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Jag vill tacka Helena, Becka och Molly som gett mig styrka, kraft och kärlek under 

författandet av detta arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

I detta examensarbete har jag undersökt samtyckesutredningen gällande våldtäkt av 

Madeleine Leijonhufvud. Jag har valt att studera hur den gällande rätten inom området ser ut, 

varför den ser ut som den gör, samt vilka de senaste förändringarna är. Vidare har jag 

undersökt hur samtyckesregleringen är föreslagen att vara utformad, hur utredarna för 

samtyckesregleringen motiverat införandet av den, samt varför förslaget om 

samtyckesregleringen avfärdades. Arbetet bygger på en kvalitativ och deskriptiv traditionell 

juridisk metod, med bl.a. lagtext, förarbeten, doktrin, praxis och offentligt tryck. 

Utgångspunkten för arbetet har framförallt varit Leijonhufvuds utredning med en 

genusrättsvetenskaplig teori. Resultatet gav en indikation om att det finns luckor i den 

gällande rätten, och att en samtyckesreglering eventuellt skulle kunna vara ett hjälpmedel för 

att täppa dessa hål. Dock anser jag att samtyckesregleringen behöver utredas ytterligare och 

att begreppet ”samtycke” behöver ges en tydlig definition innan förslaget kan inkorporeras i 

den gällande rätten.  
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1. Inledning 
 
”De tittade i taket och jag körde bara på som en lokmaskin”.  
”Jag har sex med henne – vi har inte sex.” 1  

 

1.1. Introduktion 
I mitt examensarbete i kriminologi ”Liksom våldtäkt, typ…” 13 år efteråt

2
 ställde jag frågan 

om ungdomars attityd till vad som är våldtäkt förändrats under de senaste 13 åren. Arbetet 

gjorde mig mer nyfiken på ämnet sexualbrott och den av många kritiserade 

sexualbrottslagstiftningen. En annan betydelsefull faktor för denna inriktning är de senaste 

årens framgångar för Feministiskt Initiativ som i valet 2014 visserligen inte kom in i 

riksdagen, men vars politik inte i obetydlig utsträckning påverkat agendan även för andra 

partier. En viktig fråga är hur vår syn på sexualitet och jämställdhet ser ut idag, samt om 

Sveriges sexualbrottslagstiftning verkligen motsvarar denna syn? 

 

I Sverige är människor skyddade från olika sexuella övergrepp enligt brottsbalken. Vad som 

utgör våldtäkt definieras i BrB 6 kap. 1 §. Legaldefinitionen genomgår ständigt förändringar 

för att spegla samtidens syn på sexualitet och jämställdhet.
3
 Före 1965 omfattades t.ex. inte 

våldtäkt inom äktenskapet, och inte förrän 1984 gjordes bestämmelsen könsneutral.
4
 Dagens 

sexualbrottslagstiftning är inte helt oproblematisk eftersom den utgår från att gärningsmannen 

har använt sig av tvång (våld eller hot), eller otillbörligt har utnyttjat att brottsoffret befunnit 

sig i en särskilt utsatt situation.
5
 Detta innebär med andra ord ett förutsatt krav om uppsåt från 

gärningsmannens sida, men även att det är upp till åklagaren att bevisa att gärningsmannen 

använt sig av våld, hot eller utnyttjat brottsoffrets särskilt utsatta situation.
6
 I juli 2008 

beslutade regeringen att 2005 års sexualbrottslagstiftning skulle utvärderas. I uppdraget ingick 

bland annat att analysera och ta ställning till om det nuvarande kravet om tvång skulle ersättas 

med ett bristande samtycke. Utredningen lämnade sitt betänkande till dåvarande 

justitieminister Beatrice Ask i oktober 2010
7
 med slutsatsen att det fanns anledning att införa 

ett särskilt krav om samtycke.
8
 Trots detta avslogs förslaget om införandet av en 

samtyckesreglering inför 2013 års revidering av BrB 6 kap. 1 §.
9
 Regeringen och riksdagen 

ansåg inte att det fanns anledning att gå ifrån det nuvarande kravet om tvång, men utvidgade 

begreppet ”hjälplöst tillstånd” till ”särskilt utsatt situation”. Regeringen och riksdagen 

anförde som motivering till beslutet att fördelarna med att införa en samtyckesbaserad 

reglering inte vägde upp för nackdelarna, och att straffbestämmelsen om våldtäkt därmed inte 

borde vara konstruerad med ett rekvisit om bristande samtycke.
10

 

 

Arbetet har givits titeln ”Monolog eller dialog?” eftersom jag anser att samtyckesutredningen 

motiverar en dialog mellan två parter, medan dagens lagstiftning mer liknar en monolog där 

en kvinnas ”nej” står i fokus. 

                                                 
1
 Wagner 2009, s. 165 f.  

2
 Gosch 2011. 

3
 SOU 2010:71 s. 507. 

4
 Grevholm et al. 2005, s. 15 f. 

5
 BrB 6 kap. 1 §. 

6
 Pettersson 2007, s. 77. Leander 2007, s. 205, 208. 

7
 SOU 2010:71 s. 3 f. 

8
 A.bet. s. 232–234. 

9
 Prop. 2012/13:111 s. 31–34.  

10
 2012/13:JuU20 s. 11–14. 
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1.2. Syfte och frågeställning 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett behov av att 

införa en samtyckesreglering för våldtäktsbrott inom svensk lagstiftning, samt hur en sådan 

lagstiftning skulle kunna utformas. Vidare syftar jag i detta arbete till att problematisera och 

utreda vad som är och vad som bör ses som våldtäkt. Jag är intresserad av att undersöka hur 

den gällande rätten ser ut och har förändrats under de senaste åren, samt vilka motiven bakom 

dessa förändringar är. För att genomföra mitt syfte har jag valt att utgå ifrån följande 

frågeställningar: 

 

 Hur ser den gällande rätten ut inom området och varför ser den ut som den gör? 

Vilka är de senaste förändringarna? 

 Hur föreslås att en samtyckesreglering bör vara utformad? 

 Hur motiverar utredarna för samtyckesregleringen införandet av den? 

 Varför har en samtyckesreglering avfärdats? Vilka är argumenten mot regleringen? 

 

1.3. Metod och teori 
Som metod för mitt arbete har jag valt att utgå ifrån en traditionell juridisk metod för att, på 

ett kvalitativt och deskriptivt tillvägagångssätt, kunna redogöra för och fastställa de lege lata, 

d.v.s. vad lagen är. Jag har valt att använda mig av ett kritiskt granskande perspektiv i min 

undersökning och redovisning av lagtext, förarbeten, doktrin, praxis och offentligt tryck inom 

området. Arbetet kommer att genomsyras av diskursanalys då mitt mål är att på ett objektivt 

sätt analysera lagens nuvarande form, dess problematik, vad samhällets syn på vad en våldtäkt 

är, med förhoppningen om att detta kan leda mig till en så nära objektiv sanning som möjligt.   

 

Arbetet kommer även ha inslag av de lege ferenda, d.v.s. vad lagen bör vara, då jag kommer 

att undersöka hur samtyckeslagen är föreslagen att utformas samt fungera.  

 

Som teori för mitt arbete har jag valt en av de kritiska teorierna, närmare bestämt 

genusrättsvetenskaplig teori. Motiveringen till detta är att användandet av en kritisk teori 

förhoppningsvis kan hjälpa mig att få en bredare syn på lagens konstruktion samt att 

sexualbrott utgör ett av många rättsområden som kan (och eventuellt bör) studeras ur ett 

genusrättsligt perspektiv.  

 

1.4. Material 
I uppsatsen använder jag mig av ett antal olika källor för att kunna visa på arbetets objektivitet 

och bredd. Utgångspunkten för arbetet har dock varit Madeleine Leijonhufvuds utredning – 

Samtyckesutredningen. Lagskydd för den sexuella integriteten.
11

 Via Leijonhufvuds utredning 

har jag sedan länkats vidare till ett flertal intressanta källor bl.a. praxis, lagtext, alternativa 

tolkningar m.m.  

 

Vidare har jag använt mig av Luleå Tekniska Universitetsbiblioteks databaser Zeteo, 

Lagrummet.se och Regina KB (digitaliserade SOU) för att söka rättsfall, lagtext, förarbeten 

och offentliga utredningar. Sökord som använts har framförallt varit: BrB 6 kap. 1 §, våldtäkt, 

samtyckeslagstiftning, samtyckesutredning, samtyckesreglering, sexualbrott, sexuellt 

övergrepp, rape, integritet, genus, rättssäkerhet m.fl. 

 

                                                 
11

 Leijonhufvud 2008. 

http://regina.kb.se/sou
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Den för arbetet använda doktrinen har jag erhållit genom användandet av Luleå Tekniska 

Universitetsbibliotekets sökfunktion Primo. Sökorden var i princip samma som de ovan 

nämnda men med tilläggen genus, genusrättsvetenskap och samtycke.  

 

Slutligen har jag kunnat referera till viss litteratur som jag använde mig av vid mitt första 

examensarbete i kriminologi ”Liksom våldtäkt, typ…” 13 år efteråt.
12

 

 

1.5. Forskningsläge 
Att ämnet ligger i tiden redovisas inte enbart av att Feministiskt Initiativ närapå kom in i 

riksdagen, utan även genom organisationer som Fatta
13

, Samsmycke
14

 m.fl. som blivit stora 

inom området. Sexualbrott är med andra ord ett numera väl problematiserat och omdiskuterat 

politiskt ämne. Få ämnen synes uppröra och engagera människor så mycket som domstolars 

friande domar med en skuldfråga som i media verkar mer eller mindre självklar. Ofta 

efterföljs detta av heta debatter från allmänheten med krav om åtgärder inom lagstiftningen. 

Lagstiftningen gällande våldtäkt har under de senaste åren utretts och genomgått ett flertal 

revideringar. Trots detta har debatten långt ifrån avstannat, och Sverige lyfts ofta fram som ett 

land som inte klarar av att på ett effektivt sätt bekämpa våldtäkterna.  Några jurister som utrett 

det straffrättsliga området vad gäller samtyckeslagstiftning är bl.a. Petter Asp, Nils Petter 

Ekdahl och som tidigare nämnts Madeleine Leijonhufvud. Forskningsläget får anses vara gott, 

dock inte helt uttömmande då det i nuläget inte råder total enighet i det omdebatterade ämnet.   

 

1.6. Avgränsningar 
Jag har valt att i min uppsats huvudsakligen fokusera på våldtäkt och inte andra varianter av 

sexuella övergrepp. Vidare kommer inte våldtäkt av barn att behandlas. Jag har även valt att 

avgränsa mig till att endast göra en kortare historisk genomgång inom området. Jag kommer 

heller inte ta upp allt för mycket internationell rätt med undantag från en dom från 

Europadomstolen och en jämförelse om andra länder som infört samtyckesregleringen. Fokus 

i arbetet kommer att vara brott begångna av män mot kvinnor. Utan att negligera män som 

brottsoffer och samkönad utsatthet, har jag varit tvungen att sätta avgränsningarna p.g.a. både 

tids- och platsbrist.  

 

2. Begreppet våldtäkt 
 

2.1. Introduktion 
För att kunna ta ställning till arbetet, redovisas i detta kapitel definitionen av begreppet 

”våldtäkt”. Nedan följer en beskrivning utifrån gällande rätt samt två alternativa tolkningar.  

 

2.2. Gällande rätt 
Det finns givetvis många olika tolkningar av begreppet våldtäkt och dess innebörd. 

Utgångspunkten för arbetet är dock legaldefinitionen. Lagrummet för våldtäkt återfinns i 

brottsbalkens sjätte kapitel, 1 § (1962:700).  

 
1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 
brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en 

                                                 
12

 Gosch 2011. 
13

 www.fatta.nu 
14

 www.samsmycke.blogg.se 
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annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 
samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.  
          Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en 
sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att 
otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig 
rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 
störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt 
utsatt situation.  
          Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till 
omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till 
fängelse i högst fyra år.  
          Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för 
grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om 
brottet är grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt 
allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 
övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller 
annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

 

Våldtäkt enligt svensk gällande rätt är med andra ord en sexuell handling som påtvingats 

genom användandet av våld eller hot. Våldtäkt kan även enligt andra stycket vara otillbörligt 

utnyttjande av person som befunnit sig i en särskilt utsatt situation.  

 

2.3. Andra definitioner 
Ungdomsmottagningen, UMO, är en webbplats för ungdomar mellan 13–25 år och drivs av 

Stockholms läns landsting. UMO samarbetar med ungdomsmottagningar, elevhälsan, RFSU, 

RFSL, Bris och tjejjourer. På UMO kan man hitta svar och anonymt ställa frågor om sex, 

hälsa, kroppen, relationer, psykisk hälsa, självkänsla, alkohol och droger och mycket annat. 

De som svarar på frågorna är sjuksköterskor, barnmorskor, kuratorer, läkare, psykologer eller 

dietister.
15

 UMO har på sin hemsida tagit fram en från lagen annorlunda definition av 

begreppet våldtäkt:   

 
”Är våldtäkt bara det som står i lagboken? 
Lagar är skapade av människor och de förändras när värderingar i samhället 
förändras. Alltså kan något som ses som sexuellt övergrepp idag ha setts som 
lagligt en gång i tiden, och som lagen ser ut idag kommer den inte alltid att se ut. 
 
Man kan känna sig våldtagen och må dåligt även om det man har varit med om 
inte räknas som våldtäkt enligt lagen. […] 
 
Det finns också andra definitioner av våldtäkt som inte har direkt med 
lagstiftningen att göra: 

 
Allt efter ett nej 
Många beskriver våldtäkt som ”allt som händer efter att någon har sagt nej till 
sex”. Det finns många situationer när man inte kan, vågar eller känner att det är 
någon mening med att säga nej men som ändå kan upplevas som våldtäkt. Det 
kan till exempel vara att man sover, är väldigt full, är för rädd för att säga nej eller 
märker att den andra personen eller personerna ändå inte bryr sig om vad man 
säger. 

