ligger bakom rättigheterna i 2 kap RF är 

sådana intressen.144 De fall av sexuellt vilseledande som idag är kriminaliserat är det av 

hänsyn till rätten till sexuell integritet och rätten till sexuellt självbestämmande.145 Den 

sexuella integriteten kan härledas från rätten till personlig integritet i 2 kap 6 § RF, samt 

till viss del från rätten till frihet i art 5 EKMR. Rätten till sexuell integritet får därför 

sägas vara ett sådant skyddsvärt intresse som bör upprätthållas.  

 

Att just sexuell integritet och sexuellt självbestämmande ska vara de intressen som gör 

sexualbrotten straffvärda är inte helt odiskutabelt. I amerikansk doktrin hävdar 

Rubenfeld att det i stället bör vara rätten till att äga/inneha sig själv som är 

grundläggande, en så kallad äganderätt till sin egen kropp (right to self-possession).146 

Han vill därmed att det straffvärda intresset inte längre ska baseras på sexuell autonomi, 

eftersom autonomi är ett begrepp som pekar mot individuell kontroll. Autonomi handlar 

                                                
142 Heidenborg, s 304. 
143 SOU 2013:38, s 481 samt Asp et al., s 53. 
144 A SOU, s 482 samt a a, s 39. 
145 Prop 2012/13:111, s 26. 
146 Rubenfeld, s 1425. 
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enligt Rubenfeld om jagets frihet, den individuella friheten mot andra personer.147 

Sexuell kontakt handlar om det motsatta, att ge upp sina individuella behov.148 

Problemet med Rubenfelds förslag, som han också påpekar, är att det inte kriminaliserar 

samlag med en person som är medvetslös.149 Det bygger också till viss del på att 

samtycke ges för inslag av våld, något som Dougherty påpekar innebär att 

själväganderätt egentligen inte är frånskilt begreppen sexuellt självbestämmande och 

sexuell integritet.150 Sett till sin helhet bör äganderätt till sin egen kropp vara en del av 

vad som gör våldtäkt till ett brott, men det kan inte stanna där. Att utföra sexuella 

handlingar med någon som är medvetslös eller berusad måste anses vara lika kränkande 

som mot en person som är under tvång. Därför bör sexualbrott främst ses som ett brott 

mot rätten till sexuell integritet och självbestämmande. 

 

5.1.2 Skada, kränka eller hota 

För att beteendet, i det här fallet vilseledande, ska kriminaliseras krävs det att beteendet 

i sig kan skada, kränka, eller hota det skyddsvärda intresset. Svaret kan tyckas enkelt, 

att vilseledande inkräktar på den sexuella integriteten eftersom offret förlorar sin rätt att 

välja under vilka omständigheter den utför sexuella handlingar. Det verkar enkelt, men 

det finns argument emot det. Ett av problemen med vilseledande är att det inte inkräktar 

på så vis att det automatiskt tar bort det fria valet.  

 

Ta återigen rättsfallet Elbekkay där flickvännen har sexuellt umgänge med pojkvännens 

kamrat. Valet att ha sexuellt umgänge är på ett sätt ett fritt val. Offret var inte under 

tvång utan som hon själv uttryckte det samtyckte hon till samlag. Det fria valet kan 

sägas vara fullständigt i relation till själva handlandet, men ofullständigt i relation till 

under vilka omständigheter handlandet genomfördes. I en argumentation som denna 

glöms bort vad rätten till sexuell integritet egentligen handlar om. En person har rätt att 

välja med vem, när och hur den ska ha sexuellt umgänge. När något inskränker denna 

rätt, kan det inte sägas annat än att det skadar det skyddsvärda intresset. Trots att det 

finns ett fritt val till sex är detta val i det närmaste illusoriskt. Att välja att ha sex med A 

är inte att välja att ha sex med B. Vilseledande om identitet borde därmed vara 

                                                
147 Rubenfeld, s 1421. 
148 A a, s 1421. 
149 A a, s 1440. 
150 Dougherty, s 326. 
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straffbart, och eftersom alternativa sanktioner ska vara för mindre förkastliga gärningar, 

förespråkas ändå en kriminalisering.151 Men i och med denna slutsats anländer vi vid 

nästa problem. Exakt vilka fall av vilseledande påverkar rätten till sexuellt 

självbestämmande så pass negativt att det ska vara kriminaliserat? Eller annorlunda 

formulerat: skadar alla fall av vilseledande rätten till sexuellt självbestämmande?  

