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Summary 
The sexual offences in Swedish law of today require that the perpetrator has 
used violence or threats, or that he has exploited a helpless state. However, 
in 2003 the European Court of Human Rights delivered a judgment in the 
case of M.C v. Bulgaria, which stated that any non-consensual sexual act 
must be punishable. There has been a legal discussion in Sweden ever since, 
regarding whether this judgment means that the actual wording of the 
sections in the law must be changed into saying that lack of consent 
constitutes a crime, or if it’s possible to interpret this under present sections. 
In doctrine the opinions differ, and the subject has been debated in media as 
well. 
 
Even though chapter 6 of the Penal Code (which regulates sexual offences) 
was reformed in 2005, a new committee was appointed already in 2008 to 
investigate if the present requirement for coercion as grounding liability for 
rape should be replaced with a requirement for a lack of consent to 
constitute rape, and to propose how such a regulation could be constructed. 
The proposal was presented in SOU 2010:71, where the committee presents 
its draft for a regulation based solely on a lack of consent as well as its draft 
for a regulation built on an extension of the present regulation combined 
with a supplementary regulation stating that lack of consent also in other 
situations should be punishable.  
 
When this proposal was presented in the fall of 2010, a debate regarding 
sexual offences was already arisen in Sweden because of the allegations of 
sexual offences against Julian Assange. The discussion concerned what 
should be seen as a sexual offence and where the line is drawn between an 
offence and just a bad sexual experience, and in media many different views 
from lawyers as well as from laymen were put forward. Therefore, the 
Assange case was interesting to use in this thesis as a basis for illustrating 
the sexual offences not exclusively from a legal view but also from a social 
view, focusing on how the media discussion influences the application of 
the law. The Assange case has also been used in this thesis to make a 
comparison between the present regulation and the proposed regulation in 
SOU 2010:71. 
 
The purpose of this thesis has been to examine the advantages and 
disadvantages of a regulation based on a lack of consent in the light of the 
points of view put forward in legal doctrine as well as in media. My 
conclusion is that a supplementary regulation based on a lack of consent as 
the one proposed by the committee in SOU 2010:71 is a satisfying solution, 
since we’ll get the advantages of this regulation in terms of legislative effect 
and possibility to cover more of the reprehensible acts at the same time as 
the rape crime is reserved for the most severe sexual violations in its own 
section. 
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Sammanfattning 
Sexualbrotten i svensk rätt kräver idag att gärningsmannen har använt någon 
typ av våld eller hot, eller har utnyttjat ett hjälplöst tillstånd. År 2003 kom 
emellertid Europadomstolens avgörande i Bulgariendomen, i vilken kan 
utläsas att varje sexuell handling som begås utan samtycke ska vara 
straffbar. Sedan dess har det i Sverige livligt debatterats om huruvida domen 
innebär att den svenska lagen måste ändras så att det uttrycks direkt i lagtext 
att samtyckesbrist konstituerar brott, eller om man tolkningsvis kan läsa in 
detta under nuvarande straffbud. Inom doktrin råder skilda åsikter, och även 
inom media har ämnet debatterats. 
 
Trots att 6 kap BrB (som reglerar sexualbrott) reformerades 2005, tillsattes 
en ny utredning redan 2008 med uppdraget att ta ställning till om det 
nuvarande kravet på tvång som grund för straffansvar för våldtäkt bör 
ersättas med ett krav på bristande samtycke, och att föreslå hur en sådan 
reglering skulle kunna se ut. Förslaget redovisades i SOU 2010:71, där 
utredningen visar förslag både på en reglering som enbart bygger på 
samtyckesbrist och på en reglering som bygger på en utvidgning av dagens 
reglering i kombination med en kompletterande samtyckesreglering. 
 
När detta förslag presenterades under hösten 2010 var redan en debatt om 
sexualbrott aktuell i Sverige, med anledning av sexualbrottsanklagelserna 
mot Julian Assange. Diskussionen kom att beröra vad som ska betraktas 
som ett sexuellt övergrepp och var gränsen går mellan övergrepp och dålig 
sexuell upplevelse och i media framkom många olika åsikter både från 
jurister och från lekmän. Assangefallet blev därför en intressant 
utgångspunkt för att i uppsatsen belysa sexualbrotten inte bara juridiskt utan 
även från lekmäns synpunkt, med fokus på hur mediediskussionen påverkar 
rättstillämpningen. Assangefallet har i uppsatsen även använts för att 
jämföra dagens reglering med lagförslaget i SOU 2010:71. 
 
Uppsatsens syfte har varit att utreda en samtyckesreglerings för- och 
nackdelar med bakgrund mot de åsikter som framkommit både i juridisk 
doktrin och i media. Min slutsats är att den typ av kompletterande 
samtyckesreglering som föreslås i SOU 2010:71 är en tillfredsställande 
lösning, då man får en sådan reglerings fördelar vad gäller normerande 
verkan och möjlighet att täcka in fler straffvärda handlingar samtidigt som 
våldtäktsbrottet reserveras för de allra allvarligaste sexuella kränkningarna i 
en egen paragraf. 
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1 Inledning  
Människor världen över häpnade under sensommaren 2010 när en av de 
mest kända frontfigurerna för integritet på Internet, Julian Assange, 
anklagades för sexualbrott begångna i Sverige i augusti 2010.  
 
Som en av grundarna till internetsajten Wikileaks1

 

 har Julian Assange 
snabbt blivit välkänd världen över. Sajtens syfte är att publicera och sprida 
hemligstämplade dokument av journalistiskt värde till allmänheten, och 
Wikileaks har bland annat kommit över material angående USA:s invasion 
av Irak och uppgifter om Guantanamofängelset. På så sätt har Wikileaks 
gjort sig ovän framförallt med amerikanska myndigheter och organisationer.  

