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Sammanfattning 
Den 1 april 2005 infördes som resultatet av en total översyn av 
sexualbrotten ett helt reviderat 6 kapitel i BrB. Inför lagändringen hade en 
diskussion bl. a. förts om att ta bort kravet på tvång i våldtäktsbestämmelsen 
och ersätta det med ett krav på bristande samtycke. En sådan förändring 
gjordes inte med motivering att det skulle innebära en återgång till en 
fokusering på offrets handlingar innan och under övergreppet samt att 
svensk rätt i praktiken redan utgår från offrets bristande samtycke vid 
prövningen av våldtäkt.  
 Föreliggande studie utreder hur (bristande) samtycke definieras vid 
sexuellt umgänge och huruvida svensk rättspraxis utgår från offrets 
bristande samtycke som grund för straffansvar vid prövning av våldtäkt. 
Därefter analyseras vilken syn på offrets sexualitet som produceras och 
reproduceras genom diskurser i gällande rätt och rättstillämpning.  
 Slutsatserna blir att bristande samtycke bestäms av offrets aktiva 
viljeyttringar och att domstolarnas bedömning av offrets samtycke utgör en 
central del av prövningen, men att bristande samtycke utan inslag av tvång 
inte leder till straffansvar för våldtäkt. Domstolarnas fokusering på offrets 
viljeuttryck producerar en bild av offrets sexualitet där det aktiva motståndet 
och protesterna karaktäriserar det ofrivilliga samlaget medan det frivilliga 
samlaget som spegelbild karaktäriseras av passivitet. P.g.a. det 
könsperspektiv som kan anläggas på våldtäktsbrottet innebär detta även en 
reproduktion av synen på den kvinnliga sexualiteten som passiv.  
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Förkortningar 
art.  artikel 
BrB  Brottsbalken   
HD  Högsta domstolen 
HovR  Hovrätt(en) 
Kap.  Kapitel 
Konventionen  Europeiska konventionen den 4 nov. 1950 om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna  

Prop.  Proposition  
SOU  Statens Offentliga Utredningar 
SKL  Statens kriminaltekniska laboratorium 
st.  stycke        
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Ett antal uppmärksammade rättsfall har satt sexualbrotten i fokus för den 
politiska och mediala debatten. Rättsystemets hantering av våld och sexuella 
övergrepp mot kvinnor har utsatts för kraftig kritik. En stor andel av kritiken 
har handlat om hur offret för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp 
behandlas i förloppet från anmälan till dom. En kommitté tillsattes 1998 
med uppgift att göra en fullständig utvärdering av sexualbrotten i 6 kap. 
BrB. Kommitténs förslag fick till stor del genomslag i den lagändring som 
genomfördes den 1 april 2005. Diskussionen kom då att främst med 
anledning den s.k. Bulgariendomen i Europadomstolen bl.a. att handla om 
huruvida våldtäktsbrottet borde konstrueras med krav på bristande samtycke 
istället för tvång. Kommitténs förslag blev att bibehålla kravet på tvång. 
Regeringen delade kommitténs uppfattning och resultatet blev istället att 
kravet på tvång uttunnades i den nya lagstiftningen. Motiveringen bestod 
huvudsakligen av två argument. Dels argumentet att prövningen i svensk 
rätt egentligen redan utgick från offrets bristande samtycke och därmed var 
förenlig med Europakonventionen och dels argumentet att en sådan 
förändring skulle innebära en ökad negativ fokusering på offrets beteende i 
samband med övergreppet.1  
 

1.2 Syften, frågeställningar och avgränsningar 

1.2.1 Syften och frågeställningar 

Utifrån den bakgrund som redovisats ovan är det min avsikt att närmre 
undersöka hur frågan om offrets (bristande) samtycke behandlas i svensk 
rätt. Då jag i min uppsats kommer att använda mig av två olika metoder 
ryms det egentligen två syften inom uppsatsens ramar. Uppsatsens första 
syfte är att med rättsdogmatisk metod utreda gällande rätt avseende 
samtycke vid våldtäkt. De frågor jag då ställer mig är: 
 

- Hur definieras (bristande) samtycke vid sexuellt umgänge? 
- Utgår svensk rättspraxis från offrets bristande samtycke som grund 

för straffansvar vid prövning av våldtäkt? 
 
Uppsatsens andra del bygger på diskursanalytisk metod med syftet att utreda 
frågan: 

- Hur produceras och reproduceras offrets sexualitet i gällande rätt 
och rättstillämpning?  

 
                                                 
1 Prop. 2004/05:45 s. 26  

 3



1.2.2 Avgränsningar 

Jag kommer i min uppsats att behandla brottet våldtäkt som återfinns i 6:1 
BrB och därmed endast behandla brott mot vuxna. Delvis p.g.a. att 
uppsatsen annars skulle bli alltför omfattande, men främst beroende på att 
våldtäkt mot barn nu enligt svensk lag är ett brott som är konstruerat med ett 
objektivt straffansvar. Detta medför att offrets samtycke inte har relevans 
för den rättsliga prövningen på samma sätt som vid brott mot vuxna. Brottet 
våldtäkt mot barn, som efter lagändringen regleras i 6:4 BrB, kommer därför 
inte alls att beröras. Det innebär även att jag kommer lämna de våldtäktsfall 
bedömda enligt den gamla lagstiftningen som avser övergrepp begångna 
mot barn utanför uppsatsen. Med vuxna avses personer över 15 år i enlighet 
med den gräns lagstiftaren satt för sexuellt umgänge överhuvudtaget. 
Åldersgränsen diskuterades av 1998 års sexualbrottskommitté i förhållande 
till FN:s barnkonvention som sätter gränsen vid 18 år. Kommittén ansåg 
dock att den nuvarande gränsen på 15 år bör kvarstå.2

 Efter lagändringen kom våldtäktsbrottet att utvidgas till att omfatta 
även en del av den tidigare bestämmelsen om sexuellt utnyttjande i 6:3 BrB. 
Sådana fall omfattas nu av 6:1 2st BrB. Då inget av målen under den här 
aktuella tidsperioden berör våldtäktsparagrafens 2st kommer jag att i princip 
lämna den problematik som där aktualiseras utanför uppsatsen. 
 Uppsatsen innehåller av utrymmesskäl ingen rättshistorisk redogörelse 
utan behandlar bara reglering och bedömning av våldtäktsbrottet sedan 
brottsbalkens införande 1965. 
 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

1.3.1 Ett konstruktionistiskt angreppssätt 

Ett socialkonstruktionistiskt3 angreppssätt innebär en grundläggande 
förståelse av verkligheten som existerande i sin konkreta form först då vi 
människor uppfattar den. Psykologen Vivien Burr sammanfattar 
socialkonstruktionismen i fyra punkter. Den första punkten tillbakavisar 
idén om objektivt ”sann” kunskap. All kunskap ses istället som beroende av 
våra perspektiv och intressen. I den andra punkten beskrivs vår förståelse av 
verkligheten som en produkt av historiskt och kulturellt specifika 
föreställningar om världen. Vår kunskap och vårt sätt att förstå verkligheten 
är en kulturell produkt och innehåller därmed inte med nödvändighet ett 
större mått av sanning än andra sätt att förstå världen. Den tredje punkten 
berör kunskap som skapad i vardaglig interaktion mellan människor. Sociala 
processer producerar och upprätthåller kunskap som därmed inte utgör 
någon objektiv sanning utan istället är resultatet av ständigt pågående 
                                                 
2 SOU 2001:14 s. 109 och 112-113 
3 Begreppet ”socialkonstruktionism” är i vissa sammanhang utbytbart mot 
”socialkonstruktivism”. Jörgensen & Phillips använder dock ”socialkonstruktionism” för 
att inte få positionen förväxlad med Piagets konstruktivistiska teori. Se Jörgensen & 
Phillips 2000/1999:11 not 4.  
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interaktioner. Därför är alla former av social interaktion, framför allt de 
språkliga, av intresse för socialkonstruktionistisk teori. Den fjärde punkten 
tar upp sambandet mellan kunskap och social handling. Vårt sätt att uppfatta 
världen innebär att vissa handlingar framstår som naturliga och normala, 
medan vi tar avstånd från andra som oacceptabla. Det innebär att vårt sätt att 
handla förutsätter viss kunskap. Konstruktionen av kunskap får därmed 
konkreta sociala konsekvenser.4

 

1.3.2 Ett könsperspektiv 

Det kan numera inte betraktas som kontroversiellt att anlägga ett 
könsperspektiv på förståelsen av brottet våldtäkt och andra sexuella 
övergrepp. Tvärtom är det ett angreppssätt som har stöd i flera rättskällor. 
Även om sexualbrotten nu fått en könsneutral utformning har de fortfarande 
en tydlig relation till kön. I förarbetena till tidigare gjorda ändringar på 
området benämns våldtäkt som ett ”extremt exempel på den obalans som 
råder i maktförhållandet mellan könen”.5  

Könsaspekten och ett feministiskt perspektiv är även grundläggande 
för mitt uppsatsarbete och de frågor jag ställer mig. Det betyder att jag i mitt 
förhållningssätt till våldtäktsbrottet utgår från en förståelse av könens 
sexualitet som kopplad till maktstruktur och könsrollsbunden kontext. Detta 
perspektiv genomsyrar uppsatsen även där detta inte tydligt framgår av 
texten. Jag ansluter mig här till synen på feminismen som ett kritiskt 
perspektiv med syfte att förändra, blottlägga och förändra de maktstrukturer 
som är knutna till kön.6

 

1.4 Metod  

1.4.1 Rättsdogmatisk metod  

Jag använder i uppsatsen två olika metoder. För att komma fram till en 
straffrättslig definition av samtyckets innebörd vid prövningen våldtäkt 
använder jag en traditionell rättsdogmatisk metod. Användandet av en 
rättsdogmatisk metod innebär ett försök att fastställa gällande rätt avseende 
en viss fråga med hjälp av rättskällorna. Dessa består av förarbeten, lagtext, 
doktrin och praxis. Rättskällornas innehåll tolkas och systematiseras sedan 
för att sammanställas i en analys av gällande rätt.  
 

                                                 
4 Jörgensen & Phillips 2000/1999:11 med hänvisning till Burr 1995:2ff 
5 SOU 1995:60, s.51 
6 Se Lindén och Milles (red.) 1995:9 
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1.4.2 Diskursanalytisk metod 

Med utgångspunkt i ett konstruktionistiskt angreppssätt och utifrån det ovan 
beskrivna kritiska könsperspektivet kommer jag att förutom rättsdogmatisk 
metod i min analys av rättsfallen använda en diskursanalytisk metod.  
 Undersökningar byggda på diskursanalys har de tre gemensamma 
utgångspunkterna att de vilar på socialkonstruktionistisk grund, att de utgår 
från att språket förmedlar verkligheten och från att subjekt skapas i 
diskurser.7 Självklart kan dock diskursanalytiska undersökningar 
genomföras på många olika sätt och utifrån delvis olika perspektiv.  
 Då min ambition inte är att förhålla mig politiskt neutral, utan snarare 
att inta ett kritiskt perspektiv och synliggöra de strukturella skillnader 
mellan könen som framkommer genom materialet, närmar mitt angreppssätt 
sig den kritiska diskursanalysen. Denna identifieras av diskursanalytikern 
Norman Fairclough som en egen riktning främst genom följande fem 
gemensamma drag: 
  

- Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis 
lingvistisk-diskursiv karaktär, vilket innebär att det finns 
samhälleliga fenomen som inte är diskursivt konstruerade. 

- Diskurs både konstituerar den sociala världen och konstitueras av 
andra sociala praktiker; diskurs står i ett dialektiskt förhållande till 
andra sociala dimensioner. 

- Språkbruk skall analyseras i sitt sociala sammanhang. 
- Diskurs fungerar ideologiskt. 
- Kritisk diskursanalys gör inte anspråk på att vara politisk neutral 

utan som ett kritiskt angreppssätt med ett politiskt engagemang för 
social förändring.8 

 
Den kritiska diskursanalysen fokuserar både på de diskursiva praktiker som 
konstruerar sociala subjekt, sociala relationer (även maktrelationer) och den 
betydelse konstruktionerna kan få för en viss social grupps intressen. Syftet 
bakom den kritiska diskursanalysen är att bidra till att utjämna 
maktförhållandena genom att klarlägga den diskursiva praktikens roll i 
upprätthållandet av den sociala världen och de ojämlika relationer som ingår 
i den.9  
 Enligt Fairclough skall en diskursanalys fokusera på de två 
dimensioner han identifierar som den kommunikativa händelsen och 
diskursordningen. Med kommunikativ händelse avses ett fall av språkbruk 
såsom exempelvis en tidningsartikel, medan en diskursordning är summan 
av de diskurstyper som används inom en social institution eller social 
domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer. Exempel på 
diskursordningar kan vara diskursordningen på ett bestämt sjukhus, men 
även hela sjukvårdssystemets diskursordning. Förhållandet mellan de 

                                                 
7 Jörgensen & Phillips 2000/1999:11-25 
8 Ibid:67ff med hänvisning till Norman Faircloughs karakteristik av angreppssättet i 
Fairclough & Wodak 1997:271ff. För vidare utveckling  av begreppen se kap. 2 nedan. 
9 Ibid:69 
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kommunikativa händelserna och diskursordningarna ser Fairclough som 
dialektiskt. Diskursordningar är en form av system där kommunikativa 
händelser inte enbart reproducerar diskursiva ordningar utan även kan 
förändra dem genom ett kreativt användande av språket. På så sätt är 
diskursordningen en form av system som både formar och formas av 
specifika fall av språkbruk. Genom att diskurser artikuleras på nya sätt kan 
gränser förändras både inom diskursordningen och mellan olika 
diskursordningar. Kreativa diskursiva praktiker som blandar diskurstyper på 
nya sätt kan både indikera och driva på en diskursiv och därmed 
sociokulturell förändring. Konventionella diskursiva praktiker däremot 
indikerar och upprätthåller den dominerande diskursordningen och därmed 
den rådande sociala ordningen.10  
 Fairclough presenterar en tredimensionell modell att använda vid 
kritisk diskursanalys. Vid en analys av en kommunikativ händelse skall alla 
tre dimensionerna dras in. Man skall då se på textens egenskaper, den 
diskursiva praktiken och den diskursiva praktikens konsekvenser för den 
sociala praktiken.11  
 Diskursanalysen fokuserar inte på att fastställa gällande rätt eller 
studera utgången i ett särskilt mål utan på att genom närläsning identifiera 
återkommande mönster som bildar diskurser. Jag kommer i ett första led 
göra en textanalys av gällande rätt avseende samtycket som fastställts 
genom den rättsdogmatiska metoden. Materialet för textanalysen är således 
lagtext, förarbeten, doktrin och praxis. Utifrån textanalysen av gällande rätt 
lyfter jag fram dominerande diskurser. Eftersom dessa diskurser i stor 
utsträckning utgör en grund för hur hovrättsdiskurserna produceras kan de 
ses som den diskursiva praktikens nivå. I ett andra led kommer jag att 
identifiera diskurser i domar från Hovrätten i Skåne och Blekinge under 
2005 för att se hur dessa reflekterar diskurserna i det som definieras som 
gällande rätt. Analysen av hovrättsdomarnas dominerande diskurser 
befinner sig indirekt på den sociala praktikens nivå då dessa återreflekterar 
den diskursiva praktiken så att den får betydelse för konstruktionen av 
sociala relationer. 
  

1.5 Material 

1.5.1 Doktrin, lagtext och förarbeten 

Jag har som grund för den rättsdogmatiska undersökningen främst använt 
mig av förarbeten, doktrin och lagtext avseende våldtäktsbrottets lydelse 
såväl innan som efter den 1 april 2005. Som relevant doktrin har bl.a. Nils 
Jareborgs Allmän kriminalrätt och Ulrika Anderssons avhandling Hans 
(ord) eller hennes? varit av central betydelse.  
 

                                                 
10 Jörgensen & Phillips 2000/1999:73ff 
11 Ibid:42f 
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1.5.2 Domstolsavgöranden 

Jag har undersökt HD-avgöranden avseende åtal för våldtäkt sedan 
brottsbalkens införande 1965 t.o.m. år 2005 samt avgöranden från Hovrätten 
över Skåne och Blekinge under 2005. Jag har under den aktuella 
tidsperioden funnit 8 relevanta hovrättsfall.  
 Undersökningen behandlar avgöranden i våldtäktsmål, mål om grova 
kvinnofridsbrott och fridsbrott. I avgöranden där saken rubricerats som 
grova kvinnofridsbrott och fridsbrott har jag endast behandlat åtalspunkter 
avseende våldtäkter mot vuxna.  
 Min undersökning avseende praxis från hovrätten avser år 2005 då 
hela 6 kapitlet BrB reformerades och en delvis förändrad 
våldtäktsbestämmelse infördes fr.o.m. den 1 april. Då jag endast behandlar 
avgöranden från hovrätten inträder dock en viss förskjutning i tid. De domar 
jag undersökt rör därför även gärningar begångna innan lagändringen som 
därför är bedömda enligt den gamla lagstiftningen. Jag kommer därför att 
redovisa både nu gällande och äldre lagstiftning för att ge en heltäckande 
bakgrund.  
 

1.6 Disposition  

Inledningsvis redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter som 
huvudsakligen ligger till grund för valet av dikursanalys som metod och den 
diskursanalytiska frågeställningen. Jag definierar i uppsatsens början även 
de begrepp som är centrala för uppsatsens upplägg och innehåll. 
 Uppsatsen kan egentligen delas upp i två delar där den första bygger 
på den rättsdogmatiska metoden och den andra på diskursanalytisk metod. 
 Den rättsdogmatiska undersökningen av gällande rätt avseende 
samtycke vid våldtäkt börjar med en genomgång av våldtäktsbrottet innan 
lagändring samt våldtäktsbrottet i sin nuvarande lydelse. Jag beskriver 
därefter i ett kort avsnitt samtycke som ansvarsfrihetsgrund allmänt inom 
straffrätten. Därefter diskuteras samtycke vid sexualbrott utifrån doktrin och 
förarbeten. 
 Efter en genomgång av HD:s praxis i mål om våldtäkt sammanfattar 
jag sedan gällande rätt. 
 Diskursanalysen görs i tre steg där materialet för gällande rätt först 
analyseras som producerande för diskurserna i hovrättens rättstillämpning. 
Jag lyfter därefter fram diskurserna i domar från Hovrätten i Skåne och 
Blekinge och analyserar den syn på offrets sexualitet de producerar och 
reproducerar. 
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2 Begrepp och definitioner 

2.1 Diskurs 

Utgångspunkten för en användning av begreppet diskurs är att språket inte 
enbart etiketterar en extern autonom verklighet. Den sociala världen upplevs 
genom språket och de etiketter och värderingar människor ger de kontexter 
och miljöer vi lever i. En sådan hållning förnekar inte att det finns en extern 
verklighet, men pekar på att den tolkas genom språket. Uppdelningen i kön 
innebär därmed inte bara de biologiska etiketterna man och kvinna, utan 
medför även den sociala komplexitet som är förbunden med könsrollerna i 
en viss kultur vid en viss tid. De delar som tillsammans bildar en 
referensram för en viss företeelse vid en viss tidpunkt i en viss kultur utgör 
diskursen.12  
 Den franske filosofen Foucault adderar institutionella praktiker till 
den här förståelsen av diskurs och beskriver diskurs som det som görs i 
institutionella sammanhang och det språk detta innefattar. Språket spelar en 
avgörande roll i att skapa sociala subjekt, identiteter och relationer mellan 
människor, men bara inom en kontext av institutionella praktiker. Även om 
de viktigaste diskurserna är tal och skrift, kan diskursen vara icke-verbal 
såsom fysiska handlingar eller visuella symboler.13 Institutionella praktiker 
som är relevanta för den här uppsatsen är resonemang i förarbeten till 
lagstiftning och domstolars bedömningar i rättsfall. I dessa praktiker 
återfinns olika diskurser. 
 Kritiska diskursanalytiker ser diskursiva praktiker, varigenom man 
producerar (skapar) texter och konsumerar (mottar och tolkar dem), som en 
viktig form av social praktik som bidrar till att konstituera den sociala 
världen. Diskurs både konstituerar den sociala världen och konstitueras av 
andra sociala praktiker och står därmed i ett dialektiskt förhållande till andra 
sociala dimensioner. Sociala strukturer och processer speglas i diskursen 
utöver att den bidrar till att forma och omforma dem. Språk som diskurs är 
både en form av handling som kan påverka världen och en form av handling 
som är socialt och historiskt situerad och står därmed i ett dialektiskt 
förhållande till den sociala strukturen.14  
 Diskursen fungerar, enligt Fairclough, ideologiskt genom att 
diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika 
maktförhållanden mellan sociala grupper såsom t.ex. kvinnor och män. 
Sådana effekter betraktas som ideologiska effekter. Den marxistiska 
traditionen överges således inte helt i detta angreppssätt. Ett sådant synsätt 
avviker från Foucaults syn på makt som något produktivt snarare än en 
tvångskraft.15  

                                                 
12 Hunt & Wickham 1994:7-10 
13 Ibid. 
14 Ibid:67f 
15 Jörgensen & Phillips 2000/1999:69 
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 Fairclough använder i sin analysmodell begreppet diskurs på två olika 
sätt. Dels avser det abstrakta bruket av substantivet diskurs språkbruk såsom 
social praktik. I det resonemang jag återger ovan används begreppet på detta 
sätt. Fairclough använder dock även substantivet med artikel (en diskurs) 
som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 
perspektiv. En sådan användning avser en bestämd diskurs som kan skiljas 
från andra diskurser, t.ex. en feministisk diskurs.16

 

2.2 Kön och genus 

Frågan om distinktionen mellan kön och genus har länge varit central i 
genusvetenskaplig forskning liksom i den feministiska politiska debatten. 
Straffrättaren Ulrika Andersson redogör i sin avhandling i korthet för 
distinktionens bakgrund. Den introducerades för första gången på en 
psykoanalytisk konferens i Stockholm 1963 och användes därefter i stor 
utsträckning under 1970 och 80-talen. Kön kopplades samman med det 
biologiska och fysiska som särskiljdes från den sociala, kulturella och 
mentala motsvarigheten genus. Senare har uppdelningen i kön och genus 
utsatts för viss kritik, då den föranlett att ”kön” kommit att jämställas med 
”kropp” och därmed betraktats som oföränderligt och givet.17  
 En av de kritiker som fått störst genomslag är genusteoretikern Judith 
Butler. Butler är en av dem som menar att både kön och genus är kulturella 
konstruktioner. I motsats till den distinktion som tidigare använts anser hon 
dock att genus föregår kön. Kön blir därmed underordnat genus. Enligt 
Butler kan det utryckas som att kön därmed egentligen inte existerar alls och 
att begreppet genus (”gender”) kan användas utan den tidigare 
distinktionen.18 Det innebär dock inte att Butler menar att kön och 
könsskillnader är helt konstruerade av kulturella faktorer som språk och 
diskurser, utan att det inte finns något lingvistiskt helt opåverkat kön. 
Eftersom förhållandet mellan kön och genus skall förstås performativt är det 
bland annat ord och handlingar som skapar ett genussystem. Konkret 
innebär det att när kroppen omnämns formas den samtidigt, då en 
konstaterande utsaga i någon mån alltid är att se som performativ.19

 Grundläggande för min uppsats är att jag från ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktar kön, i enlighet med Butler, 
som något föränderligt och icke-statiskt som återskapas och påverkas i språk 
och diskurser. Trots att Butler använder engelskans ”gender”, och svenskans 
”genus” förmodligen får anses vara den mest korrekta motsvarigheten, har 
jag valt att använda begreppet ”kön”. Detta för att undvika en förväxling 
med den tidigare så utbredda användningen av ”genus” såsom endast 
syftande på den sociala eller mentala motsvarigheten till de fysiska 
könsskillnaderna.  
  