 

I svensk doktrin är diskussionen kring avgränsningen av straffvärda respektive icke 

straffvärda fall av vilseledande i det närmaste obefintlig. Delvis beror det säkerligen på 

att kvalificerat vilseledande blev kriminaliserat först 2013 och inte ännu har 

aktualiserats i rättstillämpningen. Till viss del beror det nog också på att Sverige 

fortfarande ligger i ett tidigt stadium i diskussionen kring samtycke, eftersom Sverige 

inte har en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning.152 Med detta i åtanke är det likväl 

inte sagt att samtycke är den bästa lösningen för att avgränsa straffbart och icke 

straffbart vilseledande, se diskussion nedan avsnitt 5.2. Det enda som framhålls är att 

diskussionen kring problemet i högre grad verkar aktualiseras i de rättskällor som 

diskuterar samtyckeslagstiftning. Emellertid är diskussionen även i dessa källor sparsam 

och hänvisar i stort sett till att en sådan avgränsning måste göras, men inte hur.153 Det 

blir därför en nödvändighet att se utanför Sveriges gränser.  

 

I engelsk rätt finns, i motsats till svensk rätt, en utbredd diskussion kring huruvida 

vilseledande ska vara kriminaliserat och i så fall i vilken mån. Som setts i tidigare 

avsnitt har England samtyckeslagstiftning, vilket innebär att samtycke blir ogiltigt under 

ett antal omständigheter. Vilseledande är där inte kriminaliserat i sig, utan snarast när 

vilseledandet innebär att offret inte har gjort ett fritt och informerat val, se 74 § SOA 

och avsnitt 3.4.3. Vilka fall av vilseledande som har denna konsekvens råder det delade 

meningar kring. En av de mest liberala professorerna, Herring, hävdar att alla fall där 

offret blir uppsåtligt vilseledd om en för offret avgörande omständighet ska vara 

kriminaliserat.154 Frågan ska därvid vara om gärningsmannens handlande verkligen är 

                                                
151 Asp et al., s 53. 
152 Se däremot 2014 års sexualbrottskommitté som kommer att redovisa sitt uppdrag 1 okt 2016. I 
direktiven ingår att ”överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt”, se 
Dir. 2014:123.   
153 Asp, s 155. 
154 Herring II, s 511.  
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det handlande som offret samtyckte till.155 Herring menar att om lagen ska skydda 

sexuell integritet (sexual integrity) ska all form av vilseledande (coercion and fraud) 

vara kriminaliserat, så länge det hindrar offret från att göra ett fritt och informerat val.156 

Det konstaterar också Rubenfeld i hans diskussion kring vad som bör vara det 

grundläggande värdet bakom en sexualbrottslagstiftning. Om det är rätten till sexuell 

integritet måste sexuellt vilseledande vara kriminaliserat.157  

 

En sådan avgränsning blir för vid. Ta fallet McNally som idag eventuellt är 

kriminaliserat som sexuellt ofredande. I den delen bör det argumenteras för att 

vilseledande om biologiskt kön inte bör vara kriminaliserat när det står mot 

transpersoners rätt till privatliv. Detta eftersom en kriminalisering säger att det är ett 

vilseledande från transpersonens sida att ha ett uppfattat och biologiskt kön som skiljer 

sig. Enligt Herring får transpersoners rätt till privatliv stå tillbaka för deras sexuella 

partners rätt till sexuell integritet.158 Det är en slutsats som är oacceptabel i ett samhälle 

som ska arbeta mot diskriminering, se bland annat 1 kap 1 § DL. Det måste därmed 

finnas en avvägning som innebär att rätten till sexuell integritet i vissa fall får stå 

tillbaka för andra tyngre rättigheter, som rätten till privatliv. Även andra rättigheter kan 

självklart komma i fråga, liksom att andra intressen kan vara skyddade av rätten till 

privatliv. Det måste finnas en avvägning mot vilka intressen som staten bör skydda. 

Även om intresset till sexuell integritet bör väga tungt kan det inte vara avgörande i alla 

lägen.  