I samband med ett besök i Sverige i augusti 2010 kom Julian Assange att 
träffa två svenska kvinnor som han hade korta sexuella relationer med. När 
han anmäls av samma kvinnor för att ha begått sexualbrott sprids nyheten 
fort över världen, och vad som hänt beskrivs som allt från ”våldtäkt” till ”en 
kondom som gick sönder, är det verkligen ett brott?”. Ganska snart 
formades teorier på Internet vilka anförde att det är amerikanska 
myndigheter som fått de unga kvinnorna att anmäla Julian Assange, så att 
USA via Sverige ska få honom utlämnad, kunna döma honom i amerikansk 
domstol och på så vis få Wikileaks att upphöra med att publicera material. 
Diskussionen i Sverige delades i två läger; på ena sidan, Assanges 
anhängare som hävdar teorin att staten USA är inblandad och anser att det 
hela är en ”häxprocess” mot Julian Assange för att i förlängningen stoppa 
Wikileaks.2 I sociala medier startade ett drev mot de två kvinnorna som 
hade anmält Assange, där de anklagades bl.a. för att ha hittat på hela 
historien som en tjänst åt USA.3 Genom en enkel sökning på Internet 
blottläggs en icke helt modern syn på kvinnor och sexualbrott i denna 
diskussion. Detta gjorde att den andra sidan blev det ”motståndarläger” som 
stödde kvinnorna och ibland var övertygade om att Assange var skyldig, 
utan att egentligen veta varken mer eller mindre om fallen än vad det första 
lägret gjorde. Efter några dagar drogs anhållandet av Assange tillbaka, men 
efter att en ny förundersökning inletts häktades Julian Assange i sin frånvaro 
i november 2010.4

 
 

Hur kunde just detta fall åstadkomma så upprörda känslor?  
 
I grunden hör de upprörda känslorna inte bara ihop med att det var just 
Julian Assange som misstänktes. Det bidrog till uppmärksamheten, men det 
                                                
1 http://213.251.145.96/ hämtad den 12 mars 2011 
2 Se bl.a. www.svd.se/nyheter/inrikes/konspirationsteorier-frodas-pa-natet_5169321.svd 
hämtad den 5 april 2011 och www.dn.se/nyheter/sverige/newsmill-assange-ar-sannolikt-
utsatt-for-en-sexfalla hämtad den 16 april 2011 
3 www.svd.se/nyheter/inrikes/maste-man-vacka-nagon-for-att-ha-sex_5950423.svd hämtad 
den 5 april 2011  
4 www.aklagare.se/upload/Media/Nyheter/Kronologi%20Assange%20jan%2011.pdf 
hämtad den 14 april 2011 

http://213.251.145.96/�
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/konspirationsteorier-frodas-pa-natet_5169321.svd�
http://www.dn.se/nyheter/sverige/newsmill-assange-ar-sannolikt-utsatt-for-en-sexfalla�
http://www.dn.se/nyheter/sverige/newsmill-assange-ar-sannolikt-utsatt-for-en-sexfalla�
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/maste-man-vacka-nagon-for-att-ha-sex_5950423.svd�
http://www.aklagare.se/upload/Media/Nyheter/Kronologi%20Assange%20jan%2011.pdf�
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som är kärnan i diskussionen är den oklarheten som råder kring vad som är 
ett sexualbrott. Det som kommit upp till ytan är en våg av känslor och 
åsikter kring sexualbrott och kommunikationen mellan två människor. I 
kölvattnet av den snarast svartvita uppdelningen mellan de som talade till 
Assanges försvar och de som rakt av stödde kvinnorna, följde debattören 
Johanna Koljonens inlägg i debatten5 och starten av ett internetforum6

 

. Hon 
och flera med henne menar att det krävs att vi börjar prata i och om sexuella 
relationer, att det finns en gråzon där det är oerhört svårt att veta vad som är 
rätt och fel. Kanske kan det vara så att det finns situationer där inte ens de 
inblandade parterna alltid vet om det som inte kändes okej var ett 
sexualbrott - eller bara en mindre bra sexuell upplevelse.  

Är detta något som vi ska reglera, ska denna känslo- och åsiktsstorm som 
följt Assangeaffären bemötas av juridiken? I viss mån berör det den 
juridiska diskussion som länge förts angående en samtyckesreglering som 
grund för sexualbrott. Fallet visade tyvärr också den inte alltid helt 
professionella behandlingen av brottmål med offentliga personer, vilket 
också lett till många mer eller mindre korrekta juridiska bedömningar från 
journalister och andra i fallet. Motståndare fick i och med anmälningarna 
mot Assange (oavsett vad som egentligen hänt i fallet) ytterligare stöd för 
sina åsikter då de menade att det belyser det absurda i att fråga om samtycke 
vid sex och att vi inte bör kriminalisera handlingar som inte går att bevisa. 
Jag vill dock påpeka att ingen ännu dömts i fallet.  
 
Idag baseras den svenska kriminaliseringen av de allvarligaste sexualbrotten 
i 6 kap BrB på att sexuella handlingar som sker genom tvång (med våld 
eller hot) eller genom utnyttjande av hjälplöst tillstånd är straffbara. Bristen 
på samtycke kan ibland komma in som en omständighet för att bevisa att 
tvång förekommit, men är inget eget rekvisit i brottsbestämmelserna. Under 
hösten 2010 kom dock utredningen SOU 2010:71, som föreslår en ändring 
så att alla sexuella handlingar utan en persons tillåtelse ska vara 
kriminaliserade. Detta är något som diskuterats under en längre tid i 
Sverige, framförallt efter Europadomstolens (hädanefter: ECHR) avgörande 
i Bulgariendomen. Även om den eventuella lagändringen inte kommer att 
påverka utgången i just Assangefallet har en del av de problem som en 
samtyckesreglering både kan lösa och orsaka belysts i media i förhållande 
till detta fall, varför fallet är intressant att ha som utgångspunkt vid en 
analys av diskussionen kring en samtyckesreglering. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Tanken med detta arbete är således att utreda på vilket sätt en 
samtyckesreglering på sexualbrottsområdet skulle förändra och eventuellt 
förbättra rättstillämpningen avseende sexuella handlingar mot någons vilja 
och om det är möjligt att på ett klart och tydligt sätt avgränsa de gärningar 
man anser straffvärda genom en sådan bestämmelse. Tanken är vidare att 

                                                
5 www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/dags-att-prata-om-det hämtad den 5 april 2011 
6 http://prataomdet.se hämtat den 27 april 2011 

http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/dags-att-prata-om-det�
http://prataomdet.se/�
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inte enbart utreda detta juridiskt, utan även att se till hur väl en lagändring 
skulle motsvara lekmäns i media framkomna förväntningar på 
sexualbrottsregleringen. Uppsatsen syftar således till att belysa en 
samtyckesreglerings för- och nackdelar ur olika perspektiv. För att uppnå 
uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• Vad anser doktrin på området, bör lagen ändras och görs det bäst 
med en samtyckesreglering?  