                                                 
15

 http://www.umo.se/Om-Umo/ 
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Allt före ett ja 
En annan definition av våldtäkt är att allt som sker innan man har sagt eller visat 
att man vill ha sex är våldtäkt. Det betyder alltså att ingen någonsin har rätt att ha 
sex med någon annan utan att ha fått ett okej från den personen. Ibland kan det 
vara så att man säger ja för att man upplever att man inte har något val, inte 
vågar annat eller för att någon är i ett överläge och utnyttjar det. Då kan man 
känna sig våldtagen fast man sa ja […]”.16 

 

Operation Kvinnofrid startade hösten 2007 kampanjen okejsex.nu. Målet med kampanjen var 

att synliggöra och att öka medvetenheten om olika former av sexuellt våld och om problemets 

omfattning. Målgruppen var unga i åldern 15–30 år i Stockholms län med extra fokus på 

ungdomar som går i skolan, idrottar/motionerar eller är aktiva i olika internetcommunities. 

Budskapet med kampanjen är att alla sexuella handlingar ska vara ömsesidiga och att ingen 

ska utöva, acceptera eller blunda för sexuella övergrepp.
17

 

 

Okejsex menar att många definierar en våldtäkt som allt som sker efter ett nej till sex. Detta 

anser de är en bra definition, under förutsättning att hänsyn tas till att ett nej kan sägas på 

många olika sätt. Ett nej kan sägas verbalt, men lika gärna med hjälp av kroppsspråk. Att 

vända sig bort eller att knipa ihop benen är också ett sätt att säga nej på. Okejsex anser inte att 

denna definition är tillräcklig och menar att många som utsätts för våldtäkt kanske inte vågar 

eller kan säga nej eller göra motstånd. Den som har blivit utsatt har kanske känt sig hotad eller 

upplevt att ett nej skulle förvärra situationen eller inte tjäna någonting till. Många drabbade 

blir dessutom paralyserade under övergreppet. På grund av det nyss angivna har 

organisationen valt att definiera en våldtäkt på samma sätt som UMO, d.v.s. allt som sker före 

ett ja. De menar att det är viktigt att undersöka om samtycke till sex faktiskt finns.
18

 Följande 

lista utgör en viktig del i deras kampanj:  

 
Kom ihåg: 

 Att hångla betyder inte ja till sex. 

 Att ha sex en dag betyder inte ja till sex nästa. 

 Att vara full betyder inte ja till sex. 

 Att vara tillsammans med någon betyder inte ja till sex. 

 Att följa med någon hem betyder inte ja till sex. 

 Att inte skrika eller slåss betyder inte ja till sex. 

 Att flirta betyder inte ja till sex. 

 Att sova betyder inte ja till sex. 

 Att inte säga nej betyder inte ja till sex.19  
 

Både UMO och Okejsex vänder sig företrädesvis till ungdomar, och kan antas vilja förmedla 

en förebyggande, förnyad och normbildande syn på våldtäktsbegreppet. Detta kan tänkas vara 

anledningen till att de väljer att använda sig av en bredare definition av begreppet våldtäkt.  

 

2.4. 2005 och 2013 års sexualbrottsreform 
Lagstiftningen har sedan den inrättades genomgått ett flertal förändringar för att spegla 

samtidens syn på sexualitet och jämställdhet.
20

 Före 1965 omfattades t.ex. inte våldtäkt inom 

                                                 
16

 www.umo.se/Vald--krankningar/Valdtakt-och-andra-sexuella-overgrepp/ 
17

 Grände 2008, s. 5. 
18

 www.okejsex.nu/vada_ja_till_sex. 
19

 Grände 2008, s. 98. 
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äktenskapet, och inte förrän 1984 gjordes bestämmelsen könsneutral.
21

 De senaste 

ändringarna skedde 2005 (prop. 2004/05:45) och 2013 (prop. 2012/13:111). 

 

Ändringarna som skedde 2005 innebar en utvidgning av våldtäktsbrottet. Det dåvarande 

uttrycket ”sexuellt umgänge” ersattes med uttrycket ”sexuell handling”. Straffansvaret för 

våldtäkt ändrades med detta från att enbart innefatta samlag, till att omfatta all annan sexuell 

handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig 

med samlag. Tillämpningsområdet för våldtäkt utvidgades också till att omfatta fall då en 

person som genomfört ett samlag, eller en sexuell handling som enligt första stycket är 

jämförlig med samlag, genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, 

sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller 

annars med hänsyn till omständigheterna befunnit sig i ett ”hjälplöst tillstånd” och inte kunnat 

värja sig, även döms för våldtäkt. Tidigare har gärningsmän som genomfört handlingar då 

offret befunnit sig under dessa förhållanden endast kunnat dömas för sexuellt utnyttjade om 

inte gärningsmannen själv hade drogat eller tvingat i offret alkohol. Vidare ändrades kriteriet 

för när en våldtäkt kan bedömas som grov, och utvidgas från ”livsfarligt våld” till ”om våldet 

eller hotet varit av särskilt allvarlig art”. Ytterligare ett tillägg som justerades för begreppet 

grov våldtäkt var att handlingen automatiskt skulle ses som grov om den begåtts av flera 

gärningsmän som samtidigt förgripit sig på offret.
22

  

 

I propositionen diskuterades även begreppet samtycke med referens till Europadomstolens 

mål M.C. mot Bulgarien.
23

 Regeringen, kommittén och remissinstanserna ansåg dock att det 

inte fanns anledning att konstruera en ny straffbestämmelse med rekvisitet om bristande 

samtycke i svensk lagstiftning och att kriteriet ”tvång” skulle behållas.
24

  

 

I juli 2008 beslutade regeringen att 2005 års sexualbrottslagstiftning skulle utvärderas. I 

utvärderingen ingick bland annat att analysera och ta ställning till om det nuvarande kravet 

om tvång skulle ersättas med bristande samtycke. Utredningen lämnade sitt betänkande
25

 till 

dåvarande justitieminister Beatrice Ask i oktober 2010
26

 med slutsatsen att det fanns 

anledning att införa ett särskilt krav om samtycke.
27

  

 

Den 1 juli 2013 trädde den senaste lagändringen i kraft och innebar bland annat två ändringar 

i paragrafens andra stycke. Lagstiftningen skärptes för att stärka skyddet för den sexuella 

integriteten och den sexuella självbestämmanderätten. Begreppet ”allvarlig rädsla” lades till i 

paragrafen och begreppet ”hjälplöst tillstånd” byttes ut till ”särskilt utsatt situation”.   

 

Justeringen ”allvarlig rädsla” innebar en utvidgning av lagen till att omfatta de fall där offret 

reagerat på övergreppet med passivitet (passivitetsfall). Med detta åsyftas sexuella handlingar 

mot en persons vilja där varken tvång eller utnyttjande förekommit, vilket tidigare endast varit 

kriminaliserat som sexuellt ofredande. Enligt forskare och experter reagerar vissa människor 

rent reflexmässigt vid allvarlig rädsla genom att ”spela död”, eller i internationella 

                                                                                                                                                         
20

 SOU 2010:71 s. 507. 
21

 Grevholm et al. 2005, s. 15 f. 
22

 BRÅ 2008 s. 161. Prop. 2004/05:45 s. 1, 41–42. 
23

 Ansökan nr 39272/98, M.C. mot Bulgarien, 2003.  
24

 Prop. 2004/05:45 s. 36–41.  
25

 SOU 2010:71. Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag. Betänkande av 2008 års 
sexualbrottsutredning. 
26

 A.bet. s. 3 f. 
27

 A.bet. s. 232–234. 
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sammanhang kallat ”frozen-fright pattern”. Som exempel på detta kan nämnas en situation 

där offret på grund av gärningsmannens beteende, t.ex. att denne plötsligt låser dörren och 

förändrar karaktär, blir paralyserad av skräck och därför möter övergreppet med passivitet. 

Typiskt för denna reaktion är att offren blir så rädda att de inte vågar göra något motstånd, 

alternativt att de upplever att deras kroppar ”stängs av”. En sådan reaktion kan också vara en 

medveten strategi för att inte bli utsatt för våld. Avgörande för om situationen ska kunna 

innefattas av begreppet ”allvarlig rädsla” är hur offret upplevt situationen samt att det ska vara 

fråga om en rädsla av kvalificerat slag.     

 

Motiven bakom lagändringen ”hjälplöst tillstånd” var att utredarna till 2013 års lagförändring 

såg ett behov att utvidga tillämpningsområdet då domare enligt praxis tolkat begreppet 

snävare än från början avsett. Utredarna kom fram till att det ställdes för höga krav på 

bevisningen, framförallt i de fall då offret varit under påverkan av alkohol eller droger 

alternativt lidit av en fysiskt eller psykisk funktionsnedsättning, och att det därför fanns ett 

behov av att ändra förutsättningarna för detta. Denna bild bekräftades genom 

praxisgenomgång som utredningen genomfört. Enligt utredningen visar genomgången bl.a. att 

det i underrätterna finns en försiktighet att, trots Högsta domstolens uttalanden i det så kallade 

”Södertäljefallet”,
28

 låta yttre omständigheter avgöra om ett hjälplöst tillstånd förelegat eller 

inte. Istället tycks omständigheter som är hänförliga till offrets person, t.ex. berusningsgrad, 

vara avgörande för bedömningen.
29

 

 

Slutligen diskuterades i förarbetet utredningens förslag
30

 gällande en ny samtyckesbaserad 

straffbestämmelse. Regeringen ansåg dock, tvärt emot utredningens förslag, att det inte borde 

införas en sådan.
31

  

 

Justitieutskottet delade regeringens uppfattning och ansåg att våldtäktsbrottet inte bör vara 

konstruerat med ett rekvisit om bristande samtycke. De ansåg liksom regeringen att fördelarna 

med regleringen inte skulle väga upp för nackdelarna. Justitieutskottet föreslog därför att 

riksdagen skulle avslå motionerna 2011/12:Ju400, 2012/13:ju16, 2012/13:Ju18 yrkande 1, 

2012/13:Ju249 yrkande 35 samt även motionsyrkandet om att införa brottet sexuellt 

övergrepp i 6 kap. 3 § brottsbalken 2012/13:Ju18 yrkande 2.
32

 

 

Riksdagsbehandlingen av prop. 2012/13/111 resulterade i betänkandet 2012/13:JuU20. 

Riksdagen beslutade i betänkandet att bifalla regeringens förslag gällande ändring av BrB 6 

kap. 1 § (”särskilt utsatt situation”), men avslog yrkandet om införande av en 

samtyckesbaserad våldtäktsbestämmelse. Motiveringen till detta var att riksdagen ansåg, 

precis som regeringen, att införandet av en samtyckesreglering skulle kunna få en framtida 

normerande effekt, genom att lagstiftaren markerat att sexuella handlingar utan persons 

samtycke är otillåtet. Vidare ansåg riksdagen att regleringen även skulle kunna fungera som 

ett stöd för brottsoffer. Däremot menade riksdagen att det fanns flera argument emot en 

samtyckesreglering, så som att det finns risk för att offret kommer att utsättas för ytterligare 

utfrågningar och påtryckningar om dennes agerande före och i samband med gärningen. 

Vidare pekade riksdagen på de svårigheter som samtyckesutredningen haft gällande 

                                                 
28

 NJA 1997 s. 538. 
29

 Prop. 2012/13:111 s. 1, 26–28, 112 f. 
30

 SOU 2010:71. Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag. Betänkande av 2008 års 
sexualbrottsutredning. 
31

 Prop. 2012/13:111 s. 31–34.  
32

 2012/13:JuU20 
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avgränsning och definition av begreppet ”samtycke”. Även frågan om bevisbördan ansåg 

riksdagen kunde bli problematisk, då samtycke i praktiken sällan är något som förs på tal 

mellan två personer innan en sexuell samvaro inleds. Riksdagen ansåg att fördelarna inte 

vägde upp nackdelarna för en samtyckesbaserad reglering, och framhöll att Bulgariendomen 

(ansökan 39272/98, M.C. mot Bulgarien, 2003) inte innebär någon förpliktelse för Sverige att 

utforma lagstiftningen beträffande sexualbrott på ett visst sätt. Riksdagen ansåg därför att 

straffbestämmelsen om våldtäkt inte skulle vara konstruerad med ett rekvisit om bristande 

samtycke. 

 

Några ledamöter var dock av en annan åsikt. Lena Olsson m.fl. föreslog att regeringen skulle 

återkomma med ett nytt lagförslag till en samtyckesreglering (motion 2012/13:Ju16). Gunvor 

G Ericson m.fl. föreslog att BrB 6 kap. 1 och 15 §§ skulle ändras till de förslag som 

presenterats av Leijonhufvuds samtyckesutredning  (motion 2012/13:Ju18). Maria Ferm 

yrkade att det borde införas ett samtyckeskrav i de straffrättsliga bestämmelserna om våldtäkt 

(Motion 2012/13:Ju249).
33

  

 

3. Statistik 
 

3.1. Introduktion 
För att förstå problematiken med sexualbrott, följer i detta kapitel en genomgång för antal 

anmälda brott, mörkertal, falska anmälningar och åtal. 

 

3.2. Anmälningar 
Fram till 1864 var våldtäktsbrottet ett egendomsbrott mot en man, eftersom kvinnan tillhörde 

mannen, och övergreppet förstörde eller sänkte objektets (kvinnans) värde. Brottet kom efter 

det att ses som ett brott mot kvinnans frihet och ära (förutsatt att hon hade någon).
34

 1965 

kriminaliserades våldtäkt inom äktenskapet
35

 och 1984 gjordes sexualbrottslagen könsneutral. 