 

En annan avgränsning bör också göras mot de fall av vilseledande som inte kan sägas 

skada den sexuella självbestämmanderätten i tillräckligt hög grad. Till skillnad från 

Herring och Rubenfeld anses att vissa fall faktiskt inte är straffvärda. Ta till exempel att 

en person (A) bara vill ha sex med advokater. När A sedan är ute på krogen kommer en 

annan person (B) fram. B vet om att A:s preferenser och berättar att denne är advokat, 

vilket inte är sant, men A misstänker inget. Senare på kvällen går de båda hem 

tillsammans och har sex. När A morgonen efter inser att B inte är advokat anklagas B 

för att ha vilselett A. Det är viktigt att klargöra att det inte på något sätt förnekas att A:s 

                                                
155 Herring II, s 514. 
156 A a, s 524. 
157 Rubenfeld, s 1372. 
158 Herring II, s 523. 
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sexuella integritet till viss del har tagit skada. A valde visserligen person och vissa andra 

omständigheter, men blev vilseledd om B:s yrke. Det som vill framhävas med exemplet 

är att B:s uppgift om att vara advokat inte har påverkat A:s sexuella 

självbestämmanderätt till den grad att det ska vara straffvärt. En belysande jämförelse 

har härvid gjorts av Asp där han konstaterar att socialadekvata vilseledanden inte är 

kriminaliserade som bedrägeri i 9 kap 1 § BrB, som till exempel allmänt lovprisande.159 

Det låter märkligt och som Asp säger föreligger stora skillnader mellan brottet bedrägeri 

och sexualbrott när det gäller bland annat känslor. Trots att det i och med skillnaden ska 

iakttas en viss försiktighet, kan ledning dras av jämförelsen. Socialadekvata 

vilseledanden bör därför även inom sexualbrotten inte ses som straffvärda. Övriga 

vilseledanden bör därmed vara kriminaliserade med hänsyn till att de skadar den 

sexuella självbestämmanderätten. Lagen är därmed otillräcklig eftersom den endast 

kriminaliserar vilseledanden om identitet samt kvalificerade vilseledanden.  

 

5.1.3 Legalitet och konformitet 

Utöver att beteendet ska skada skyddsintresset ska en kriminalisering följa 

legalitetsprincipen, vilket innebär att medborgarna ska kunna förutse när och hur de kan 

hållas straffrättsligt ansvariga.160 När det gäller vilseledande innebär det att ovanstående 

diskussion om straffvärdhet övergår till en diskussion om straffbarhet. Även om ett 

beteende kan ses som straffvärt måste en kriminalisering också vara i linje med 

legalitetsprincipen.  

 

Den nuvarande lagstiftningen kan kritiseras för att den till viss del inte upprätthåller 

legalitetsprincipen. Det kan ifrågasättas huruvida omständigheter endast beskrivit i 

propositionen till lagen är tillräckligt för att uppfylla föreskriftskravet. Kravet på en 

särskilt utsatt situation kan inte heller ordalydelsemässigt anses inkludera 

omständigheter såsom sexuellt vilseledande. Det är även oklart om lagen är i linje med 

obestämdhetsförbudet eftersom omständigheterna är så pass vaga och oklara till sin 

utformning.  Att dessa krav är viktiga framgår än tydligare om det ses till 

konformitetsprincipen som säger att endast den som kunnat rätta sig efter lagen ska 

                                                
159 Asp, s 148. 
160 Asp et al., s 46. 
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drabbas av straff.161 Det är därför nödvändigt att utforma en lagstiftning som tar bättre 

hänsyn till dessa principer.  

 

5.1.4 Sammanfattning av bristerna med dagens lagstiftning 

Det kan härvid konstateras att de brister som finns med dagens lagstiftning främst 

hänför sig till två punkter. För det första är inte alla straffvärda vilseledanden 

kriminaliserade. Som sågs ovan är de icke straffvärda vilseledanden begränsade till 

sådana som 1) bryter mot andra grundläggande rättigheter såsom rätten till privatliv 2) 

är socialadekvata. Resterande sexuella vilseledanden som innebär att offret blir 

vilseledd om en sådan omständighet som är avgörande för offret är straffvärda. Det kan 

röra sig om vilseledande om tvång som sågs i R v Jheeta, vilseledande om 

religionstillhörighet etc. Avgörande omständighet innebär att offret inte hade genomfört 

de sexuella handlingarna om inte omständigheten hade förelegat. Dessa sexuella 

vilseledanden bör vara straffbelagda.  

 

För det andra uppfyller inte dagens strafflagstiftning de grundläggande rättsstatliga krav 

som kan ställas på en kriminalisering. Den uppfyller inte legalitetsprincipen eftersom 

vilseledande inte är föreskrivet i lagen, det innebär att konformitetsprincipen inte heller 

är uppfylld. Inte heller är det förutsebart vilka fall av vilseledande som är kriminaliserat 

i förarbeten eftersom dessa hänvisar till kvalificerat och icke kvalificerat vilseledande 

vari inget av dessa begrepp är förklarade. I den fortsatta argumenteringen tas ställning 

till om andra lösningar bättre tillgodoser dessa brister.  