                                                 
16 Jörgensen & Phillips 2000/1999:72 med hänvisning till Fairclough 1995:135  
17 Andersson 2004:24ff 
18 Butler 1990:7 
19 Butler 1993:10f 
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3 Våldtäktsbrottet  

3.1 Dess lydelse innan lagändringen 

6:1 1st BrB föreskrev, innan lagändringen den 1 april 205, att den som 
genom våld eller hot som innebär eller för den hotade framstår som 
trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt 
umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och 
omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, skulle dömas 
för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Med våld jämställdes 
att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. 
 Enligt 2st skulle om brottet, med hänsyn till våldets art och 
omständigheterna i övrigt, var att anse som mindre allvarligt dömas till 
fängelse i högst fyra år. 
 Om brottet var att anse som grovt skulle dömas för grovvåldtäkt till 
fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet var att 
anse som grovt skulle särskilt beaktas om våldet var livsfarligt eller om den 
som begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, 
med hänsyn till tillvägagångssättet, offrets låga ålder eller annars visat 
särskild hänsynslöshet eller råhet.  
 

3.2 Dess lydelse efter lagändringen 

Enligt 6:1 1st BrB, i dess nuvarande lydelse, skall den som genom 
misshandel eller annars med våld eller hot om brottslig gärning tvingar en 
annan person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i 
övrigt är jämförlig med samlag dömas för våldtäkt till fängelse i lägst två år 
och högst sex år.20  
 I 2st samma paragraf stadgas att den som med en person genomför ett 
samlag eller en sexuell handling som enligt 1 st är jämförlig med samlag 
och gör det 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 befinner sig i ett hjälplöst tillstånd också skall dömas för 
våldtäkt. För brott enligt 6:1 2 st kan den tilltalade dömas enligt samma 
straffskala som ovan.21  
 Om brottet med hänsyn till omständigheterna att anse som mindre 
grovt får den tilltalade dömas för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 
 Om omständigheterna vid brottet istället föranleder att det är att 
bedöma som grovt skall den tilltalade dömas för grov våldtäkt till fängelse i 
lägst fyra och högst tio år. Vid en sådan bedömning skall särskilt beaktas 

                                                 
20 Lag 2005:90 
21 Ibid. 
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om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art, om fler en än deltagit i 
övergreppet eller om gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller 
råhet.22  
 

3.3 Kravet på tvång och offrets vilja 

När brottsbalken infördes 1965 togs kravet på att en våldtäktshandling 
skulle ha skett mot kvinnans vilja bort. Detta motiverades från lagstiftarens 
sida med att detta krav visat sig vara svårhanterligt i rättstillämpningen. 
Våldtäktsbestämmelsens krav på tvång skulle istället vara detsamma som i 
rånparagrafen.23

 Genom den lagändring som genomfördes den 1 april 2005 utvidgades 
bestämmelsen om våldtäkt så att fler gärningar kom att omfattas. Detta 
gjordes bland annat genom att kravet på tvång sänktes och vissa fall av 
sexuellt utnyttjande arbetades in i våldtäktsbestämmelsen.24  
 I juni 1998 tillsattes den kommitté som antog namnet 1998 års 
Sexualbrottskommitté. Sexualbrottskommitténs uppdrag var att göra en total 
översyn av bestämmelserna om sexualbrott. Förutom en översyn av 
lagtextens materiella innehåll skulle en granskning göras av systematik, 
lagteknik och språk. Kommitténs betänkande Sexualbrotten. Ett ökat skydd 
för den sexuella integriteten och angränsande frågor överlämnades i mars 
2001.25

 I kommitténs uppdrag ingick bland annat att utreda 
våldtäktsbestämmelsens tvångsbegrepp. Kommittén hade att analysera och 
redovisa skäl för och emot att ”bristen på samtycke skall vara avgörande för 
ansvaret för våldtäkt istället för våld eller hot”. Skulle kommitténs slutsats 
ha blivit att samtycke borde vara avgörande i en ny lagstiftning hade det 
även inneburit ett uppdrag att överväga om ”samtycke” skulle definieras. 
Kommittén kom dock fram till att också den nya lagstiftningen skulle kräva 
att gärningsmannen med våld eller hot tilltvingat sig en sexuell handling. 
Därmed hade man istället att utreda vilken grad av tvång en ny reglering 
skulle kräva.26

 Då kommittén ansåg att frågan om huruvida våldtäkt skall baseras på 
tvång eller på bristande samtycke var avgörande för utformningen av hela 6 
kapitlet i brottsbalken diskuteras och redovisas i betänkandet ingående för- 
och nackdelar med offrets bristande samtycke som grund för straffansvar. 
Kommittén inleder med att konstatera att kränkningen av offrets vilja är ett 
speciellt kännetecken för våldtäktsbrottet. Man menar att utgångspunkten att 
domstolen skall inrikta sin bedömning på kränkningens art snarare än den 
aktuella sexualhandlingen redan har inneburit att intresset har förskjutits. 
Det inriktades redan innan lagändringen, enligt kommitténs uppfattning, 
mer på kränkningen av offret än den handling gärningsmannen begått. En 
konstruktion med bristande samtycke ansågs därför vara ett led i den 
                                                 
22 Lag 2005:90 
23 SOU 1953:14, s. 232 
24 Prop. 2004/05:45 s.1 
25 Ibid:18  
26 SOU 2001:14 s. 123 
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straffrättsliga utvecklingen på området. Vidare argumenteras att en sådan 
konstruktion skulle kunna, genom sin normerande verkan, stärka offrets 
ställning. Särskilt talas om det stöd en sådan bestämmelse skulle kunna vara 
för kvinnor som vänder sig till kvinnojourer och vittnar om att de utsatts för 
starka påtryckningar att gå med på samlag eller andra sexuella handlingar de 
inte själva velat delta i.27  
 Tvångskravet i den förutvarande våldtäktsbestämmelsen krävde våld 
eller hot som innebar eller för den hotade framstod som trängande fara, men 
var redan uttunnat genom att inskränkas till att gärningsmannen betvingade 
offrets kroppsliga rörelsefrihet. Detta kunde enligt kommittén tala för ett 
straffansvar baserat på bristande samtycke, men även vara en anledning att 
bibehålla kravet på tvång. Detta då ett sådant krav därmed i praktiken inte 
skulle komma att innebära en så stor skillnad. Med en förändring skulle 
man, enligt kommittén, istället ställa krav på offret att tydligt deklarera sitt 
bristande samtycke. Kommittén hänvisar till forskning som visar att offret 
som försvarsstrategi ofta väljer att underkasta sig övergreppet. Mot 
bakgrund av detta anser man att det är att ställa orimliga krav att utgå från 
att ett offer för sexuella övergrepp klart och otvetydigt skall förmå deklarera 
sitt bristande samtycke. Offrets underkastelse skulle då riskera att förväxlas 
med ett tyst samtycke. Målsägandes handlingar och uppträdande skulle då 
behöva utredas närmre och offrets roll skulle bli mer central i processen. 
Man skulle då riskera en tillbakagång där kvinnans beteende och parternas 
relation åter skulle bli central. Kommittén menade även att en sådan 
konstruktion skulle bryta mot straffrättens systematik att det är 
gärningsmannens handling som skall bedömas. Även svårigheterna att 
definiera samtycke, språkliga fördelar med att behålla tvånget och en 
bibehållen enhetlighet med övriga bestämmelser i Norden anfördes som skäl 
för att behålla tvångsbegreppet.28 Kommittén diskuterar engelsk 
straffrättslig lagstiftning och ser där ett stöd för att ett våldtäktsansvar 
baserat på bristande samtycke leder till en negativ fokusering på 
målsäganden. Man kommer efter en sammanvägning av skälen för och emot 
att basera våldtäktsbestämmelsen endast på ett bristande samtycke fram till 
att det också fortsättningsvis bör finnas ett krav på att gärningen begåtts 
genom tvång.29

 Regeringen och majoriteten av remissinstanserna delade kommitténs 
uppfattning om att kravet på tvång bör kvarstå i en ny 
våldtäktsbestämmelse. Regeringen inleder sin motivering med att konstatera 
att utgångspunkten för lagstiftningen om våldtäkt är att varje individs rätt 
till sexuellt självbestämmande skall skyddas. Man hänvisar till HD:s 
uttalande att bristen på samtycke är grundläggande när frågan om våldtäkt 
eller sexuellt tvång prövas. HD konstaterar i NJA 2004 s. 231, det så kallade 
Tumbafallet, att det hot eller tvång som förekommit kan ses som bevis på att 
det sexuella umgänget inte varit frivilligt.30

                                                 
27 SOU 2001:14 s. 123ff 
28 Ibid:124 ff 
29 Ibid:137f 
30 Prop. 2004/05:45 s. 36 
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 En förutsättning för att en förändring av våldtäktsbrottets konstruktion 
inte skall bli nödvändig är att svensk rätt även med ett bibehållet krav på 
tvång är förenlig med Europadomstolens praxis. I målet M.C. mot Bulgarien 
konstaterar Europadomstolen att artikel 3 och 8 i Europakonventionen31 ger 
medlemsstaterna en positiv skyldighet att införa en effektiv lagstiftning mot 
våldtäkt som sedan skall tillämpas effektivt genom brottsutredningar och 
åtal. Domstolen poängterade också att även om det i de olika 
medlemsstaternas reglering av våldtäktsbrottet krävts att gärningsmannens 
utövat fysiskt våld och att offret gjort aktivt fysiskt motstånd, så har detta 
utvecklats mot bristande samtycke som grundläggande kriterium för att 
konstatera våldtäkt. Enligt Europadomstolen återfinns denna utveckling inte 
enbart i de länder som konstruerat sexualbrottslagstiftningen med bristande 
samtycke som grund för straffansvar utan även i de länder som har en 
lagstiftning med krav på våld och hot.32 Domstolen sammanfattar 
medlemsstaternas positiva skyldigheter enligt konventionen som 
innebärande en skyldighet att kriminalisera och effektivt lagföra sexuella 
handlingar som utförts utan samtycke även i de fall där offret inte gjort 
aktivt motstånd.33

 Lagrådet efterlyser i sitt yttrande om lagförslaget en närmre analys av 
Bulgariendomens konsekvenser för svensk rätt. Domen innebär i lagrådets 
tolkning att Sverige har en skyldighet att, för att inte bryta mot 
Europakonventionen, införa en lagstiftning som medför att varje sexuell 
handling som inte bygger på samtycke skall vara straffbar. Lagrådet delar 
dock kommitténs bedömning att utredningen i de fall där inga påståenden 
om våld eller hot finns riskerar att koncentreras på offrets beteende. 
Lagrådet påpekar även på möjligheten att straffa sexuella handlingar utan 
inslag av våld eller hot under en lindrigare brottsrubricering såsom sexuellt 
utnyttjande i 6:3 BrB.34

 Enligt regeringens bedömning kan Bulgariendomen inte tolkas så att 
Sverige skulle vara skyldigt att utforma bestämmelserna om sexualbrott på 
ett visst sätt. Man menar att det följer av Europadomstolens uttalanden att 
det inte är den bulgariska strafflagstiftningen, utan tillämpningen av denna 
som domstolen har invändningar mot. Det avgörande för om 
medlemsstaternas sexualbrottslagstiftning är konventionsenlig skulle istället 
vara den innebörd som ges begrepp som våld eller hot när de används i 
våldtäktsbestämmelser. Propositionen citerar domstolens exempel att kravet 
på ”force” i vissa rättssystem är uppfyllt bara genom att gärningsmannen 
genomför en sexuell handling utan samtycke eller genom att han eller hon 
håller offrets kropp och påverkar denna för att genomföra den sexuella 
handlingen utan samtycke. Regeringens uppfattning är att det klandervärda i 
Bulgariens hantering av sexualbrottsmål är att frågan om offrets fysiska 
motstånd görs till en huvudfråga vid prövningen av straffansvaret. Därmed 
är det inte heller regeringens åsikt att ett bibehållande av våld eller hot som 
                                                 
31 Europeiska konventionen den 4 nov. 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna 
32 Europadomstolens dom av den 4 december 2003 M.C mot Bulgarien; ansökan nr 
39272/98, punkt 153 
33 Ibid:punkt 156-159 och 166 
34 Prop. 2004/05:45 s. 25 
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krav för straffansvar för våldtäkt mot vuxna inte i sig står i strid med 
Europadomstolens tolkning av konventionens skydd mot sexuella 
övergrepp.35  
 

3.4 Ett uttunnat krav på tvång 

Som tidigare nämnts var kravet på tvång i den förutvarande 
våldtäktsbestämmelsen relativt högt ställt. Enligt ordalydelsen i 
bestämmelsen krävdes att ”gärningsmannen tilltvingat sig den sexuella 
handlingen med användande av våld eller hot som innebar eller för den 
hotade framstod som trängande fara”. Detta hade dock enligt såväl 
förarbeten som praxis ansetts vara uppfyllt genom ett betvingande av offrets 
rörelsefrihet. Att gärningsmannen har särat på offrets ben när han eller hon 
spjärnat emot eller har hållit fast offret genom att ligga ovanpå henne eller 
honom har i praxis ansetts tillräckligt för att utdöma ansvar för våldtäkt. I 
praxis har den direkta våldsanvändningen spelat en betydligt större roll än 
både indirekta och direkta hot som medel för tilltvingande av en sexuell 
handling. En möjlig förklaring är att det i praxis ställts lägre krav på graden 
av våld än på graden av hot.36

 Inför lagändringen fördes en diskussion om huruvida kravet på tvång i 
våldtäktsbestämmelsen borde sättas lägre. Kommittén ansåg att det borde 
vara tillräckligt för straffansvar att gärningsmannen använde ett sådant 
olaga tvång som avses i 4:4 BrB med motiveringen att det krav på tvång 
som tillämpas i praxis inte skiljer sig nämnvärt. Olaga tvång föreligger 
enligt 4:4 BrB om någon genom misshandel eller annars med våld eller 
genom hot om brottslig gärning tvingar en annan person att göra, tåla eller 
underlåta något. Det kan även vara tillräckligt att någon utövar tvång 
gentemot en person genom hot om åtal, hot om att ange denne för brott eller 
genom hot om att lämna menligt meddelande om denne. Regeringen 
instämde i att det, med hänsyn till hur praxis ser ut och vad forskning visar 
om offrets reaktion vid sexuella övergrepp, är rimligt att kravet på våld eller 
hot förändras i en ny våldtäktsbestämmelse. Angående kravet på hot gör 
dock regeringen en något annorlunda bedömning än kommittén. Man anser 
att kommitténs förslag innebär en alltför stor utvidgning av våldtäktsbrottet 
som skulle kunna leda till att våldtäktsbegreppet tunnas ut. Exempelvis 
skulle en gärning som innebär att någon hotar med att avslöja otrohet om 
den hotade vägrar att delta i en allvarligt kränkande sexuell handling skulle 
kunna bedömas som våldtäkt. Regeringen ansåg dock att en viss utvidgning 
var motiverad och föreslog därmed att det skulle vara tillräckligt för 
straffansvar för våldtäkt att gärningsmannen har framtvingat den sexuella 
handlingen genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 
brottslig gärning. Detta innebär att det efter lagändringen är tillräckligt att 
gärningsmannen använt sig av sådant våld som betecknas våld mot person. 
Sådant våld kan bestå i att rycka i en persons arm, knuffa undan eller hålla 
fast någon. Angående hotet innebär förändringen att det inte längre behöver 

                                                 
35 Prop. 2004/05:45 s. 26  
36 Prop. 2004/05:45 s. 43f 
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vara frågan om hot av det slag som kallas råntvång, det vill säga hot om 
omedelbart förestående våld mot liv eller hälsa eller annat mer 
betydelsefullt intresse. Det är nu tillräckligt med lindrigare former av hot 
såsom att någon tvingar annan till samlag genom att börja slå sönder den 
andres tillhörigheter. Tvånget består i att agerandet innefattar ett hot om 
fortsatt skadegörelse. Lagändringen innebar att vissa av de handlingar som 
tidigare omfattades av rubriceringen sexuellt tvång nu istället omfattas av 
bestämmelsen om våldtäkt.37

 

                                                 
37 Prop. 2004/05:45 s. 44ff 
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4 Allmänt om samtycke 
Enligt 24:7 BrB är en gärning som någon begår med samtycke från den mot 
vilken den riktas endast att bedöma som brott om den är oförsvarlig. Att 
samtycka till en gärning är att godta att den utförs. Sedan 1994 framgår 
detta av lagtext, men samtyckets verkan som ansvarsbefriande gällde även 
tidigare utan stöd av skriven lag. Ett samtycke kan vara kategoriskt eller 
villkorligt, vilket innebär att ett villkors uppfyllande är en förutsättning för 
att samtycke ska föreligga. Ett villkorligt samtycke bör dock skiljas från ett 
begränsat samtycke som utgör ett kategoriskt samtycke inom den ram 
begränsningen ger.38  
 Ett samtycke till ett otillåtet risktagande innebär inte automatiskt att 
ett samtycke lämnats till en skada som uppkommer till följd av 
risktagandet.39

 Det finns inom straffrätten inte något krav på samtyckets form, dvs. 
samtycket behöver inte vara utryckt varken direkt eller indirekt. Det 
väsentliga är om gärningen faktiskt har godtagits. Det medför givetvis vissa 
bevissvårigheter när det görs gällande att ett ansvarsbefriande samtycke har 
förelegat. I praktiken spelar därför viljeuttryck en större roll än i teorin. 
Samtycket måste ha förelegat vid tidpunkten för gärningen och vid 
tidsutsträckta gärningar under hela den tid gärningspersonen har skeendet 
under kontroll. Teoretiskt är det irrelevant för frågan om ett brott begåtts om 
samtycke till gärningen lämnas i efterhand. Det får dock självklart en 
praktisk betydelse då anmälan eventuellt uteblir och det skapas svårigheter 
att bevisa att samtycke saknats vid tidpunkten för gärningen.40  
 Straffrättaren Nils Jareborg uppställer följande krav för att giltigt 
samtycke skall föreligga: 
 

- den som ger samtycket måste vara behörig att förfoga över intresset. 
Avseende brott mot person gäller principiellt att ingen är behörig att 
bestämma över annan än sig själv.41 

- Den samtyckande måste vidare vara kapabel att förstå innebörden av 
ett samtycke, dvs. nått en viss mognad och ha en någorlunda korrekt 
verklighetsuppfattning. Någon bindning till omständigheter som kan 
göra en rättshandling ogiltig, såsom ålder, sinnessjukdom eller annan 
psykisk störning, finns dock inte.  

- Samtycket måste ha lämnats frivilligt och den samtyckande skall ha 
haft insikt i relevanta förhållanden. Villfarelse eller okunnighet om 
någon omständighet kan göra samtycket ogiltigt, om det står klart att 
samtycket inte skulle lämnats om den samtyckande haft kunskap om 
de rätta förhållandena.  