Sedan 1985 bygger lagstiftningen på principen om människors sexuella självbestämmanderätt 

och kroppsliga integritet. Utgångspunkten är att en person har rätt att bestämma över sin egen 

sexualitet samt att våldtäkt ska ses som ett integritetsbrott.
36

 

  

Benägenhet att anmäla en våldtäkt kan sättas i samband med ett antal sociala och kulturella 

faktorer, men också hur anmälaren blir bemött i rättsapparaten och hur polis, åklagare och 

domare ser på brottet. I Sverige med ca 9 miljoner invånare anmäldes år 2001
37

 2 056 

våldtäkter, medan det i Grekland med ungefär lika många invånare, endast anmäldes 170 

samma år. De anmälda brotten bör dock inte förväxlas med den faktiska brottsligheten. I vissa 

länder, t.ex. i Grekland, avråds våldtagna kvinnor från att anmäla (både av sin omgivning och 

av polisen), eftersom de riskerar att bli stämplade för livet.
38

 Det kan med andra ord antas att 

den faktiska brottsligheten skiljer sig markant från antal anmälda brott i Grekland. Vid en EU-

undersökning som gjordes 2001 hade Sverige den högsta andelen anmälningar per 100 000 

invånare, 23, följt av England med 18. Finland, Danmark och Tyskland hade alla runt 10 

anmälningar, medan Grekland låg lägst på bara 1,8. För tillfället pågår en ny undersökning, 

och även om våldtäktsanmälningarna ökat i alla länderna, finns det inget som tyder på att 

                                                 
33

 2012/13:JuU20 s. 11–14. 
34

 Sutorius 2014, s. 44, 54 f. 
35

 Lindgren et al. 2004, s. 221. 
36

 Sutorius 2014, s. 49–54. 
37

 Offer under 15 år inkluderade (733 st.).  
38

 Leijonhufvud 2008, s. 45 f. 
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förhållandet länderna emellan har förändrats nämnvärt. Den huvudsakliga förklaringen till 

detta antas vara anmälningsbenägenheten. De faktiska våldtäkterna kan vara lika många, eller 

fler, men att dessa inte anmäls.
39

 

 

De senaste 40 åren har antal våldtäkter i Sverige tiodubblats. År 1970 anmäldes 367 

våldtäkter (barn och vuxna), 1980 hade antalet fördubblats till 821, och i början av 1990-talet 

var anmälningarna uppe i 2 000. År 2007 uppgick antalet anmälningar till 4 754.
40

 De 

misstänkta gärningsmännen var år 2007 i 20 % av de anmälda fallen mellan 15–20 år. Enligt 

BRÅ:s analys av polisanmälda våldtäkter mot personer över 15 år för åren 1995–2006, var 

närmare hälften av offren mellan 18 och 29 år, 16 % var mellan 15–18 år.
41

 

 

Mörkertalet vad gäller sexualbrott är mycket stort, detta kan bland annat bero på att brotten är 

av mycket integritetskränkande och känslig art, men även att många offer själva tar på sig 

skulden för det som hänt.
42

 Mörkertalet är sannolikt särskilt stort bland utsatta män, vilket kan 

bero på att män skäms för att tala öppet om sin utsatthet för sexuella övergrepp.
43

 Uppgifter 

från BRÅ:s Nationella Trygghetsundersökning (NTU) visar att polisen får kännedom om 

cirka 10–20 % av alla sexualbrott. Detta skulle i värsta fall innebära att det sker 3,5 

sexualbrott var 15:e minut (125 000 per år).
44

 Enligt NTU-undersökningen har 1,4 % av 

kvinnorna och 0,8 % av männen blivit utsatta för typ av något sexuellt våld. Av de som blivit 

utsatta är offren i 87 % av händelserna kvinnor och i 13 % av händelserna män.
45

 Enligt 

kriminalstatistiken har antal polisanmälda sexualbrott femdubblats, från 2 800 anmälda brott 

år 1978 till cirka 12 500 anmälda brott år 2007. Antal ökade anmälningar går att avläsa 

oberoende av det stigande antalet invånare i Sverige. En förklaring till den ökade 

anmälningsbenägenheten efter mitten av 1980-talet var ett i samhället ökat fokus på denna typ 

av brottslighet. Det går även att notera att samtliga sexualbrott ökade kraftigt åren 1992–1993. 

Under de senaste 15 åren har allvarliga former av våldtäkter mot unga kvinnor, bland annat så 

kallade gruppvåldtäkter, fått stor uppmärksamhet i den allmänna debatten. Detta var en av 

anledningarna till att våldtäktsbestämmelsen omarbetades och därmed fick ett bredare 

användningsområde. Efter lagändringarna 2005 ökade antal anmälda sexualbrott med 

ytterligare 7 %. De anmälda våldtäktsbrotten har ökat, medan sexuellt utnyttjande och tvång 

har minskat. Detta beror sannolikt på att de handlingar som tidigare rubricerades som sexuellt 

utnyttjande och tvång, numera rubriceras som våldtäkt. Övriga sexualbrott har mer än 

fyrdubblats under denna period, från drygt 150 till knappt 400 anmälda brott. Det beror bland 

annat på att flera nya brottstyper tillkommit i brottsbalkens sjätte kapitel.
46

 Enligt 

kriminologen Leif GW Persson är andelen medvetet falska våldtäktsanmälningar ungefär 2 

%.
47

   

 
Åtalsfrekvensen för sexualbrott är mycket låg. En förklaring till detta problem är 

bevissvårigheter, men det finns också svårigheter i lagtolkning/lagtillämpning och även brister 

i utredningarna av dessa brott. 60 % av våldtäktsanmälningarna i Sverige sker inom 24 

timmar efter händelsen. I dessa fall finns det ofta goda möjligheter att säkra teknisk bevisning. 

                                                 
39

 A.a. s. 33, 36. 
40

 A.a. s. 32. 
41

 BRÅ 2008, s. 175–177. 
42

 A.a. s. 162. 
43

 A.a. s. 177. 
44

 A.a. s. 162 f. 
45

 A.a. s. 177. 
46

 BRÅ 2008, s. 168–170. 
47

 Leander 2007, s. 216. 
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Tyvärr skiftar bevissäkringen i kvalitet när det gäller att ta vara på spår på brottsplats och 

offret. Anledningen till detta är sannolikt bristande kunskap hos polisen. Många kvinnor 

upplever att de mötts av misstro från polisens sida vid anmälan eller förhör, vilket i värsta fall 

kan leda till att kvinnan tar tillbaka sin anmälan. En förklaring till detta kan vara att vissa 

poliser kan ha fördomar och dåligt grundade misstankar om falsk anmälan, men oftast handlar 

det troligtvis om att polisen förmedlar en attityd om att bevisläget är hopplöst och att fallet 

kommer att läggas ner.
48

 

 

4. Genusrättsvetenskaplig teori 
 

4.1. Introduktion 
För att få en få en bredare syn på lagens konstruktion studeras ofta olika juridiska teorier. 

Sexualbrott är bara ett av många rättsområden som kan (och eventuellt bör) studeras ur ett 

genusrättsligt perspektiv.  

 

4.2. Genus och genusrättsvetenskap 
Med genusrättsvetenskaplig forskning åsyftas studiet av betydelsen av kön och 

sammankopplade maktförhållanden inom juridiken, vilket utmanar det dominerande 

antagandet om rätten som neutral och objektiv. Genusrättsvetenskaplig forskning tillhör de 

kritiska teorierna, vilket innebär att forskningen har uppmärksammat ett antal orättvisor och 

ojämlikheter, och har som ambition att åstadkomma en social och politisk förändring på dessa 

områden. Centralt för forskningsfältet är en strävan om att göra om rätten och 

rättsvetenskapen till mer jämställd.
49

  

 

Genom att studera genus ökar vår förståelse för människors agerande. Med genus avses ett 

sätt att förklara vad som avgör mäns och kvinnors sociala beteenden.
50

 Kön är den biologiska 

kategoriseringen som skiljer oss människor, d.v.s. det finns män och det finns kvinnor. Genus 

är en socialt skapad uppdelning av människor och beskriver hur könsskillnader konstrueras 

och symboliseras i samhället, hur de präglar och uttrycks i relationer, institutioner, lagar, 

texter, bilder m.m. Genus skiftar över tid och rum, mellan kulturer och samhällen.
51

 Vidare är 

genus ett socialt agerande för att uttrycka att någon är man eller kvinna. Detta beteende 

påverkas av etnicitet och social klass, och styr samt begränsar vårt handlingsutrymme utifrån 

de normer som vi har om manligt och kvinnligt.
52

 Skapandet av genus sker ständigt och 

omedvetet.
53

  

 

Enligt Gunnarsson och Svensson kan tre huvudinriktningar inom genusrättsvetenskapen 

urskiljas: kvinnorätt, feministiskt perspektiv på rätten samt genus och rätt. Gemensamt för de 

olika riktningarna är tanken om att rätten inte är objektiv då den utformats av människor. 

Människor som förstås befinna sig i skilda sammanhang där maktordningar som struktureras 

av kön, klass, etnicitet, religionstillhörighet eller sexuell läggning, blir viktiga för hur kunskap 

faktiskt utformas. I samband med att kvinnorörelsens mål om könsneutral lagstiftning med 

lika rättigheter för kvinnor och män hade uppnåtts, formulerades kvinnorätten. Den utgår från 

kvinnors egna erfarenheter och perspektiv på rätten, i syfte att studera hur den manliga 

                                                 
48

 Leijonhufvud 2008, s. 36–38. 
49

 Gunnarsson, Svensson 2009, s. 99–101. 
50

 Lander et al. 2003, s. 8. 
51

 Gothlin 1999, s. 3–7. 
52

 Pettersson 2007, s. 74 f. 
53

 Pettersson 2003, s. 139 f. 
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dominansen även avspeglade sig i den könsneutralt utformade rättsordningen. Eftersom den 

formellt könsneutrala rätten inte leder till någon faktisk neutralitet, då den inte alltid räknar in 

kvinnors och mäns olika livsvillkor, kan det krävas en olik behandling för att i praktiken få ett 

jämlikt resultat. Feministiska perspektiv riktar fokus på hur rättsliga strukturer formas till 

följd av asymmetriska maktförhållanden mellan könen. Juridiska begrepp dekonstrueras och 

ett kritiskt förhållningssätt till rättsdogmatiska utgångspunkter är ständigt närvarande. 

Förväntningar om att rätten kan bidra till att förverkliga utsatta mål för jämställdhet, vilket har 

påverkat forskningsfältet som ofta studerat hur olika strukturer begränsar de materiella 

möjligheterna för jämställdhet. Inriktningen genus och rätt innebär att kön har betydelse för 

rätten, men skiljer sig genom att inte behandla kön som en given social kategori utan som 

något föränderlig. Genusbegreppet används här för att studera hur sociala föreställningar om 

kön konstrueras och reproduceras i rätten och frågor om maktförhållanden blir här centrala. 

Att se rättssubjektet som könsneutral beskrivs som att blunda för det faktum att det manliga 

könet sedan länge varit det objektiva och universella i den rättsliga normbildningen, samtidigt 

som denna föreställning osynliggör relevansen av genus i den juridiska processen.
54

  

 

4.3. Genusrättsvetenskap och sexualbrott 
Sexualitet har historiskt sett varit förbehållen mannen, och kvinnans kropp har länge endast 

varit ett objekt för mäns nöjen.
55

 Reglementeringen, som innebar en kontroll av kvinnors 

kroppar och kvinnors sexualitet, existerade i Sverige mellan 1847–1918. Reglementeringen 

motiveras bland annat med mannens rätt att tillfredsställa sina sexuella behov. Fick mannen 

inte sina sexuella behov tillfredsställda inom äktenskapet, eller om han var ogift, skulle han ha 

rätt till andra kvinnor (prostituerade) som kunde tillfredsställa honom.
56

 Ytterligare ett 

exempel på hur kvinnans kropp utgjort ett objekt för män är förekomsten av våldtäkter i krig. 

Soldater våldtar kvinnor i krig för att visa fienden att denne inte förmått att försvara sin 

kvinna. Genom det sexuella våldet stärks den ene mannens potens (ökad manlighet) av den 

andre mannens förnedring (förminskad manlighet). Kvar lämnas kvinnan utan något eget 

värde.
57

 

 

Författarna Wennstam och Pettersson tar båda upp problematiken om att det ofta finns ett 

generellt antagande från samhället om män som våldtäktsmän, d.v.s. att det ligger i alla mäns 

natur att våldta om de fick chansen. Detta anser författarna är en felaktig myt om männens 

sexualitet och som dessutom både är mans- och kvinnofientlig. Det märks framförallt i en rad 

olika domstolsuttalanden där domstolen t.ex. påpekat att ”kvinnan följde med en man som hon 

inte kände så väl för att få skjuts hem” eller ”kvinnan följde med en man hem, som hon 

upplevde som vänlig och hjälpsam, för att låna dennes telefon då hon tappat sina nycklar”. I 

dessa situationer går skuldfrågan över på kvinnan eftersom hon varit oförsiktig och tagit 

risker, d.v.s. hon får skylla sig själv. Ansvaret för männens sexualitet ligger med andra ord på 

kvinnan i den meningen att kvinnan måste ”passa sig” så att hon inte utsätter männen för 

frestelse. Ansvaret för kvinnans sexualitet ligger också hos kvinnan eftersom att hon måste 

”hålla på sig” för att inte få ett dåligt rykte.
58

  

 

Stina Jeffners doktorsavhandling ”Liksom våldtäkt, typ”,
59

 handlar om ungdomars förståelse 

för våldtäkt, och bygger på 331 stycken enkätundersökningar samt 16 stycken djupintervjuer. 
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 Gunnarsson, Svensson 2009, s. 99–117. 
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Samtliga medverkade i studien gick i årskurs nio.
60

 I intervjuerna framkom att alla 

informanter haft en gemensam grundsyn om vad en våldtäkt är, d.v.s: 

 
”allt sexuellt som sker med en tjej efter det att hon har sagt nej”.  

 

Intervjudeltagarna tog avstånd från våldtäkt och såg handlingen som fel och oacceptabel.
61

 

Trots detta framkommer att ungdomarnas syn på våldtäkt var mycket komplex och framförallt 

förhandlingsbar. Avgörande faktorer var framförallt tjejens sätt att säga nej på, om tjejen var 

kär i killen, om tjejen eller killen hade druckit alkohol, om tjejen ansågs vara en ”hora”, om 

killen upplevdes som en ”schysst” kille, hur tjejen mådde efteråt. Nämnda faktorer ansågs ge 

killen ett utökat förhandlingsutrymme samtidigt som tjejens förhandlingsutrymme 

minskade.
62

 I en av intervjuerna frågade Jeffner intervjudeltagaren ”Sara” vad en tjej kan göra 

för att skydda sig från att bli våldtagen. Sara svarade att det finns vissa tjejer som klär sig 

utmanande och håller på och flirtar med killar, retar dem rent av. I sådana fall ansåg Sara att 

ansvaret låg på tjejen eftersom hon bjudit in. Jeffner ställde sedan följdfrågan om hur långt en 

tjej kan gå innan hon får skylla sig själv om hon blir våldtagen. Sara svarade att man inte alls 

kan gå särskilt långt, att killar tror att man vill ha dem bara man tittar på dem. Dansa går väl 

bra, men kysser man dem och sedan bara går därifrån, då får man skylla sig själv om han sen 

går på en. Jeffner tolkar detta som att killen i situationen har tolkningsföreträde. Det är inte 

vad tjejen gör som är avgörande, utan hur killen tolkat händelsen, d.v.s. tjejer bär själva 

ansvaret för att hålla sig inom ramarna för hur en ”fin” tjej ska vara.
63

 Jeffner tolkar det som 

att tjejer som håller sig inom ramarna för vad som anses respektabelt i förhållande till kön och 

sexualitet, kan anses bli våldtagna, och tjejer som bryter mot dessa regler, inte kan anses bli 

våldtagna. I sin avhandling refererar Jeffner till Anna Clark som beskriver ”myten om 

våldtäkt”. Clark menar att våldtäkt historiskt sett har ansetts som ett straff mot kvinnor som 

brutit mot den förväntade kvinnligheten som rått.
64

  

 

Amnesty International publicerade, i sitt arbete mot kvinnovåld, undersökningen ”Var går 

gränsen? En attitydundersökning om våldtäkt.”.
65

 I undersökningen, som bygger på 

enkätfrågor, har personer i blandade åldersgrupper fått besvara frågor om ansvar vid våldtäkt. 