 

5.2 Samtyckeslagstiftning 
De senaste åren har en stark opinion formats som hävdar att Sverige bör införa en 

samtyckeslagstiftning. Det vill säga en lagstiftning som inför ett sexualbrott vari det blir 

straffbart att utan någons samtycke utföra sexuella handlingar. Det hävdas att endast 

genom en samtyckeslagstiftning kan sexuell autonomi och integritet ges en verklig 

betydelse. 162  Det finns olika sätt att införa en sådan kriminalisering, med olika 

konsekvenser för sexuellt vilseledande som brott.  

    

                                                
161 Asp et al., s 48. 
162 Leijonhufvud I, s 79 samt Asp, s 30. 
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I Leijonhufvuds utredning hävdas att i stället för samtycke bör frivillighet vara det 

grundläggande kravet inom sexualbrottslagstiftningen. 163  Hon vill därmed ersätta 

dagens våldtäktslagstiftning med en ny där det blir straffbart att utföra eller utverka en 

sexuell handling från någon som inte frivilligt deltar i den.164 När våld eller hot har 

förekommit föreslår Leijonhufvud att det i stället döms för dessa brott enskilt, utöver 

det sexuella utnyttjandet (frivillighetsbrottet). Att Leijonhufvud väljer att formulera en 

lagstiftning efter frivillighet och inte efter samtycke har delvis att göra med 

vilseledande. Hon anser att vilseledande hör ihop med samtycke, eftersom vilseledande 

enligt 24 kap 7 § BrB ogiltigförklarar ett samtycke. Genom att använda begreppet 

frivillighet markerar Leijonhufvud att vilseledande inte ska omfattas.165 I stället ska de 

straffvärda fallen när någon vilseleder om ersättning täckas av straffbudet om köp av 

sexuella tjänster.166  

 

Med detta uttalande verkar Leijonhufvud anse att andra fall av vilseledande inte är 

straffvärda. Trots detta uttalar Leijonhufvud att om en person utnyttjar mörker för att 

luras att vara en annan person ska frivillighet inte anses föreligga.167 Hur detta uttalande 

förhåller sig till hennes tidigare påstående om att ”lurendrejeri” inte är straffvärt är 

svårförståeligt. Varför anser Leijonhufvud att vilseledande när det gäller identitet är 

straffvärt, men inte andra vilseledanden? Dessutom skriver Leijonhufvud i ett av hennes 

senaste alster att sexuell integritet är viktigare än äganderätt till saker och pengar.168 

Men bedrägeri, som innebär ett vilseledande, är kriminaliserat i 9 kap 1 § BrB. Borde 

inte vilseledande som påverkar den sexuella integriteten negativt vara kriminaliserat om 

det är viktigare?     

    

Leijonhufvud visar i sina analyser viss otydlighet i fråga om vilseledande. Att införa 

Leijonhufvuds förslag med frivillighet skulle därför knappast mer än dagens lagstiftning 

om vilseledande uppfylla kraven på legalitet och konformitet. Det finns ingen föreskrift 

i hennes förslag som kriminaliserar ”mörkerlurare”, det finns heller ingen information 

om hur avgränsningen mot andra fall av vilseledande är dragen. När det gäller 

                                                
163 Leijonhufvud I, s 9. 
164 A a, s 9. 
165 A a, s 13. 
166 A a, s 13. 
167 A a, s 98. 
168 Leijonhufvud II, s 106. 
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kriminaliseringen av vilseledande är en lagstiftning baserad på Leijonhufvuds 

frivillighetsrekvisit inte tillfredställande.  

    

Ett annat förslag på hur en samtyckeslagstiftning kan se ut har publicerats av Asp. Han 

kritiserar Leijonhufvud för att frivillighet är svårdefinierat och anser istället att 

samtycket bör bygga vidare på den definition som redan finns i 24 kap 7 § BrB.169 Inom 

den definitionen är som bekant vilseledande en grund för att samtycket anses ogiltigt, då 

det leder till att samtycket inte är informerat, se avsnitt 2.8. Asp anser att den praktiska 

betydelsen är liten för vilseledande, men konstaterar ändå att vilseledande om identitet 

och handling bör omfattas av straffansvar.170 När det gäller vilseledande om andra 

omständigheter är Asp obeslutsam. Det sägs att om vilseledandet kan motivera ansvar 

och är kausalt borde det kanske räcka, med det sägs också att vilseledande om skälen till 

att ha sex med någon inte bör vara kriminaliserat. Angående det sista framstår det som 

oklart. Flickvänner har sex med pojkvänner av skälet att det är deras pojkvänner. Vad 

skiljer då vilseledande av skäl från vilseledande av identitet? Det finns också anledning 

att kritisera Asps uttalande om att offret har mer kontroll över huruvida offret blir 

vilselett än huruvida offret blir tvingat. Det kan hävdas att en del talar för att läget är 

tvärtom. Om offret är vilselett har offret ingen kontroll, eftersom den inte är medveten 

om att den blir vilseledd. Tvång innebär att offret har begränsad fysisk kontroll, men 

offret är i alla fall medveten om tvånget.  