                                                 
38 Jareborg 2001:282 
39 Ibid. 
40 Ibid:283 
41 Enligt 6:2 FB kan dock vårdnadshavare med ansvarsbefriande verkan samtycka till vissa 
gärningar som annars vore att anse som brott begångna mot barn. 
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- Samtycket måste även vara allvarligt menat. Det är således inte fråga 
om giltigt samtycke vid skämt, uttalande av en replik i en teaterpjäs 
eller vid provokation i form av ett skenbart samtycke för att få någon 
att begå ett brott. En konsekvens här kan dock bli att kravet på 
uppsåt inte alltid är uppfyllt då gärningspersonen kan tro att 
samtycke föreligger.42 

 
Jareborg poängterar skillnaden mellan samtycket som avses i 24:7 BrB och 
två besläktade former av godtagande. Den ena är myndighets beslut att ge 
tillstånd till något som annars skulle vara otillåtet. Vanligtvis benämns ett 
sådant beslut tillstånd, dispens, licens osv. Den andra innebär att samtycke 
kan vara relevant vid tolkningen av en brottsbeskrivning. Vid flera 
brottstyper uppställs krav på att gärningen skall vara ”olovlig”, ”obehörig” 
eller ”otillbörlig”. Jareborg menar att man mycket väl kan ställa lägre krav 
på vilka former av samtycke som kan vara relevanta än enligt den allmänna 
undantagsregeln i 24:7 BrB. Exempelvis utesluter han inte att den som 
saknar rättslig handlingsförmåga kan ge ett relevant samtycke beträffande 
tillgreppsbrotten i 8 kap. BrB.43

 Som allmän ansvarsfrihetsgrund har samtycket sin stora betydelse vid 
en del av brotten mot person, dvs. gärningar som utgör brott enligt 3 och 5 
kap. BrB, samt i vissa fall enligt 4 kap. BrB. Sexualbrotten är dock, enligt 
Jareborg, konstruerade så att 24:7 BrB inte aktualiseras. Då samtycke är 
relevant avseende sexualbrotten är det fråga om tolkning av 
brottsbeskrivningarna. Detsamma gäller för brotten mot familj i 7 kap. 
BrB.44

                                                 
42 Jareborg 2001:282ff 
43 Ibid:284ff 
44 Ibid:286 
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5 Samtycke vid sexualbrott  
Enligt Sexualbrottskommittén byggde våldtäktsbestämmelsen innan 
ändringen på en föreställning om att den enskilde kan markera sin vilja, kan 
lämna sitt samtycke och således har en viss förmåga att bjuda motstånd. Det 
intresse som kränks vid en våldtäkt är den sexuella självbestämmanderätten. 
Som en följd av detta hade offrets samtycke en ansvarsbefriande verkan. 
Den dåvarande bestämmelsen om sexuellt utnyttjande byggde istället, enligt 
kommittén, på intresset att skydda dem som inte har förmågan att värja sig 
eller bjuda motstånd. Offret befinner sig då i en situation där möjlighet 
saknas att samtycka eller ens uttrycka sin vilja. Det som främst kränks är, 
enligt kommittén, den sexuella och personliga integriteten. Samtycke kunde 
då pga. bestämmelsens utformning inte medföra ansvarsfrihet.45 Efter 
lagändringen 2005 inkluderas även denna typ av sexuell kränkning av 
våldtäktsbestämmelsen. 
 Kommittén menar att offrets bristande samtycke utgör en förutsättning 
för att våldtäkt ska föreligga. Finns ett giltigt samtycke utgör den sexuella 
handlingen inte våldtäkt.46 Vad som skall krävas för ett giltigt samtycke i 
samband med våldtäkt är dock enligt kommittén svårt att fastslå. Man 
konstaterar enbart att tolkningen och användningen av samtycke i dessa fall 
inte bör avvika från allmänna regler om samtyckets betydelse i 
straffrätten.47

 Samtycke ingår inte i den straffrättsliga definitionen av våldtäkt och 
tolkningen av straffrättslig lagtext begränsas av legalitetsprincipen.48 Trots 
detta förefaller det även i doktrinen råda en relativt stor enighet om att 
offrets samtycke skall vägas in i bedömningen av om tvång förelegat i 
samband med våldtäkt. Exempelvis menar processrättaren Helena Sutorius 
att tvånget vid våldtäkt ligger i gärningsmannens ensidiga genomdrivande 
av sin egen vilja i kombination med att det sker i strid med offrets vilja. 
Sutorius gör därmed en tydlig koppling mellan det utövade tvånget och 
offrets bristande samtycke.49 Hon konstaterar även att den bevisrättsliga 
prövningen i fall om våldtäkt alternativt sexuellt utnyttjande där de tilltalade 
anfört att samtycke förelegat till stor del kretsar runt huruvida offret visat att 
hon inte samtyckte eller befann sig i sådan vanmakt att hon inte förmådde 
bjuda något motstånd samt om de tilltalade uppfattade eller hade anledning 
att uppfatta dessa omständigheter.50  
 Straffrättaren Suzanne Wennberg instämmer i att offrets samtycke till 
den sexuella handlingen utesluter ansvar för våldtäkt. Samtidigt menar 

                                                 
45 SOU 2004:14, s. 165 
46 Ibid:126 
47 Ibid:133 
48 Jareborg 2001:106 
49Sutorius, Den rättsliga prövningen av våldtäkt och kvinnors sexuella 
självbestämmanderätt - reflektioner med anledning av en rättsfallskommentar I, Juridisk 
tidskrift vid Stockholms universitet 1997-98, s. 1297-1309, s. 1298 
50 Sutorius/Kaldal 2003:110 
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Wennberg dock att tvång inte skall sammanblandas med icke frivilligt 
handlande eller handlande i strid med offrets vilja.51  
 Jareborg konstaterar att även om samtycke som en allmän 
undantagsregel inte är relevant vid brottet våldtäkt, kan det dock vara 
relevant vid tolkningen av brottsbeskrivningen då denna uppställer krav på 
att gärningen skall vara ”olovlig”, ”obehörig” eller ”otillbörlig”. Man kan 
då mycket väl kan ställa lägre krav på samtycket än vad 24:7 BrB 
föreskriver.52 Samtycke vid våldtäkt skulle således kunna utesluta tvång 
utan att nå upp till kraven i 24:7 BrB.  
 Enligt Jareborg har samtycke dock inte relevans för om rekvisitet 
”otillbörlig utnyttjande” skall föreligga. Detta trots att han generellt anser att 
samtycke är relevant för tolkning av rekvisitet ”otillbörligt”. Därmed anser 
han att HD:s majoritet resonerar felaktigt när de i NJA 1997 s. 538 
(Södertäljemålet) kommer fram till att samtycke är relevant för att 
konstatera om sexuellt utnyttjande föreligger.53  
 Ulrika Andersson menar att den rättsligt sett mest avgörande 
skillnaden mellan samtycke vid prövning av våldtäktsmål och samtycke 
enligt 24:7 BrB är att denna bestämmelse handlar om samtycke till en 
rättsstridig gärning såsom exempelvis misshandel. Detta medan samtycke i 
samband med våldtäktsbrottet avser samtycke till en sexuell samvaro och 
således en handling som i sig inte är rättsstridig. Offrets samtycke blir en 
självklar tolkning av tvångsbegreppet och avgör ofta om gärningen är 
rättsstridig, dvs. om tvång föreligger. Andersson tar även upp att det för 
giltigt samtycke enligt 24:7 krävs att samtycket lämnas av ett autonomt, 
rationellt rättssubjekt som gör ett fritt val att utsätta sig för en gärning som 
annars är att betrakta som rättsstridig. Här föreligger en stor skillnad mot en 
våldtäktssituation, som hon menar oftast måste betraktas i ljuset av en 
ojämlik könsmaktsrelation. Subjektet är därmed inte att se som autonomt i 
en sådan situation och samtycket avser en handling som anses vara 
ömsesidig och rättsenlig om inte bristande samtycke kan bevisas.54  
 En förutsättning för giltigt samtycke enligt 24:7 BrB är, som nämnts, 
att samtycket skall avges frivilligt. Andersson menar att det resulterar i en 
extra komplicerad relation mellan tvång och samtycke vid prövning av om 
våldtäkt föreligger. Den starka kopplingen mellan kravet på tvång och 
offrets icke-samtycke gör att offrets samtycke blir avgörande för om tvång 
föreligger. Samtidigt krävs det, för att ett giltigt samtycke skall föreligga, att 
tvång inte gör det. 55

 
 
 
 

                                                 
51 Wennberg 1997:508-512 
52 Jareborg 2001:285 
53 Ibid:286. Det bör poängteras att det här rör sig om ett av de fall av sexuellt utnyttjande 
som nu arbetats in i våldtäktsbestämmelsen. 
54 Andersson 2004:68-69 
55 Ibid:70 
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6 Praxis från Högsta 
Domstolen 

6.1 Introduktion 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för de fall som prövats av HD 
avseende ansvar för våldtäkt. Det innebär att de mål som berört våldtäkt, 
men där ansvarsfrågan inte varit uppe till prövning inte kommer att 
behandlas här. Mot den straffrättsliga bakgrund till samtycke som 
presenterats ovan genom en genomgång av förarbeten och doktrin syftar 
följande stycke till att redogöra för hur samtycke behandlas vid prövning av 
mål om våldtäkt. 
 HD:s avgöranden har delats in i kategorierna ”överfallsvåldtäkter”, 
”utomrelationella våldtäkter” och ”inomrelationella våldtäkter”. Därmed har 
valt att behandla de så kallade överfallsvåldtäkterna som en egen kategori 
trots att de egentligen skulle kunna falla under ”utomrelationella 
våldtäkter”. Jag anser nämligen att omständigheterna i dessa fall är så 
särpräglade och representativa för den typiska bilden av en våldtäkt att de 
bör beskrivas i en egen kategori. De stämmer in på den ”klassiska bilden” 
av hur en våldtäkt går till. Den kännetecknas av att ett tydligt tvång använts 
genom användande av våld eller hot. Ofta tvingas offret till samlag och de 
inblandade parterna är inte bekanta med varandra sedan tidigare. Våldtäkter 
av det här slaget sker ofta utomhus och på sena kvällar eller på natten. Det 
finns i materialet bara ett fall av denna karaktär som tagits upp till prövning 
av HD. 
 I de rättsfall som behandlas i kategorin utomrelationella våldtäkter är 
parterna bekanta med varandra sedan tidigare eller har haft någon form av 
kontakt innan den aktuella händelsen.  
 I kategorin inomrelationella våldtäkter behandlas rättsfall där parterna 
har haft eller har en sexuell relation till varandra. 
 

6.2 Överfallsvåldtäkter 

NJA 1986 s. 414  
I fallet hade en man åtalats för en våldtäkt som skett utomhus sent på natten 
enligt följande gärningsbeskrivning:  
 (Den tilltalade) har (…) med våld tvingat (målsäganden) till samlag 
och därmed jämförligt sexuellt umgänge. Sålunda har (den tilltalade) 
bakifrån rusat på (målsäganden) och knuffat omkull henne så att hon fallit 
framlänges. Därefter har (den tilltalade) med våld tryckt ner henne mot 
marken, dragit ner hennes benkläder och med sin manslem trängt in i hennes 
slida. Sedan (den tilltalade) avbrutit samlaget och tvingat (målsäganden) att 
gå till (…), har han där utanför med att kraftigt grepp hållit fast henne, ånyo 
dragit ner hennes benkläder och stuckit in ett par fingrar i hennes slida. (Den 
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tilltalade) har därefter med ett kraftigt grepp om (målsäganden) tryckt ned 
hennes huvud och tvingat henne att suga på hans manslem. Då (den 
tilltalade) efter en stund avbrutit förfarandet har han sagt till (målsäganden): 
”Nu skall jag knulla dig”, varefter han under knuffar och hotfullt 
uppträdande tvingat henne att gå framför honom till i närheten av (…), där 
hon fått syn på en person och ropat på hjälp, varvid (den tilltalade) sprungit 
från platsen. (Målsäganden) har under det beskrivna skeendet känt sådan 
rädsla på grund av (den tilltalades) våldsamhet att hon inte vågat göra 
motstånd eller ropa på hjälp.56

 Den tilltalade bestred ansvar för våldtäkt, med medgav att han 
använt lindrigt våld vid parkeringsplatsen och med sin penis kommit i 
kontakt med den tilltalades ”bara ända” samt att hon onanerat åt honom. 
Han hade under kvällen druckit nio burkar starköl och fyra burkar folköl 
och påstod sig ha stått och kastat vatten när målsägande passerade och då 
fått idén att rycka hennes väska. Med penisen utanför byxorna sprang han 
ikapp henne och drog omkull henne bakifrån varvid hennes byxor drogs ner 
en bit. Han låg då ovanpå målsägande med blottad penis, men påstod att han 
inte försökt tränga in i henne. Möjligen hade dock hans penis vidrört hennes 
könsorgan. Han medgav även att han, efter att han låtit henne resa sig upp, 
beordrat henne att gå till en närbelägen mer avskild plats. Där satte han sig 
ner och tryckte då ner målsägandens huvud så att hon inte skulle stå upp och 
skrika. Anledningen till att hon därefter onanerade åt honom och sög lite på 
hans penis skulle ha varit att hon trodde sig vara tvungen till det.57  
 Underlag för domstolens bedömning var huvudsakligen parternas 
utsagor.58

 Tingsrätten ansåg att det inte fanns anledning att betvivla 
målsägandens uppgifter och fann åtalet för våldtäkt styrkt genom de 
uppgifter hon lämnat. Med hänsyn till våldets art och omständigheterna i 
övrigt ansåg man dock att våldtäkten var att se som mindre allvarlig enligt 
6:1 2st BrB.59

 Målsäganden överklagade till hovrätten och yrkade att den tilltalade 
skulle dömas för våldtäkt av normalgraden enligt 6:1 1st BrB. Den tilltalade 
bestred ändring. Hovrätten kommer fram till samma resultat som tingsrätten 
i ansvarsdelen och finner att åtalet kunnat styrkas. Angående brottets 
svårighetsgrad säger man att man i den delen har att utgå ifrån den 
tilltalades uppgifter. Målsäganden har enligt hovrätten visserligen utsatts för 
en allvarlig integritetskränkning, men det finns inget i våldets eller hotets art 
som föranleder en annan bedömning än den som gjorts av tingsrätten.60

 Målsäganden överklagade då till HD, åter med yrkande om att den 
tilltalade skulle dömas för våldtäkt av normalgraden. Den tilltalade bestred 
ändring. HD gör samma bedömning som underinstanserna i ansvarsdelen 
och konstaterar att målsägandens berättelse varit ”klar och utförlig”. 
Angående brottets svårighetsgrad menar HD dock att den tilltalade redan 
                                                 
56 NJA 1986 s. 414, s. 414. Det finns i fallet även åtalspunkter som rör andra brott. De 
kommer inte behandlas här. 
57 Ibid:414-415 
58 Ibid:414 
59 Ibid:415 
60 Ibid:416 
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under den första fasen av händelseförloppet har gjort sig skyldig till 
våldtäkt. Visserligen har våldet inte lett till några allvarligare fysiska 
skador, men har ändå innefattat ett brutalt överfall. Målsäganden har 
befunnit sig på en enslig plats en vinternatt och varit utlämnad till en för 
henne helt främmande man. HD konstaterar att den tilltalades uppträdande 
för henne måste anses ha utgjort ett hot som framstått som trängande fara. 
Med hänsyn till den allvarliga integritetskränkning som brottet inneburit och 
omständigheterna i övrigt anser HD att brottet inte ens i denna första fas är 
att bedöma som våldtäkt av mindre allvarlig beskaffenhet. Det utdragna 
händelseförloppet och de ytterligare kränkningar målsägande sedan utsattes 
för är att se som ytterligare försvårande. HD ändrar därmed domslutet till 
våldtäkt av normalgraden enligt 6:1 1st BrB.61

 
Kommentar 
Förfarandet passar väl in på den klassiska föreställningen om hur en 
våldtäkt ser ut. Övergreppet har ägt rum utomhus på natten och förövaren 
har varit en främmande man. Sexuellt umgänge likställt med samlag har 
tveklöst ägt rum och våldet som använts har varit tillräckligt för att uppfylla 
kravet på tvång trots att det inte är att betrakta som grovt. Det konstateras i 
alla instanser att den tilltalades version varit trovärdig utan att detta närmre 
utvecklas. Att målsäganden i den här situationen frivilligt skulle ha haft 
sexuellt umgänge är i princip uteslutet. En prövning av ett sådant alternativt 
händelseförlopp som hypotes görs heller inte. 
 

6.3 Utomrelationella våldtäkter 

NJA 1967 s.637 
Den aktuella händelsen utspelar sig i en så kallad raggarbil. Enligt 
målsäganden har hon och den tilltalade setts även innan det aktuella 
tillfället, men denne förnekar detta. Målsäganden blir tillsammans med en 
väninna upplockade av den tilltalade och några vänner till honom i en bil. 
Det dracks alkohol i bilen och enligt målsäganden var den tilltalade tydligt 
påverkad. Han gjorde närmanden gentemot målsäganden som avvisade 
honom. Efter att bilen stannat och målsäganden tillsammans med den 
tilltalade flyttat sig till baksätet återupptogs dennes närmanden. Hon fick 
honom då att följa med henne ut och lova att lämna henne ifred. Tillbaka i 
bilen tvingar han dock ner henne i baksätet. Den tilltalade åtalas för 
våldtäkt, alternativt våldförande eller frihetskränkande otukt enligt följande 
gärningsbeskrivning: 
 ”I sin personbil, vilken vid ett tillfälle under natten (…) stod parkerad 
i (…) närheten av allmänna vägen mellan (…), tvingade (den tilltalade) 
genom att använda våld (målsäganden), som medföljde såsom passagerare i 
bilen, till samlag. Före samlaget förde (den tilltalade), likaledes under 
användande av tvång, under en icke obetydlig stund en av fingrarna fram 
och åter i hennes slida. Vid utövandet av våldet tvingade (den tilltalade) ned 

                                                 
61 NJA 1986 s. 414, s. 417-418 
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(målsäganden) i bilens baksäte, fattade tag i hennes armar och hindrade 
hennes rörelsefrihet, varigenom han bröt hennes motstånd.”62

 Den tilltalade bestred ansvar för våldtäkt och hävdade att hans penis 
aldrig varit inne i målsägandes slida. Däremot medgav han att han en kort 
stund haft sitt finger i hennes könsorgan och dragit fingret fram och tillbaka.  
 I målet förekom förutom parternas berättelser två vittnen, som varit 
närvarande under delar av händelseförloppet, ett vittne till målsägandens 
reaktion efter övergreppet samt två läkarintyg angående de skador som 
uppkommit i målsägandens underliv, övriga skador samt bristen på 
sperma.63  
  Genom målsägandens uppgifter, som fick stöd av vittnesutsagorna, 
och övriga omständigheter ansåg häradsrätten det styrkt att den tilltalade 
genom utövande av våld tilltvingat sig samlag med henne. Med hänsyn till 
den råhet den tilltalade utövat ansåg man att gärningen vara att bedöma som 
våldtäkt.64  
 Den tilltalade överklagade domen till hovrätten och yrkade att åtalet 
för våldtäkt skulle ogillas. Hovrätten fastställde dock häradsrättens dom och 
den tilltalade överklagade till HD där han i första hand yrkade att åtalet 
skulle ogillas och i andra hand att han istället skulle dömas för våldförande 
eller frihetskränkande otukt.65

 HD fann det styrkt att den tilltalade tilltvingat sig samlag, men dömde 
dock för våldförande enligt den dåvarande regleringen i 6:1 2st BrB istället 
för våldtäkt. Vid bedömningen av brottets svårhet beaktar HD att bilfärden 
företogs under förhållanden som var ägnade att till en början inge den 
tilltalade uppfattningen att målsäganden inte skulle ha något emot att inlåta 
sig på ett intimt umgänge med honom. Målsäganden godtog omedelbart 
förslaget att följa med i bilen trots att hon var medveten om att det rörde sig 
om en sk ”raggarfärd”. Den tilltalades första närmanden avvisade hon 
”lamt” eller inte alls och hon tog frivilligt plats bredvid honom i baksätet 
efter att dessa närmanden ägt rum. Med beaktande av detta samt att det 
tvång den tilltalade utövat inte innefattade hot eller misshandel ansåg HD att 
gärningen inte kunde bedömas som ett svårare brott än våldförande. Som 
våldförande ansåg man dock att brottet var av allvarlig beskaffenhet då det 
begåtts mot en ännu ej 16 år gammal flicka utan hänsyn till hennes ihållande 
gråt och skrik.66

 
Kommentar 
HD:s avgörande utgick inte i första hand från en trovärdighetsbedömning av 
målsägandens uppgifter eller den övriga bevisning som fanns i målet. Man 
verkar utgå ifrån att målsägandens berättelse är sann. Istället fokuserade 

                                                 
62 NJA 1967 s. 637, s. 637 
63 NJA 1967 s. 637, s. 637 
64 Ibid:643 
65 Ibid:644. Brottet våldförande ingick i våldtäktsparagrafen som en mindre allvarlig form 
av våldtäkt. Ett sexuellt övergrepp jämställt med våldtäkt kunde bedömas som våldförande 
om parterna tidigare haft en sexuell relation eller det i övrigt förelåg vad som betraktades 
som förmildrande omständigheter.  Sådana omständigheter kunde även vara kvinnans 
beteende i anslutning till övergreppet. Möjligheten att döma för våldförande togs bort 1984.   
66Ibid. 
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man på frågan om gärningen var att bedöma som våldtäkt eller våldförande. 
Angående det utövade tvånget konstateras enbart att det inte innefattat hot 
eller misshandel. Man uppehåller sig desto längre runt att målsäganden 
frivilligt följt med på bilfärden och de signaler detta kan anses ha gett den 
tilltalade. Vidare tas målsägandens passivitet vid den tilltalades första 
närmanden upp. Det förefaller som om HD anser att målsäganden borde ha 
insett vad som förväntades av henne när hon först bestämde sig för att kliva 
in i bilen och att den tilltalades gärning därmed blir mindre klandervärd. 
Den enligt domstolens mening lindriga utövningen av tvång och 
målsägandens passivitet verkar ha varit avgörande för rubriceringen. 
Omständigheter som målsägandens ringa ålder och det förhållandevis långa 
händelseförloppet inte förmådde väga upp.  
 