• Hur ser mediediskussionen angående en samtyckesreglering ut 
(speciellt efter Assangefallet), kan och ska den påverka 
rättstillämpningen?  

• Vad innebär det nya lagförslaget? 
• Kommer Julian Assange dömas för sexualbrott i enlighet med 

gällande rätt? Hade han kunnat dömas om det nya lagförslaget varit 
tillämpligt? 

1.2 Teori  

Jag har som en naturlig bakgrund teorin om rättsäkerhet, d.v.s. 
legalitetsprincipen såsom den kommer till uttryck i bl.a. 2 kap 10 § RF och 
1 kap 1 § BrB. Legalitetsprincipen formuleras generellt som att straff inte 
bör ådömas utan direkt stöd i skriven lag, en princip som har varit 
grundläggande i svensk rätt i minst 200 år och är allmänt känd som 
betecknande för en rättsstat. Principen är en rättssäkerhetsgaranti genom att 
den uppställer krav på att medborgarna ska kunna förutse när och hur de kan 
bli föremål för straffrättsliga åtgärder, d.v.s. ett krav på begriplighet och 
precision i lagen. Straffbud ska ha stöd i skriven lag, men ECHR har uttalat 
att detta krav inte innebär att allt måste stå direkt i lagtexten, utan det kan 
räcka att bestämmelsens innehåll kan utläsas av förarbeten eller på ett annat 
tillgängligt sätt, så att medborgarna har möjlighet att få veta vad en viss 
gärning kan medföra för konsekvenser. Dessa konsekvenser behöver dock 
inte vara helt säkra, en lag måste samtidigt vara så pass öppen för tolkning 
att den kan ändras med ändrade normer i samhället. Kravet på förutsebarhet 
innebär också ett förbud mot retroaktiv kriminalisering och analogisk 
tolkning av straffbud till den tilltalades nackdel (se 2 kap 10 § RF respektive 
1 kap 1 § BrB).7

 

 Då både diskussionen i SOU 2010:71 och i doktrin till 
stora delar behandlar införande av en samtyckesreglering eller inte, har man 
ofta återkommit till frågan huruvida en sådan reglering skulle anses uppfylla 
kraven på förutsebarhet och enhetlig tillämpning i domstolarna, varför det är 
just förutsebarhets- och precisionskravet som är bakgrund till analysen 
senare i denna uppsats. 

Uppsatsens teori utgår, förutom från ett rättsäkerhetsperspektiv, också från 
ett rättssociologiskt och journalistiskt perspektiv, då detta ämne är svårt att 
behandla utan att komma in på den intressanta frågan om hur långt juridiken 
kan påverka våra mest intima delar av privatlivet och hur känslor och åsikter 
som framkommer i media i sin tur påverkar juridiken. Jag är medveten om 
att förhållandet mellan juridik och media utgör föremål för en helt egen 
                                                
7 Jareborg Nils, Allmän Kriminalrätt, Uppsala, 2001, s. 57f 
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studie, men just samspelet mellan normer och rätten, och vad juridiken kan 
och ska reglera, har diskuterats mycket i samband med Assangeaffären, och 
det är ett inte helt orimligt antagande att journalisters åsikter får en allt 
större roll ju fortare var och en kan göra sin röst hörd genom Internet och att 
många ändringar kommer till efter diskussioner i media. Som bakgrund 
ligger sålunda en tanke om hur vi som jurister ska förhålla oss professionellt 
till de åsikter som framförs där. I viss mån speglar de den allmänna 
uppfattningen i samhället, som ju juridiken också ska göra eller åtminstone 
förhålla sig till.  

1.3 Definitioner 

Som i många andra texter om sexualbrott kommer det även i denna uppsats 
ibland generaliseras genom att offren omnämns som kvinnor och 
gärningsmännen som män. Detta är ett medvetet val då det är den bild som 
bäst speglar verkligheten.8

1.4 Metod  

 När medelsreglering diskuteras i uppsatsen avses 
den reglering av våldtäktsbrottet vi har i Sverige idag, alltså där lagen 
innehåller ett rekvisit som kräver användande av tvång genom våld eller hot 
som medel för att genomföra övergreppet. På samma sätt används ömsom 
tvång, ömsom våld eller hot när detta rekvisit beskrivs. Med 
Sexualbrottskommittén avses utredningen inför 2005 års reform. Med 
utredningen avses 2008 års sexualbrottsutredning, som resulterat i SOU 
2010:71.  

Metoden i de kapitel som beskriver bakgrund och utredningens lagförslag 
(kap 2 och 4) är främst deskriptiv, med grund i förarbeten inför tidigare 
reform och det nuvarande förslaget i SOU 2010:71. Ingen mer ingående 
beskrivning av gällande rätt görs, utan det förutsätts att läsaren har tillgång 
till lagtext. I kapitel 2 utreds även vad som sagts i doktrin angående en 
samtyckesreglering för sexualbrott, vilket ger att där också används en 
rättsdogmatisk metod. Vidare har jag följt och studerat vad som diskuterats i 
media om en samtyckesreglering och framförallt om fallet Julian Assange 
och debatten som följde i kölvattnet av denna, och detta kapitel (3) har 
därför en mer sociologisk vinkel. Mediediskussionen har beskrivits för att 
belysa att samtidigt som juristen i sitt dömande inte ska låta sig påverkas av 
känslor och allmänna åsikter är det svårt att diskutera sexualbrott enbart 
inom juridikens gränser då det berör människors innersta och de mest intima 
situationer som många kanske överhuvudtaget aldrig pratar om med någon 
annan. Uppsatsen kommer således att röra sig lite grann utanför juridikens 
gränser, för att försöka se om några i media presenterade tankegångar kan 
vara värda att ta till sig i lagstiftningsprocessen. I analysen i kapitel 5 
kommer såväl gällande rätt som lagförslag och doktrinens åsikter appliceras 
på Assangefallet och de åsikter som framkommit i media. Både de lege lata 

                                                
8 BRÅ Rapport 2008:13, s. 41 
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och de lege ferenda kommer således att användas som utgångspunkt för 
dessa resonemang. Kapitel 6 ger en sammanfattande slutsats av arbetet. 