I resultatet framkommer att det finns en generell uppfattning bland unga personer mellan 15-

25 år, att kvinnan har ett medansvar för en våldtäkt om hon klätt sig utmanande, om hon flirtat 

eller hånglat med gärningsmannen tidigare eller om hon varit alkoholpåverkad. Bland de unga 

män som svarat i undersökningen var 23–27 % av dem av denna uppfattning. Vidare 

framkommer att 30 % av de unga männen ansåg att kvinnan hade ett ansvar om hon följt med 

en man hem från en fest/krogen. Vidare ansåg 33 % av dem att en kvinna som inte skrikit 

eller gjort fysiskt motstånd bär del av ansvaret för en våldtäkt.
66

 Över 62 procent av samtliga 

deltagare som svarat på enkäten uppgav att de hyser litet förtroende, eller inget förtroende 

alls, för det svenska rättsväsendet vad gäller våldtäktsoffers möjlighet att få rättvisa.
67
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Både samhällets och den gällande rättens syn på våldtäkt har, som redovisats, genomgått ett 

antal förändringar.
68

 Detta visar på lagens elasticitet och att lagens utformning är beroende av 

både sociala och politiska krafter. Lagen som berör sexualbrott är med andra ord varken 

statisk eller oföränderlig, utan autonom, vilket bereder väg för ytterligare förändringar.  

 

5. Samtycke och samtyckesutredningen 
 

5.1. Introduktion 
Det har under de senaste åren gjorts ett flertal utredningar av BrB 6 kap. 1 §. I detta arbete 

kommer fokus att ligga på Madeleine Leijonhufvuds utredning.
69

 Även Nils Petter Ekdahl
70

 

och Petter Asp
71

 har bidragit med adekvata avhandlingar inom området, vilka kommer att 

redovisas i arbetet.  

 

5.2. Samtyckesutredningen - Lagskydd för den sexuella integriteten 
Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt vid Stockholms Universitet, publicerade 2008 

utredningen ”Samtyckesutredningen. Lagskydd för den sexuella integriteten”. Utredningen 

gjordes på uppdrag av Miljöpartiet som 2008 bestämde sig för att göra en skuggutredning i 

frågan om ett bättre skydd mot sexuella övergrepp.
72

 I utredningen fann Leijonhufvud att det 

fanns anledning att ersätta dagens krav på våld eller hot om brottslig gärning eller utnyttjande 

av offrets hjälplösa tillstånd med en samtyckesmodell. Med detta menar Leijonhufvud att det 

bör göras straffbart att ha samlag med, eller utföra någon därmed sexuell jämförbar handling 

mot någon, utan dennes samtycke. Vidare fann utredaren att det fanns anledning att omfatta 

situationer då offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Utredningen har sin 

utgångspunkt i handlingar som riktats mot någon som fyllt 15 år. Författaren fann inte 

anledning att ändra på vad som bör anses som en sexuell handling, utan fastställde att dagens 

lagstiftning beskriver detta på ett utförligt sätt. Däremot ansåg hon att det fanns ett behov att 

tillägga formuleringen ”eller utverkats av” i fall där offret får utföra den sexuella handlingen 

ensam eller med gärningsmannen eller med någon eller några andra personer.
73

  

 

Regleringen anses beröra person som utsatts för sexualbrott som inte frivilligt deltagit i den. 

Brottet föreslås betecknas som ”sexuellt utnyttjande” och ha en straffskala med fängelse i upp 

till fyra år. Är brottet grovt ska gärningsmannen dömas för grovt sexuellt utnyttjande till 

fängelse i lägst två år och högst åtta år. Omständigheter som utgör grovt sexuellt utnyttjande 

föreslås vara om omständigheterna kring brottet är att anse som särskilt allvarliga. Som 

exempel på detta nämner Leijonhufvud att offret varit i beroendeställning i förhållande till 

gärningsmannen, har varit ur stånd att värja sig eller annars befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation, att fler än en har förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller 

att utnyttjandet har lett till graviditet eller överföring av allvarlig smitta eller sjukdom.
74

  

 

Om våld eller hot har förekommit, som medel eller som effekt vid handlingen, ska domstolen 

även döma för detta eller för dessa brott enligt brottsbalkens 3 eller 4 kap. Brottskonkurrens 

föreligger, och domstolen ska utdöma gemensamt straff enligt brottsbalkens bestämmelser (26 
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kap. 2§) som det är fråga om, t.ex. olaga tvång, grov misshandel, skadegörelse (offrets kläder 

m.m.). När domstolen dömer för både sexuellt utnyttjande och brott enligt 3 eller 4 kap. ska 

den samlade brottsligheten rubriceras som våldtäkt. Straffmätningen kommer genom detta att 

ske inom vidare ramar än tidigare, eftersom att gärningarna kan ha så pass olika karaktär.
75

 

 

Brottet föreslås bli ett uppsåtsbrott, liksom det nuvarande våldtäktsbrottet, med 

likgiltighetsuppsåt som lägsta gräns. Rättssäkerheten tillgodoses eftersom bevisbördan ligger 

på åklagaren. Åklagaren måste kunna bevisa att frivillighet saknades, och att den tilltalade 

insåg detta eller åtminstone var likgiltig för huruvida så var fallet. I kravet för bevisbörda 

åligger dock, liksom som vid andra brott, att det kan komma att krävas av den tilltalade att på 

något sätt konkretisera frågan om frivillighet, nämligen i fall där omständigheterna talar starkt 

emot att det varit fråga om ett frivilligt deltagande.
76

  

 

5.3. Samtyckesutredningens förslag till ändring i brottsbalken (1962:700) 
Att BrB 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse: 

 
”Den som företar en sexuell handling mot eller utverkar en sådan handling av en 
person som inte frivilligt deltar däri döms för sexuellt utnyttjande till fängelse i 
högst fyra år. 
          Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande till fängelse i lägst två 
och högst åtta år. Vid bedömandet av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om 
handlingen varit av särskilt allvarlig art, om den riktats mot en person som 
befunnit sig i beroendeställning till gärningsmannen, varit ur stånd att värja sig 
eller annars befunnit sig i en särskilt utsatt situation, om fler än en förgripit sig på 
offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningen lett till 
graviditet eller överföring av allvarlig smitta eller sjukdom. 
           Om ansvar ådöms också för brott enligt 3 eller 4 kap. som medel för eller 
effekt av sexuellt utnyttjande ska den samlade brottsligheten betecknas 
våldtäkt.”.77  

 

5.4. Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag 
Som tidigare nämnts beslutade regeringen 2005 att sexualbrottslagstiftningen skulle 

utvärderas. I utvärderingen ingick bland annat att analysera och ta ställning till om det 

nuvarande kravet om tvång skulle ersättas med ett bristande samtycke. Till särskild utredare 

förordnades rådmannen Nils Petter Ekdahl. Utredarna lämnade in sitt betänkande till 

dåvarande justitieminister Beatrice Ask i oktober 2010 med slutsatsen att det fanns anledning 

att införa ett särskilt krav om samtycke för att säkert täcka samtliga brister som identifierats.
78

 

En ren samtyckesreglering, där bristande samtycke skulle vara det grundläggande och enda 

brottsrekvisitet, ansågs dock inte behöva införas. Utredarna framhöll att strukturen i den 

dåvarande regleringen av de mer kvalificerade sexuella kränkningarna skulle behållas, 

samtidigt som lagstiftningen skulle kompletteras, d.v.s. att våldtäkt och sexuellt tvång även 

framöver skulle utgå ifrån medel (tvång) och omständigheter (utnyttjande). Utredarna 

framhöll att dagens brister skulle åtgärdas genom en utvidgning av BrB 6 kap. 1 § 2 st., samt 

införandet av en ny och samtyckesbaserad bestämmelse där brottet föreslogs få benämningen 

sexuellt övergrepp. Utvidgningen av 6:1 föreslogs innebära att det ska vara kriminaliserat att 

otillbörligen utnyttja den som annars har särskilda svårigheter att värna om sin sexuella 
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integritet. Brottet sexuellt övergrepp föreslogs införas i en ny 3 §, och innebära 

kriminalisering av sexuella handlingar utan en persons samtycke. Bestämmelsen föreslogs 

vara subsidiär till bestämmelserna om våldtäkt och sexuellt tvång, d.v.s. avsedd att träffa 

sexuella kränkningar där en gärningsman, utan att tvång eller utnyttjande förekommit, 

genomför en sexuell handling med en person utan den personens tillåtelse.
79

 Bestämmelsen 

var framförallt tänkt att omfatta två typsituationer: dels situationer där någon tillåtelse 

överhuvudtaget inte har lämnats, d.v.s. främst situationer av ”frozen-fright” (passivitetsfall) 

och i någon utsträckning överrumplingsfall, samt situationer där en tillåtelse i och för sig finns 

men inte är giltig.
80

 Straffskalan för brottet föreslogs vara fängelse i högst fyra år. 

Utvidgningen ansågs vara en viktig del för att spegla nutidens syn på den sexuella 

integriteten.
81

 Trots detta gick regeringen tvärt emot utredningens förslag och ansåg att det 

inte behövdes en samtyckesbaserad straffbestämmelse.
82

 

 

5.5. Andra länder som infört en samtyckesreglering 
Samtyckesreglering finns idag i ett flertal länder, bl.a. Storbritannien, Irland, flera delstater i 

USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Indien, Belgien och Norge.  

 

I Storbritannien har det varit kriminaliserat sedan 1976 att ha samlag med någon mot dennes 

samtycke. Gärningsmannen kan då hållas ansvarig om han inte trott att offret samtyckt, 

antingen genom att han insett att offret inte samtyckt eller att han varit likgiltig inför det. 

Ansvar kan också inträda om en aktsam person skulle ha tvivlat på att offret samtyckt och 

gärningsmannen inte vidtagit de handlingar en aktsam person skulle vidta för att undanröja ett 

sådant tvivel. Den senare varianten benämns som ”oaktsam våldtäkt”, d.v.s. när mannen borde 

ha insett att kvinnan inte ville. I lagen beskrivs situationer då rätten ska utgå ifrån att offret 

inte samtyckt, som t.ex. om offret utsatts för våld eller hot, våld eller hot riktats mot annan 

person, offret har kvarhållits på ett olagligt sätt, offret har sovit, varit medvetslös eller av 

annan anledning lidit av fysisk oförmåga att kommunicera samtycke eller bristande samtycke. 

Dessa straffrättsliga regler får således också en processuell betydelse då bevisbördan under 

angivna förutsättningar flyttas till den tilltalade. Slutligen kan nämnas att våldtäkt i 

Storbritannien kan leda till livstids fängelse.
83

  

 

I Norge infördes år 2000 bestämmelser om samtycke i lagstiftningen.  

 
”Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket till det, 
straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.”84 

 

Brist på samtycke gäller här inte våldtäktsbegreppet, utan mindre allvarliga övergrepp 

benämnda som ”sexuell handling”. Vad gäller våldtäktsbestämmelsen, har Norge kvar kravet 

om våld, hot alternativt hjälplöst tillstånd. Kravet om hot infördes anmärkningsvärt först 

genom 2000 års revision. Begreppet ”hot” i den norska rätten är dock betydligt vidare än i den 

svenska rätten och innefattar fall då gärningsman t.ex. hotar att berätta en hemlighet, sprida ett 

rykte eller liknande.
85

  

 

                                                 
79

 A.bet. s. 232–234. 
80

 Prop. 2012/13:111 s. 31–34. 
81

 SOU 2010:71 s. 232–234. 
82

 Prop. 2012/13:111 s. 31. 
83

 Leijonhufvud 2008, s. 20, 54–56. 
84

 200 § 1 st.  
85

 Leijonhufvud 2008, s. 48–51. 



16 

 

5.6. Skyddsintresse och integritet 
Ett av problemen med sexuella övergrepp är att de troligtvis inte kan elimineras genom 

lagstiftning. Däremot kan de förebyggas, precis som stöld och misshandel, genom 

kriminalisering av gärningen. Av stor betydelse är hur strafflagstiftningen i ett land är 

utformad, detta kan nämligen ge oss en bild av vilken grad av demokrati och jämställdhet som 

existerar i landet. Det kan vara svårt för oss idag att förstå att gifta kvinnor i Sverige fram till 

mitten av 1960-talet saknade lagligt skydd mot våldtäkt om gärningsmannen var hennes 

make. För den som är över 15 år finns som tidigare nämnts, ett krav om tvång, hot eller att 

offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation för att ett samlag eller därmed jämförbar 

handling ska vara straffbar som våldtäkt. Leijonhufvud anför att den svenska lagen idag på 

grund av detta inte kan sägas ge skydd för den personliga integriteten som innefattar sexuell 

integritet. Vidare framför Leijonhufvud att varje människa måste ha rätt att i varje ögonblick 

bestämma om hon vill ha sex och att äktenskapet idag inte kan ses som något förbindande 

avtal som innebär att en kvinna alltid måste vara tillgänglig för sex. Författaren hävdar att den 

svenska sexualbrottslagstiftningen, trots de senaste revideringarna, inte motsvarar en modern 

syn på sexualitet och integritet. Vidare menar författaren att lagen måste ändras så att den 

tydligt anger att frivillighet från båda parter är en förutsättning för sex utan integritetsintrång. 