NJA 1980 s. 725 
I det här fallet figurerar tre målsäganden och två tilltalade. Jag har därför 
funnit det enklast att för att undvika sammanblandning använda fingerade 
namn. Åtalspunkterna, alla för våldtäkt, är fördelade så att två avser den 
tilltalade jag kommer att kalla Stefan, medan en avser den tilltalade som jag 
kommer att benämna Axel. Den första åtalspunkten rör endast Stefan och 
den målsägande jag kommer att kalla för Jennie. De två följande rör 
situationer där både Stefan och Axel varit närvarande tillsammans med två 
unga kvinnor jag kommer att kalla Sara och Anna. Jag kommer nedan 
behandla den första situationen för att sedan gemensamt behandla den 
situation som rör de båda övriga åtalspunkterna.67  
 
Åtalet för våldtäkt mot Jennie 
Den första åtalspunkten gentemot Stefan utgår från följande 
gärningsbeskrivning: 
 (Stefan) har (…) i sin lägenhet vid (…) med våld och hot om våld som 
inneburit trängande fara tvingat studeranden (Jennie) född (…) till samlag. 
Han har därvid även medelst olaga tvång förmått (Jennie) till annat könsligt 
umgänge bestående i att hon tvingats med handen hålla om (Stefans) 
manslem samt vid senare tillfälle suga på den, i båda fallen för att 
tillfredsställa (Stefans) sexuella drift. Våldet har bestått i att (Stefan), sedan 
han låst lägenhetens dörr och uppmanat (Jennie) att röka cannabis, dragit 
henne till en säng, hållit fast henne och särat hennes ben. Hotet har bestått i 
att han tagit fram och hållit en kniv mot hennes hals samt att han till henne 
yttrat att hon ej fick tala om vad som skedde då man i sådana fall ej kunde 
veta vad som skulle ske med henne.68  
 Jennie tillade följande till åklagarens gärningsbeskrivning. Hon kände 
inte Stefan sedan tidigare, men hade sett honom vid ett par tillfällen. Stefan 
hade lovat henne arbete med att hjälpa honom sälja smycken på ett torg. 
Efter händelsen hade hon omedelbart begett sig till sin pojkvän och berättat 

                                                 
67 Fallet omfattar även ansvarsyrkanden för bl. a olovlig körning, misshandel och 
ofredande. Dessa kommer dock ej att behandlas här. 
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om de inträffade. Tillsammans hade de sedan begett sig till polisen för att 
anmäla händelsen.69

 Stefan bestred ansvar för våldtäkt och hävdade att inget sexuellt 
umgänge ägt rum. Han hade visserligen befunnit sig i lägenheten 
tillsammans med Jennie, men inte rört vid henne.70  
  Underlag för domstolens bedömning var enbart parternas berättelser. 
 Samtliga instanser fann Stefan skyldig. HD beskrev Jennies berättelse 
som klar, sammanhängande och detaljerad. Hon har gjort anmälan 
omedelbart efter händelsen och har sedan inte frångått de uppgifter hon 
lämnade då. Domstolen har inte heller funnit några beaktansvärda skäl för 
att för att Jennie sanningslöst skulle vilja anklaga Stefan. HD konstaterar att 
det inte framkommit något som ter sig svårförklarligt eller annars ger 
anledning att betvivla att det Jennie berättat inte verkligen inträffat. Därmed 
finner HD att hennes berättelse förtjänar tilltro i sådan grad att åtalet för 
våldtäkt är att anse som styrkt.71  
 
Åtalen för våldtäkt mot Sara och Anna 
Axel åtalades för våldtäkt på Sara enligt följande gärningsbeskrivning: 
 (Axel) har den (…) i en lägenhet vid (…) med våld och hot som 
inneburit trängande fara tvingat studeranden (Sara) född (…) till samlag. 
Våldet har bestått att (Sara), sedan lägenhetsdörren låsts och hon tvingats 
röka cannabis, blivit knuffad, slagen och fasthållen. Hotet har bestått i att 
(Axel) till henne yttrat att han skulle döda henne om hon ej gjorde honom 
till viljes.72

 Axel vidgick att han haft sexuellt umgänge med Sara, men bestred 
ansvar under påståendet att samlaget skett med Saras samtycke.73  
 Stefan åtalades för våldtäkt på Anna enligt följande 
gärningsbeskrivning: 
 (Stefan) har den (…) i sin lägenhet vid (…) med våld och hot som 
inneburit trängande fara tvingat studeranden (Anna) född (…) till samlag. 
Sedan lägenhetsdörren låsts har (Stefan) förmått (Anna) att röka cannabis. 
Våldet har bestått i att Stefan tagit strupgrepp på henne och med våld särat 
på hennes ben. Hotet har bestått i att (Stefan) till (Anna) yttrat att han skulle 
döda henne om hon ej var tyst och låg stilla samt härvid hållit knuten hand 
framför hennes ansikte.74  
 Stefan förnekade helt vad åklagaren la honom till last.75

 Utöver parternas berättelser förekom vittnesmål från Saras mormor 
angående flickornas reaktioner efter händelsen. I hovrätten hördes även en 
kriminalinspektör involverad i utredningen. 
 Händelseförloppet skulle således enligt åklagarens 
gärningsbeskrivning ha utspelat sig i Stefans lägenhet där alla fyra befann 
sig. Flickorna skulle ha följt med de båda männen hem, blivit inlåsta, 
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70 Ibid. 
71 NJA 1980 s. 725, s. 736 
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74 Ibid:725 
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förmåtts att röka hasch och sedan våldtagits i den 120 cm breda säng som 
fanns i lägenheten och där alla fyra låg. Tingsrätten påpekar att flickorna i 
vissa avseenden lämnat andra uppgifter i polisförhör än inför tingsrätten och 
riktigheten i deras berättelse därför i vissa delar kan betvivlas.  
 Tingsrätten finner dock det utrett att tilltvingade samlag förekommit 
såsom flickorna beskrivit. Med hänsyn till att våldet och hotet inte varit av 
allvarlig beskaffenhet dömer tingsrätten Axel för våldförande, medan Stefan 
döms för våldtäkt på Anna.76  
 Hovrätten instämmer i att tilltro bör sättas till flickornas berättelser 
framför de uppgifter som lämnats av de båda männen. Man väger in i 
bedömningen att flickorna lämnat samstämmiga uppgifter inför tingsrätten 
och hovrätten samt att deras berättelse har gemensamma drag med den 
våldtäkt Jennie beskrivit samt en tidigare dom mot Stefan för könsligt 
umgänge med en 13-årig flicka. Hovrätten fäller båda männen till ansvar för 
våldtäkt med hänsyn till helhetssituationen samt flickornas ringa ålder (vid 
tillfället 15 år).77  
 Domen ändrades dock i HD som ogillade båda åtalen. Man hänvisade 
därvid till att båda flickornas historier ändrats och därmed inte verkade 
övertygande samt att de inte kunde redogöra för vad som hänt den andra 
trots att de befann sig i samma säng. I domen sägs även att flickorna haft 
motiv för falsk tillvitelse av de båda männen. Motivet skulle vara att Sara 
riskerade obehag från sin pojkvän och den familj hon bodde i och att Anna 
skulle vilja stödja henne. Angående åtalspunkten mot Stefan ansåg 
domstolen visserligen att hans invändning att något sexuellt umgänge inte 
alls ägt rum inte förtjänade tilltro. Det kunde dock inte uteslutas att Anna 
frivilligt haft samlag med honom eller i vart fall ”haft sådant samlag utan att 
göra fullt klart för (Stefan) att det skedde mot hennes vilja”. Domstolen 
ansåg därmed att det inte kunde uteslutas att parterna haft ömsesidigt 
samlag, utan t.o.m. att det var rimligt att så hade skett. Vidare säger man att 
Stefan, då han tidigare dömts för sexualbrott, kunde ha varit rädd att inte bli 
trodd om han erkänt att han haft sexuellt umgänge med Anna och därför 
nekat. HD ansåg det inte vara ställt utom rimligt tvivel att det gått till som 
flickorna berättat och frikände därmed båda männen.78

 
Kommentar 
Tvånget vid den första våldtäkten som omfattas av åtalet har bestått i det hot 
den tilltalade utsatt målsäganden för genom att rikta en kniv mot henne. Hon 
har betett sig på ett sådant sätt som i situationen kan förväntas av henne och 
HD konstaterar att ingenting i hennes berättelse ter sig oförklarligt. Därmed 
anser man att hennes berättelse förtjänar tilltro och åtalet ses som styrkt. 
Någon prövning av troligheten av ett frivilligt sexuellt umgänge mellan 
parterna görs inte. Samtycke har inte heller anförts av försvaret som grund 
för frikännande.  
 Vid bedömningen av den andra delen av åtalet använder HD för första 
gången formuleringen ”ställt utom rimligt tvivel”. Bevisfrågorna kom här 
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att få en direkt inverkan på den straffrättsliga bedömningen. Vid 
värderingen av målsägandens trovärdighet använde domstolen ett frivilligt 
sexuellt umgänge som alternativt händelseförlopp, dvs. utgick från en 
hypotes om samtycke. Domstolen förutsatte således att det kunde ha varit 
fråga om frivilligt sexuellt umgänge trots att den tilltalade inte själv anfört 
det till sitt försvar. Därmed behandlades samtycke eller bristande samtycke 
som en självklar del av definitionen av våldtäkt. 
 
NJA 1981 s. 253 
Fallet rör, liksom NJA 1967 s. 637, en händelse som ägt rum i en 
”raggarbil”. Fråga i HD var även i det här fallet om gärningen var att 
bedöma som våldtäkt eller våldförande. Åtal väcktes enligt följande 
gärningsbeskrivning: 
 ”(Den tilltalade) har söndagen den (…) omkring 04.20 i en bil på 
parkeringsplatsen vid (…) inom (…) kommun genom våld å (målsäganden) 
tvingat sig till samlag med henne.”79

 Den tilltalade bestred i första hand ansvar under påståendet att 
samlaget varit frivilligt och gjorde i andra hand gällande att gärningen 
skulle ses som våldförande enligt dåvarande 6:1 2 st BrB.80  
 I målet förekom parternas utsagor samt vittnesmål från den man som 
kört bilen vid det aktuella tillfället. 
 Målsäganden berättade inför tingsrätten att hon till en början åkt i 
bilen tillsammans med sin pojkvän och den man som agerade chaufför. När 
pojkvännen lämnade bilen stannade hon kvar i tron att hon senare skulle få 
skjuts hem. De hämtade därefter den tilltalade samt två andra män. Hon 
hade då känt den tilltalade i ungefär ett halvår, men de hade inte haft någon 
intim relation. När den tilltalade först försökte göra närmanden och sa att 
han ville slicka henne och ligga med henne avvisade hon honom och 
försökte prata honom tillrätta. Hon föreslog sedan att de i så fall skulle gå ut 
ur bilen i tron om att hon då skulle kunna springa ifrån den tilltalade som 
var kraftigt berusad. För att få möjlighet att komma ut ur bilen sa hon också 
att hon mådde illa och måste kräkas. Den tilltalade hindrade henne dock 
från att öppna dörren. Han ryckte i hennes kläder och hon stötte bortom. 
Den tilltalade slet då sönder hennes tröja och slet av henne byxorna. När 
hon höll emot gav han henne ett slag i ansiktet. Hon blev då rädd att han 
skulle fortsätta att slå henne om hon inte gjorde som hon sa. För att trosorna 
skulle vara hela när hon sprang från bilen tog hon av sig dem och stoppade 
dem i fickan. Den tilltalade la sig på henne och hade sin penis i hennes slida 
åtminstone ett litet tag. Genom att upprepa att hon mådde illa och måste ut 
ur bilen lyckades hon komma ut och sprang från platsen. Hon sprang till ett 
närbeläget boningshus där hon fick hjälp att kontakta polisen.81  
 Den tilltalade berättade i huvudsak samma historia och medgav att 
han vid tillfället varit kraftigt berusad. Han menade dock att hans agerande 
till en början varit skämtsamt menat, men att han sedan påhejad av sina 
kamrater hade gått till överdrift. Han hävdade dock att han haft den 
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uppfattningen att målsäganden ”var tänd på honom” när han försökte 
genomföra ett samlag med henne. Detta hade dock inte lyckats då hans 
manslem inte varit tillräckligt styv. Hans kamrater tittade under tiden på 
från bilens framsäte.82

 Tingsrätten fann det genom målsägandens berättelse med stöd av 
chaufförens vittnesmål och andra omständigheter i målet styrkt att den 
tilltalade agerat i enlighet med åklagarens påstående. Vid bedömningen av 
brottets svårhet beaktade man att målsäganden från början förklarat att hon 
inte ville ha ett intimare umgänge med den tilltalade och det tvång denne 
utövat innefattat misshandel om än av lindrig art. Därmed ansåg tingsrätten 
att gärningen var att anse som våldtäkt.83

 Den tilltalade överklagade till hovrätten. Under förhandlingarna 
hördes ytterligare en av de män som närvarat i bilen, men hovrätten fann 
ingen anledning att ändra tingsrättens dom.84

 Den tilltalade hävdade i HD att han hade hållit om sin penis på ett 
sådant sätt att den inte kommit i kontakt med målsägandens könsorgan. En 
uppgift som HD inte ansåg förtjänade någon tilltro då den inte stämde med 
det målsäganden, eller den tilltalade, tidigare uppgivit. Man ansåg det 
därmed visat att den tilltalade tilltvingat sig samlag med målsäganden. Vid 
bedömningen av om gärningen var att betrakta som våldtäkt eller 
våldförande beaktade HD den tilltalades uppgift att han inte lyckats föra in 
sin manslem i målsägandens slida. Man menar att uppgiften inte är så 
osannolik att den inte förtjänar att beaktas då båda parterna uppgivit att det 
könsliga umgänget varit av kort varaktighet. Dessa omständigheter är dock 
enligt HD inte tillräckliga för att vara utslagsgivande då målsägandens 
beteende inte i något skede kan ha givit den tilltalade uppfattningen att hon 
ville ha något intimt umgänge med honom. Hon har gjort motstånd och 
försökt ta sig ur bilen, men hindrats av den tilltalade. Denne har vidare slitit 
sönder hennes kläder och gett henne en örfil. Gärningen har därmed utgjort 
en så allvarlig kränkning av målsägandens integritet att brottet inte kan 
betecknas som något annat än våldtäkt.85  
 
Kommentar  
Domstolarnas bedömningar uppehåller sig inte vid bevisningen i målet. 
Samtliga instanser finner målsägandens berättelse trovärdig. Den finner ju 
även visst stöd i vittnesmålet från chauffören och övriga omständigheter 
såsom att målsäganden halvklädd nådde huset där hon tillkallade hjälp. 
Trots att den tilltalade i underinstanserna i första hand yrkade att åtalet 
skulle ogillas p.g.a. att samlaget varit frivilligt, dvs. att målsäganden 
samtyckt, fäster inte domstolarna något avseende vid detta. Det är tydligt att 
argumentet om frivilligt sexuellt umgänge inte betraktas som trovärdigt. I 
HD yrkade den tilltalade endast på en lindrigare rubricering av gärningen 
och frivilligt sexuellt umgänge som alternativ behandlades endast genom 
konstaterandet att ”varken de omständigheter under vilka (målsäganden) 
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kom att deltaga i bilfärden eller hennes beteende i övrigt kan ha i något 
skede givit (den tilltalade) uppfattningen att hon var villig att inlåta sig på 
ett intimare umgänge med honom”.86  
 Vid bedömningen av brottets svårhet tas hänsyn till om penetration 
förekommit och hur långvarigt det sexuella umgänget varit, men främst 
fokuserar man på det motstånd målsäganden gjort och hur hon visat sin 
ovilja samt det tvång den tilltalade använt.  
 
NJA 1988 s. 40 
Den i målet aktuella händelsen hade utspelat sig i ett solarium beläget i ett 
gym. Åtal väcktes gentemot ägaren enligt följande gärningsbeskrivning: 
 ”(…) tvingade (den tilltalade) (målsäganden) till samlag med honom i 
klubblokalerna genom att under massage, fasthållande henne och med sin 
kropp hindrande henne från att undkomma honom, införa sin penis i hennes 
slida och genomföra samlagsrörelser.”87

 Den tilltalade förnekade gärningen och uppgav att han inte alls 
befunnit sig inne i solariet tillsammans med målsäganden.88

 Utöver parternas berättelser lämnades vittnesmål av målsägandens 
fästman och kusin samt av den tilltalades fästmö.  
 Tingsrätten konstaterade att ord stod mot ord och att man var hänvisad 
till att dra slutsatser från övriga omständigheter då direkt bevisning 
saknades. Det som då enligt tingsrätten talade för målsägandens version var 
bristen på motiv att komma med falska anklagelser mot den tilltalade och att 
utsätta sig för den prövning som förundersökning och rättegång innebär. 
Även kusinens vittnesmål om målsägandens direkta reaktion på händelsen 
styrkte hennes berättelse. Domstolen ställde sig dock mer tveksam till det 
vittnesmål som lämnats av målsägandens fästman. Även om vittnesmålet 
bekräftade att något obehagligt hänt målsäganden på träningsinstitutet ansåg 
man att fästmannen uppträtt oberört efter händelsen på ett sätt som 
indikerade att han ifrågasatt att händelsen gått till så som målsäganden 
beskrivit. Som förklaring till att hon inte skrek på hjälp eller på annat sätt 
påkallade uppmärksamhet uppgav målsäganden att hon då inte vetat vad 
som skulle hända och att hon upplevt situationen som pinsam. En förklaring 
som tingsrätten fann svag. Vidare ansåg man att den tilltalade, då han inte 
tidigare mött målsäganden, inte kunnat förlita sig på att hon skulle reagera 
på detta sätt. Tvärtom, menade tingsrätten, var risken stor att hon skulle 
börja skrika och därmed skandalisera både honom och hans institut inför 
närvarande kunder. Enligt rättens mening kunde detta endast tolkas på två 
sätt. Antingen har samlag alls inte förekommit eller har samlag förekommit, 
men varit frivilligt. Rätten lämnade därmed åtalet utan bifall.89  
 Hovrätten ansåg att parternas versioner av vad som förekommit vid 
det aktuella tillfället var så oförenliga att någon av dem måste ha lämnat 
osanna uppgifter. Domstolen påpekade att målsäganden kanske inte 
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utnyttjat möjligheten att göra motstånd eller ropa på hjälp såsom hon skulle 
ha kunnat och att den tilltalade därmed skulle ha kunnat tolka hennes 
beteende såsom ett medgivande. Man ansåg dock att den tilltalades nekande 
till att sexuellt umgänge överhuvudtaget förekommit i så fall tedde sig 
alltför osannolikt. Det saknades enligt hovrätten anledning att ifrågasätta 
vittnesmålen från målsägandens kusin och fästman, medan vittnesmålet från 
den tilltalades fästmö var svagare. Bedömningen av parternas 
sanningsenlighet talar vidare så mycket till målsägandens fördel i så stor 
utsträckning att domstolen ansåg sig kunna fästa full tilltro till hennes 
uppgifter och man fann åtalet styrkt.90  
 HD betonade att det måste stå utom rimligt tvivel inte bara att samlag 
har förekommit vid tillfället utan också att det skett mot målsägandens vilja 
och att den tilltalade haft detta klart för sig eller i vart fall räknat med det. 
Det förhållande som då framförallt ingav HD tveksamhet inför 
målsägandens berättelse var att en våldtäktshandling lätt hade kunnat 
upptäckas av andra personer som befann sig i lokalerna. Man fann det även 
anmärkningsvärt att målsäganden inte på ett tidigt stadium kunnat rädda sig 
undan eller ha förhindrat övergreppet framförallt genom att ropa på hjälp, 
utan istället förmått samtala med den tilltalade både under och efter 
händelsen. Vid en helhetsbedömning ansåg man dock att målsäganden 
under pressande förhör gett förklaringar i alla hänseenden där hennes 
uppgifter satts ifråga. Därvid ansåg domstolen det inte möjligt att betvivla 
att samlag ägt rum. Ifråga om det skett på sådant sätt som grundar ansvar för 
våldtäkt hänvisar man till att lagstiftningen om sexualbrott bygger på att 
önskemål av en kvinna om att inte ha samlag ovillkorligen skall respekteras 
i varje situation. HD fastslår att det inte krävs ett fysiskt motstånd om 
kvinnan på annat sätt gör klart att hon motsätter sig mannens önskan eller 
avsikt. Då målsäganden på ett övertygande sett, och med stöd av vittnen, 
uppgett att hon gjort det motstånd hon kunnat, upprepade gånger bett den 
tilltalade sluta och efter övergreppet hamnat i ett chocktillstånd som varat 
under lång tid fann HD åtalet för våldtäkt styrkt.91

 Vid bedömningen av brottets svårhet togs hänsyn till att gärningen 
begåtts i en ”patientsituation” där var och en måste kunna överlämna sig 
utan tanke på en risk att drabbas av sexuellt övervåld. En omständighet som 
enligt HD i sig motiverar en sträng bedömning. Man konstaterade även att 
integritetskränkningen bestått i ett fullbordat samlag och att gärningen inte 
kan anses som mindre straffvärd än ett övergrepp utomhus begånget av en 
för offret helt främmande person. Den tilltalade dömdes därför för våldtäkt 
enligt 6:1 1st BrB.92

 
Kommentar 
Av HD:s resonemang i det här fallet framgår att det ankommer på kvinnan 
att visa att hon inte samtycker till det sexuella umgänget. Detta behöver inte 
ske genom ett fysiskt motstånd, men det krävs då att hon på annat sätt 
klargör att hon motsätter sig mannens önskan eller avsikt för att kravet på 
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tvång ska kunna anses uppfyllt och gärningen betraktas som våldtäkt.93 
Domstolen ansåg att målsägandens förklaring till att hon inte gjort mer 
motstånd eller ropat på hjälp var rimlig. Därmed och då hennes berättelse 
även i övrigt ansetts trovärdig ansåg man åtalet styrkt. Detta illustrerar den 
tydliga koppling som finns mellan offrets icke-samtycke och kravet på 
tvång. Ett fysiskt betvingande genom gärningsmannens kroppstyngd var här 
tillräckligt för att uppnå kravet på tvång eftersom målsäganden enligt 
domstolens bedömning tillräckligt tydligt visat att hon inte samtyckte till det 
sexuella umgänget. 
 