1.5 Disposition och avgränsning 

Uppsatsens delar är kronologiskt presenterade, vilket innebär att den inleds i 
kapitel 2 med en beskrivning av bakgrunden till den svenska diskussionen 
om samtyckesreglering, som till stor del tar sin utgångspunkt i ECHR:s dom 
i den s.k. Bulgariendomen. Denna dom från 2003 diskuterades i förarbetena 
till 2005 års reform, som därför kort återges i de delar som avser en 
eventuell samtyckesreglering. Sedan refereras den doktrin som finns på 
området för att visa hur diskussionen kring samtycke gått efter 
Bulgariendomen och den senaste reformen på sexualbrottsområdet.  
Doktrinen som studerats har valts efter vilka professorer inom straff- och 
processrätt som omnämns och citeras i de olika förarbetena. 
 
I kapitel 3 beskrivs vad som hänt i Assangefallet under hösten 2010 och hur 
detta fall diskuterats i media. Via e-postkorrespondens med överåklagare 
Marianne Ny9 har jag fått veta att det material, för vilket 
förundersökningssekretess gäller, som finns att hitta på Internet läckt ut 
obehörigt. Visst material lämnades dock ut till media i ett tidigare skede. 
Uppsatsen redovisar de uppgifter som finns refererade i dagspress och 
således är de uppgifter som ligger till grund för den vidare diskussionen i 
media. Valet att använda Assanges namn i uppsatsen har gjorts för att det 
redan figurerat så pass mycket i media och nu är ett välkänt fall som skulle 
vara identifierbart oavsett om namn publicerades här. Jag vill dock återigen 
påpeka att ingen ännu dömts i fallet. För att finna relevanta artiklar har 
sökningar genomförts på ord som Assange, våldtäkt, samtycke på Infotorg 
Juridik (för mer juridiskt relevant material), i sökmotorn Google och på 
tidningars hemsidor, t.ex. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (för att 
finna artiklar från media, då dessa bedömts som etablerad och tillförlitlig 
press). De artiklar och debattinlägg som redovisas har valts som hjälp för att 
visa på de olika åsikter som finns om en samtyckesreglering i förhållande 
till Assangeaffären.10

 
  

I kapitel 4 redogörs för det lagförslag som presenterades hösten 2010 i SOU 
2010:71 och som alltså är det senaste som hänt på det juridiska området vad 
avser en samtyckesreglering. I kapitlet beskrivs de avvägningar som gjorts 
vad avser hur en samtyckesreglering skulle kunna uppfylla kraven från 
ECHR och de normer som finns i samhället. 
 
Uppsatsen analytiska del är kapitel 5. Försök görs att besvara uppsatsens 
frågeställningar i den mån de inte besvarats i tidigare kapitel. En analys av 
rättsläget kring Assangeaffären och frågan ”frias eller fällas” görs utifrån 

                                                
9 Överåklagare Marianne Ny är förundersökningsledare i fallet Assange sedan hon tog upp 
fallet på nytt efter den första nedläggningen 
10 Olle Anderssons och Maria Küchens debattinlägg har valts som exempel för att vissa på 
två vanligt förekommande ståndpunkter i debatten 
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gällande rätt respektive de förslag till en samtyckesreglering som finns. 
Mediediskussionerna kring vad som är ett sexualbrott och vad som bara är 
moraliskt fel analyseras utifrån ett juridiskt perspektiv genom att applicera 
doktrin på ett par debattinlägg för att på så vis ge juridiska svar på de i 
media framförda åsikterna.  
 
Uppsatsens slutsats presenteras i kapitel 6. 
 
Uppsatsens problemformulering kan belysas ur flera perspektiv, men jag har 
valt att avgränsa mig till att se på problemet dels utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv (vad gäller att man ska kunna klart och precist 
förutse vad som är ett brott) och dels utifrån ett sociologiskt perspektiv 
(d.v.s. i vilken mån juridiken påverkas av vad som sker i övriga samhället, 
främst media, och hur juristen ska förhålla sig professionell till vad som 
framkommer i media och andra aktuella normer i samhället). En stor del av 
diskussionen kring Assangefallet har berört frågan om Julian Assanges 
rättssäkerhet vad gäller medias publicering av namn och annat material. 
Detta i och för sig intressanta och viktiga spörsmål kommer inte att 
behandlas i denna uppsats, då inriktningen ligger på den aspekt av 
rättssäkerheten som rör förutsebarhetskravet. Även frågor kring den 
eventuella överlämningen från Storbritannien till Sverige faller utanför 
denna uppsats område. Om fallen sedan tas upp till åtal efter utredning i 
Sverige, väntas svåra bevisfrågor; både att finna bevis och hur dessa i så fall 
ska värderas. Bevisproblematiken är något som faller utanför uppsatsens 
ramar, och Assangefallet används i denna uppsats enbart som ett typfall för 
att visa på de svårigheter som finns kring definitionen av vad som anses 
vara ett övergrepp i juridisk respektive lekmäns mening. 
 