En sådan ändring anses speciellt viktig för att kunna visa på unga kvinnors rätt till sin kropp 

och sexualitet, för att jämställdheten på sexualitetens område kräver det och för att unga män 

ska få en klar och tydlig norm för sitt sexuella beteende. För att principen om varje människas 

rätt till sin sexuella integritet ska gälla, måste det vara förbjudet att genomföra en sexuell 

handling med någon som inte gett sitt samtycke till deltagande. Genom att koppla sexuella 

handlingar med tvång och hot eller utsatthet, har skyddsintresset bakom brottet varit och 

förblir oklart. Viktigt är att konstatera att en sexuell handling mot någons vilja medför skada, 

även om inte en fysisk sådan, så en integritetsskada. Denna skada kan leda till allvarliga 

psykiska problem, med konsekvenser för offrets framtida syn på sexualitet och möjligheter till 

ett normalt sexualliv. Ett övergrepp av detta slag skapar ofta ett livslångt trauma. Även vid 

mindre grova fall medför övergreppet hos de flesta offer en känsla av att ha blivit kränkt i sitt 

innersta.
86

  

 

Teologie doktorn och forskaren i etik Ann Heberlein beskriver en integritetsskada på följande 

vis: 

 
”Kränkningar sänder ett budskap till den kränkta: ett budskap som säger att `du 
räknas inte´, `vad du vill och önskar är ovidkommande´, `du har ingen makt över 
din kropp och ditt liv´. Den som kränker tar makten från sitt offer, och 
kränkningen riskerar inte bara att beröva offret hennes grundläggande tillit till 
andra människor, den gör henne också maktlös och skamsen och får henne att 
tvivla på sin egen mänsklighet.” 

 

Med detta menar författaren att ett samhälle som inte i sitt rättssystem tydligt markerar att en 

sexuell integritetskränkning är ett brott, för vilket ansvaret ligger hos den som utfört 

handlingen, bekräftar de facto offrets känsla av att sakna värde. Som skyddsintresse för 

sexualbrotten ska ses just den sexuella integriteten och inget annat.
87

  

 

Denna syn på integritet styrks ytterligare enligt förarbetena till 2005 och 2013 års revideringar 

av lagen: 
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”Att lagstiftningen syftar till att påverka människors värderingar skall inte förstås 
så att det finns en samhällelig önskan att påverka människors sexualliv. 
Utgångspunkten för regeringens överväganden är i stället att alla oavsett ålder 
har rätt till en oinskränkt kroppslig integritet och att leva fria från alla sexuella 
kränkningar. Varje person, sedan han eller hon har fyllt femton år, skall i princip 
själv bestämma över sin kropp och sexualitet. Sexualiteten är inte bara en naturlig 
del av människans liv utan också ett uttryck för grundläggande behov som ger 
både liv och lust. Lagstiftningen om sexualbrott är en lagstiftning till skydd mot 
sexuella kränkningar och skall inte bygga på förlegade föreställningar om vuxna 
människors frivilliga sexualliv.”.88  
 
”Utgångspunkten för sexualbrottslagstiftningen ska även framöver vara varje 
individs rätt till sexuellt självbestämmande och sexuell integritet. Intresset av att 
skydda självbestämmanderätten är alltså centralt i regleringen. Frågan om det 
finns ett samtycke till en sexuell handling blir därför avgörande för om gärningen 
är ett sexualbrott eller inte. Även om självbestämmanderätten är skyddsintresset 
för lagstiftningen är det inte självklart att lagen ska bygga på samtycke som 
grundläggande brottsrekvisit. Den kan också konstrueras så att den anger de 
situationer då ett samtycke inte finns eller inte är relevant.”.89  

 

5.7. Normbildande 
Leijonhufvud framför i sin utredning att en samtyckesreglering troligtvis kan komma att få en 

normbildande effekt på människors inställning till sex. Författaren menar att en viktig del av 

regleringen är att förändra människors attityder, och att denna förändring kan leda till det 

generella antagandet om att en person inte är tillgänglig förrän hon på något sätt visat att hon 

vill ha sex. Det innebär att mannen på något sätt måste försäkra sig om detta innan. Det 

innebär dock inte att han måste kunna visa upp ett skriftligt avtal för att kunna freda sig om 

han i efterhand anklagas för våldtäkt, utan att han tar en risk att straffas för ett allvarligt bott 

om han utför den sexuella handlingen med osäkerhet om kvinnans inställning till den. Är 

kvinnan exempelvis ordentligt berusad, bör mannen vara medveten om att han inte kan få ett 

giltigt samtycke, och därmed avstå från handlingen. Detta även om hon inte är så redlös som 

idag innefattas av begreppet ”hjälplöst tillstånd”. Leijonhufvud menar att mannen genom 

detta måste ta ansvar för sitt handlande och respektera kvinnans sexuella 

självbestämmanderätt, vilket hon anser är en förutsättning för jämlikhet på sexuallivets 

område. Vidare menar författaren att detta troligtvis kommer att ha en normbildande effekt på 

ungdomars sexualvanor, i synnerhet unga mäns attityder gentemot kvinnor. En attityd som 

Leijonhufvud menar måste förändras, med motiveringen att många ungdomars uppfattning 

om våldtäkt bygger på att kvinnan ofta får skylla sig själv om hon agerat på ett tvivelaktigt 

sätt.
90

 

 

Ett av lagstiftningens primära syften är att påverka människors beteende. Genom att förbjuda 

vissa handlingar genom olika sanktioner vill (och kan) lagstiftaren påverka människor från att 

utföra den givna handlingen. Genom lagstiftning påverkas även människors attityder till icke 

önskvärda beteenden. Lagstiftningen kan därmed sägas ha en normbildande effekt. Som 

exempel på lagbildningens normgivande effekt kan nämnas användning av bilbälte eller hjälm 

för användning av motordrivet fordon, att inte förtära alkohol vid användning av motordrivet 
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fordon, att inte slå barn och att inte köpa sex. Förbud mot samtliga nämnda fall har visat sig 

påverkat människors attityder kring dessa handlingar. Vidare kan nämnas att även människors 

attityder vad gäller sexualitet förändrats under de senaste åren i samband med införandet av p-

piller (den sexuella revolutionen) och en stor medial exponering under början av 2000-talet.  

 

Enligt Leijonhufvud behövs en normgivande lag, som hjälp i den omvandling vi idag 

upplever bl.a. genom medias exponering. En lag som bejakar de ungas krav på respekt för 

individens vilja och som tydliggör att sex är en frivillig akt mellan människor som är 

medvetna om varandras önskemål och känslor.
91

  

 

6. Rättsfall 
 

6.1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras två rättsfall som illustration på hur domstolen valt att döma då 

frågan om samtycke har uppkommit.  

 

6.2. ”Jordbrofallet”  
 

Rättsfallet handlar om en 15-årig flicka som befann sig på centralstationen i Stockholm. Hon 

var då i en mycket utsatt situation, då hon avvikit från ett behandlingshem och upplevde att 

hon inte hade någonstans att ta vägen. Hon saknade pengar, hade varken sovit eller ätit på 

flera dagar och var både psykiskt och fysiskt utmattad. Hon träffade då de tre åtalade 

gärningsmännen och följde i samråd med dem hem till deras lägenhet i Jordbro där hon bjöds 

på alkohol. En avsevärd alkoholförtäring hade förekommit och flickan hade blivit illamående, 

varpå gärningsmännen sedan tillsammans turades om att förgripa sig sexuellt på henne. 

Morgonen dagen efter kunde hon dock ringa och redovisa klara och detaljerade minnesbilder 

från händelseförloppet, till en SOS-operatör. De tre männen åtalades sedan för att ha 

genomfört vaginala och orala samlag och andra liknande sexuella handlingar med flickan. En 

av männen åtalades för att därutöver ha genomfört övergreppet genom våld, vilket han också 

dömdes för. Beträffande de andra två männen var fråga om flickan befunnit sig i ett hjälplöst 

tillstånd vid de sexuella övergreppen. En kort videosekvens från händelseförloppet visade när 

flickan leddes till sovrummet och lades på sängen och hon gav intryck av att vara mycket trött 

och närmast avtrubbad. Flickan själv uppgav att hon inte mindes att hon blivit filmad. Hon 

hade försökt värja sig när en av männen ville genomföra ett vaginalt samlag och hon hade 

lyckats avstyra ett sådant samlagsförsök från en av de andra männen.  

 

Tingsrätten fann att det inte var bevisat att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, 

även om situationen som sådan framstod som anmärkningsvärd och visade på en 

hänsynslöshet och avsaknad av empati för en ung flicka i en utsatt situation. Tingsrätten 

gjorde klart att utgången i fallet berodde på lagens utformning och underströk detta med 

motiveringen: 
 
”Tingsrätten vill peka på att situationen hade varit annorlunda om lagstiftningen 
hade varit baserad på ett krav om samtycke. I en sådan situation hade 
förmodligen (J) och (T) dömts för våldtäkt.” 
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Hovrätten delade tingsrättens bedömning av flickans utsatthet och lagstiftarens ansvar och 

anförde bland annat följande:  

 
”Vid en samlad bedömning av målsägandens tillstånd finner hovrätten att hon väl 
kan sägas ha befunnit sig i en mycket utsatt situation. Något hjälplöst tillstånd i 
den mening detta begrepp anses ha enligt den rättspraxis som tingsrätten 
redovisat är det emellertid inte fråga om. Lagstiftaren har, som tingsrätten 
anmärkt, uttryckligen avstått från att genomföra ett förslag att utvidga det 
straffbara området genom att göra våldtäktsbestämmelsens andra stycke 
tillämpligt även i de fall där en person befinner sig i en särskilt utsatt situation 
(NJA II2005 s. 143 f). Särskilt mot denna bakgrund kan begreppet hjälplöst 
tillstånd inte anses ha en så vidsträckt innebörd att det är tillämpligt i en situation 
som den förevarande. Att de tilltalade agerat med stort mått av hänsynslöshet 
och bristande respekt mot målsäganden medför inte någon annan bedömning.”  

 

Åtalet ogillades mot de två männen. En nämndeman var skiljaktig och menade att flickan 

befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.
92

   

 

6.3. ”Stureplansfallet”  
 

Rättsfallet handlar om en 19-årig flicka som utsatts för en grov våldtäkt av två män, 21 

respektive 26 år gamla. Gärningsmännen friades i tingsrätten, vilket ledde till stor massmedial 

uppmärksamhet och debatt, där bl.a. miljöpartisterna Peter Eriksson och Esabelle Reshdouni 

utifrån domen, dömde ut sexualbrottslagen och dess tillämpning som bristfällig. Domen 

överklagades sedan till Svea hovrätt, där de båda gärningsmännen dömdes för grov våldtäkt 

till fängelse i 4 år vardera. De tilltalade ansågs ha utnyttjat att målsäganden befunnit sig i ett 

hjälplöst tillstånd på grund av berusning och med hänsyn till att hon varit ensam med de två 

männen, utan möjlighet att fly. Gärningsmännen hade i fallet tvingat målsäganden, genom 

våld och hot om våld, till att genomföra vaginalt, oralt och analt samlag samt fört in en 

fjärrkontroll i målsägandes underliv och anal. Gärningsmännen erkände en viss typ av 

sexuella handlingar, men menade att det rörde sig om frivilligt deltagande från målsägandes 

sida. Samlaget föranleddes med frivillighet från målsägandes sida, men efter det inledande 

samlaget gjorde målsägande klart, genom att muntligen säga ifrån samt göra motstånd med 

kroppen, att hon inte ville fortsätta den sexuella aktiviteten. Det ansågs vara utrett att 

målsägande vid ett flertal tillfällen tidigare hade haft sex med de båda tilltalade samtidigt. 

Vidare ansågs det vara utrett att dessa sexuella aktiviteter innefattat dominanta inslag med 

”smisk på rumpan”, lättare örfilar, dragande i håret och bespottning. Målsägande hade tidigare 

aldrig motsatt sig detta eller fått några synliga skador. I det aktuella fallet hade hon, enligt 

läkarundersökning, fått synliga skador över hela kroppen och i underlivet, något som 

gärningsmännen inte hade kunnat ge någon förklaring till. Hovrätten ansåg att målsägandes 

beskrivning av händelsen var trovärdig, och att det varit styrkt att gärningsmännen sedan det 

inledande skedet passerat, förgripit sig på målsäganden. Vidare fann hovrätten det styrkt att 

målsäganden inte denna gång accepterade de sexuella aktiviteterna genom att hon protesterat 

såväl verbalt med ord som att fysiskt försöka komma loss. Målsäganden hade tydligt visat på 

hur hon har gjort så mycket motstånd hon kunnat, bland annat genom att försöka rivas och 

sparkas. Målsägande hade trots detta inte lyckats komma loss eftersom de båda tilltalade 

växelvis suttit på henne och tryckt ner hennes huvud i en kudde. De båda tilltalade hade 

således med våld och hot tvingat målsäganden att genomföra de sexuella handlingarna. 
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Hovrätten fann, med beaktande av de sms som de båda tilltalade skickat mellan varandra efter 

händelsen, att de båda gärningsmännen haft uppsåt att genomföra handlingarna. Våldtäkten 

tolkades som grov, då målsäganden befunnit sig i en mycket utsatt situation, eftersom hon var 

instängd i en lägenhet med de båda männen.
93

   

 

7. Kritik mot samtyckesregleringen 
 

7.1. Introduktion 
I förarbetena inför 2005 och 2013 års lagändringar framfördes hård kritik mot införandet av 

en samtyckesreglering (prop. 2004/05:45 och prop. 2012/13:111). I båda propositionerna 

diskuteras bl.a. Europadomstolens dom i fallet M.C. mot Bulgarien.
94

 Petter Asp, framförde i 

sitt arbete Sex och samtycke, kritik mot Samtyckesutredningen med ungefär samma argument 

som framställdes i de båda förarbetena. 

 

7.2. Prop. 2004/05:45 
I propositionen refererades till Europadomstolens mål M.C. mot Bulgarien.

95
 Regeringen, 

kommittén och remissinstanserna ansåg dock inte att det fanns anledning att konstruera en ny 

straffbestämmelse med rekvisitet om bristande samtycke i svensk lagstiftning och att 

rekvisitet ”tvång” bör behållas. Brottsoffermyndigheten var av motsatt åsikt och ansåg att 

regleringen om samtycke borde instiftas. Utgångspunkten för lagstiftningen om våldtäkt var 

enligt regeringen att varje individs rätt till sexuellt självbestämmande ska skyddas. 