NJA 1996 s. 176 
Åtal för våldtäkt väcktes enligt följande gärningsbeskrivning: 
 ”(Den tilltalade) har natten mot (…) i sin lägenhet i (…) haft besök av 
(målsäganden). (Den tilltalade) har plötsligt slitit ner (målsäganden), som 
suttit i en soffa, på golvet där hon hamnat liggande på mage på en madrass. 
(Den tilltalade) har sedan vänt runt på (målsäganden), så att hon hamnat på 
rygg, sittande över henne slitit sönder hennes tröja och behå samt dragit ner 
hennes byxor och trosor så att hennes underliv blottats. (Den tilltalade) har 
sedan han på grund av (målsägandens) gjorda motstånd misslyckats med att 
sära hennes ben ånyo vänt runt henne så att hon hamnat liggande på mage. 
(Den tilltalade) har därefter med ett grepp med ena handen hållit 
(målsägandens) båda händer ovanför hennes huvud medan han hållit andra 
handen över hennes mun. (Den tilltalade) har därefter med sitt ena ben 
lyckats få isär (målsägandens) ben varefter han bakifrån med sin penis 
trängt in i hennes könsorgan och härigenom tilltvingat sig samlag. Det våld 
som (den tilltalade) brukat vid gärningen har för (målsäganden) framstått 
som trängande fara.”94

 Den tilltalade förnekade gärningen under påståendet att det var en god 
vän till honom som haft samlag med målsäganden i hans lägenhet den 
aktuella natten och att detta skett med hennes samtycke. Själv skulle han 
enligt uppgift under tiden ha befunnit sig i sitt sovrum. Vännen bekräftade i 
stort den tilltalades berättelse.95  
 Målsäganden hävdade dock att den andre mannen varit närvarande 
under den tidigare delen av kvällen, men avvikit när hon följt med den 
tilltalade hem till dennes lägenhet.96

 I målet förekom, utöver parternas berättelser, vittnen, rättsintyg och 
rättsmedicinskt protokoll samt brottsplatsundersökning, kriminalteknisk 
undersökning och fotografier. I hovrätten åberopades även ett utlåtande från 
SKL angående spermafläckar som funnits på ett täcke som låg på madrassen 
där den påstådda våldtäkten ägt rum samt ett förhör med den biolog som 
utfört undersökningen. Tingsrätten och hovrätten, som inte tillmätte de 
aktuella fläckarna någon avgörande betydelse, fann målsägandens berättelse 
                                                 
93 Beskrivningen av gärningspersonen som man och offret som kvinna utgår här från HD:s 
ordval i domen. Notera dock att lagtexten i våldtäktsparagrafen vid denna tidpunkt var 
könsneutral sedan flera år. 
94 NJA 1996 s. 176, s. 176. Fallet omfattade även en åtalspunkt gentemot den senare 
omnämnda vännen till målsäganden för skyddande av brottsling. 
95 Ibid:181 
96 Ibid:177 
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trovärdig då man ansåg att den föreföll självupplevd och hon saknade motiv 
att vilja misskreditera den tilltalade. Man fällde därmed den tilltalade för 
våldtäkt.97

 I HD gjordes en mer ingående DNA-analys av fläckarna på täcket och 
de nya resultaten visade på nio fläckar på täcket med DNA från både den 
tilltalades vän och målsäganden. Det fanns även sex fläckar på täcket med 
DNA från den tilltalade men det ”lämnades öppet” huruvida dessa fläckar 
även innehöll DNA från målsäganden. De nya resultaten avgjorde utgången 
i målet genom att HD frikände den tilltalade med motiveringen att 
målsägandens berättelse var svårförenlig med resultaten från DNA-
analysen. Det var därmed enligt domstolen inte ställt bortom rimligt tvivel 
att hon inte ljugit även om den påstådda våldtäkten.98

 
Kommentar  
De båda underinstanserna fann målsägandens historia trovärdig och la den 
till grund för sin bedömning. Vittnesmål berättade på ett, enligt tingsrätten, 
trovärdigt sätt om målsägandens reaktion efter det påstådda övergreppet och 
bekräftade att hennes kläder då varit sönderrivna. Även de beslag som gjort 
stödjer detta och blod i målsägandens trosor vittnar tillsammans med den 
gjorda läkarundersökningen om skador i underlivet. Det är dock tydligt i 
alla tre instanserna att de inblandades berättelser inte stämmer överens. Det 
finns luckor mellan målsägandens berättelse och den tilltalades berättelse, 
men även mellan de båda männens berättelser som motsäger varandra i 
väsentliga avseenden. Genom det resultat DNA-analysen gav förefaller det 
uppenbart att målsägandens historia inte i alla delar är sann. Det intressanta 
är dock de slutsatser HD drar av detta. Utan att vidare utveckla 
resonemanget förutsätter man att målsägandens berättelse i sin helhet varit 
osann trots de omständigheter i målet som pekar på något annat. Den friande 
alternativhypotesen består i det här fallet av att målsäganden genom att 
ljuga om att hon haft frivilligt samlag med den tilltalades kamrat även ljugit 
om den våldtäkt den tilltalade skulle ha utsatt henne för. Möjligheten att 
kvinnan försökt tona ner sin sexualitet för att framstå som ett trovärdigare 
offer, något som med hänsyn till den negativa uppmärksamhet offrets 
sexuella beteende ofta fått i våldtäktsmål inte förefaller helt otroligt, beaktas 
således inte. Det faktum att målsäganden ljugit om ett frivilligt samlag i 
anslutning till den påstådda våldtäkten leder således till en friande dom 
baserad på att det inte kan uteslutas att hon ljugit även om denna. 
 
NJA 1997 s. 538  
Det här målet har i media och den allmänna debatten kallats för 
”Södertäljemålet” och varit mycket omtalat. Jag kommer inte här, som skett 
ovan, återge åklagarens gärningsbeskrivning i sin helhet då detta skulle ta 
alltför stort utrymme i anspråk.99 Det bör poängteras att målet togs upp till 

                                                 
97 NJA 1996 s. 176, s. 186-187, 190-192  
98 Ibid:193 
99 Fallet rymmer fler åtalspunkter än de som jag kommer att diskutera. Jag har begränsat 
mig till att behandla de som rör våldtäkt alternativt sexuellt utnyttjande. Bör dock noteras 
att åklagaren valde att när fallet överklagades till hovrätten acceptera rubriceringen sexuellt 
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prövning innan den tidigare diskuterade utvidgningen av våldtäktsbrottet 
gjordes.  
 Målsäganden hade varit ute tillsammans med en väninna, dennes 
pojkvän och några vänner till honom på en restaurang i Södertälje. Efter att 
ha blivit osams med sin väninna satt hon ensam på en bänk utanför 
restaurangen. Hon var då upprörd och berusad. Själv beskrev hon det inför 
tingsrätten som att hon kände sig ”borta i huvudet”, men hon hade varken 
svårt att gå eller tala. En av de tilltalade kom då fram till henne och inledde 
ett samtal. Enligt målsäganden erbjöd han sig sedan att köra henne hem.100 
Mannen påstod istället att han erbjöd målsäganden att följa med på en 
raggarrunda, vilket hon även accepterade.101 Därefter delas 
händelseförloppet in i fyra olika avsnitt beroende av var de påstådda 
övergreppen ägt rum. Det rör sig om en sjö i närheten, ett område med 
hyreshus, en lägenhet samt en parkering till en gymnasieskola. 
 I fallet stod tre unga män åtalade för våldtäkt alternativt sexuellt 
utnyttjande i flera åtalspunkter. En åtalspunkt omfattade dock enbart 
våldtäkt. En av männen förekom i fyra åtalspunkter, en annan i tre medan 
den tredje förekom i en.102  
 Samtliga män nekade till ansvar under påståendet att samlagen varit 
frivilliga från kvinnans sida och att inget våld använts.103

 Utredningen i målet bestod av parternas utsagor samt flera berättelser 
från vittnen, varav ett sakkunnigt vittne från SKL. 
 Tingsrättens bedömning fokuserades runt målsägandens 
berusningsgrad. Enligt tingsrätten hade hon pga. sin berusning varken 
kunnat säga ifrån eller göra något motstånd att tala om. Man ansåg det styrkt 
av flera vittnesmål att målsäganden under kvällen varit kraftigt berusad. 
Något som även får stöd av den beräkning av målsägandens promillehalt 
SKL kunnat göra. Därmed ansåg man att ingen av de tilltalade, av 
subjektiva skäl, kunde fällas för våldtäkt.104 Tingsrätten dömde istället de 
tre männen för sexuellt utnyttjande enligt dåvarande 6:3 1st BrB.105

 I hovrätten yrkade åklagaren på ansvar för våldtäkt beträffande en 
åtalspunkt och accepterade således rubriceringen sexuellt utnyttjande i 
övriga fall, men yrkade avseende dessa på strängare straff än vad som 
utmätts i tingsrätten. De tre män som dömts i tingsrätten yrkade att åtalet i 
sin helhet skulle ogillas.106  
 Hovrätten uttalade sig inte om bevisningen eller om målsägandens 
trovärdighet avseende åtalen för sexuellt utnyttjande, men konstaterade 
angående åtalspunkten för våldtäkt att det saknas anledning att ifrågasätta 
                                                                                                                            
utnyttjande angående alla åtalspunkterna med ett undantag. Det är således endast denna 
åtalspunkt som avseende de högre instansernas bedömning faller inom uppsatsen.   
100 NJA 1997 s. 538, s. 541 
101 Ibid:546 
102 Ibid:538-540. Utöver detta fanns en åtalspunkt för försök till våldtäkt alternativt sexuellt 
ofredande gentemot en fjärde man. Eftersom den åtalspunkten inte behandlades i de högre 
instanserna tar jag inte upp den här. 
103 Ibid:541 
104 NJA 1997 s. 538, s. 553-554 
105 Ibid:557. Således dömde tingsrätten i strid med 30:3 RB även den man som bara åtalats 
för våldtäkt för sexuellt utnyttjande. Se Andersson 2004:189 not 794. 
106 NJA 1997 s. 538, s. 557  
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hennes trovärdighet. Parternas uppgifter var oförenliga utom avseende 
påståendet att samlag förekommit. Enligt hovrätten krävs dock någon form 
av stödbevisning utöver målsägandens berättelse för att kunna fälla den 
tilltalade till ansvar för våldtäkt. Även detta åtal lämnades således utan 
bifall.107  
 HD uppehöll sig, liksom lägre instanser, vid målsägandens 
berusningsgrad och ansåg det genom hennes uppgifter och med stöd av 
utredningen visat att hon varit påtagligt alkoholpåverkad under en stor del 
av natten. Att målsäganden i sitt upprörda tillstånd skulle ha velat följa med 
på en raggarrunda avfärdade HD som osannolikt och lade istället 
målsägandens uppgift att hon medföljt i bilen för att få skjuts hem till grund 
för sin bedömning. HD konstaterade att männens avsikt uppenbarligen inte 
heller varit en sådan bilfärd, då de efter att målsäganden stigit in i bilen 
begett sig mot en isolerad plats invid en sjö. Trots vissa oklarheter i 
målsägandens redogörelse för händelserna i lägenheten fann HD det styrkt 
genom målsägandens berättelse och vittnesuppgifter att de påstådda 
samlagen ägt rum och även skett mot målsägandens vilja. Angående den 
åtalspunkt som rörde våldtäkt konstaterade HD att det framstod som 
uteslutet att detta samlag skulle ha skett med målsägandens samtycke.108 
HD ansåg vidare att gärningen mot bakgrund av de andra sexuella 
handlingar målsäganden tidigare under natten mot sin vilja varit utsatt för 
framstår som särskilt hänsynslös. Enligt egen uppgift kände målsäganden 
sig då mindre berusad och handlingsförlamad än tidigare, men var 
fortfarande mycket rädd för den tilltalade som hon uppfattat som drivande 
under hela händelseförloppet. Hon beskrev händelsen så att hon vägrade den 
tilltalade samlag och att han då drog av henne trosorna, klädde av sig naken 
och tilltvingade sig samlag med henne. Hon blev då till slut så arg att hon 
bet honom på halsen och i armen samt gav honom en örfil. För att undvika 
att bli biten igen tog han då tag om hennes hår och pressade ner hennes 
huvud igen. Mot bakgrund av vad som tidigare utspelat sig fann HD hennes 
uppgifter trovärdiga och ansåg att det våld som använts var sådant att 
gärningen var att bedöma som våldtäkt.109  
 
Kommentar 
Målsägandens berättelse om vad som förekommit den aktuella natten ställs 
mot den version de tilltalade männen presenterar, dvs. att hon frivilligt följt 
med på en raggarrunda och sedan frivilligt genomfört samlagen. HD gör 
ingen utförligare trovärdighetsbedömning utan lägger efter vissa 
överväganden målsägandens uppgifter till grund för domen. Männens 
uppgifter om varför målsäganden från början väljer att följa med bilen är 
enligt HD inte trovärdiga och det finns visst stöd för hennes version av 
händelserna i vittnesutsagorna. HD ansåg att det klarlagts genom 
omständigheterna i målet att samlagen inte skett frivilligt från målsägandens 
sida. Det återstår då enligt domstolen att konstatera om omständigheterna 
varit sådana att männen kan dömas till ansvar för sexuellt utnyttjande 

                                                 
107 Ibid:559 
108 Ibid:561-565 
109 NJA 1997 s. 538, s. 567 

 35



respektive våldtäkt. Man hade dock, på grund av hur åtalspunkterna kom att 
utformas efter tingsrättens dom, inte möjlighet att döma för våldtäkt annat 
än avseende händelsen på skolgården. Målsäganden hade vid det tillfället 
gjort ett visst motstånd och det våld som förekommit är enligt domstolen 
tillräckligt för att grunda ansvar för våldtäkt. HD konstaterade därmed i ett 
första led att samtycke inte förelegat vid något av samlagen för att sedan 
därefter göra en prövning av om händelserna utgjort brott enligt åklagarens 
beskrivning. 
 

6.4 Inomrelationella våldtäkter 

NJA 1986 s. 127 
Parterna i målet hade tidigare haft en sexuell relation och även varit 
sammanboende under en period. Vid tidpunkten för det påstådda 
övergreppet var de sedan en tid separerade, men hade haft kontakt och även 
vid något tillfälle sexuellt umgänge efter separationen. Efter en kväll ute på 
krogen gick den tilltalade mannen hem till målsäganden i hennes bostad. 
Åtal för våldtäkt väcktes enligt följande gärningsbeskrivning: 
 ”(Den tilltalade) har natten till (…) i alkoholpåverkat tillstånd i en 
lägenhet i huset på (…) tvingat (målsäganden) genom våld å henne till 
samlag. Våldet har bestått i att (den tilltalade) tagit ett kraftigt strupgrepp på 
henne, tryckt sin ena hand mot hennes mun, hållit fast hennes armar, kastat 
ner henne på en säng och med sitt ena ben med våld särat hennes ben och 
dragit av henne pyjamasbyxor och trosor. Våldet har orsakat henne en 
rodnad på halsen och andningssvårigheter, ömhet över vänster skuldra, 
blåmärke på höger underben, blåmärke på vänster höftkam och kraftig 
ömhet i underlivet.”110

 Den tilltalade erkände att han tvingat målsäganden till samlag genom 
våld, men gjorde gällande att brottet med hänsyn till våldets art och 
omständigheterna i övrigt var att anse som mindre allvarligt.111

 Utredningen i målet bestod av parternas berättelser, vittnesutsagor 
angående vad målsäganden i efterhand berättat för dem om händelsen och 
rättsintyg över den rättsmedicinska undersökningen av målsäganden.112

 Tingsrätten ansåg att målsäganden gjort ett trovärdigt intryck och att 
hennes berättelse inte motsades av den rättsmedicinska undersökningen. Att 
hennes berättelse i vissa delar avviker från vad den tilltalade berättat 
förklarade man med att denne varit alkoholpåverkad och därmed möjligen 
inte fullt mindes hela händelseförloppet. Vidare ansåg man inte att varken 
våldets art eller omständigheterna i övrigt var sådana att brottet var att anse 
som mindre grovt. Den tilltalade dömdes därmed för våldtäkt enligt 6:1 1st 
BrB.113

                                                 
110 NJA 1986 s. 127, s. 127 
111 Ibid. 
112 NJA 1986 s. 127, s. 131 
113 NJA 1986 s. 127, s. 131 
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 Den tilltalade överklagade till hovrätten och yrkade på att brottet 
skulle bedömas som mindre grovt enligt 6:1 2st BrB och att fängelsestraffet 
därmed skulle sättas ner.114

 Även hovrätten ansåg att målsäganden gjort ett mycket trovärdigt 
intryck och lade främst hennes uppgifter till grund för bedömningen och 
fann det utrett att den tilltalade med våld tilltvingat sig samlag med henne. 
Angående graden av det våld som förekommit konstaterade domstolen att 
det med undantag för det påstådda strupgreppet varit fråga om sådant våld 
som avses i 6:1 2st BrB. Hur strupgreppet skall bedömas var enligt 
hovrätten mer tveksamt, men man beaktade målsägandens egna uppgifter att 
det inte rört sig om ett kraftigt tryck mot struphuvudet, att det snabbt lossats 
och en sakkunnigs utlåtande att greppet måste ha varit av lindrig karaktär. 
Slutligen ansåg man att det vid en bedömning av gärningens straffvärde inte 
kunde bortses från att parterna haft en sexuell relation som nyligen brutits 
och att den sexuella kränkningen därmed framstod som mindre svår samt att 
övergreppet varit av ”engångskaraktär” och att ”stämningen mellan parterna 
efter övergreppet trots allt inte varit entydigt oförsonlig”. Därmed ansåg 
hovrätten att våldtäkten var att bedöma som mindre allvarlig enligt 6:1 2st 
BrB. 
 HD fann liksom underinstanserna att den tilltalade gjort sig skyldig till 
våldtäkt. Angående de närmre omständigheterna runt denna satte domstolen 
i huvudsak tilltro till den skildring som målsäganden lämnat. Av denna 
framgår att den tilltalade tagit ett strupgrepp på henne och att hon till följd 
av detta fått andningssvårigheter. Trots att strupgreppet varit relativt lindrigt 
har det skapat skräck hos målsäganden. Den tilltalade har vidare hållit fast 
hennes armar och kontrollerat hennes rörelser under en inte oansenlig 
tidsrymd. För att kunna genomföra samlaget tvingade han isär 
målsägandens ben med våld och höll under samlaget fast hennes armar. HD 
uppmärksammade även att hon inte på något sätt kunnat ge den tilltalade 
uppfattningen att hon ville ha sexuellt umgänge med honom. Tvärtom grät 
hon och avvisade honom tydligt. Övergreppen medförde även psykiska men 
för målsäganden som efter händelsen gått i regelbunden terapi. Därefter 
refereras till förarbeten till dåvarande lagstiftning där det poängteras att det 
som i första hand bör beaktas är arten och graden av det våld eller hot 
gärningsmannen använt samt arten och graden av den sexuella kränkningen. 
Den objektiva karaktären av övergreppet bör vara av avgörande betydelse 
vid bedömningen. Liksom vid andra brott skall en helhetsbedömning göras 
av den föreliggande situationen. Oavsett omständigheterna i övrigt skall en 
gärning där våldet eller hotet varit av allvarlig karaktär falla in under den 
strängare skalan. Att ett övergrepp föregåtts av samvaro mellan 
kontrahenterna bör enligt propositionen inte överhuvudtaget leda till en 
mildare bedömning.115

 Domen hänvisar dock även till ett betänkande från justitieutskottet där 
departementschefens uttalande ansetts vara något onyanserat. Utskottet 
underströk istället att en helhetsbedömning måste göras. Sådana faktorer 

                                                 
114 Ibid. Bör noteras att 6:1 2st BrB här syftar på den gamla lagstiftningen och att det 
således är nuvarande 6:1 3st BrB som avses. 
115 NJA 1986 s. 127, s.135 med hänvisning till prop. 1983/84:105 s. 23  
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som förhållandet mellan offret och gärningsmannen liksom vad som föregått 
övergreppet kan därmed enligt utskottet inte frånkännas betydelse.116

 Vid en samlad bedömning kom HD fram till att våldtäkten inte är att 
se som mindre allvarlig även om hänsyn togs till att parterna tidigare 
sammanlevt och även därefter haft sexuellt umgänge med varandra. Man 
dömde därmed den tilltalade till våldtäkt av normalgraden.117  
  
Kommentar  
I målet hade den tilltalade erkänt att han tilltvingat sig samlag med våld, 
vilket får betraktas som något ganska ovanligt och förmodligen är orsak till 
att bevisfrågorna inte får något större utrymme vid bedömningen. Utan 
närmre utredning kom HD fram till att tilltro bör sättas till målsägandens 
berättelse avseende det närmre händelseförloppet. Domstolen resonerar 
sedan runt det tvång som använts och uppehåller sig vid den rädsla 
målsäganden känt på grund av strupgreppet och att den tilltalade hållit fast 
henne. I anslutning till detta behandlas även offrets viljeutryck och det 
konstateras att hon inte i något skede gett den tilltalade uppfattningen att 
hon velat ha sexuellt umgänge med honom. Tvärtom, konstaterar HD, har 
hon gråtit och tydligt visat att hon inte önskar ha samlag. Att HD sedan, 
trots att lagtexten sedan 1984 inte längre tog hänsyn till parternas tidigare 
relation, ändå inte utesluter att detta kan ha en viss betydelse vid 
bedömningen av brottets svårhet är något märkligt. Man kan med anledning 
av detta ställa sig frågan om utgången i målet möjligen blivit en annan om 
målsägandens avvisande varit mindre tydligt eller kommit i ett senare skede 
såsom skett i en del av de tidigare behandlade fallen.  
 
NJA 1991 s. 83 
Målet rör ett stort antal våldtäkter begångna i parternas gemensamma hem. 
Åtal väcktes enligt följande gärningsbeskrivning: 
 ”(Den tilltalade) har under tiden sommaren 1987 ( fram till) slutet av 
juli 1990 i sin och (målsägandens) gemensamma bostad i (…) vid ett stort 
antal tillfällen tvingat (målsäganden) till samlag. Våldet har bestått i att (den 
tilltalade), sedan (målsägandens böner) om att lämna henne ifred förklingat 
ohörda, betvingat hennes fysiska motstånd genom att med kraft sära hennes 
ben och, då hon försökt komma loss, hålla ett kraftigt tag runt hennes armar 
och överkropp. Våldet har vidare ibland bestått i att han dessförinnan med 
kraft tvingat ner henne i sängen.”118  
 Den tilltalade hävdade att hans sexliv med målsäganden fungerat 
perfekt och egentligen varit det som hållit dem samman.119 Rimligen får 
detta tolkas så att den tilltalade vidgick att han haft ett sexuellt umgänge 
med målsäganden under den aktuella tidsperioden, men bestred att han 
tilltvingat sig detta.  