Uppsatsen kommer bara kort beröra samtycke som ansvarsbefriande grund i 
24 kap 7 § BrB, och avgränsning har också gjorts till att gälla de sexualbrott 
som begås mot vuxna (d.v.s. personer över 18 år) och som innefattar en 
sexuell handling med hjälp av tvång eller utnyttjande (dagens 6 kap. 1-3 §§ 
BrB).   
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2 Bakgrund 
Detta kapitel är tänkt att utgöra en bakgrund för vad som tidigare hänt på 
området samtyckesreglering för sexualbrott. En kort internationell utblick 
ges, med anledning av den s.k. Bulgariendomen, och även en 
sammanfattning av proposition inför 2005 års sexualbrottsreform. Därefter 
beskrivs vad som i doktrin i Sverige sagts och tyckts om att införa ett 
samtyckesbaserat sexualbrott.  

2.1 Internationellt 

De internationella aspekterna blir mer och mer en naturlig utgångspunkt när 
man idag diskuterar lagändringar, vi går mot en ökad globalisering och 
Sverige är medlem både i EU och i Europarådet. För denna uppsats är det 
främst medlemskapet i Europarådet och därmed bundenheten till den 
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (hädanefter: EKMR) och dess uttolkning av 
ECHR som är intressant, och då speciellt den s.k. Bulgariendomen.11 I fallet 
anklagades två män för att ha våldtagit en fjortonårig flicka (14 år är gränsen 
för sexuell självbestämmanderätt i Bulgarien). Hon hade sagt att hon inte 
ville ha samlag, men inget fysiskt motstånd kunde visas. Männen hävdade 
att hon samtyckt, och polisutredningens slutsats var att inget hot eller våld 
kunde bevisas. Efter att flickan uttömt de inhemska rättsmedlen klagade hon 
slutligen inför ECHR och menade att EKMR:s art. 3 och 812

”…the member States' positive obligations under 
Articles 3 and 8 of the Convention must be seen as 
requiring the penalisation and effective prosecution 
of any non-consensual sexual act, including in the 
absence of physical resistance by the victim.”  

 kränkts. ECHR 
säger i punkt 166 i domen att:  

ECHR skriver sedan att även om många europeiska sexualbrottslagar är 
medelsregleringar (liksom Bulgariens) så är det innehållet man ger orden 
våld eller hot som är det avgörande. Många länders domstolar tolkar t.ex. 
numera in att en sexuell handling utan samtycke ses som ett brott, även om 
ordalydelsen är en medelsreglering. Det är svårt att avgöra om det just i 
Bulgarien är straffbart att utföra en sexuell handling med någon utan den 
personens samtycke (trots lagtextens medelsreglering), men regeringen har 
inte kunnat visa praxis på en bredare tillämpning, snarare kräver Bulgariens 
högsta domstol i de flesta fall betydande våld för att ses som våldtäkt, vilket 
visar att fall med lindrigt/inget våld sällan åtalas. Vad Bulgarien gjort i detta 
fall är att i princip tolka in motstånd som ett direkt rekvisit. ECHR kom 
fram till att Bulgarien inte följt art. 3 och 8 p.g.a. den undermåliga 

                                                
11 ECHR:s dom i mål M.C v. Bulgaria, 39272/98 
12 Art. 3 anger förbud mot tortyr och annan omänsklig behandling. Art. 8 innehåller ett 
skydd för rätten till privatliv. 
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polisutredningen och att den bulgariska rätten inte straffar alla slags sexuella 
övergrepp enligt dagens internationella syn på vad en våldtäkt är.  

2.2 Diskussionen inför 2005 års reform 

Frågan om att införa en samtyckesreglering blev aktuell, mycket med 
anledning av Bulgariendomen, inför reformen av sexualbrottslagen år 2005. 
Då diskuterades bl.a. att en samtyckesreglering skulle bli en naturlig 
fortsättning av straffrättens utveckling på sexualbrottsområdet.13 Dessutom 
menade Sexualbrottskommittén att en sådan reglering skulle kunna ha en 
normbildande verkan och bidra till ökad kvinnofrid och jämställdhet i 
samhället. Att mer fokus skulle kunna komma att läggas på huruvida offret 
samtyckt eller inte, d.v.s. att offrets roll i rättsprocessen skulle komma att 
betonas, sågs som en fördel. Dock, skriver den senare utredningen i SOU 
2010:71, verkar det som om det var de negativa aspekterna av detta 
offerfokus som gjorde att Sexualbrottskommittén inför 2005 års reform till 
slut valde att inte föreslå en samtyckesreglering, då en betonad offerroll med 
fokus på samtycke samtidigt skulle lägga mycket vikt vid hur offrets betett 
sig innan övergreppet, något som man i tidigare reformer lagt sig vinn om 
att komma ifrån.14 En annan nackdel ansågs vara risken för 
tillämpningssvårigheter; kommittén befarade att en underkastelse från offret 
skulle komma att sammanblandas med ett samtycke. Dessutom menade man 
att kravet på tvång redan är uttunnat, och att en samtyckesreglering inte 
skulle passa in varken i brottsbalkens systematik eller i Nordens 
gemensamma rättstradition. Kommittén anade även en risk i att 
våldtäktsbegreppet som sådant skulle komma att tunnas ut, och sa att ordet 
våldtäkt tyder på att handlingen ska innehålla något slags våld eller tvång. 
Sexualbrottskommittén la också stor vikt vid huruvida Bulgariendomen 
innebar ett krav från ECHR på varje medlemsstat att införa en 
samtyckebaserad våldtäktslag, vilket regeringen menade inte krävdes, utan 
slutsatsen blev att man behöll tvångsrekvisitet som grund för 
våldtäktsbestämmelsen.15

 
  

Däremot ändrades en del annat i 6 kap BrB, och inför reformen definierades 
därför vissa nya begrepp. Med begreppet ”sexuell handling” avses en 
någorlunda varaktig beröring av den andres könsorgan eller den andres 
kropp med det egna könsorganet, men även vissa andra handlingar som har 
en påtaglig sexuell prägel och är ägnade att kränka offrets sexuella 
integritet. Sådan sexuell handling kan vara grund för sexuellt tvång (6 kap 2 
§ BrB) eller sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning (6 kap 3 § 
BrB). För våldtäktsbestämmelsen krävs att det är fråga om ”samlag” 
(vaginala samlag, könsdelar i beröring räcker) eller en ”sexuell handling 
jämförlig med samlag” (t.ex. orala och anala samlag eller införande av 
föremål i underliv/anus).16