Motiveringen som framfördes mot samtyckesregleringen var bl. a. att kravet på tvång redan 

var uttunnat vid rättstillämpningen eftersom att kravet var inskränkt till att gärningsmannen 

tar sig makt över offrets kroppsliga rörelsefrihet. I och med utvidgningen av BrB 6 kap. 1 § 

samt ändringen av domstolens inriktning, som enligt utredarna bör vara att bedöma 

kränkningens art snarare än den sexuella handlingen, var utredarnas bedömning att det inte 

längre bör ställas samma krav på våld eller hot för att kunna bedöma en gärning som våldtäkt. 

Vidare ansåg utredarna att detta innebar att intresset förskjutits och mer inriktat sig på 

kränkningen av offret. Vad gäller frågan om vilken grad av tvång som bör fordras för 

straffbarhet, kom utredarna fram till att det bör vara tillräckligt att gärningsmannen använt ett 

så kallat olaga tvång. Olaga tvång föreligger enligt BrB 4 kap. 4 §. 

 

Utredarna till propositionen menade att det kan vara svårt att bevisa att en straffbar hotfull 

situation eller annat straffbart hot har ägt rum och menade att problematiken med denna 

bevisning även skulle föreligga om kravet byttes ut. Utredarna befarade att införandet av ett 

bristande samtycke skulle innebära att den misstänkte förmodligen skulle åberopa att det 

förelegat ett tyst samtycke från offrets sida, vilket utredarna ansåg skulle vara mycket 

olyckligt. 

 

Genom att skifta fokus från tvång till ett icke samtycke, ansåg utredarna att det skulle bli av 

särskilt intresse hur offret handlat och betett sig i samband med den aktuella gärningen. Med 

detta innebär en uppenbar risk för att utredningens fokus skulle skifta från att handla om yttre 

omständigheter till att koncentreras på offret. Offret skulle genom detta riskera att bli 

ifrågasatt vad beträffar dennes sexuella umgänge, förhållandet mellan parterna och annat, för 

att bringa klarhet i om det förelegat ett samtycke. Utredarna ansåg att ett sådant fokus på ett 
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brottsoffer var mycket olyckligt, vilket utredarna menade var det starkaste argumentet emot 

ett införande av en våldtäktsbestämmelse som är baserad på offrets bristande samtycke. 

 

Utredarna anförde vidare att England har, trots införandet av en bestämmelse om bristande 

samtycke i den engelska rätten, sämre statistik vad gäller polisanmälningar och åtal än i 

Sverige. Enligt kommittén gav det engelska exemplet också stöd för farhågor som en 

reglering baserad på bristande samtycke kan få, nämligen att offret hamnar i centrum för 

brottsutredningen.  

 
Slutligen tillade utredarna att det inte i övriga nordiska länder införts någon bestämmelse om 

våldtäkt som uteslutande tar sikte på ett bristande samtycke, och menade med detta att det kan 

vara en fördel att ha en liknande nordisk lagstiftning.
96

 

 

7.3. M.C. mot Bulgarien  
I propositionen 2004/05:45 diskuterade lagrådet, som tidigare nämnts, Europadomstolens dom 

M.C. mot Bulgarien. Europadomstolens uppgift är att pröva om rättssystemen och 

rättstillämpningen i Europarådets medlemsstater är förenliga med de åtaganden som staterna 

gjort enligt Europakonventionen. Europadomstolen ansåg i rättsfallet att det fanns anledning 

att gå ifrån kravet om våld och hot och istället utgå ifrån ett samtyckesperspektiv. Krav om 

användning av våld eller hot från gärningsmans sida, eller krav om att offret gjort aktivt 

motstånd för att en förövare skulle kunna fällas till ansvar för våldtäkt, ansåg 

Europadomstolen kränkte artikel 3 och artikel 8.
97

 

 

Rättsfallet avsåg en anmälan om våldtäkt i Bulgarien av en 14-årig flicka, som gjorde 

gällande att hon blivit våldtagen av två män, A 20 år och P 21 år. MC hävdade att hon den 31 

juli 1995 tillsammans med en väninna väntade på att få komma in på ett diskotek. Hon 

träffade där tre män som kom i en bil, A, P och VA. Hon kände två av dem, A och P, lite vagt 

från tidigare. A erbjöd MC att åka med honom och hans kamrater till ett annat diskotek i en 

mindre stad ca 17 km bort. MC gick med på detta på villkor att de lovade att köra henne hem 

före kl. 23.00. Sent på kvällen påbörjades återfärden till hemstaden men trots MC:s protester 

stannade A vid en damm för att bada. MC hävdade att hon inte hade några misstankar om 

männens avsikter. Eftersom hon inte ville bada, stannade hon i bilen medan männen gick för 

att bada. Strax därefter återkom P och satte sig bredvid MC och började göra närmanden. MC 

vägrade och bad honom gå. Han låste då hennes händer bakom ryggen. MC blev rädd och 

skämdes samtidigt för att hon låtit sig bli försatt i denna situation där hon inte hade kraft nog 

att kämpa emot eller att skrika. P som var mycket starkare än vad hon själv var, klädde delvis 

av henne och tvingade henne till samlag. I sitt vittnesmål beskrev MC det på följande sätt. 

"Det var första gången för mig och det gjorde mycket ont. Jag kände mig illamående och ville 

kräkas. Jag började gråta." Senare på natten fördes MC till ett hus som ägdes av en släkting 

till VA. MC kände sig rädd och i behov av skydd och trodde sig nu kunna få hjälp eftersom 

det vistades fler människor där. Istället tvingade även A henne till samlag. MC återfanns av 

sin mor senare på morgonen den 1 augusti 1995. Både P och A hävdade att MC samtyckt till 

att ha sexuellt umgänge med dem. Brottsutredningen som gjordes avskrevs, eftersom det inte 

fanns tillräckliga bevis för att MC tvingats till sexuellt umgänge, då det inte kunnat fastställas 

att det använts våld eller hot och att det inte visats att MC gjort motstånd, eller att hon försökt 

tillkalla hjälp från andra. MC överklagade förgäves, och vände sig därefter till 

Europadomstolen. I Europadomstolen hävdade MC att bulgarisk lag och praxis inte gav 
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tillräckligt skydd mot våldtäkt och sexuella övergrepp, eftersom åtal endast väcktes när offret 

gjort aktivt motstånd. Hon åberopade att Bulgarien har en positiv skyldighet att värna 

individens fysiska integritet och privatliv och att tillhandhålla ett effektivt rättsmedel. Vidare 

menade hon att myndigheterna inte gjort någon effektiv utredning av de aktuella händelserna. 

Hon åberopade artiklarna 3, 8, 13 och 14. Enligt expertutlåtanden som MC gav in till 

Europadomstolen var "frozen-fright" den vanligaste reaktionen vid våldtäkt, där offret 

antingen underkastar sig övergreppet passivt, eller psykologiskt tar avstånd från våldtäkten.  

 

Europadomstolen prövade klagomålet enligt artikel 3 och artikel 8 och invände om att 

medlemsstaterna har en positiv skyldighet både att införa lagstiftning som effektivt straffar 

våldtäkt och att tillämpa denna lagstiftning genom effektiv utredning och åtal. Historiskt sett 

har det i vissa länder enlig lag eller praxis krävts bevis för att förövaren har använt våld och 

för att offret har gjort fysiskt motstånd. Det synes emellertid inte längre vara så i Europa. Alla 

hänvisningar till fysiskt tvång har tagits bort ur lagstiftning och praxis. Även om definitionen 

av våldtäkt i de flesta europeiska länder som påverkats av den kontinentala rättstraditionen 

innehöll rekvisit om användandet av våld eller hot om våld, har det i såväl praxis som doktrin 

varit avsaknaden av samtycke som varit avgörande för att definiera våldtäkt. Domstolen 

noterade vidare att medlemsstaterna i Europarådet kommit överens om att det är nödvändigt 

att bestraffa sexuella handlingar utan samtycke, oavsett om offret gjort motstånd eller inte, för 

att skapa ett effektivt skydd för kvinnor mot våld. Det uppmanas även till fortsatta reformer 

på området. Härtill kommer att Krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien nyligen har 

funnit att i internationell straffrätt utgör varje samlag utan samtycke våldtäkt, och detta 

återspeglar en världsomfattande trend mot att betrakta avsaknad av samtycke som det 

avgörande kriteriet för våldtäkt och sexuella övergrepp. Den internationella ickestatliga 

organisationen Interights har påstått att offer för sexuella övergrepp och särskilt omyndiga 

unga flickor underlåter att göra motstånd av olika psykologiska skäl eller av rädsla för 

ytterligare våld från gärningsmannens sida. Med hänsyn till nutida uppfattningar kräver 

konventionen om medlemsstaternas positiva skyldigheter enligt artiklarna 3 och 8 att varje 

sexuell handling utan samtycke straffbeläggs och utreds effektivt, även när offret inte har 

gjort fysiskt motstånd. MC hade hävdat att myndigheternas inställning i hennes fall grundade 

sig på bristfällig lagstiftning och återspeglade en praxis enligt vilken en förövare åtalades 

endast om det fanns bevis på fysiskt motstånd. Den bulgariska regeringen hade inte kunnat 

visa att MC:s påstående var felaktigt. 

 

Europadomstolen fann att de bulgariska myndigheterna skulle ha undersökt alla fakta och att 

de skulle ha fattat sitt beslut efter en bedömning av alla kringliggande omständigheter. 

Utredningen och dess slutsatser skulle också ha koncentrerats på frågan om "icke-samtycke". 

Utan att ge uttryck för frågan om P:s och A:s skuld fann Europadomstolen att effektiviteten i 

utredningen av MC:s fall och särskilt den inställning som utredaren och åklagaren intagit 

innebar att Bulgarien inte uppfyllde sina positiva skyldigheter enligt artiklarna 3 och 8 - sedda 

i ljuset av relevanta och moderna uppfattningar i komparativ och internationell rätt - att 

fastställa och tillämpa ett straffrättsligt system som bestraffar alla former av våldtäkt och 

sexuella övergrepp. Domstolen fann därför enhälligt att det skett en kränkning av artikel 3 och 

artikel 8, att det inte uppkom någon fråga enligt artikel 13 och att det inte var nödvändigt att 

pröva klagomålet enligt artikel 14. Den belgiska domaren Françoise Tulkens lämnade en 

skiljaktig motivering och betonade vikten av att utredningen och dess slutsatser 

koncentrerades på termen "icke-samtycke". 

 

I rättsfallet har Europadomstolen fastställt att det råder:  
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”a universal trend towards regarding lack of consent as the essential element of 
rape and sexual abuse” […] ”in accordance with contemporary standards and 
trends […], the member States’ positive obligations under Articles 3 and 8 of the 
Convention must be seen as requiring the penalization and effective prosecution 
of any non-consensual sexual act, including in the absence of physical resistance 
by the victim”.  

 

Detta innebär att Europadomstolen fastställt genom domen att medlemsstaterna enligt 

artiklarna 3 och 8 i konventionen har en positiv skyldighet att införa lagstiftning som effektivt 

bestraffar våldtäkt och att tillämpa denna lagstiftning på ett effektivt sätt genom 

brottsutredningar och åtal. Europadomstolen menade att det tidigare enligt olika länders 

lagstiftning om våldtäkt krävts bevis om att gärningsmannen utövat fysiskt våld och att offret 

gjort fysiskt motstånd, men att det senare kravet efter hand övergivits i europeiska länder. 

Domstolen konstaterade istället bristande samtycke som grundläggande kriterium när frågan 

om våldtäkt prövades. Domstolen fann att medlemsstaternas positiva skyldighet enligt 

konventionen numera får anses innebära en skyldighet att kriminalisera och effektivt lagföra 

sexuella handlingar som utförts utan samtycke även om offret inte gjort fysiskt motstånd. Vid 

sin prövning av målet fann Europadomstolen att den bulgariska regeringen inte hade redovisat 

någon rättspraxis eller doktrin som motbevisade klagandens påstående om att det bulgariska 

rättssystemet vid bedömande av straffansvar för våldtäkt, framförallt fäster vikt vid om offret 

gjort fysiskt motstånd. Detta tillvägagångssätt, menade domstolen, var alltför snävt för att leva 

upp till de krav som Europakonventionen ställer på medlemsstaterna när det gäller effektiv 

lagföring av våldtäkt. Det bulgariska rättssystemet medgav alltså inte, med en sådan 

tillämpning, ett tillräckligt effektivt skydd mot våldtäkt och andra sexuella övergrepp. 

Domstolen fann därför att en kränkning av konventionen hade ägt rum.
98

 

 

Lagrådet har i propositionen konstaterat att någon närmare analys av Bulgariendomens 

betydelse för svensk del inte har gjorts. Lagrådet har vidare konstaterat att Sverige har en 

skyldighet att införa en lagstiftning som medför att varje ”sexual act” som inte bygger på 

samtycke utan är ”nonconsensual” ska vara straffbar, annars riskerar Sverige att bryta mot 

Europakonventionen. Regeringen bedömde dock inte att Bulgariendomen skulle tolkas så att 

Sverige, för att inte bryta mot konventionens krav, skulle vara skyldigt att utforma de svenska 

straffbestämmelserna om sexualbrott på ett visst specifikt sätt. Regeringen och lagrådet valde 

att tolka domen som att det avgörande inte är hur länderna väljer att utforma sin lagstiftning, 

utan på vilket sätt de i praktiken väljer att tillämpa den på. Vidare ansåg regeringen och 

lagrådet, att vikten i sexualbrottsmål inte ligger vid införandet om krav om icke samtycke i 

lagstiftningen, utan att utreda och göra en allsidig bedömning av alla föreliggande 

omständigheter. Regeringen och lagrådets uppfattning var, att ett bibehållande av våld eller 

hot som krav för straffansvar för våldtäkt mot vuxna, inte i sig står i strid med den tolkning 

som Europadomstolen nu gjort av konventionen, när det gäller skyddet mot sexuella 

övergrepp. På grund av detta valde regeringen att inte ändra kravet om tvång vid våldtäkt.
99

 

 

7.4. Prop. 2012/13:111 
I juli 2008 beslutade regeringen att 2005 års sexualbrottslagstiftning skulle utvärderas. I 

utvärderingen ingick bland annat att analysera och ta ställning till om det nuvarande kravet 

om tvång skulle ersättas med ett bristande samtycke. Utredningen lämnade sitt betänkande till 

                                                 
98

 Ansökan nr 39272/98, M.C. mot Bulgarien, 2003. 
99

 Prop. 2004/05:45 s. 38–41. 