 

Om det bortses från Asps argumenterade bakom vilka vilseledanden som bör vara 

kriminaliserade, är det ändå en fördelaktig tanke att använda vilseledande enligt den 

definition som finns i 24 kap 7 § BrB. I den delen skulle vi få en lagstiftning som var 

ganska lik Englands där vilseledande kan göra ett samtycke ogiltigt. Fördelarna med en 

sådan lagstiftning är att den inte blir speciellt bunden utan det kan avgöras från fall till 

fall vilket vilseledande som faktiskt gör ett samtycke ogiltigt. Stor makt lämnas därvid 

till domstolarna att avgöra vilka fall av vilseledande som är straffvärda. Svenska 

domstolar har dessutom ingen jury vilket borde vara till en fördel. Det som talar emot är 

att det är tveksamt om den lösningen är tillräckligt förutsebar. Redan idag är det ibland 

stora skillnader mellan under- och överinstansernas avgörande, speciellt i fråga om 

                                                
169 Asp, s 93. 
170 Asp, s 147 f. 
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sexualbrott (se avsnitt 2.4.2). Att inte lagstifta närmare vilka vilseledanden som kan 

ogiltigförklara ett samtycke är inte tillräckligt förutsebart. 

 

5.3 Oaktsam våldtäkt 
En annan lösning för att komma till rätta med bristerna i dagens lagstiftning är att införa 

ett oaktsamt sexualbrott. Det skulle lätta kravet på uppsåt som idag gäller i 6 kap BrB. 

För våldtäkt gäller idag att gärningsmannen ska ha uppsåt dels till den sexuella 

handlingen, dels till tvånget i första stycket alternativt till det tillstånd som gör att tvång 

inte är nödvändigt i andra stycket. Att göra en seriös bedömning av ett oaktsamhetsbrott 

innebär att det måste avgöras till vad gärningsmannen ska vara oaktsam samt om 

oaktsamheten bör vara medveten eller omedveten.  

 

I det engelska brottet rape är oaktsamhetskravet kopplat till huruvida samtycke 

föreligger (se avsnitt 3.3.4). I fråga om vilseledande är samtycket avgörande i engelsk 

rätt. Först när vilseledandet innebär att det inte finns ett giltigt samtycke är 

gärningsmannen straffrättsligt ansvarig. Att gärningsmannen bara behöver vara oaktsam 

i förhållande till samtycket innebär att det kan ställas krav på vad han borde ha insett 

om samtyckets förevarande. I fallet Elbekkay innebär det att oavsett gärningsmannens 

tro om att flickvännen ville ha samlag med honom, och inte hennes pojkvän, kan han 

ådömas ansvar för att han borde ha insett att flickvännen trodde att det var hennes 

pojkvän och att det därmed inte förelåg ett giltigt samtycke. Enligt den svenska 

lagstiftningen måste det bedömas huruvida gärningsmannen hade uppsåt till att offret 

var vilselett och därmed i en särskilt utsatt situation. Inget tyder på att detta uppsåt är av 

annan sort än det sedvanliga kravet på lägst likgiltighetsuppsåt. Att således sänka 

uppsåtskravet när det gäller gärningsmannens insikt om i vilket tillstånd offret var vid 

tidpunkten för det sexuella handlandet kan medföra att fler kan ådömas ansvar.  

    

När det gäller doktrinen ställer sig Asp försiktigt positiv till tanken på ett 

oaktsamhetsbrott. Eftersom oaktsamhet till viss del ger upphov till en bedömning av 

vad gärningsmannen borde ha insett blir det normativa och därmed orättvisa 

bedömningar, menar Asp.171 Men om det införs med försiktighet och med en lägre 

straffskala kan det finnas en poäng. Leijonhufvud ansåg i sin första utredning att 

                                                
171 Asp, s 193. 
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oaktsamma sexualbrott inte är såpass klandervärda att de motiverar straffansvar men 

ändrade sig sedan i sin publikation år 2015.172 Enligt Leijonhufvud är det inte hon som 

har ändrat sig utan domstolarna som idag gör en snäv tolkning av uppsåtsbegreppet.173 

Oavsett kan det konstateras att det finns flera fall där uppsåtsbedömningen har varit 

avgörande.174 När det gäller vilseledande skulle oaktsamhet vara aktuellt i dagens 

lagstiftning om gärningsmannen endast behövde vara oaktsam i förhållande till 

huruvida de omständigheter som utgjorde en särskilt utsatt situation förelåg.  