                                                 
116 Ibid. med hänvisning till JuU 1983/84:25 Sexualbrotten  
117 Ibid. 
118 NJA 1991 s. 83, s. 84. Det förekom i målet även åtalspunkter rörande misshandel 
gentemot samma målsägande samt olaga hot riktat mot henens syster. Dessa kommer jag 
inte att närmre behandla. 
119 Ibid. 
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 I målet förekom, utöver parternas uppgifter, vittnen på båda sidor, 
fotografier på målsägandens skador samt viss bevisning avseende den 
tilltalades påstådda alkoholmissbruk.120

 Enligt målsägandens berättelse har övergreppen en klar koppling till 
den tilltalades alkoholmissbruk då han, med undantag för ett tillfälle, varit 
berusad då han våldfört sig på henne. Hon berättade även att han aldrig 
misshandlat henne samma dag som han våldtagit henne, utan att detta alltid 
skett vid separata tillfällen. Det har därmed aldrig förekommit annat än 
ringa våld i samband med de sexuella övergreppen. Då övergreppen i vissa 
perioder varit mycket frekvent förekommande kunde målsäganden inte 
närmre identifiera när och var de ägt rum utan förmådde endast lämna 
ungefärliga tidsramar. Angående de närmre händelseförloppen har hon 
endast kunnat säga att det oftast gått till så att den tilltalade kommit hem 
sent och att hon låtsats sova. Han har då gjort närmanden, varit grov i 
munnen och sedan tvingat sig på henne. På förfrågan från åklagaren uppgav 
hon att hon brukade säga till den tilltalade att hon inte ville, att hon 
vanligtvis spjärnat emot, att han trots detta slitit av henne nattlinne och 
trosor och att han därefter vältrat sig över henne. Två händelser då den 
tilltalade vid ett tillfälle lagt en kudde över hennes huvud och vid ett annat 
tillfälle låst hennes armar kunde hon datera till våren 1990. Vidare framkom 
det att hon även vid något tillfälle skrikit på hjälp.121

 Tingsrätten ansåg att den tilltalade hade gjort sig skyldig till våldtäkt 
vid två tillfällen och att brotten var att se som mindre allvarliga enligt 6:2 
2st BrB. Detta främst med hänvisning till att våldet varit av förhållandevis 
lindrig art samt att det enligt tingsrätten inte går att bortse från att parterna 
haft ett normalt samliv med varandra såväl före som efter övergreppen.122  
 Enligt hovrätten var den avgörande frågan vilken av parternas 
versioner som återger de verkliga förhållandena. För målsägandens version 
talar de uppgifter som framkommit om den tilltalades alkoholkonsumtion, 
vittnesmålen från hennes mor och syster samt den dokumentation som fanns 
i utredningen avseende hennes skador. Domstolen konstaterar även att 
hennes berättelse bär det självupplevdas prägel. Försvaret anförde som 
problematiskt för hennes tillförlitlighet att hon inte tidigare polisanmält den 
tilltalade, att hennes familj inte tidigare ingripit och att parterna fortsatt ha 
ett sexuellt samliv och även försökt skaffa barn tillsammans. Det talades 
även om att hon skulle ha en ovanligt rigorös inställning till alkohol och att 
hennes uppgifter om den tilltalades alkoholvanor därmed inte skulle vara att 
anse som tillförlitliga. Slutligen skulle det även minska hennes trovärdighet 
att hon inte förmått närmre beskriva eller förlägga övergreppen till mer 
bestämda tidpunkter. Hovrätten anser dock att det finns förklaringar till 
mycket i att målsäganden i det längsta hoppats att den tilltalade skulle ta sig 
ur sitt missbruk och att hon älskat den person han var i nyktert tillstånd. 
Man konstaterar att även om en viss vaghet i hennes historia manar till 
försiktighet vid värderingen uppgifterna, behöver den inte i ljuset av andra 
omständigheter rubba den allmänna tilltron till hennes utsaga. Man kommer 
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därmed fram till att den tilltalade våldtagit målsäganden under hösten 1987 
vid två tillfällen, under sommaren och hösten 1989 någon gång i månaden 
och under 1990 fram till sommaren några gånger i månaden. Den tilltalade 
döms för våldtäkt enligt 6:1 1st BrB.123

 I HD gjorde målsäganden vissa preciseringar. Hon uppgav då att den 
tilltalade vid ett tillfälle i september 1987 i berusat tillstånd tvingat henne 
till samlag genom att trycka ner henne i sängen, lägga en kudde över hennes 
huvud och pressa isär hennes ben. Kudden togs bort innan samlaget 
fullbordats. Hon antog att kudden använts för att förhindra att hennes skrik 
skulle höras in till grannen. Under 1989 förekom ett flertal tilltvingade 
samlag och antalet ökade under 1990. Samtidigt minskade de frivilliga 
samlagen då hon började känna avsmak för att ha sexuellt umgänge med 
den tilltalade även när han var nykter. Angående en händelse i januari 1990 
uppgav hon att den tilltalade kommit hem sent. Genom att låsa hennes armar 
och pressa isär hennes ben tillvingade han till sig samlag. När han släppte 
hennes armar började hon fäkta med dem och han tog då ett kraftigt struptag 
på henne med båda händerna, så att hon fick svårt att andas. Hon var då rädd 
att hon skulle dö och fick efteråt ett märke på halsen som satt kvar i ungefär 
14 dagar. Vid ett tillfälle i mars 1990 tvingade den tilltalade henne till 
samlag genom att ”låsa” henne i sängen, medan hon försökte komma loss 
och ”bönade och bad att han inte skulle ta hennes mänsklighet ifrån henne”. 
I juli 1990 tilltvingade han sig för första gången samlag fast han var nykter. 
Tvånget bestod då i att han låste hennes armar och pressade isär hennes 
ben.124  
 HD ansåg att målsäganden hade lämnat en lång och sammanhängande 
berättelse som gjort ett trovärdigt intryck. Man kan inte heller se något skäl 
till varför hon sanningslöst skulle vilja anklaga den tilltalade för de aktuella 
brotten. Målsäganden har lämnat mer detaljerade redogörelser för fyra 
tillfällen då den tilltalade tilltvingat sig samlag med våld. Vid dessa 
tillfällen kan det inte enligt domstolen råda något tvivel om att den tilltalade 
insett att samlagen skett mot målsägandens vilja. Då gärningsbeskrivningen 
inte innehöll något påstående om det beskrivna strupgreppet kan detta dock 
inte läggas den tilltalade till last.125  
 Bedömningen av i vilken omfattning sexuella övergrepp i övrigt skett 
försvåras enligt HD av att målsäganden under den angivna perioden även 
haft frivilliga samlag med den tilltalade. Angående ett tillfälle har 
målsäganden uppgett hon att inte gjort något motstånd då hon ansett det 
vara meningslöst. Man konstaterar även att det framgår av målsägandens 
berättelse att hon vid några tillfällen bett om att få slippa samlag, men att 
något egentligt våld inte förekommit. Vid andra tillfällen har hon däremot 
även satt sig till fysiskt motvärn genom att pressa med armarna och försökt 
undkomma honom. Han har då låst hennes armar, tryckt ner henne i sängen, 
med kraft särat hennes ben och därefter tilltvingat sig samlag. Det är 
därmed, menade HD, oklart i vilken omfattning det förekommit att den 
tilltalade använt våld vid samlag med målsäganden och i vilken mån han 
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haft klart för sig eller räknat med att hon inte velat ha samlag. HD ansåg 
dock att målsägandens uppgifter var sådana att man kunde anse det stå utom 
rimligt tvivel att den tilltalade åtminstone vid några tillfällen under den 
angivna perioden, utöver de som tidigare nämnts, våldtagit målsäganden.126

 Vid bedömningen av brottets svårhet ansåg HD att den våldtäkt då den 
tilltalade lagt en kudde över målsägandens huvud vara av allvarligare 
karaktär, medan våldet har varit av lindrigare art vid övriga övergrepp. 
Väsentligen har detta bestått i att den tilltalade med sin fysiska styrka 
betvingat målsäganden. HD konstaterade dock att det vid en 
helhetsbedömning även måste tas hänsyn till att gärningarna utgjort en del 
av det våld som den tilltalade fortlöpande utsatt målsäganden för och att de 
inneburit en grov kränkning av hennes personliga integritet. Enligt HD var 
brotten därmed inte att bedöma som mindre allvarliga enligt 6:1 2st BrB. Att 
parterna under den aktuella tidsperioden sammanlevt i en sexuell relation 
påverkade enligt HD inte denna bedömning och samtliga sexuella övergrepp 
var därmed att betrakta som våldtäkt enligt 6:1 1st BrB.127

 
Kommentar  
Målet handlade främst om frågor om beviskrav och bevisvärdering och 
parternas trovärdighet var av central betydelse. Domstolen beskriver 
jämförelsevis ingående vad man fann för belägg för och emot målsägandens 
trovärdighet.  
 De övergrepp målsäganden förmått att närmre identifiera och beskriva 
innehåller en tydlig våldsanvändning. HD konstaterar därför att det vid 
dessa tillfällen måste ha stått klart för den tilltalade att målsäganden inte 
velat ha samlag. Avseende de andra tillfällen som beskrivs i åtalet 
kompliceras bedömningen, enligt domstolen, av att målsäganden under den 
aktuella perioden även haft frivilligt sexuellt umgänge med den tilltalade. 
Även om HD menar att parternas sexuella relation inte är relevant vid 
bedömningen av brottets svårhet, är den uppenbarligen av viss betydelse vid 
bedömningen av huruvida ett sexuellt övergrepp ägt rum. För mig kan det 
förefalla tämligen självklart att det enda tillfälle där det för den tilltalade 
kan ha rått viss oklarhet om målsägandens inställning är vid det tillfälle då 
hon enligt egen uppgift i slutet av den aktuella perioden inte orkat klart säga 
ifrån eller göra motstånd då hon ansåg det lönlöst. Det frivilliga sexuella 
umgänget hade vid den tidpunkten enligt målsäganden i det närmaste 
upphört. Det är intressant att denna händelse, som således inte inträffat ännu 
när hon vid andra tillfällen avvisat den tilltalade, skall påverka 
bedömningen av dessa tidigare gärningar. I sammanhanget tas även 
inkonsekvensen i målsägandens viljeuttryck upp som något bidragande till 
osäkerheten om i vilken omfattning den tilltalade haft klart för sig att 
målsäganden inte samtyckt till samlaget. HD beskriver hur hon ibland bara 
verbalt avvisat den tilltalade medan hon ibland både verbalt och fysiskt har 
avvisat honom. Att detta leder till en viss osäkerhet vid bedömningen av den 
tilltalades våldsanvändning vid samlagen är begripligt. Mer svårbegripligt är 
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hur det skulle kunna leda till en förvirring för den tilltalade avseende 
målsägandens vilja till sexuellt umgänge. 
 
NJA 2005 s. 712 
I fallet väcktes åtal för en våldtäkt begången i parternas gemensamma hem 
enligt följande gärningsbeskrivning: 
 ”(Den tilltalade) har någon gång under 2003 i villan i (…) genom våld 
tvingat (målsäganden) till samlag. Våldet har bestått i att (den tilltalade) 
tagit tag i henne bakifrån, lagt henne på sängen där han med sin 
kroppstyngd har hållit fast henne, slitit av henne byxorna, utdelat flera slag 
mot hennes kropp och därefter tryckt en kudde över hennes ansikte under 
det att han genomfört samlaget.”128

 Den tilltalade bestred ansvar för våldtäkt. Han menade att parterna 
ofta grälade, men att orsaken varit målsägandens alkoholproblem och 
hennes därmed sammanhängande provokativa sätt. Hon brukade i påverkat 
tillstånd skrika och bråka med honom och följa efter honom i samband med 
grälen. På grund av detta fick han ibland ta hjälp av barnen för att ”ta bort 
mamma”.129

 Målsäganden medgav att hon hade alkoholproblem, men att hon sedan 
hon flyttat från den tilltalade inte längre kände något behov av att dricka. 
Hon uppgav vidare att den tilltalade ofta utsatt henne för sexuella 
övergrepp. Han respekterade inte när hon sa nej utan hade ansett att han 
hade ”rätt att knulla henne”. Det hände då inte sällan att parternas barn 
kommit in i sovrummet för att sära dem åt. Enligt målsäganden hade den 
tilltalade då antingen sparkat eller slängt ut dem från sängen. Konsekvensen 
av detta hade blivit att hon inte längre sa nej eftersom hon inte ville att 
barnen skulle vara med om detta. Målsäganden berättade även att hon hade 
svårt att skilja dessa tillfällen från varandra, men kunnat identifiera just den 
här händelsen eftersom den tilltalade tryckt en kudde över hennes ansikte.130

 Tingsrätten fann målsägandens berättelse sammanhängande, klar och 
detaljerad. Det fanns ingenting i målsägandens uppgifter som enligt 
domstolen tedde sig svårförklarligt eller annars ingav anledning att betvivla 
att den återgett något som verkligen inträffat. Det fanns även stöd för 
målsägandens version av händelseförloppet framförallt i de vittnesuppgifter 
som lämnats av barnen. Tingsrätten anser det därmed styrkt att den tilltalade 
på sätt som åklagaren påstått tilltvingat sig samlag med målsäganden.131

 Hovrätten fastställde tingsrättens dom.132

 Målet överklagades till HD som konstaterade att målsäganden berättat 
under påtaglig sinnesrörelse och vid flera tillfällen fallit i gråt. Man 
instämde även med tingsrätten angående att mängden detaljer som hon har 
haft till stöd för sitt minne angående åtalet stort tyder på att hennes 
berättelse är självupplevd. Man ansåg dock att hennes berättelse avseende 
den påstådda våldtäkten saknade sådana uppgifter. Hon har exempelvis inte 
                                                 
128NJA 2005 s. 712, s. 713. Fallet omfattade även åtalspunkter rörande grovt 
kvinnofridsbrott och grovt fridsbrott. Dessa kommer inte att redovisas närmre.  
129 Ibid:715 
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kunnat placera händelsen närmre i tiden. Mer allmänt har hon uppgett att 
hon kände motvilja inför att ha samlag med den tilltalade under den tid de 
övergrepp som även behandlas i målet pågick, men ändå ansåg att hon borde 
göra honom till viljes. När hon motsatte sig sexuellt umgänge brydde han 
sig inte om det vilket medförde att hon under den aktuella perioden utsattes 
för flera påtvingade samlag.133

 Med hänvisning till NJA 1991 s. 83 menade domstolen att det faktum 
att det vid den här typen av brottslighet saknas vittnesiakttagelser eller 
teknisk bevisning inte behöver innebära att bevisningen inte kan vara 
tillräcklig för fällande dom. Det krävs då att domstolen genom den 
bevisning som förebringats i målet finner det ha blivit ställt bortom rimligt 
tvivel att den åtalade gjort sig skyldig till det som lagts honom till last. 
Någon stödbevisning av det slag som fanns i det ovannämnda fallet finns 
inte i målet. Man hade således endast att utgå från målsägandens uppgifter. 
HD ansåg att dessa visserligen hade en hög trovärdighet som inte förringas 
av att händelsen polisanmäldes först i samband med att målsäganden hördes 
med anledning av de andra brott som omfattades av åtalet. Sammantaget 
konstaterade HD att avsaknaden av stödbevisning i förening med vagheten i 
tidsangivelsen för brottet och de svårigheter som därmed förelegat för den 
tilltalade att anföra motbevisning gjorde att åtalet måste lämnas utan 
bifall.134  
 
Kommentar  
I de lägre instanserna var frågan om målsägandens trovärdighet avgörande. 
Genom att man la hennes uppgifter till grund för bedömningen fann man 
även att den tilltalade tilltvingat sig samlag såsom åklagaren påstått. 
Huvudfrågan i HD var inte i första hand målsägandens trovärdighet. I detta 
avseende instämmer man i princip enbart med de lägre instansernas 
bedömning angående målsägandens allmänna trovärdighet.  
 Det avgörande för HD:s domslut är målsägandens vaghet avseende 
tidsangivelsen och de konsekvenser detta får i förhållande till den tilltalades 
möjligheter att försvara sig i förening med avsaknaden av stödbevisning. 
 

6.5 Sammanfattning av rättspraxis 

6.5.1 Introduktion 

Följande avsnitt avser att sammanfatta HD:s resonemang i frågor om offrets 
(bristande) samtycke till det sexuella umgänget. Jag kommer här att lyfta 
fram det som jag anser vara karaktäriserande för ett giltigt icke-samtycke 
utifrån de avgöranden som behandlats ovan. 
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6.5.2 Samtycke som alternativ hypotes  

Trots att försvaret i fallet NJA 1980 s. 725 inte anförde att samlagen varit 
frivilliga, tog domstolen ändå hänsyn till ett sådant alternativt 
händelseförlopp vid värderingen av målsägandens trovärdighet. HD 
använde för första gången formuleringen ”ställt bortom rimligt tvivel” och 
då man inte ansåg att det beviskravet kunde anses vara uppfyllt friade man 
de båda männen. Här säger HD att alternativa hypoteser skall ställas mot 
åklagarens gärningsbeskrivning. Om det inte kan ställas bortom rimligt 
tvivel att dessa hypoteser inte är sanna kan inte åtalet vinna bifall. I 
våldtäktsmål blir den första alternativa hypotesen att sexuellt umgänge inte 
ägt rum mellan parterna. När det visats ”bortom rimligt tvivel” att hypotesen 
inte stämmer blir nästa hypotes som ska falsifieras att målsäganden 
samtyckt till det sexuella umgänget. Därmed behandlade HD ”bristande 
samtycke” som en självklar del av definitionen av våldtäkt. Det är rimligt att 
tänka sig att resonemang om offrets eventuella samtycke efter HD:s 
uttalande i NJA 1980 s. 725 har blivit mer inarbetat i domstolarnas 
hantering av våldtäktsmål. Materialet erbjuder dock inte underlag för en 
sådan slutsats då det bara är ett fall av de undersökta som är äldre. Fokus i 
det fallet var om gärningen var att bedöma som våldförande eller våldtäkt. 
Offrets viljeyttringar kom därmed att relateras till denna mildare rubricering 
istället för till ett frivilligt sexuellt umgänge som alternativ till åklagarens 
gärningsbeskrivning.135 Om detta ofta var fallet när möjligheten fanns att 
döma för våldförande som alternativ till våldtäkt är också svårt att uttala sig 
om utifrån detta enda fall. 
 

6.5.3 Relationen mellan tvång och samtycke  

Det fall som rörde en s.k. överfallsvåldtäkt innehöll ingen annan utredning 
för domstolen att tillgå än parternas utsagor. Man var således hänvisad till 
enbart en trovärdighetsbedömning. Vid den här typen av våldtäkter är dock 
tvånget ofta av en relativt tydlig karaktär och ett alternativt händelseförlopp 
baserat på offrets frivillighet ter sig relativt främmande. Någon prövning av 
ett sådant hypotetiskt samtycke gjordes inte heller i fallet. 
 Kopplingen mellan kravet på tvång och bristande samtycke illustreras 
tydligt av NJA 1988 s. 40. I fallet ansågs ett fysiskt betvingande genom 
gärningsmannens kroppstyngd utgöra ett tillräckligt tvång eftersom 
domstolen ansåg att offret nog tydligt visat sitt bristande samtycke. 
Domstolen hänvisade även till att målsäganden kunnat ge rimliga 
förklaringar till att hon inte gjort ett större motstånd och även i övrigt verkat 
trovärdig.136  
 I NJA 1991 s. 83 ansåg HD att bedömningen av gärningspersonens 
insikt angående offrets bristande samtycke försvårades av att parterna under 
samma tidsperiod haft ett frivilligt sexuellt umgänge. Av målsägandens 
uppgifter framgick att den tilltalade ibland använt ett större mått av våld än 
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vad som påstods ha varit fallet i NJA 1988 s. 40, ibland endast genomfört 
samlag trots hennes verbala avvisande och vid något tillfälle genomfört ett 
samlag mot hennes vilja, men utan att hon gjort något motstånd alls.137 Med 
undantag från detta sistnämnda tillfälle har det således delvis rört sig om 
våldtäkter med ett lika stort eller större tvångsinslag i jämförelse med fallet 
från 1988. Målsäganden har även lika tydligt demonstrerat sitt bristande 
samtycke. Det förefaller utifrån detta befogat att fråga sig om kravet på 
tvång och på offret att aktivt avvisa gärningspersonen är större vid 
inomrelationella våldtäkter. Kravet på att det skall stå bortom rimligt tvivel 
att det sexuella umgänget skett med samtycke borde rimligen vara svårare 
att uppnå i dessa fall. Något som även illustreras av HD:s konstaterande att 
parternas frivilliga sexuella relation försvårar bedömningen.  
 Det framgår även tydligt av de fall jag redovisat att offrets 
trovärdighet starkt sammankopplas med om hon agerat på ett förklarligt och 
i situationen förståeligt sätt. Som vi har sett i NJA 1988 s. 40 kopplas offrets 
trovärdighet sedan samman med kravet på tvång genom domstolens 
bedömning av offrets viljeuttryck. I fallet fann HD målsägandens förklaring 
till att hon inte gjort mer motstånd rimlig och hänvisade till att hon även i 
övrigt framstått som trovärdig, vilket sedan föranledde att kravet på tvång 
ansågs uppfyllt. Även här uppstår svårigheter vid inomrelationella 
våldtäkter där offret kan välja att stanna kvar i relationen trots övergreppen 
och t.o.m. ha en frivillig sexuell relation till offret. Detta kan givetvis vara 
problematiskt att förklara på ett begripligt sätt för utomstående under en 
domstolsförhandling, vilket då även påverkar trovärdighetsbedömningen. 
Det förefaller således som om det vid inomrelationella övergrepp finns en 
tydligare problematik kopplad till relationen mellan tvång och samtycke. 
Delvis beror detta på att hypotesen att samtycke förelegat är svårare att 
motbevisa, men även att offrets viljeuttryck i en rättslig kontext kan te sig 
svårförklarliga. 
 Trots att offrets bristande samtycke inte formellt införts som rekvisit 
för våldtäktsbrottet är det en självklar del av den rättsliga prövningen. 
Frågan uppstår då huruvida bristande samtycke utgör grund för straffansvar 
för våldtäkt. Min uppfattning är att bristen på samtycke är en del av 
prövningen av om tvång förekommit, snarare än att det tvång som utövats 
skulle tjäna som bevis på att det sexuella umgänget inte har varit frivilligt. 
 