24 

 

dåvarande justitieminister Beatrice Ask i oktober 2010
100

 med slutsatsen att det fanns 

anledning att införa ett särskilt krav om samtycke.
101

 Däremot ansåg regeringen, tvärt emot 

utredningens förslag, att det inte skulle införas en ny samtyckesbaserad straffbestämmelse.  

 

Flera remissinstanser, bl.a. Hovrätten över Skåne och Blekinge, Södertörns tingsrätt, Umeå 

tingsrätt, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Sveriges 

advokatsamfund var starkt kritiska till den föreslagna bestämmelsen och menade att den inte 

uppfyller de krav på förutsägbarhet och tydlighet som måste ställas på straffrättslig 

lagstiftning. Vidare anförde utredarna att de föreslagna ändringarna istället borde öka 

rättsosäkerheten kring vad våldtäkt är, och minska förutsägbarheten av vad som faller inom 

det straffbara området. Utredarna menade att förslaget innebär en för stor utvidgning av 

begreppet våldtäkt om brottet går ifrån att inte innefatta moment av hot eller våld. 

 

Med det ovan nämnda ansåg utredarna att bestämmelsens allmänna utformning riskerade att 

leda till stora tolkningssvårigheter och bevisproblem samt till en osäkerhet kring räckvidden 

av det straffbara området. Utredarna menade att ett problem med samtyckesregleringen är att 

den lämnar öppet för svåra bedömningar för domstolarna i fråga om parternas vilja och 

avsikter, samt hur dessa har kommit i uttryck, och att det kan vara svårt för de inblandade att i 

efterhand redogöra för de aktuella förhållandena och hur tankegångarna gick. Under en lång 

övergångsperiod skulle samtyckesregleringen troligtvis leda till omfattande 

tolkningssvårigheter för rättsväsendet och en oförutsägbarhet i hur sexualbrottsmål bedöms. 

Slutligen anförde utredarna att det är klart olämpligt att överge den nuvarande 

regleringsmodellen för en annan modell som inte kan antas vara klart bättre.
102

  

 

I enighet med propositionen 2004/05:45, framförde utredarna i denna proposition att en 

samtyckesreglering skulle få ett oönskat och olyckligt ökat fokus på målsägandens agerande. 

 

Vidare framförde utredarna att det inte är helt tydligt vilka situationer och beteenden som den 

föreslagna bestämmelsen är tänkt att tillämpas på. Utredarna ansåg att ”frozen-fright”-

situationer (passivitetsfall) och överrumplingsfall borde kunna hänföras till den nya 

formuleringen i BrB 6 kap. 1 § 2 st. Samtyckesutredningen gjorde inte gällande att det i fråga 

om tillämpningsområdet för den föreslagna bestämmelsen om sexuellt övergrepp i de nämnda 

fallen, är fråga om en annan typ av gärningar, eller att dessa kan särskiljas genom särskilda 

omständigheter. De exempel som används för att illustrera tillämpningsområdet för 

bestämmelsen är samma som för den föreslagna utvidgade våldtäktsbestämmelsen. Utredarna 

i propositionen hade därför svårt att föreställa sig att det skulle innebära någon skillnad i 

tillämpningsområdet, eftersom de båda bestämmelserna i princip förefaller sammanfalla vad 

avser passivitetsfall, överrumplingsfall och vissa kvalificerade fall av vilseledande.   

 

Utredarna framförde även att om de föreslagna ändringarna i våldtäktsbestämmelsen skulle 

genomföras, kommer det sannolikt att leda till att den föreslagna samtyckesbestämmelsen 

enbart kommer att aktualiseras i ett mycket begränsat antal fall och att frågan är om det inte 

är tillräckligt att dessa kan lagföras som sexuellt ofredande. Utredarna ansåg att de gärningar 

som är avsedda att träffas av den föreslagna bestämmelsen om sexuellt övergrepp borde vara 

straffbara genom befintliga bestämmelser i 6 kap. brottsbalken, och att det därför inte finns 

tillräckligt stort behov för en ny straffbestämmelse. 
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Slutligen framförde utredarna att införandet av en så allmän och öppen bestämmelse i de 

allvarligaste sexualbrotten, där det i princip överlämnas åt rättstillämpningen att avgöra de 

närmare gränserna för kriminaliseringen, inte var lämplig. De menade att det finns en risk för 

att öppna formuleringar av det föreslagna slaget får ett ”eget liv” och att tillämpningsområdet 

därmed riskerar att utvidgas avsevärt, vilket starkt talar mot införandet av den föreslagna 

bestämmelsen. 

 

Som tidigare nämnts analyserades Bulgariendomen även i denna proposition. Utredarna 

hänvisade till 2004 års proposition där det fastställdes att domen inte innebär någon 

förpliktelse för Sverige att utforma lagstiftningen om sexualbrott på visst sätt, och att Sverige 

hade möjlighet att behålla kravet om våld eller hot för straffansvar för våldtäkt, utan att bryta 

mot den Europeiska konventionen. Trots detta konstaterade utredarna i den senare 

propositionen att debatten kring tolkningen av Bulgariendomen fortsatt, ofta vid 

uppmärksammade domar på sexualbrottsområdet. Utredarna uppfattade det som att kritiker 

menade att Sverige måste införa en lagstiftning baserad på bristande samtycke för att Sverige 

inte ska bryta mot Europakonventionens krav. Utredarna framförde att svensk 

sexualbrottslagstiftning måste vara förenlig med Sveriges internationella åtaganden, 

Europakonventionen, som utgör svensk rätt. Av regeringsformen följer att lagar och andra 

författningar inte får stå i strid med dessa åtaganden. På grund av detta valde utredarna att på 

nytt analysera frågan om vilka förpliktelser som för svensk del följde av Bulgariendomen.  

 

Europadomstolens uppgift är att pröva om lagstiftningen i konventionsstaterna och 

tillämpningen av den lever upp till de krav som ställs enligt konventionen. Utredarna menade 

dock att staterna har givits en möjlighet att utifrån det egna landets kultur och rättstradition 

utforma lagstiftningen. Lagstiftningen behöver med andra ord inte vara utformad på ett visst 

sätt för att uppfylla konventionens krav. Utredarna ansåg därför att Europadomstolens 

uttalande om kriminalisering och lagföring av varje sexuell handling som skett utan samtycke, 

även om offret inte gjort fysiskt motstånd, endast utgjorde ett slags standard på området. 

Utredarna undersökte även vad som gällde andra, förutom Europakonventionen, för Sverige 

viktiga internationella åtaganden på området. Utredarna nämnde bl.a. att Romstadgan för 

Internationella brottmålsdomstolen, FN-konventionen om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av 

våld mot kvinnor och våld i hemmet, inte angav närmare hur medlemsstaternas lagstiftning på 

sexualbrottsområdet bör regleras. Utredarna slog efter detta fast, att Sverige inte behöver 

utforma sin nationella lagstiftning på ett visst sätt för att uppfylla sina internationella 

åtaganden, och att Bulgariendomen inte innebär någon förpliktelse för Sverige att utforma 

lagstiftningen beträffande sexualbrott på ett visst bestämt sätt. Inte heller till följd av andra 

internationella åtaganden på området finns det en sådan skyldighet. Utredarna slog dock fast 

att den svenska lagstiftningen på området, för att leva upp till Europakonventionens krav, bör 

täcka varje sexuell handling som skett utan samtycke även om offret inte gjort fysiskt 

motstånd. Lösningen på detta föreslog utredarna vara att tillämpningsområdet för 

våldtäktsbrottet skulle utvidgas, som tidigare nämnts, så att det skulle bli straffbart att med en 

person genomföra ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig 

med samlag, genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, 

allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 

störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt 

situation. Utredarna menade att den föreslagna utvidgningen skulle innebära att de 

konstaterade bristerna skulle åtgärdas, och att den svenska sexualbrottslagstiftningen med den 
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nämnda utvidgningen, skulle leva upp till den standard som Europadomstolen i 

Bulgariendomen angett på området.
103

 
 

Sammanfattningsvis ansåg utredarna att det saknades tillräckliga skäl att införa den av 

utredningen föreslagna straffbestämmelsen om sexuellt övergrepp, varpå utredningens förslag 

avslogs.
104

 Utredarna fann inte att Bulgariendomen innebar någon förpliktelse för Sverige att 

utforma lagstiftningen beträffande sexualbrott på visst bestämt sätt, men att det måste vara 

möjligt att bestraffa varje sexuell handling som skett utan samtycke (artikel 3 och 8 i 

Europakonventionen). Slutligen ifrågasatte utredarna om Sveriges nuvarande lagstiftning och 

praxis fullt ut uppfyllde Europakonventionens krav, men att utvidgningen av BrB 6 kap. 1 § 

om inte annat borde medföra detta.
105

  

 

7.5. Sex och samtycke 
En av kritikerna till samtyckesregleringen är Petter Asp. Med sitt arbete Sex och samtycke

106
 

inriktade han sig mer på de lagtekniska detaljerna och rättsdogmatik, och kritiserade 

Leijonhufvuds utredning och dess slutsatser som han ansåg utelämnat detta.
107

 Bland annat 

menade han begreppet ”samtycke” måste definieras tydligare och avgränsas mot vad som 

anses utesluta att ett ”särskiljande samtycke”
108

 förelegat.
109

 Asp uttryckte ett behov av 

stadgande av legaldefinition av vad som anses utgöra sex utan samtycke, om regeringen 

skulle välja att införa Lejonhuvuds förslag. Som ett andra alternativ ansåg Asp ett införande 

av sex utan samtycke som ett komplement till den nuvarande regleringen.
110

 Två nämnvärda 

skillnader mellan Asps och Leijonhufvuds ståndpunkter är vad straffrättens roll bör vara, samt 

vad det egentliga skyddsintresset är. Asp argumenterade starkt för människors rätt till sex
111

, 

medan Leijonhufvud menade att det viktigaste är att skydda människor från att bli sexuellt 

utnyttjade/våldtagna.
112

 Båda ansåg dock att den sexuella självbestämmanderätten är 

avgörande, även om de synes tolka begreppet på olika sätt. Leijonhufvud argumenterade för 

en slags negativ rättighet att inte bli våldtagen som det starkaste och mest skyddsvärda, där 

straffrätten spelar en ingripande roll. Asp argumenterade för sex som en positiv rättighet för 

människor, och menade att lagen inte ska vara för ingripande och begränsa människors 

sexualitet och privatliv.
113

  

 

Asp diskuterade även i sitt arbete Bulgariendomens betydelse för det svenska rättsväsendet. 

Han argumenterade för att Bulgariendomen varken medför ett krav på förändring av den 

svenska sexualbrottslagstiftningen eller att den avgör hur en reformerad sådan bör utformas. 

Europadomstolens domar uttrycker inte hur ett problem ska lösas av en stat, utan föreskriver 

enbart icke acceptabla sätt att genomföra det på, d.v.s. en minimistandard. Vad gäller 

tillämpningen av lagstiftningen, menade Asp att det inte är lagstiftningen i sig som är central 

för att avgöra om en stat lever upp till sina konventionsåtaganden. Med detta menade han att 

Europadomstolen noggrant undersökte hur bulgariska myndigheter agerat och tillämpat lagen 
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i det berörda rättsfallet. Han menade att domstolen lämnar öppet för var stat att utforma 

lagstiftningen, och att problemet inte ligger i själva utförandet utan i agerandet.
114

 Asp 

menade med detta att sexuella gärningar som konstituerar brott kan klassificeras på olika vis i 

olika rättssystem. För att avgöra om svensk lagstiftning uppfyller den minimistandard som 

Europadomstolen föreskriver genom Bulgariendomen, bör man studera hela BrB 6 kap. och 

inte enbart 6 kap. 1 § där rekvisiten för våldtäkt föreskrivs. Vidare framhöll Asp att begreppet 

”samtycke” behöver definieras, avgränsas och fyllas ut av normer.
115

 Slutligen kan nämnas att 

Asp var av uppfattningen att det kan finnas en risk att en samtyckeslagstiftning skulle kunna 

leda till färre fällande domar, då detta skulle kunna leda till alternativhypoteser från den 

misstänkte gärningsmannen.
116

  

 

8. Diskussion  
 

Reglering av brott och straff kan sägas vara ett uttryck för sin tid och speglar det samhälle 

som inrättat den. Detta gäller inte minst sexualbrotten, som rör det mest privata och innefattar 

djupa ingrepp i den personliga integriteten. Det sker en ständig förändring inom området 

jämställdhet och sexualitet, vilket ställer mycket höga krav på lagstiftare och tillämpare. För 

att kunna få den nödvändiga legitimiteten måste den gällande rätten spegla och tydligt 

markera våra gemensamma, grundläggande värderingar på området. Samhället ser långt ifrån 

detsamma ut nu som det gjorde när BrB 6 kap. 1 § inrättades. Idag har sociala medier en stor 

och betydande roll för vårt sociala samspel med vår omvärld. Vi använder det för 

kommunikation, för arbete och utbildning, som informationsbas m.m., och präglas i och med 

detta dagligen av mediernas syn på sexualitet och jämställdhet. Med detta sagt kan man fråga 

sig om den gällande rätten verkligen återspeglar en samtida syn på brottslighet inom detta 

område.  

 

Både Leijonhufvud och Ekdahls utredningar redovisar, bl.a. genom praxisgenomgång, 

svårigheterna när det gäller att lagföra sexualbrottslingar. Oavsett om lagstiftningen skulle 

förbli den gamla eller utvidgas till att innehålla en samtyckesreglering, finns det stor 

anledning att tro att problematiken inte skulle försvinna. Mycket av problematiken ligger 

troligtvis i att dessa brott ofta sker mellan två personer i den privata sfären, där brottsoffrets 

berättelse i många fall utgör det enda bevismedlet. Ord-mot-ord-situationer hör med andra ord 

inte till ovanligheten vid dessa brott. Offrets sexuella integritet begränsas ofta i brist på 

motstånd, vilket tycks utgöra en del av de normer som skapats i den gällande rätten. Jeffners 

utredning m.fl., visar på att en tjej alltid måste agera klanderfritt och ha ett fläckfritt förflutet. 

Ett nej räcker inte, det krävs något mer.  

 

Problematiken med bevisning kan inte sägas utgöra ett giltigt argument för att inte ändra 

lagstiftningen, då det även idag råder bevissvårigheter om än under andra förhållanden. Ett 

exempel på lagstiftning med en problematik kring bevisning kan nämnas sexköpslagen. 