                                                
13 Prop. 2004/05, s. 37ff 

 Det nya våldtäktsrekvisitet ”hjälplöst tillstånd” 

14 SOU 2010:71, s. 206f 
15 Prop. 2004/05:45 s. 36ff 
16 Prop. 2004/05:45 s. 33, s. 135f 
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som alternativ till tvång beskrevs inte särskilt ingående i propositionen vad 
gäller grunden ”sömn” (vilket är den grund som berörs i denna uppsats).17 
Det verkar således inte råda några oklarheter i fråga om att sömn oavsett 
”grad av sömn”18 utgör ett hjälplöst tillstånd, se även efterföljande praxis.19

2.3 Doktrin  
 

Anser doktrin att vi bör ändra lagen så att alla sexuella handlingar mot 
någons vilja kriminaliseras och görs det bäst med en samtyckesreglering? 
Denna fråga kommer att besvaras i följande avsnitt genom en beskrivning 
av fyra straff- och processrättsprofessorers åsikter på området. Som vi 
kommer att se råder det delade meningar om en eventuell 
samtyckesreglering, bl.a. hur långt den ska sträcka sig och vad det är 
Bulgariendomen egentligen innebär för svensk del.  

2.3.1 Madeleine Leijonhufvud 
Professor emerita Madeleine Leijonhufvud tillhör dem som anser att efter 
ECHR:s uttalande kan Sverige inte längre behålla våldtäktsregleringen som 
den är nu, vilket hon argumenterar för i sin utredning om samtyckeskrav.20 
Denna skuggutredning genomfördes på uppdrag av miljöpartiet, som ville se 
en förändring p.g.a. att lagen inte anses omfatta alla straffvärda handlingar 
och att gällande rätt inte motsvarar den norm man vill eftersträva; dagens 
lagstiftning, menar miljöpartiet, anger att det alltid är tillåtet att ha sex med 
någon så länge man inte använder tvång eller personen är i hjälplöst 
tillstånd. Dessutom anser man att rättsläget är oklart, då HD gjort uttalanden 
om samtyckets betydelse i gällande rätt som inte motsvarar vad som står 
uttryckt i lagtext, vilket är otillfredsställande.21  Leijonhufvud anlitades 
således av miljöpartiet för att se över gällande rätt angående kravet på våld 
och hot i våldtäktsbestämmelsen i förhållande till en samtyckesregelring, 
och resultatet presenterades i september 2008.22

 

 Där föreslås att 6 kap 1-3 
§§ BrB ersätts av en ren samtyckesreglering i en bestämmelse som döps till 
sexuellt utnyttjande.  

Att kommittén inför 2005 års reform menade att ordet våldtäkt var ett hinder 
i sig att ändra bestämmelsen till att inte innehålla våld anser Leijonhufvud 
inte är ett giltigt argument, då man använder den historiska kontexten som 
argument i sådana fall.23

                                                
17 Prop. 2004/05:45 s. 47ff 

 Leijonhufvud kritiserar även i övrigt mycket starkt 
Sexualbrottskommitténs och regeringens argument inför 2005 års reform, 

18 Jfr berusningsgrad, som diskuteras betydligt mer ingående i propositionen (se t.ex. s. 47 
och  s. 137) och i NJA 2004 s. 231 som kräver en ”atypisk berusning”. 
19 T.ex. NJA 2008 s. 482, I och II 
20 Leijonhufvud Madeleine, Samtyckesutredningen – lagskydd för den sexuella integriteten, 
Stockholm, 2008, s. 87 
21 Leijonhufvud, s. 104ff 
22 Leijonhufvud, s. 5 
23 Leijonhufvud, s. 62f 
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och menar framförallt att de tolkat Bulgariendomen helt fel.24 Enligt 
Leijonhufvud innebär den att Sveriges krav på våld, hot eller annat tvång i 
våldtäktsbestämmelsen ”måste slopas” 25 och att vi måste ha en lag där 
bristande samtycke konstituerar sexualbrott om Sverige inte ska riskera att 
bli fällt i ECHR.26

 
  

Samtyckesutredningens förslag innebär att alla sexuella handlingar27 som 
företas mot någon utan den personens samtycke ska vara straffbara som 
sexuellt utnyttjande. Brottet delas in i normalgraden och grovt brott, där 
försvårande omständigheter exempelvis kan vara att offret varit i en särskilt 
utsatt situation eller att offret befunnit sig i beroendeställning till 
gärningsmannen. Om våld eller hot förekommit föreslår Leijonhufvud att 
man dömer i brottskonkurrens med de aktuella brotten i 3 eller 4 kap BrB, 
och att man rubricerar den samlade brottsligheten som våldtäkt.28

 
 

Leijonhufvuds förslag är att 6 kap 1-3§§ upphävs och ersätts av följande 
lagrum: 

”Den som företar en sexuell handling mot eller utverkar en 
sådan handling av en person som inte frivilligt deltar däri döms 
för sexuellt utnyttjande till fängelse i högst fyra år. 
   Är brottet grovt döms för grovt sexuellt utnyttjande till 
fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om 
brottet är grovt ska särskilt beaktas om handlingen varit av 
särskilt allvarlig art, om den riktats mot en person som befunnit 
sig i beroendeställning till gärningsmannen, varit ur stånd att 
värja sig eller annars befunnit sig i en särskilt utsatt situation, 
om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 
övergreppet eller om gärningen lett till graviditet eller 
överföring av allvarlig smitta eller sjukdom. 
   Om ansvar ådöms också för brott enligt 3 eller 4 kap. som 
medel för eller effekt av sexuellt utnyttjande ska den samlade 
brottsligheten betecknas våldtäkt.”29

 
 