6.5.4 Offrets viljeuttryck 

Sammanfattningsvis kan således konstateras att offrets bristande samtycke 
och därmed offrets viljeyttringar i samband med övergreppet utgör en 
central del av utredningen runt en våldtäkt. Offrets beteende i samband med 
övergreppet spelar därmed fortfarande en stor roll i svensk rätt. Trots att 
offrets bristande samtycke inte formellt införts som rekvisit för 
våldtäktsbrottet är det en självklar del av den rättsliga prövningen. Det är 
dock svårt att definiera en tydlig gräns för när (bristande) samtycke skall 
anses föreligga vid sexuellt umgänge. Utifrån HD:s avgöranden i mål om 
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våldtäkt har jag dock ansett mig kunna utläsa vissa kriterier. Dessa 
återkommer i praxis relativt oberoende av parternas inbördes relation, även 
om de på grund av just offrets relation till gärningspersonen kan få olika 
konsekvenser för bedömningen, och kan sammanfattas i följande punkter: 
 

- Avvisandet bör ske i ett tidigt skede i det händelseförlopp som 
beskrivs. Målsägandens beteende när den tilltalade först tar kontakt 
och gör närmanden behandlas påfallande ofta av HD.  

- Offrets viljeyttring bör vara konsekvent. Konsekvens framhålls i ett 
flertal fall som belägg för att den tilltalades insikt i att det sexuella 
umgänget inte skett frivilligt. Det finns här även ett samband med att 
avvisandet bör ske i ett tidigt skede. Bevissvårigheter skulle därmed 
kunna uppstå i fall där offret ändrat sig under händelseförloppets 
gång eller endast velat ha ett intimt umgänge med den tilltalade till 
en viss gräns. 

- Det ankommer på målsäganden att visa att han/hon inte samtycker 
till det sexuella umgänget. Detta behöver inte ske genom fysiskt 
motstånd, men ett aktivt klargörande på annat sätt är då nödvändigt. 

- I första hand bör viljeyttringen bestå av ett fysiskt motstånd. Om så 
inte skett bör målsäganden kunna ge en förklaring. Förklaringen 
relateras då till om målsägandens berättelse i övrigt verkar trovärdig 
i domstolens ögon.  

- Centralt är att offrets viljeyttringar hela tiden relateras till graden av 
tvång. Ett större inslag av tvång minskar kravet på aktiva 
viljeyttringar, precis som aktiva viljeyttringar omvänt minskar kravet 
på tvång. 

- Sammantaget skall det kunna anses vara ställt bortom rimligt tvivel 
att det sexuella umgänget inte varit frivilligt. 

 
Dessa kriterier visar även på hur sammanflätade de straffrättsliga frågorna, 
som exempelvis rör innebörden av kravet på tvång, är med frågor som rör 
bevisningen. Det medför att även den sammanfattning av gällande rätt 
avseende samtycke vid våldtäkt som följer i avsnittet nedan måste sättas i 
relation till bevisfrågorna.  
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7 Sammanfattning av gällande 
rätt avseende samtycke vid 
våldtäkt 
Den syn på samtycke i samband med våldtäktsbrottet som uttrycks i doktrin 
och förarbeten samt hur frågor rörande samtycket hanteras i HD:s 
bedömning kommer här att sammanfattas i en beskrivning av rättsläget. 
  Regeringens argumentation i propositionen är enligt min mening 
något oklar. Å ena sidan vill man inte införa bristande samtycke som 
rekvisit för våldtäkt då man anser att det skulle fokusera utredningen och 
förhandlingen alltför mycket på offrets beteende i samband med 
övergreppet. Något som man anser skulle vara en tillbakagång då man 
exempelvis tagit bort våldförande som rubricering som en del i arbetet mot 
en sådan fokusering. Å andra sidan kommer man efter visst resonerande 
fram till att svensk rätt redan är förenlig med Bulgariendomen, då det tvång 
som förekommit är att se som bevis för att det sexuella umgänget inte varit 
frivilligt. Som belägg för detta hänvisar man till HD:s uttalande i NJA 2004 
s. 231 (Tumbadomen). Konsekvensen blir den något luddiga slutsatsen att 
en förändring inte bör göras med hänsyn till offret och att det inte heller är 
nödvändigt eftersom prövningen i praktiken redan utgår från bristande 
samtycke som rekvisit för våldtäkt. Min åsikt är att svensk rätt förmodligen 
inte har något problem i förhållande till Europakonventionen om praxis 
verkligen ser ut som HD påstår i ”Tumbadomen”. Behandlas våldtäkt 
däremot fortfarande som ett sammansatt brott med krav på såväl en sexuell 
handling som ett inslag av tvång så har vi förmodligen ett problem. Att 
förarbetena till sexualbrottslagstiftningen inte ger några entydiga besked om 
gällande rätt avseende samtycke vid våldtäkt är dock klart.  
 Sexualbrottskommittén, vars betänkande till stor del ligger till grund 
för propositionen, anser att våldtäktsbestämmelsen utgår från att offret i en 
våldtäktssituation har förmågan att markera sin vilja och göra motstånd. 
Enligt kommittén är det på just detta samtyckets ansvarsbefriande verkan 
bygger. Föreligger samtycke från offret är det inte våldtäkt. 
 Även i doktrinen verkar råda en generell inställning att samtycke har 
en ansvarbefriande verkan vid våldtäkt. Den oenighet som där kan spåras 
mellan Sutorius och Wennberg rör sig snarare om kravet på tvång skall 
sammankopplas med offrets vilja.  
 Kommittén kopplar samtyckets verkan till rättsskyddssubjektets 
förmåga att uttrycka sin vilja, men anser samtidigt att det är att ställa 
orimliga krav på ett offer för våldtäkt att han/hon klart ska kunna deklarera 
sitt bristande samtycke på ett otvetydigt sätt. För att utröna om samtycke 
förelåg skulle man då behöva utreda offrets beteende i samband med 
övergreppet vilket skulle försätta offret i en mer utsatt position. Detta 
återkommer i propositionen som ett av de främsta argumenten mot att ta 
bort kravet på tvång i bestämmelsen om våldtäkt.  
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 Enligt sexualbrottskommittén är det svårt att definiera var gränsen för 
ett giltigt samtycke skulle gå, men vägledande bör vara att den inte borde 
avvika alltför mycket från vad som gäller om samtycke allmänt inom 
straffrätten. Främst aktualiseras då en jämförelse med 24:7 BrB. Som 
konstaterats ovan är det tillräckligt med ett godtagande av en handling för 
att samtycke enligt 24:7 BrB skall anses föreligga. Samtycket behöver 
således inte uttryckas varken direkt eller indirekt för att vara 
ansvarsbefriande. Viljeuttryck spelar därför en ganska stor roll i praktiken. 
Vidare finns vissa krav enligt 24:7 BrB på att samtycket skall ha avgetts 
frivilligt och att den som samtycker skall ha full insikt i vad samtycket ges 
till. Detta går inte att helt oproblematiskt överföra till samtycke i samband 
med våldtäktsbrottet. Samtycket rör inte en gärning som i sig är rättsstridig 
och det är inte heller ett existerande samtycke som skall visas utan tvärtom 
att ett sådant inte förelegat. Vid våldtäkt förutsätter domstolen snarare att 
samtycke förelegat till annat visats. Detta faller sig ganska naturligt då 
samtycket så tydligt kopplas till tvånget. Att då förutsätta att samtycke inte 
förelegat skulle vara ett stort steg mot att finna den tilltalade skyldig. Jag 
instämmer även med Anderssons åsikt att en våldtäktssituation präglas av en 
redan ojämlik könsmaktsrelation, som ytterligare förstärks i de fall där det 
rör sig om inomrelationella våldtäkter. Dessa sker, som tydliggörs genom de 
fall som redovisats ovan, ofta i relationer med en specifik vålds- och 
maktdynamik som ytterligare försvårar för offret att på ett tydligt sätt 
demonstrera sin vilja. Även kommittén uttrycker en sådan tanke när man 
menar att det vore orimligt att i en våldtäktssituation ställa krav på offret att 
aktivt och tydligt visa motstånd. Hur förhåller sig då praxis till dessa 
resonemang i doktrin och förarbeten? 
 Om tvånget enbart tjänade som bevis på att det sexuella umgänget inte 
skett frivilligt skulle det i princip kunna vara så att offrets bristande 
samtycke skulle vara tillräckligt för att utdöma straffansvar för våldtäkt, 
förutsatt att det bristande samtycket gick att visa på annat sätt. Tvånget 
skulle då inte utgöra ett nödvändigt rekvisit för att våldtäkt skulle föreligga. 
Utifrån de fall jag undersökt har jag svårt att se att verkligheten motsvarar 
HD:s uttalande. Offrets bristande samtycke blir en del av definitionen av 
våldtäkt genom att domstolen förutsätter att det kunnat vara fråga om 
frivilligt sexuellt umgänge. Detta illustreras tydligt av NJA 1980 s. 725, som 
även visar på hur bevisfrågorna ibland direkt påverkar den straffrättsliga 
bedömningen. Att domstolen självständigt prövar om samtycke förelåg 
innebär dock inte att bristande samtycke ensamt skulle leda till att åtalet för 
våldtäkt ansågs stå bortom rimligt tvivel. I ”Södertäljemålet” konstaterade 
domstolen i ett första led att det sexuella umgänget inte varit frivilligt och 
prövade därefter om brott enligt åklagarens gärningsbeskrivning kunde 
styrkas. Angående den åtalspunkt som rörde våldtäkt fann man att det våld 
som använts var tillräckligt för att uppfylla kravet på tvång. Detta är enligt 
min uppfattning ett tydligt exempel på att bristande samtycke i sig inte utgör 
grund för straffansvar. Däremot förhåller sig offrets bristande samtycke hela 
tiden till graden av tvång. Domstolens resonemang i NJA 1988 s. 40 
exemplifierar detta. Som jag redovisar ovan finns ett uppenbart samband 
mellan hur offret demonstrerat sitt bristande samtycke, offrets trovärdighet i 

 48



övrigt och det tvångsinslag som krävs för att gärningen skall anses utgöra 
våldtäkt.  
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8 Diskurser i gällande rätt 

8.1 Introduktion 

Jag kommer här att analysera det material som sammanställts som gällande 
rätt avseende bristande samtycke vid våldtäkt. Det består av doktrin, 
förarbeten, lagtext och praxis från HD. Som redogjorts för inledningsvis 
utgör dessa diskurser i förhållande till mitt material den diskursiva 
praktikens nivå. Jag har utifrån sammanställningen av gällande rätt gjort 
analysen utifrån en uppdelning i för det första diskurser hänförbara till 
Relationen mellan offrets vilja och kravet på tvång och för det andra 
diskurser hänförbara till Offrets vilja. 
 

8.2 Relationen mellan offrets vilja och kravet på 
tvång 

Historiskt har det funnits ett uttryckligt krav i lagstiftningen på att det 
sexuella umgänget skulle vara mot kvinnans vilja, men detta ändrades vid 
brottsbalkens införande 1965. I den nya bestämmelsen omformulerades det 
till att kvinnan skulle ha tvingats till samlaget genom våld eller hot. Den nu 
gällande bestämmelsen om våldtäkt uttrycker fortfarande ett krav på tvång, 
även om kravet ställts lägre. Den formella diskurs som kommer till uttryck i 
lagstiftningen tar således inte alls upp offrets vilja.  
 I förarbetena till den nu gällande sexualbrottslagstiftningen talas det 
dock uttryckligen om offrets bristande samtycke. För- respektive nackdelar 
med att byta ut kravet på tvång mot ett krav på bristande samtycke 
behandlas utförligt. Kommittén ansåg att kränkningen av offrets vilja 
speciellt kännetecknar våldtäktsbrottet. En lagkonstruktion med 
utgångspunkt i bristande samtycke ansågs därför vara ett led i den 
straffrättsliga utvecklingen på området. Argumentet framfördes att en sådan 
konstruktion skulle kunna, genom sin normerande verkan, stärka offrets 
ställning.138 Den här diskursen har en mer teoretisk karaktär och rymmer ett 
större hänsynstagande till den utsatta situation någon som utsätts för ett 
sexuellt övergrepp befinner sig i. Uttryck som ”kränkningen” och ”stärka 
offrets ställning” markerar tydligt en syn på målsäganden som utsatt och 
sårbar i den här typen av processer. Vidare uttrycker diskursen en syn på 
borttagandet av kravet på tvång som en utveckling som i vart fall teoretiskt 
skulle vara till godo för offret. 
 Å andra sidan menade kommittén att man med en förändring skulle 
ställa krav på offret att tydligt deklarera sitt bristande samtycke, vilket man 
ansåg vore orimligt, då forskning visar att offret som försvarsstrategi ofta 
väljer att underkasta sig övergreppet. Offrets underkastelse skulle då riskera 
att förväxlas med ett tyst samtycke. Genom att en närmre utredning av 

                                                 
138 SOU 2001:14 s. 123ff 
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offrets handlingar och uppträdande då skulle behövas skulle offrets roll bli 
mer central i processen. Kvinnans beteende och parternas relation skulle då 
åter riskera att hamna i fokus för domstolarnas bedömning.139 Även här 
ryms en förståelse för det maktunderläge ett offer för våldtäkt befinner sig. 
Ett sådant underläge, som på en teoretisk nivå varit ett argument för ett 
borttagande av kravet på tvång, blir i den här mer praktiskt orienterade 
diskursen ett argument för att bibehålla kravet på tvång.  
 Trots att det sedan brottsbalkens införande inte stått något om offrets 
vilja i bestämmelsen om våldtäkt är offrets bristande samtycke en tydlig och 
självklar del av diskursen runt våldtäkt i praxis från HD. Vid bedömningen 
av det tvång som använts talas återkommande om offrets vilja och motstånd. 
Relationen mellan offrets viljeyttringar och graden av tvång är som 
konstaterats tydlig. Innehåller övergreppet ett tydligt tvång blir en indirekt 
konsekvens att diskursen fokuserar mer på gärningens art och mindre på 
offrets beteende, medan offrets beteende och domstolens tolkning av detta 
är central i diskursen när inslaget av tvång är mindre.  
 

8.3 Offrets vilja 

I diskursen i förarbetena runt offrets viljeuttryck finns en tydlig förståelse av 
dennes utsatthet och sårbarhet. Det uttrycks bl.a. genom att kommittén ser 
svårigheter med att ställa krav på ett aktivt demonstrerande av det bristande 
samtycket. I den här diskursen framställs offret som svag och i behov av 
lagstiftarens skydd.  
 Diskurserna i rättspraxis ger dock fortfarande en bild av ett offer med 
förmåga att göra en aktiv viljemarkering. Diskursen om frivilligt sexuellt 
umgänge som alternativ hypotes är en självklar del av den rättsliga 
prövningen. HD säger i NJA 1980 s. 725 att alternativa hypoteser skall 
ställas mot åklagarens gärningsbeskrivning. Om det inte kan ställas bortom 
rimligt tvivel att dessa hypoteser inte är sanna kan inte åtalet vinna bifall. 
Då rättsfallet är prejudicerande återkommer HD:s formuleringar i nyare 
rättsfall och hänvisas återkommande till. Det finns i dessa diskurser en 
skyldighet för offret att markera sin vilja. Detta framgår exempelvis av NJA 
1980 s. 725 genom att domstolen där konstaterar att det inte kunnat ställas 
bortom rimligt tvivel att målsäganden inte haft samlag med den tilltalade 
utan att göra klart för honom att det skett mot hennes vilja.140 Ännu 
tydligare blir det i NJA 1988 s. 40 där HD fastslår att det ankommer på 
kvinnan att aktivt visa att hon inte samtycker till det sexuella umgänget.141  
 I diskursen runt offrets viljeuttryck i anslutning till övergreppet finns 
vissa implicita krav på ett förväntat beteende. Det framgår att offrets 
trovärdighet ökar om beteendet motsvarar domstolens bild av hur ett offer 
för ett sexuellt övergrepp förväntas agera. Hur offret agerar när 
gärningspersonen tar den första kontakten diskuteras återkommande. 
Gärningspersonens närmanden bör ha avvisats från början och konsekvent. 

                                                 
139 SOU 2001:14 s. 124 ff 
140 NJA 1980 s. 725, s. 737ff 
141 NJA 1988 s. 40, s. 49-50 
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HD:s domskäl i NJA 1986 s. 127 utgör ett exempel på detta då man 
resonerar runt offrets viljeuttryck och noterar att målsäganden inte i något 
skede gett den tilltalade uppfattningen att hon samtyckt till det sexuella 
umgänget. Tvärtom, framhåller man, har hon gråtit och tydligt avvisat 
honom.142  
 Som konstaterats förväntas offret i första hand ha gjort fysiskt 
motstånd och annars kunna förklara varför så inte skett. Offrets trovärdighet 
relateras till diskursen om det förväntade beteendet. Detta tydliggörs bl.a. i 
NJA 1980 s. 725 där det avseende det första åtalet för våldtäkt konstateras 
att målsäganden betett sig på ett sådant sätt som i situationen kunnat 
förväntas av henne och att ingenting i hennes berättelse ter sig oförklarligt 
för domstolen. Därmed ansåg man att hennes berättelse förtjänade tilltro och 
fann åtalet styrkt.143 I NJA 1988 s. 40 resonerar HD runt varför 
målsäganden inte gjort mer motstånd och den förklaring hon kunnat ge. 
Med hänvisning till att målsäganden i övrigt gjort ett trovärdigt intryck fann 
domstolen att hennes förklaring var rimlig.144  
 Den diskurs som kommer till uttryck i förarbetena uttrycker en 
förståelse för en passivitet från offrets sida vid sexuella övergrepp som 
riskerar att i relation till en aktiv demonstration av ett bristande samtycke te 
sig som ett tyst samtycke. Förarbetenas dominerande diskurs kontrasterar 
här tydligt till den diskurs med krav på ett aktivt klargörande av att 
samtycke inte föreligger som fortfarande finns i HD:s praxis. Gentemot den 
förväntade bild av offrets beteende som finns i den diskursen framstår 
beteendet hos ett offer som i försvar passivt underkastar sig övergreppet 
som avvikande och irrationellt.  
  

                                                 
142 NJA 1986 s. 127, s. 136  
143 NJA 1980 s. 725, s. 736 
144 NJA 1988 s. 40, s. 49-50 

 52



9 Diskurser i hovrättens 
rättstillämpning 

9.1 Introduktion  

Jag kommer här att identifiera dominerande diskurser i hovrätten 
rättstillämpning för att sedan diskutera vilken syn på offrets sexualitet som 
produceras och reproduceras genom dessa diskurser.  
 Vid insamlandet av materialet har jag gått igenom alla brottmålsdomar 
från 2005 i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Som jag tidigare redovisat 
har jag sedan valt ut de domar som avser avgöranden i våldtäktsmål, mål om 
grova kvinnofridsbrott och fridsbrott. I avgöranden där saken rubricerats 
som grova kvinnofridsbrott och fridsbrott har jag endast behandlat 
åtalspunkter avseende våldtäkt mot vuxna. I de fall där domen inkluderat 
även andra åtalspunkter har dessa lämnats utanför analysen. Sammanlagt 
fann jag åtta relevanta rättsfall. Jag valde att använda mig av fall från den 
här tidsperioden då jag ville ha ett så aktuellt material som möjligt och då 
undersökningen om gällande rätt inkluderar även år 2005. Anledningen till 
att undersökningen endast omfattar domar från en hovrätt är främst praktisk. 
Ett sådant val gav ett hanterbart omfång, men ändå ett tillräckligt stort 
underlag för den här typen av analys.  
 Som konstaterats i avsnittet ovan om gällande rätt medför inte 
avsaknad av teknisk bevisning eller vittnen till övergreppet automatiskt att 
ett åtal för våldtäkt skall ogillas. Åtalet skall ändå bifallas om det genom 
målsägandens uppgifter och bevisning som läggs fram till stöd för dessa kan 
visas bortom rimligt tvivel att den tilltalade begått den påstådda 
gärningen.145 Det innebär att andra hypotetiska alternativa händelseförlopp, 
såsom att sexuellt umgänge inte ägt rum eller att det ägt rum med 
målsägandens samtycke, måste kunna uteslutas. När annan bevisning saknas 
är domstolen således hänvisad till en trovärdighetsbedömning av parternas 
utsagor.  
 Diskurserna i gällande rätt fokuserade vid trovärdighetsbedömningen 
på målsägandens viljeutryck i relation till det tvång som utövats. I dessa 
diskurser uttrycktes en norm för hur ett offer för våldtäkt förväntas visa sitt 
bristande samtycke i samband med övergreppet och efter övergreppet. Ett 
offer som inte motsvarade normen förväntades kunna ge en förklaring till 
detta. Hur väl målsäganden motsvarade bilden påverkade vilken 
trovärdighet man tillmätte hans/hennes uppgifter. I diskurserna i gällande 
rätt kommer detta till uttryck i talet om ”offrets vilja”. Jag kommer i 
följande avsnitt att redogöra för diskurserna i hovrättens rättstillämpning 
avseende offrets vilja för att sedan analysera dessa utifrån frågeställningen 
vilken syn på offrets sexualitet de producerar och reproducerar. 

                                                 
145 Se bl.a. NJA 1991 s. 83 
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 Även i hovrättens rättstillämpning finns en tydlig fokusering på offrets 
(bristande) vilja till att ha sexuellt umgänge och de uttryck detta tar sig. 
Domstolen talar mycket sällan om ”offrets vilja”, men offrets beteende i 
samband med och efter övergreppet samt på vilket sätt berättelsen om 
övergreppet framställs tolkas ändå på ett självklart sätt som bevis för 
samtycke eller bristande samtycke. Domstolen talar således indirekt om 
offrets (bristande) samtycke i diskurser rörande huvudsakligen Offrets 
berättelse, Offrets beteende innan övergreppet och Offrets reaktion efter 
övergreppet. Jag kommer här endast att behandla de dominerande 
diskurserna och eventuella motbilder kommer därmed av utrymmesskäl inte 
att diskuteras. 
 