 

Idag finns det som sagt redan en viss uppsåtslättnad eftersom gärningsmannen inte 

behöver ha insett att offret var i en särskilt utsatt situation utan bara vara medveten om 

de omständigheter som utgjorde den utsatta situationen förelåg. När det gäller 

vilseledande skulle det med oaktsamhetskrav vara tillräckligt att gärningsmannen borde 

ha förstått att målsäganden var vilseledd, i stället för som idag när gärningsmannen 

måste ha varit likgiltig inför att målsäganden var vilseledd. Det ger inget svar på vilka 

vilseledanden som borde klassas som straffvärda, vilket innebär att 

gränsdragningsproblematiken kvarstår. Ett sådant brott skulle göra att sexuellt 

vilseledande blir lättare att bevisa, eftersom det idag är svårt att bevisa vad 

gärningsmannen insåg eller inte insåg. Bedömningen innebär emellertid att visst avkall 

måste göras på skuldprincipen, det vill säga att endast den som ådagalagt skuld bör 

drabbas av straffansvar.175 Därigenom tycks att det måste till en ny brottsbestämmelse 

där oaktsamhet ger ansvar. Att ändra dagens 6 kap 1 § andra stycket BrB till ett 

oaktsamhetsbrott är därför inte aktuellt. Att tillföra ett nytt oaktsamhetsbrott vid sidan 

av dagens uppsåtsbrott skulle knappast innebära en förbättring i fråga om 

kriminalisering av vilseledande. Däremot i kombination med ett nytt samtyckesbaserat 

brott, med den engelska lagen som modell, skulle oaktsamhet kunna spela samma roll 

som den gör där. Men som ensam lagändring är det inte tillräckligt.  

 

 

                                                
172 Leijonhufvud I, s 12 samt Leijonhufvud II, s 91.  
173 Leijonhufvud II, s 91. 
174 Se HovR B 3686-16 samt HovR B 3109-15.  
175 Asp et al., s 48. 
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5.4 Utökning av våldtäktsbegreppet 
Idag är flera olika tillstånd i 6 kap 1 § andra stycket föreskrivna som sådana tillstånd 

som gör att tvång inte krävs, även kallade utnyttjandefallen. Ett sådant är som bekant en 

särskilt utsatt situation. En enkel lösning på att vilseledande idag inte syns i lagtexten är 

att införa vilseledande som ett sådant tillstånd i 6 kap 1 § andra stycket BrB. I stället för 

att låta omständigheten omfattas av uppsamlingskriteriet en särskilt utsatt situation 

skulle sexuellt vilseledande i sig kunna leda till straffansvar. Kravet på legalitet skulle 

bättre tillgodoses och därigenom konformitet.  

 

Oklarheten kring vilka vilseledanden som faktiskt leder till straffansvar försvinner inte 

med en sådan lösning. Det hade kunnat lösas genom en tydlig gränsdragning i förarbetet 

till lagen. En definition av vad ett vilseledande är hade då kunnat lånas från ovanstående 

diskussion om samtycke i avsnitt 5.2. Att vilseledande är vad som ogiltigförklarar ett 

samtycke i 24 kap 7 § BrB. Därigenom kan andra straffvärda fall, såsom vilseledande 

om tvång, inkluderas i lagstiftningen. 

 

6 Avslutande kommentar 
Genom denna uppsats har den svenska strafflagstiftningen kring sexuellt vilseledande 

redogjorts för. Det är straffbart att vilseleda om identitet, handlingens natur och andra 

kvalificerade vilseledanden gällande kropp. Därmed finns det sexuella vilseledanden 

som inte är kriminaliserade i svensk rätt. Det straffbara sexuella vilseledandet är 

däremot inte ett självständigt brott utan utgör en omständighet som kan medföra att 

offret befinner sig i en särskilt utsatt situation. En gärningsman som vilseleder kan 

dömas för våldtäkt. Det har skett åtminstone två gånger i Sverige, men vilseledande har 

inte varit ensam grund för den utsatta situationen. Gränsdragningen för straffbara och 

straffria vilseledanden är därmed oprövad av praxis. Gränsdragningen är inte heller 

närmare motiverad i propositionen till dagens straffbestämmelse i 6 kap 1 § andra 

stycket BrB.  