Att endast utvidga lagen till att täcka även ”särskilt utsatta situationer”30 
räcker inte menar Leijonhufvud, utan för att uppnå skydd för varje 
människas sexuella integritet och leva upp till de internationella åtagandena 
krävs att sexuella gärningar som man inte deltar frivilligt i kriminaliseras. 
Hon använder inte ordet ”samtycke”, utan istället ”frivilligt deltagande”, för 
att markera att offret just i gärningsögonblicket inte ville vara med om den 
sexuella handlingen. Då hoppas Leijonhufvud också kunna undvika 
diskussionen om att det ska krävas skriftligt eller muntligt samtycke, och 
istället lägga mer fokus på viljeriktningen. Förtydliganden av vad som ska 
negera ett frivilligt deltagande anser Leijonhufvud bör finnas i motiven 
istället för i lagtexten.31

                                                
24 Leijonhufvud, s. 67ff 

  

25 Leijonhufvud, s. 92f 
26 Leijonhufvud, s. 72f 
27 Med ”sexuell handling” avses här samma som i gällande rätt, se avsnitt 2.2 
28 Leijonhufvud, s. 9ff 
29 Leijonhufvud, s. 15f 
30 Jfr förslaget i SOU 2010:71 i kap 4 
31 Leijonhufvud s. 87ff 
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Förslaget innebär att vilseledande i fråga om att lura till sig sex genom 
lögner om t.ex. äktenskap inte faller inom straffbart område, vilket 
Leijonhufvud menar att det hade gjort om man valt ordet ”samtycke”; ett 
sådant ”samtycke” (d.v.s. samtycke på felaktig information) är nämligen 
inte rättsligt giltigt enligt definitionen i 24 kap 7 § BrB. Leijonhufvud säger 
att om offret lurats – p.g.a. att gärningen sker i mörker eller att offret har 
synskador – att tro att den andra är en helt annan person som han/hon vill ha 
sex med, så är det inte fråga om ett frivilligt deltagande och således ett 
brott.32

 
 

Enligt Leijonhufvud ska ett inre samtycke räknas som ”frivilligt 
deltagande”, alltså underlåtenhet ska fria från ansvar. En inre önskan 
att inte delta räcker således inte för att handlingen ska räknas som ett 
brott anser Leijonhufvud och säger att: 

”Den bristande jämställdhet som kan föreligga också idag och 
medföra att kvinnor accepterar att ha sex utan att de verkligen 
vill detta måste lämnas åt andra samhällsfunktioner än 
straffrätten att åtgärda.”33

Kriminalisering på området är trots detta en nödvändig – om än inte 
tilläcklig – åtgärd menar Leijonhufvud.

  

34

 
 

Straffrättens normerande verkan är viktig, speciellt för unga människor i det 
här sammanhanget, då en samtyckesreglering skulle ge dem stöd i att det är 
okej att avvisa och att avbryta trots att man var med till en början.35 Även en 
mer allmänt normerande verkan och möjligheten att förändra attityder om 
att offren får skylla sig själva ser Leijonhufvud som en positiv aspekt av en 
samtyckesbestämmelse. Lagen ska spegla den sexualsyn som de flesta i 
samhället har, och dagens lag duger inte alls om man vill spegla 2000-talets 
syn på sexuell integritet. Sverige förstärker genom sin lagstiftning snarare 
uppfattningen att kvinnor får skylla sig själva om de ger män en chans, och 
omyndigförklarar männen då de inte anses kunna förstå att kvinnor inte vill 
utom om de försöker slå sig loss – och detta trots att alla vet att de flesta 
kvinnor ändå inte har en chans att komma undan eftersom män generellt är 
fysiskt starkare.36

 
 

Trots detta poängterar Leijonhufvud att skyddsvärdet inte är en allmän 
moralsyn, utan den enskilda människans sexuella integritet. Fram till nu, 
menar hon, har det varit oklart vad som egentligen är det skyddsvärda och 
vad som är skadan, eftersom man haft en koppling mellan sexualhandlingen 
och våldet/hotet/tvånget. Men det viktiga är att betona att även om inga 
fysiska skador uppkommit så är det en integritetsskada. De andra aspekterna 
bör vara åtskilda från sexualbrottet, och förekomsten av våld och annat 
tvång bör dömas enligt de därför speciellt avsedda lagrummen. Dagens 

                                                
32 Leijonhufvud, s. 88ff 
33 Leijonhufvud, s.89 
34 Leijonhufvud s.75 
35 Leijonhufvud , s.91 
36  Leijonhufvud s.63ff 
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verklighet vad gäller sexualbrott kan inte beskrivas med nuvarande 
brottsbestämmelse anser Leijonhufvud, då det enligt utredningar finns klara 
tecken på att offret oftare reagerar med frozen fright (d.v.s. blir paralyserad 
och ”spelar död”, vilket är en medfödd reflex att reagera på fara) än genom 
att göra fysiskt motstånd.37

 
 

Rättssäkerhetens säkerställande motiverar Leijonhufvud med att skyddet för 
en misstänkt mot att bli dömd för något han inte gjort tillgodoses genom att 
bevisbördan som vanligt ligger på åklagaren, som ska bevisa att frivillighet 
saknades. Det står då den tilltalade fritt att invända att samtycke fanns, och 
Leijonhufvud menar att det bör krävas mindre av den som påstår samtycke 
vid sexualbrott än av den som hävdar samtycke vid t.ex. misshandel, då det 
vid sexuella handlingar är mer normalt att det sker ömsesidigt. Samtidigt – 
om omständigheterna starkt talar emot att samtycke vid en sexuell handling 
fanns – är det är helt i enlighet med legalitetsprincipen att ålägga den 
tilltalade någon form av förklaringsbörda.38

2.3.2 Petter Asp 

  

Petter Asp är professor i straffrätt vid Stockholms Universitet och har bl.a. 
skrivit boken ”Sex och samtycke”39

 

 samt analyserat förslaget till ny 
sexualbrottsreglering i SOU 2010:71.  