9.2 Offrets berättelse 

I diskurser som rör domstolens bedömning avseende målsägandens 
berättelse finns en viss föreställning om hur ett offer för våldtäkt förväntas 
berätta om övergreppet. Detta framkommer genom att domstolen vid ett 
flertal tillfällen definierar berättelsen som rimlig. För att målsägandens 
berättelse skall framstå som rimlig finns ett visst krav på detaljrikedom som 
delvis förefaller vara kopplat till tvånget. Är målsägandens berättelse inte 
tillräckligt detaljerad uppstår svårigheter att visa att kravet på tvång är 
uppfyllt och åtalet bifalles inte även om domstolen inte ifrågasätter 
målsägandens bristande samtycke. Detta kan exemplifieras genom bl.a. 
följande resonemang: 
 

Hovrätten finner därför i och för sig inte anledning att 
ifrågasätta målsägandens uppgift om samlag eller att hon 
upplevt sig vara våldtagen. Målsägandens berättelse i hovrätten 
är dock alltför vag och ger inte någon beskrivning av hur (den 
tilltalade) betvingat henne. Utredningen ger därför inte 
tillräckligt stöd för bedömningen att (den tilltalade) tilltvingat 
sig samlaget med våld.146

 
 Ett annat uttryck för dessa diskurser är att målsägandens berättelse 
skall framstå som självupplevd. Ett intryck som tydligen förstärks om 
målsäganden förmår beskriva upplevelsen på ett personligt sätt för 
domstolen. Även i detta avseende är inslaget av detaljer viktigt. Exempelvis 
konstaterar domstolen i ett fall att ”Beskrivningen av personliga känslor och 
reaktioner under och efter samlaget gör intryck av att vara självupplevda.”147  

 
 Samma sak kommer till uttryck i följande citat: 
 

(Berättelsen) innehåller dessutom sådana detaljer, bl.a. om 
yttranden (den tilltalade) fällt, som förstärker intrycket av att 
hon återgett något som verkligen inträffat. I samma riktning 

                                                 
146 HovR S&B, Mål nr. B 443-05, s. 8 
147 HovR S&B, Mål nr B 1013-05, s. 3  
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talar den uppenbara vånda och känslomässiga anspänning som 
präglat hennes framställning av händelseförloppet.148

  
Hennes redogörelse innehåller t.ex. sådana särpräglade detaljer 
om händelseförloppet och om hennes sinnesrörelser under 
skeendet som talar för att det är fråga om en verklig 
upplevelse.149  

 
Domstolen har här att pröva om de i målen aktuella samlagen har skett med 
målsägandens samtycke eller inte. Att målsäganden inför domstolen 
förefaller att vara starkt känslomässigt påverkad av att berätta om det 
inträffade är uppenbarligen något som i domstolens tolkning blir ett uttryck 
för att det sexuella umgänget inte varit frivilligt. 
 Målsägandens sätt att berätta tolkas i dessa diskurser som ett uttryck 
för huruvida samtycke förelegat till det sexuella umgänget. Normen för en 
enligt domstolens mening rimlig berättelse bildas av diskurserna. Offrets 
berättelse bör präglas av känslor för att verka självupplevd och vara 
tillräckligt detaljerad för att styrka påståendet om tvång trots att bristande 
samtycke visats.  
 

9.3 Offrets beteende innan övergreppet 

Diskurserna om offrets vilja i gällande rätt uttryckte som synliggjorts ovan 
en norm för hur ett offer för våldtäkt skall bete sig. Den innebar en 
förväntan på ett aktivt demonstrerande av det bristande samtycket. Normen 
var något mindre tydlig i förarbetena som visserligen konstaterade att brottet 
våldtäkt i vart fall enligt 6:1 1st bygger på en föreställning om att den 
enskilde har en viss förmåga att bjuda motstånd.150 Samtidigt uttryckte man 
dock en förståelse för andra reaktioner vid den här typen av övergrepp.151 I 
doktrin och praxis från HD har dock uttryckts ett mer entydigt krav på 
aktiva viljeyttringar.152 Ett sådant krav återfinns även i de diskurser 
avseende offrets viljeyttringar jag funnit i mitt material. I hovrättens 
rättstillämpning uttrycks de dock i termer av beteende som av domstolen 
tolkas som uttryck för vilja. Jag kommer här att behandla de diskurser som 
handlar om offrets beteende innan det påstådda övergreppet ägt rum, dvs. 
domstolens resonemang om hur målsäganden betett sig mot den tilltalade 
och i situationen innan parterna haft sexuellt umgänge.  
 I dessa diskurser fanns från hovrättens sida en tydlig förväntan på 
målsäganden att tydligt demonstrera sin ovilja till att ha sexuellt umgänge. 
Detta framkommer på olika sätt i diskurserna runt målsägandens beteende 
innan övergreppet. Liksom i HD:s prövning framkommer ett visst krav på 
att målsäganden även innan själva samlaget skall ha varit ovillig till annat 
intimt umgänge med den tilltalade, dvs. ha varit konsekvent i sitt avvisande. 
Det blir synligt bl.a. när domstolen talar om hur målsäganden har varit 
                                                 
148 HovR S&B, Mål nr B 991-05, s. 3-4 
149 HovR S&B, Mål nr. B 1084-05, s. 14 
150 SOU 2001:14, s. 165 
151 Ibid:124 ff 
152 Se bl.a. NJA 1988 s. 40 
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”påfallande vag” i sina svar på frågor om hur hon förhållit sig till den 
tilltalades tidigare ”inviter”.153 Målsägandens underförstådda skyldighet att 
demonstrera sin vilja synliggörs även när domstolen talar om hur hon ”som 
ett uttryck för sin ovilja att villfara hans önskemål” ifrågasatt hans vilja att 
ha samlag efter ett bråk mellan parterna där hon misshandlats av den 
tilltalade.154  
 Av central betydelse i dessa diskurser är huruvida målsäganden 
genom sitt beteende kan ha gett den tilltalade befogad anledning att anta att 
hon ville ha samlag eller annat sexuellt umgänge med honom. Det är 
därigenom underförstått att det finns tveksamhet huruvida målsäganden 
tillräckligt tydligt demonstrerar sitt bristande samtycke till samlag om hon i 
anslutning till händelsen visat sig villig att ha annat intimare umgänge än 
samlag med den tilltalade. Att bedömningen av om våldtäkt föreligger 
fokuserar på offrets beteende märks tydligt när domstolen konstaterar att  
 

i vart fall måste han till följd av målsägandens agerande när 
han knuffade omkull henne på sängen direkt ha förstått att hon 
inte samtyckte till detta.155  

 
Det framgår av citatet att det mest relevanta i domstolens ögon inte är det 
våld den tilltalade använt när han knuffade ner målsäganden på sängen, utan 
hur hennes beteende då demonstrerat hennes ovilja till samlag. 
 Bland dessa diskurser fanns även ett tal om offrets beteende i en mer 
vid bemärkelse. Domstolen fann det vid ett flertal tillfällen relevant att 
diskutera målsägandens inställning till sexuellt umgänge på ett mer generellt 
plan vid bedömningen av om det sexuella umgänget varit frivilligt. Bl.a. 
konstaterar man i ett fall att målsäganden höll på att utbilda sig till präst och 
fortsätter därefter med resonemanget: 
 

Hon var oskuld och var bl.a. på grund av sin kristna tro helt 
negativ till sexuella handlingar före äktenskapet. Att hon 
ankommen till lägenheten skulle ha uppfört sig på det sätt som 
(den tilltalade) beskriver i lägenheten förefaller helt 
osannolikt.156

 
 Att domstolen kopplar bedömningen av om den aktuella gärningen ägt 
rum mot målsägandens vilja till dennas generella sexuella beteende 
illustreras även av att man fann anledning att bl.a. framhålla följande 
omständigheter i parternas relation: 
 

Det förekom visst våld från bådas sida och de utövade ’hårt 
sex’ på så sätt att de tog hårt i varandra och t.ex. vid något 
tillfälle använde handbojor vid sexuella lekar. Det hände också 
att målsäganden ibland inte ville ha samlag men sedan ändrade 
sig och frivilligt gick med på sex.157

 
                                                 
153 HovR S&B, Mål nr B 2620-04, s. 8 
154 Ibid:7 
155 HovR S&B, Mål nr B 1084-05, s. 15 
156 HovR S&B, Mål nr B 3336-04, s. 10 
157 HovR S&B, Mål nr. B 443-05, s. 5 
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9.4 Offrets reaktion efter övergreppet 

Även offrets beteende efter den påstådda våldtäkten diskuteras i de 
undersökta domarna. Dessa diskurser ger, liksom de som handlar om offrets 
beteende innan övergreppet, en bild av hur domstolen anser att ett 
våldtäktsoffer kan förutsättas reagera. I diskursen beskrivs ett offer som 
traumatiserat och upprört öppet berättar om det inträffade. Ett offer som 
berättar för sin omgivning om det inträffade verkar i diskursen trovärdigare. 
På detta finns i de undersökta domarna många tydliga exempel: 
 

Som tingsrätten konstaterat befäster (målsägandens) 
efterföljande handlande sådant det beskrivits av (en väninna till 
målsäganden) och (den polis som mottog anmälan) ytterligare 
antagandet att hon varit utsatt för en händelse som varit i hög 
grad traumatisk (…).158

 
  Domstolen refererar här även till uppgifter från den polis som tog emot 
målsägandens anmälan och som i sitt vittnesmål uppgett att målsäganden 
vid tillfället ”gråtit okontrollerat och varit nära sammanbrott”.159  

Diskursen blir desto tydligare då domstolen inte bara noterar att stor 
upprördhet kan utgöra stöd för att ett övergrepp ägt rum utan söker efter 
tecken i målsägandens reaktion på huruvida det sexuella umgänget varit 
ofrivilligt. I ett av de analyserade fallen vittnade en väninna till 
målsäganden om att denna skulle ha ringt henne och velat att hon skulle 
komma över då hon inte velat vara ensam med den tilltalade. Enligt 
domstolen kan målsägandens beteende tala för att en våldtäkt ägt rum, men 
man anser det inte vara helt osannolikt att hon även efter ett frivilligt samlag 
känt skuld eller obehag och därför inte velat vara ensam med den 
tilltalade.160  
 I diskurserna framkom även omvänt att det enligt domstolens synsätt 
fanns ett avvikande sätt att reagera. Om målsäganden inte reagerat enligt 
den föreställda normen söker domstolen efter en förklaring man anser vara 
rimlig.  
  Exempelvis kunde domstolen anse att målsägandens beteende när hon 
fortsatte umgås med den tilltalade efter det påstådda övergreppet ”i förstone 
framstår som märkligt om ett övergrepp verkligen skett”. Målsägandens 
förklaring att hon varit chockad efter händelsen och inte riktigt förstod vad 
som hade hänt förrän dagen efter är dock enligt domstolen under 
omständigheterna inte orimlig. Samtidigt konstateras dock att målsägandens 
agerande inte heller gav något stöd för åtalet.161

 På samma sätt förhåller det sig om målsäganden inte berättat om 
våldtäkten för närstående eller andra såsom läkarpersonal. Domstolen 
konstaterar då t.ex. att det faktum att målsäganden inte berättat om 
övergreppet kan förklaras med att hon haft svårigheter att berätta om den 

                                                 
158 HovR S&B, Mål nr. B 991-05, s. 4 
159 Ibid:4 
160 HovR S&B, Mål nr. B 1013-05, s. 4 
161 Ibid. 
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här typen av övergrepp. I de fall där målsäganden hade berättat om det 
inträffade anfördes det i domstolens bedömning som stöd för åtalet. 
 Diskurserna om målsägandens reaktioner på övergreppet visar även på 
att domstolen föreställer sig att dessa också i ett längre perspektiv följer ett 
visst mönster. Detta uttrycks genom formuleringar som berör att 
målsäganden mått dåligt efter händelsen och de uppgifter som finns till stöd 
för detta. Man kunde då konstatera att målsägandens reaktion ”stämmer väl 
överens med vad som är vanligt efter sexuella övergrepp”.162 En liknande 
formulering används när det anses att uppgifter från målsägandens 
närstående angående hennes sinnesstämning ”låter sig väl förenas med vad 
hon för dessa berättat om vad hon varit utsatt för”.163

 

9.5 Analys  

Jag kommer här att diskutera vilken syn på sexualitet som produceras och 
reproduceras genom diskurserna om offrets beteende. Härigenom befinner 
jag mig i enlighet med Faircloughs diskursanalytiska modell indirekt på den 
sociala praktikens nivå.  
 Genomgående för domstolens bedömningar var att man 
huvudsakligen talade om målsägandens beteende istället för den tilltalades 
beteende eller den påstådda gärning som den rättsliga prövningen egentligen 
avsåg. Speciellt tydligt blir det i diskursen om målsägandens sexualvanor 
och syn på sexualitet. Detta visar tydligt att den fokusering på offret som 
kommittén befarar en återgång till om bristande samtycke skulle införas 
som rekvisit för våldtäkt fortfarande i stor utsträckning är en realitet vid den 
rättsliga prövningen.164  
 Bedömningen av offrets beteende är i hovrättens rättstillämpning ofta 
omfattande och ger en tydlig bild av en föreställning om det ”typiska” 
våldtäktsoffret. På samma sätt som det existerar en schablonbild av 
omständigheterna runt en våldtäkt som oftast kopplas samman med de 
ganska sällsynta överfallsvåldtäkterna finns det här en liknande bild av 
offrets beteende. Diskurserna i domarna skapar därmed indirekt även ett 
avvikande våldtäktsoffer som framstår som mindre trovärdigt och får 
förklara sitt beteende i större utsträckning. Genom diskurserna i gällande 
rätt skapas en skyldighet för offret att utrycka sin vilja. I diskurserna i de 
analyserade hovrättsdomarna befästs de ramar som offrets viljeutryck tolkas 
inom. Det blir här tydligt att det är offrets ansvar att på ett aktivt och tydligt 
sätt låta förövaren veta att det sexuella umgänget inte är frivilligt. 
Bedömningens ensidiga fokusering på offrets beteende lämnar förövaren 
helt befriad från ansvar att på eget initiativ ta reda på offrets inställning. Att 
offret ska visa sitt bristande samtycke på ett sätt som lämnar förövaren utan 
befogad anledning att tro att det sexuella umgänget varit frivilligt tas för 
självklart i domstolens resonemang. Det blir genom diskurserna om offrets 

                                                 
162 HovR S&B, Mål nr. B 3336-04, s. 10 
163 HovR S&B, Mål nr. B 1084-05 
164 SOU 2001:14 s. 124 ff 
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beteende även uppenbart på vilka sätt domstolen anser att offret kan göra 
detta.  
 Det finns i de redovisade diskurserna enbart utrymme för bristande 
samtycke som visats genom aktiva viljeuttryck. Detta gällde även den 
tolkning som gjordes av hovrätten av offrets beteende såsom uttryck för att 
det sexuella umgänget inte varit frivilligt. Vid bedömningen av offrets 
berättelse och beteende efter övergreppet ingav aktiva utåtriktade beteenden 
såsom att tydligt visa sina känslor för rätten och att efter händelsen 
omedelbart ha gjort anmälan, berättat för närstående och visat upprördhet 
och obalans större trovärdighet.  
 Det finns i diskursen inget hänsynstagande till ett sådant beteende hos 
offret som beskrivs bl.a. i utredningen där det hänvisas till forskning som 
visar att offret som försvarsstrategi ofta väljer att underkasta sig 
övergreppet.165 Ett passivt demonstrerande av bristande samtycke genom att 
offret inte deltagit aktivt i den sexuella handlingen ryms inte inom 
diskurserna. I enlighet med de slutsatser Andersson drar av den 
diskursanalytiska undersökning av domar i sexualbrottsmål som utgör grund 
för hennes avhandling anser jag att det indirekt innebär att offrets sexualitet 
framställs som passiv.166  
 Då diskurserna definierar ett giltigt bristande samtycke som någon 
form av aktiv viljeyttring måste en konsekvens bli att samtycke kan 
definieras genom passivitet. I ett frivilligt sexuellt umgänge är således 
rättsskyddssubjektets sexualitet enligt den norm som produceras genom 
rättstillämpningen att se som passiv. Detta ligger i någon mening implicit 
redan i begreppet ”samtycke”, då den samtyckande knappast kan ses som 
initiativtagare till den sexuella handlingen.  
 Den frånvarande faktorn i dessa diskurser är förövarens beteende. 
Även dennes insikt i huruvida det sexuella umgänget varit ofrivilligt från 
offrets sida bedöms utifrån vad offrets beteende gett anledning att tro utifrån 
normerna om ett giltigt (bristande) samtycke. I diskursen lämnas inget 
utrymme för en bedömning av på vilka sätt förövaren tagit reda på om offret 
ville ha sexuellt umgänge. Skulle offrets sexualitet istället ses som aktiv 
skulle uteblivna positiva viljeuttryck ge anledning att ifrågasätta om 
samtycke förelåg. Ett större ansvar skulle då som konsekvens åläggas 
förövaren att ta reda på offrets inställning.  
  
 

                                                 
165 SOU 2001:14 s. 124 ff 
166 Se för liknande resonemang Anderson 2004:237ff. Att resultaten av min analys har så 
mycket gemensamt med dem Andersson presenterade 2004 utifrån ett annat material är i 
sig anmärkningsvärt och visar hur väl förankrade normerna för offrets beteende är inom 
domstolsväsendet.   
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10 Slutsatser 
I samtliga av de fall som ingått i min undersökning och i sammanställningen 
av gällande rätt är offret kvinna. Som konstaterats inledningsvis anses det 
heller inte längre kontroversiellt att anlägga ett könsperspektiv på 
förståelsen av brottet våldtäkt trots brottets könsneutrala utformning.167  
 Då jag i enlighet med mina utgångspunkter ser kön som oskiljbart från 
kulturella faktorer som språk och diskurser blir de föreställningar om kön 
kopplat till sexualitet som framkommer i rättstillämpningen intressanta även 
som performativa diskurser. De blir därmed relevanta även på den sociala 
praktikens nivå. Genom att domstolen på detta sätt producerar och 
reproducerar föreställningar om offrets passiva sexualitet bidrar man till att 
upprätthålla en syn på den kvinnliga sexualiteten som passiv. 
 Jag anser att det är denna konservativa bild av den kvinnliga 
sexualiteten som i stor utsträckning bidrar till den negativa fokuseringen på 
offrets beteende vid våldtäkt. Det är min övertygelse att det finns 
våldtäktsoffer som har svårigheter att bli trodda då de reagerat genom att 
som försvar passivt underordna sig övergreppet, p.g.a. skamkänslor inte 
efteråt berättat om det inträffade, förträngt plågsamma detaljer och haft svårt 
att redogöra för sina känslor i en rättssal. I detta avseende torde det inte göra 
någon skillnad om våldtäktsbrottet formellt är konstruerat med bristande 
samtycke eller tvång.  
 Genom en bedömning som istället tittade på offrets bristande sexuella 
aktivitet skulle det vara möjligt att inom ramarna för nuvarande lagstiftning 
åstadkomma en förändring vid prövningen av våldtäkter. Samtycke skulle i 
en sådan prövning förstås som aktivitet hellre än passivitet. Ett större ansvar 
skulle därigenom påföras förövaren att reagera på offrets beteende, dvs. 
bristande aktiva deltagande. 
 Avseende den normerande verkan en förändring skulle kunna ha tror 
jag däremot att den är av viss vikt. Jag menar också att en konstruktion med 
bristande samtycke är mer i enlighet med rättsutvecklingen och skulle ge en 
mer konsekvent bild av rättsläget. Jag har svårt att instämma i att det hot 
eller tvång som förekommit i svensk rättstillämpning redan endast tjänar 
som bevis på att det sexuella umgänget inte varit frivilligt. Därtill finns det 
alltför många fall där domstolen efter att ha konstaterat att samtycke inte 
förelegat funnit att kravet på tvång inte varit uppfyllt och därmed ej bifallit 
åtalet. Om det förhåller sig så att HD genom sitt konstaterande i Tumbafallet 
förändrade gällande rätt har det inte fått genomslag i de hovrättsdomar jag 
undersökt, vilket i sig indikerar att rättsläget i detta avseende fortfarande är 
oklart. Jag anser även att propositionen är för motsägelsefull för att ge 
någon egentlig vägledning. Det skall dock poängteras att detta inte 
automatiskt innebär att svensk rätt inte är förenlig med 
Europakonventionen. Det är fortfarande inte klarlagt huruvida det är 

                                                 
167 Som exempel kan nämnas att förarbetena till tidigare gjorda ändringar på området 
benämner våldtäkt som ett ”extremt exempel på den obalans som råder i maktförhållandet 
mellan könen”. Se SOU 1995:60, s.51 
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tillräckligt enligt konventionen att det är möjligt att lagföra, om än under en 
annan rubricering än våldtäkt, en sexuell handling som inte bygger på 
samtycke. Som visats finns i svensk rätt inte heller ett krav på ett aktivt 
fysiskt motstånd för att utdöma straffansvar för våldtäkt, vilket ju var en stor 
del av den kritik som riktades mot Bulgarien. 168

 Då prövningen redan i så stor utsträckning omfattar en utredning av 
offrets viljeuttryck har jag svårt att se att en ändring av bestämmelsens 
ordalydelse skulle få betydande negativa konsekvenser för offrets roll i 
processen. Det är min uppfattning att en stor del av problematiken runt den 
centrala roll offrets beteende spelar vid prövningen av våldtäktsbrottet 
istället beror på den syn på offrets sexualitet som så tydligt framträder i 
diskurserna. En förändring i detta avseende handlar snarare om attityder och 
medvetandegörande än om lagtextens formella konstruktion.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
168 Prop. 2004/05:45 s. 25f 
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