 

I engelsk rätt finns en presumtionsregel innehållande två fall av vilseledanden. 

Presumtionen innebär att när dessa fall föreligger anses samtycke vara uteslutet. Dessa 

två fall är vilseledande om identitet och handlingens natur. Det kan antas att det är från 
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engelsk rätt som den svenska kriminaliseringen av sexuellt vilseledande härstammar. I 

engelsk rätt har utvecklingen sedan SOA infördes gått mot att inte längre använda 

presumtionsregeln. I stället används 74 § SOA, vilket innebär att alla sexuella 

vilseledanden som gör att samtycket inte kan anses vara frivilligt är kriminaliserade. 

Detta pekar på att det kan finnas anledning för att sexuellt vilseledande även i svensk 

rätt ska motiveras och avgränsas tydligare.  

 

Gränsdragningssvårigheterna blir tydligare när svensk rätt tillämpas på 

omständigheterna i engelsk rättspraxis. För det första är det oklart om vilseledande 

faller inom den språkliga betydelsen av en särskilt utsatt situation. Det faller åtminstone 

inte inom den språkliga betydelsen av ett hjälplöst tillstånd. För det andra är det inte 

klart vad vilseledande om identitet är tillämpligt på, det vill säga vilka egenskaper som 

omfattas av en persons identitet. Det är också oklart vilka kvalificerade vilseledanden 

gällande kropp som lagen ska tillämpas på. Om det omfattar vilseledande om biologiskt 

kön, kan det ses som indirekt kriminalisering av transpersoner. Om det däremot inte 

omfattar vilseledande om tvång kan det anses att lagen inte skyddar den sexuella 

integriteten tillräckligt. Bristerna med lagen är att den inte motiverar de gränsdragningar 

den har gjort. Att det är oförutsägbart vilka omständigheter som ligger till grund för en 

särskilt utsatt situation är heller inte i linje med kraven på en kriminalisering.  

 

Förslagsvis kan sexuellt vilseledande införas som ett av de tillstånd som räknas upp i 6 

kap 1 § andra stycket BrB. Därmed kommer vilseledande få mer uppmärksamhet som 

brottsligt beteende, och det är förutsebart och legalt. När det gäller definitionen och 

avgränsningen av vilseledande måste en avvägning ske mot andra rättigheter, såsom 

rätten till privatliv. Det är därför mindre lämpligt att skriva ut olika typer av 

vilseledande i lagen. I stället bör de straffvärda fallen av vilseledande avgränsas i 

förarbeten till lagen. Att avgränsa vilseledande som en del av en samtyckeslagstiftning 

innebär ofrånkomligen att en sådan lagstiftning måste införas. Oavsett om det ses som 

en fördel eller nackdel kan tydligheten hos en avgränsning som baseras på samtycke 

ifrågasättas. I engelsk rätt har avgränsningen utformats på det sättet, och som redovisats 

har det inte lett till någon större klarhet utan det har lämnats till engelsk rättspraxis att 

avgöra vilka fall av sexuellt vilseledande som är straffbara. Ett oaktsamhetsbrott leder 

förmodligen till att vilseledande blir lättare att bevisa, men gränsdragningssvårigheterna 

kvarstår.  
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Att avgränsa fallen till identitet och handling verkar därmed välavvägt. Kritiken mot 

dagens lagstiftning gällande gränsdragning kan tillgodoses genom att motivera fallen 

bättre, samt beskriva vilka omständigheter som innefattas i de båda begreppen. 

Kvalificerat och icke kvalificerat vilseledande utelämnas därmed från lagstiftningen. 

Legalitet och förutsebarhet kan nås genom att införa vilseledande som ett tillstånd i 6 

kap 1 § andra stycket BrB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    63 

Käll- och litteraturförteckning 
Offentligt tryck 
Prop 1983/84:105 Om ändring i brottsbalken m.m (sexualbrotten) 

Prop 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken m.m. 

Prop 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning 

Prop 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning 

SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen, utvärdering och reformförslag 

SOU 2013:38 Vad bör straffas? 