Denna har dock, trots sin problematik, haft en betydande normerande roll i Sverige. Sverige 

anses med denna lagstiftning som ett föregångsland runt om i världen. Effekten av 

lagstiftarens normgivande signaler bör därmed inte underskattas.   

 

BrB 6 kap. 1 § har som tidigare nämnts, genomgått ett flertal förändringar sedan dess 

inrättande, troligtvis mycket på grund av att kvinnors rättigheter i allmänhet har förstärkts. 
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Den gällande rätten på området kan därmed sägas vara elastisk och i samspel med övriga 

politiska förändringar i samhället, där kvinnans rättigheter på flera områden tidigare varit 

begränsade till fördel för mannen. Det kan ifrågasättas om det inte enbart är ett utslag av 

konservatism att behålla begreppet våldtäkt av tradition, då syftet med lagregeln är att reglera 

just verkliga förhållanden. Lagen bör aldrig vara autonom eller statisk, istället borde den 

eftersträva att i takt med samhällsutvecklingen anpassas efter (eller helst med) den för att få 

en reell betydelse.  

 

Våldtäktsbrott är, till skillnad från annan brottslighet, ett brott som i huvudsak är begånget 

mot kvinnor genomfört av män. I ett genusrättsvetenskapligt perspektiv kan frågan ställas om 

lagen eventuellt skulle se annorlunda ut om det var ombytta roller mellan offer och 

gärningsman. Det är i alla fall en intressant tanke, om det skulle vara lättare att få igenom en 

samtyckesreglering, om det var en kvinna som var gärningsman och inte det omvända. 

Ytterligare en intressant fråga är om det möjligtvis är mer än en tillfällighet att i stort sett alla 

samtyckesförespråkare är kvinnor, medan kritikerna ofta är män? Utan att förminska kvinnor 

som grupp, kan även tilläggas att majoriteten av de som utför brotten har ett fysiskt överläge, 

vilket skulle kunna vara en eventuell förklaring i de fall då offret inte valt att göra verbalt eller 

fysisk motstånd. Denna fråga, kopplat till begreppet ”frozen-fright”, kan därmed sägas ha en 

inte obetydlig roll i samtyckesdebatten.  

 

Tittar man på Jordbrofallet är det uppenbart att lagen innehåller luckor som behöver täppas 

till, vilket även hovrätten nämner i sina domskäl. Det synes svårt att tro att gärningsmännen i 

fallet skulle kunna ge en trovärdig förklaring till hur ett samtycke blivit till, då kvinnan var 

passiv, avtrubbad, led av sömnlöshet, alkoholpåverkan och inte hade någonstans att ta vägen 

m.m. För att åtgärda problemet med detta är det nödvändigt att kraven sänks ytterligare, vilket 

skulle innebära att det straffbara området skulle utvidgas och att rättstillämparen skulle få ett 

mer handfast verktyg att utgå ifrån vid tillämpningen av gråzonen mellan vad som är frivilligt 

och ofrivilligt.  

 

Det ligger i allas vårt intresse att rättsväsendet fullföljer sin uppgift att skapa förutsättningar 

för att få fram en så fullständig och riktig bild av händelsen som möjligt, detta utan att göra 

avkall på en respektfull behandling som alla parter har rätt att kräva. Vårt moderna 

demokratiska samhälle ställer höga krav på att individens självbestämmanderätt respekteras, 

oavsett hur lagstiftningen är utformad. Med detta följer att varje individ har frihet att själv 

bestämma över sin kroppsliga och sexuella integritet. Straffrättens roll i detta avseende måste 

därmed anses vara att skydda människor från påtvingade sexuella handlingar. Att ändra 

begreppet "våldtäkt" till att innebära mer än vad det gör idag innebär en risk för att begreppet 

urvattnas, vilket inte kan anses vara önskvärt. En modernisering enligt Leijonhufvuds förslag 

"sexuellt utnyttjande" kan därför vara ett alternativ för att öka skyddsintresset. Ändringen 

innebär en kriminalisering av handlingar som idag faller utanför lagen, men att fall som 

innefattar "tvång" och "våld" fortfarande ska ses som "våldtäkt". Detta förslag skulle 

eventuellt kunna vara ett hjälpande verktyg i en allt mer mediebaserad värld, och eventuellt 

kunna forma och förändra attityder kring sexualitet till ett mer önskvärt sätt. Lagstiftning om 

samtycke och frivillighet finns redan i andra lagrum än BrB 6 kap. 1 §, och kan därför inte 

sägas vara ett kontroversiellt ingrepp, då bevisbördan fortfarande ligger hos åklagaren. 

Genom en sådan lagändring skulle det eventuellt ske en attitydförändring där ett nej inte är 

förhandlingsbart och ett samtycke alltid måste finnas till fördel för den sexuella och 

kroppsliga integriteten. 
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Både Leijonhufvud och Asp betonar den sexuella självbestämmanderätten som 

skyddsintresse. Därefter kan sägas att deras likheter går isär. Asp menar att rätten till sex ska 

väga tyngst, med en straffrätt som inte ingriper för mycket i människors privatliv. 

Leijonhufvud menar tvärt emot detta att det behövs ett utökat skydd för den sexuella 

självbestämmanderätten, med en ingående straffrätt på området som betonar parternas 

samtycke vid sex. Idag ser statistiken på området allt annat än positiv ut, med kraftigt ökade 

anmälningar utan att åtalsfrekvensen och lagföringarna följt med i samma utveckling. Både 

gärningsmän och offer är allt yngre, och det finns tydliga indikationer på att synen på 

sexualitet bland unga har förvrängts. "Tjat-sex" är numera ett vedertaget begrepp, en handling 

som i dagsläget inte är kriminaliserad, men som kan tänkas ge ungdomar en felaktig bild av 

sexualitet och uppmuntra till ett icke önskvärt beteende. Dagens lagstiftning synes därmed 

inte ha skapat en tillräckligt normgivande effekt på vad en sund sexuell samvaro är. 

 

Införandet av en samtyckesreglering skulle förhoppningsvis leda till att fler fall av sexuella 

kränkningar skulle bli beivrade och lagförda, d.v.s. öka antalet fällande domar. Detta får anses 

speciellt viktigt för offret, då det således ökar offrens möjligheter till att bli trodda samt att få 

upprättelse, vilket i bästa fall skulle kunna ha en rehabiliterande effekt för densamme. 

Samtyckesregleringen passar särskilt väl in i situationer i gråzonen, där kvinnan många 

gånger löper stor risk för att bli ifrågasatt och därmed inte trodd. Vidare skulle införandet av 

regleringen troligtvis även fungera preventivt ur ett gärningsmannaperspektiv. Detta genom 

att attityder och normer kring sexualitet och acceptans förmodligen skulle förändras.   

 

Precis som Asp, regeringen m.fl. anfört, finns det dock vissa svårigheter med en 

samtyckesbaserad lagstiftning. Först kan nämnas Asps kritik om att samtycke är ett till synes 

vagt utformat begrepp som behöver fyllas ut med normer, d.v.s. att begreppet i sig är 

svårdefinierat och behöver en tydlig definition. Kanske kan denna problematik eventuellt 

vändas om till en fördel, då lagstiftare med detta har möjlighet att börja på ett "blankt papper" 

och förändra samt påverka såväl synen på sexuell integritet som synen på sexualitet. 

Avgränsningsproblem är dock något som inte borde vara ett allt för stort hinder, då det är en 

nödvändighet vid införandet av alla nya lagar. Tyvärr kan dock ett vagt begrepp, om det inte 

specificeras tydligt, leda till tolkningssvårigheter. Om det straffbara området blir 

svåravgränsat, försvårar det förutsebarheten, och i värsta fall skulle detta kunna äventyra 

rättssäkerheten i och med att domstolen får en möjlighet att godtyckligt definiera i vilken 

situation ett samtycke kan anses vara rimligt. När det gäller rättssäkerheten så måste de 

tänkbara konsekvenserna noga övervägas. Detta kan vara något som samtyckesutredningarna 

skulle behöva utreda ytterligare, då de endast hänvisat till åklagarens bevisbörda.   

 

Förslaget med samtyckesregleringen kan sägas vara instiftad med ett antal brister i frågan om 

den tilltalades rättssäkerhet, bl.a. genom dess vaga rekvisit för ansvarsgrund samt att 

utredningen inte på ett tillfredställande sätt rett ut vissa otydligheter. För att ett rättssamhälle 

ska anses inneha hög rättssäkerhet, gäller att lagstiftningen är tydlig med vilka handlingar som 

är straffbara och vilka premisser som leder till ansvar. Vidare har det framförts kritik mot att 

lagregleringen eventuellt skulle innebära att offret ges större trovärdighet gentemot 

rättsväsendet, detta genom en eventuell utgångspunkt i offrets vittnesmål. Leijonhufvud 

motsäger sig denna kritik och menar att bevisbördan fortfarande ligger hos åklagaren. Skulle 

dock regleringen få denna konsekvens, innebär det att den skulle gå emot principen in dubio 

pro reo (hellre fria än fälla). Att offret ges större trovärdighet kan sägas vara eftersträvbart vad 

gäller sexualbrott, då det finns både praxis och andra undersökningar som pekar på att många 

offer har fått utstå hård kritik vid sitt agerande både före och efter övergreppet. Så länge inte 
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rättsväsendet enbart utgår från att målsägande talar sanning och att den tilltalade är skyldig, 

kan detta m.a.o. vara en fördel.  

  

Samtyckesregleringen har som tidigare nämnts motiverats bl.a. på grund av dess förbättringar 

för offrets ställning i processen vad gäller den sexuella integriteten samt skyddsintresset. 

Däremot riktas kritik av Asp, regeringen m.fl. om att en samtyckesreglering eventuellt skulle 

kunna leda till ett ökat fokus på offret i en negativ mening, där offrets agerande före 

övergreppet skulle spela en avgörande roll. Regleringen skulle då få motsatt effekt för den 

sexuella integriteten. Sett till Stureplans- och Jordbrofallen, kan det finnas viss anledning att 

tro att kvinnan inte skulle få en bättre position vid införandet av en samtyckesreglering. Även 

om den tilltalade har en viss förklaringsbörda, ligger bevisbördan på åklagaren. Detta innebär 

dock inte per se att målsägandes agerande måste utredas, men att det kan vara svårt för 

gärningsmannen att hävda en rimlig förklaring till ett samtycke utan att förhålla sig till hur 

kvinnan agerat vid tillfället. Med detta sagt kommer kvinnan m.a.o. att behöva förklara hur 

hon förhållit sig till den tilltalades försvar, hennes agerande vid övergreppet kommer troligtvis 

därmed att stå i centrum. 

 

Gällande kritiken om att det är önskvärt att behålla en gemensam nordisk rättstradition, kan 

detta knappast sägas utgöra en relevant kritik i frågan om samtyckesregleringens lämplighet. 

Vidare kan inte brottsbalkens systematik sägas vara en relevant kritik rörande 

lämplighetsfrågan. Det som däremot får anses relevant är argument om sexuell integritet, 

självbestämmanderätt och rättssäkerhet. Det är uppenbart att det idag finns ett tydligt "glapp" 

i den gällande rätten, med fall där ofrivilliga sexuella handlingar täcks av lagstiftningen p.g.a. 

bristen på våld, hot eller att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Dessa ofrivilliga 

handlingar innebär givetvis en stor kränkning av såväl den kroppsliga integriteten så som den 

personliga integriteten. Förslaget om en samtyckesreglering skulle förhoppningsvis täcka 

dessa fall. 

 

Ytterligare ett argument som framkommit mot en samtyckesreglering är att regleringen skulle 

kunna leda till sexualmoralism. Asp framhåller att den gällande rätten inte bör vara allt för 

ingripande, till förmån för människors rätt till sex samt att sex ser olika ut från person till 

person. Regleringar bör därmed inte ingripa allt för mycket i människors privatliv. 

Stureplansfallet kan exemplifiera detta genom den kritik som uppstod i samband med 

domarna om att det inte kunde anses som rimligt att samtycka till våldsamt sex. I fallet hade 

kvinnan tidigare samtyckt till våldsamt sex med de båda gärningsmännen. Frågan är då, i ett 

samtyckesperspektiv, hur ett samtycke kan bli till under dessa premisser och vad exakt som 

ska kunna gå att samtyckas till. Frågan bör även ställas om en del av problematiken inte ligger 

i den patriarkala domstolskulturen och om en samtyckesreglering verkligen skulle kunna 

förändra den. Upplysningsarbete genom utbildning inom sexualkunskap och jämställdhet för 

rättsväsendets tjänstemän skulle eventuellt kunna skapa bättre förutsättningar vid bemötande 

av brottsoffer och gärningsman.  

 

Av det som framkommer synes det svårt att tro att det föreligger ett tvång för svensk del att 

införa en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning enligt Europadomstolen och 

Bulgariendomen. Detta eftersom att Europadomstolens domar inte synes innebära en 

skyldighet om att lagstifta på specifikt sätt för att inte bryta mot konventionens krav, utan att 

det avgörande är på vilket sätt en stat i praktiken väljer att tillämpa straffbestämmelserna. 

Rättsläget har genom de senaste revideringarna definitivt blivit bättre, speciellt genom 2013 

års utvidgande reglering med ”särskilt utsatt situation” för den gällande rätten.  Däremot kan 

man ställa sig frågan om Sverige som rättsstat inte skulle tjäna på att följa 
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sexualbrottsutredningen rekommendation om ett samtyckesbaserat komplement till 

våldtäktsparagrafen, d.v.s. ”sexuellt utnyttjande”, då detta skulle kunna säga sig täcka ett antal 

luckor i gällande rätten. Införandet skulle troligtvis innebära en viktig normerande effekt på 

lång sikt för den sexuella jämställdheten och självbestämmanderätten. Däremot synes det vara 

av betydande vikt att det görs en ny och bredare utredning av samtyckesregleringen där 

begreppet ”samtycke” ges en klar och tydlig definition, så att tolkningssvårigheter och 

godtycklighet kan undvikas. Genom att erbjuda tydliga svar på dessa frågor elimineras 

förhoppningsvis problematiken och kritiken kring förutsebarhet och rättssäkerhet, vilket 

förmodligen skulle innebära att riksdagen då skulle få svårt att rösta ner ett förslag om en 

eventuell samtyckesreglering.  
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