Dir. 2014:123 Översyn av våldtäktsbrottet  

 

Litteratur 
Ahola, M, Bedrägeri, 1:a upplagan, Norstedts Juridik AB, 2013 

Asp, P, Sex & Samtycke, 1:a upplagan, Iustus Förlag AB, 2010 

Asp, P, Ulväng, M, Jareborg, N, Kriminalrättens grunder, 2:a upplagan, Iustus Förlag  

AB, 2013 

Diesen, C, Diesen, E, Övergrepp mot kvinnor och barn- den rättsliga hanteringen, 2:a  

upplagan, Norstedts Juridik AB, 2013 

Ekelöf, P, O, Edelstam, H, Heuman, L, Rättegång, fjärde häftet, 7:e upplagan, Norstedts  

Juridik AB, 2009 

Herring, J, (Herring I) Criminal law, 6:e upplagan, Oxford University Press, 2014 

Hungerford-Welch, P, Criminal Procedure and Sentencing, 7:e upplagan, London  

Routledge-Cavendish, 2009 

Jareborg, N, Friberg, S, Asp, P, Ulväng, M, Brotten mot person och förmögenhets- 

brotten, 2:a upplagan, Iustus, 2015 

Leijonhufvud, M, (Leijonhufvud II), Svensk sexualbrottslag, en framåtsyftande  

tillbakablick, 1:a upplagan, Norstedts Juridik AB, 2015 

Sutorius, H, Bevisprövning vid sexualbrott, 2:a upplagan, Norstedts Juridik AB, 2014 

 

Tidskriftsartiklar 
Dougherty, T, No Way Around Consent: A Reply to Rubenfeld on ”Rape-by- 

Deception”, Yale Law Journal vol. 123 2013 s 321-334 

Gardner, S, Appreciating Olugboja, Legal Studies 1996 Vol 13 nr 3, s 275-297 



    64 

Heidenborg, M, Vad bör straffas?, SvJT 2013 s 301-313 

Herring, J, (Herring II), Mistaken sex, Criminal Law Review 2005, s 511-524 

Laird, K, Rapist or rogue? Deception, consent and the Sexual Offences Act 2003,  

Criminal Law Review 2014 nr 7, s 492-510 

Olsen, L, Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2014 s 105-145 

Rubenfeld, J, The Riddle of Rape-by-Deception and the Myth of Sexual Autonomy, the  

Yale Law Journal vol. 122 2013 s 1372-1443 

Sharpe, A, Criminalising Sexual Intimacy: Transgender Defendants and the Legal  

 Construction of Non-Consent, Criminal Law Review 2014 nr 3, s 207-223 

Williams, R, Deception, mistake and vitiation of the victim’s consent, Law Quarterly  

Review 2008 nr 124 , s 132-159 

 

Elektroniska källor 
Karnov Internet, 9 kap 1 § Brottsbalk (1962:700), not 334, hämtad den 10 juli 2016 

Nationalencyklopedin, metod. http://www.ne.se, hämtad den 10 juli 2016 

 

Övriga källor 
Hassan Jansson, K, Kvinnofrid, synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige  

1600-1800, doktorsavhandling, Elanders Gotab, 2002 

Leijonhufvud, M, (Leijonhufvud I) Samtyckesutredningen, Lagskydd för den sexuella  

Integriteten, Thomson Förlag AB, 2008 

Wegerstad, L, Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar, doktorsavhandling,  

Media Tryck, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    65 

Rättsfallsregister 
Svenska domstolar 
Högsta domstolen 

NJA 2004 s 176 

NJA 2009 s 447 I & II 

NJA 2010 s 671 

 

Hovrätterna 

Göta hovrätts dom 2004-05-11, mål nr B 1413-03 

Svea hovrätts dom 2010-09-01, mål nr B 6098-10 

Svea hovrätts dom 2012-10-09, mål nr B 8954-11 

Svea hovrätts dom 2012-11-29, mål nr B 4165-12 

Svea hovrätts dom 2015-03-10, mål nr B 7607-14 

Svea hovrätts dom 2015-09-15, mål nr B 3109-15 

Svea hovrätts dom 2016-01-26, mål nr B 10649-15 

Svea hovrätts dom 2016-02-05, mål nr B 11252-15 

Svea hovrätts dom 2016-02-12, mål nr B 11353-15 

Göta hovrätts dom 2016-04-08, mål nr B 17-16 

Svea hovrätts dom 2016-06-26, mål nr B 3686-16 

 

Utländska domstolar 
USA 

People v Julio Morales (2013) WL 19558 Cal App 2nd 

England 

R v Dee (1884) 15 Cox C.C 579 

R v Williams (1923) 1 KB 340 

R v Elbekkay (1995) Crim LR 163 

R v Jheeta (2007) EWCA Crim 1699 

R v B (2013) EWCA Crim 823 

R v McNally (2013) EWCA Crim 1051 