Asp anser att utredningen lyckats väl med att balansera rättssäkerheten mot 
intresset av vilka övergrepp som ska vara kriminaliserade enligt normativa 
skäl och våra internationella förpliktelser.40 Asp anser bl.a. att utredningen 
tagit tillräcklig hänsyn till Bulgariendomen, och noterar att utredningen 
liksom han själv inte anser att Bulgariendomen direkt innebär att Sverige 
ska tvingas införa samtyckesreglering. Domen sätter visserligen upp en hög 
standard på hur staten ska skydda mot sexuella övergrepp, men Asp menar 
att de enskilda punkterna i domen som visserligen kan peka på att en 
samtyckesreglering bör införas inte kan läsas var för sig, utan att man ska se 
på domen som en helhet där ECHR betonar att det är rättstillämpningen i 
staten som helhet som är viktig. Dessutom ska man ha i åtanke att ECHR:s 
uppgift inte är att sträva efter en total harmonisering av lagarna i 
medlemsstaterna.41

 
 

I analysen av SOU 2010:71 diskuterar Asp de tre största bristerna i 
lagstiftningen som utredningen identifierat; otillräckligt skydd för person 
som är i utsatt situation men ej i hjälplöst tillstånd, otillräckligt skydd i fall 
där gärningsmannen inte använder tvång men där offret ändå underkastar sig 
med totalt passivitet eller underkastar sig p.g.a. oemotståndligt erbjudande, 

                                                
37 Leijonhufvud, s. 78ff 
38 Leijonhufvud, s. 84f 
39 Asp Petter, Sex och samtycke, Uppsala, 2010 (hädanefter ref.: Asp) 
40 Asp Petter, Sex utan samtycke – en kommentar till Sexualbrottsutredningens betänkande, 
2010, publicerat på InfoTorg Juridik, hämtat den 12 april 2011. (hädanefter ref.: Asp, 
InfoTorg Juridik) 
41 Asp, s. 215ff  & Asp, InfoTorg Juridik 
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samt ett otillräckligt skydd vid sexuella bedrägerier.42 Asp menar visserligen 
att dessa olika situationer inte är särskilt frekvent förekommande, men att 
detta inte betyder att de inte bör kriminaliseras.43 Vad gäller frozen fright-
fallen menar han dock att de borde kunna omfattas redan av dagens 1 § eller 
åtminstone av 1 § efter den föreslagna ändringen, eftersom våld respektive 
utnyttjande vanligtvis också finns med i bilden.44

 
 

Enligt Asp är kärnfrågan i debatten inte om samtycke ska införas som 
rekvisit, utan när ett giltigt sådant föreligger. Utredningens förslag att införa 
en kompletterande samtyckesreglering i 6 kap 3 § stödjer Asp, tack vare att 
utredningen haft denna viktiga fråga i bakhuvudet och tydligt nog tagit 
ställning till vad samtycket ska omfatta.45 Asp betonar att även en 
kompletterande regel om samtycke hade i och för sig kunnat bli 
problematisk ur legalitetssynpunkt, då det blir svårare och svårare ju längre 
ner man kommer på skalan om hur mycket tvång som krävs att särskilja vad 
som är ett godtagbart samtycke.  Han tar upp att t.ex. vid pistolhot är det 
klart att samtycket inte är giltigt, men om detta och liknande ”klara” fall 
redan är kriminaliserade i 1-2 §§, vad skulle då falla under en 
komplettering? Visserligen skulle det bli en begränsad praktisk användning 
av en sådan kompletterande regel och gärningarna skulle ha begränsat 
straffvärde.46 Asp är nu nöjd med de fall som förslaget enligt utredningen 
tar sikte på (frozen fright, överrumplingssituationer och vissa sexuella 
bedrägerier), och det är också sådana fall han själv tidigare föreslagit bör 
kriminaliseras. Den största anledningen till att Asp stödjer ett sådant förslag 
är att det tar sikte på (utöver de klara bedrägerifallen) enbart de fall där ett 
samtycke överhuvudtaget inte har lämnats. På det viset undkommer man 
diskussionen om när ett giltigt samtycke föreligger, alltså det enligt Asp 
svåra med en samtyckereglering och det som motståndarna oftast hävdar; att 
det är för svårt att avgränsa de fall då ett ”ja” visserligen lämnats men där 
det av en eller annan anledning inte kan anses giltigt.47

 
  

Asp menar att inre samtycke inte bör godtas, och att samtycke således inte 
ska ses som en inställning utan som en gärning. Detta eftersom kränkningen 
vid dessa brott är självbestämmanderätten, och intresset av 
självbestämmande står över det intresse som självbestämmandet avser (här; 
sexuell integritet). Att självbestämmanderätten kränks är m.a.o. vad som gör 
sexuella övergrepp till ett intresseintrång, så även om den utsatte accepterar 
genom ett inre samtycke finns ett beaktansvärt intresseintrång kvar; att den 
utsatte används utan att ha blivit tillfrågad. Inför man en samtyckesreglering 
är det viktigaste alltså att se till att självbestämmanderätten inte kränks, 
viktigare än den sexuella kränkningen. Dock säger Asp, att även om han inte 
tycker att inre samtycken ska vara giltiga, så inser han att denna åsikt inte 
spelar så stor roll, eftersom han heller inte tycker att man ska ställa upp 

                                                
42 Asp, InfoTorg Juridik 
43 Asp, InfoTorg Juridik & Asp, s. 206f 
44 Asp, InfoTorg Juridik 
45 Asp, InfoTorg Juridik 
46 Asp s. 212f 
47 Asp, InfoTorg Juridik 
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formkrav på samtycket; t.ex. bör det vara okej att samtycka genom 
underlåtenhet. Asp inser dock det faktum att frozen fright-fall utan samtycke 
kommer se väldigt likt ut ett fall av accepterande underlåtenhet.48

 
 

Förslaget i SOU 2010:71 anser Asp är välavvägt mot legalitetsprincipen, 
men han kritiserar samtidigt att utredningen inte argumenterat mer utförligt 
för detta, utan avfärdat det som oproblematiskt att införa samtyckesreglering 
som kompletterande regel (i motsats till om det varit huvudregel). Asp hade 
velat se en klarare precision för kriminaliseringens nedre gränser, och inte 
bara att man lämnar över till rättstillämpningen att tolka begreppet ”utan en 
persons tillåtelse”. Även om argumentationen för det kunde varit bättre 
menar dock Asp att det nu inte gör någon större skillnad eftersom man 
minskat tolkningsutrymmet för samtyckesregleringen genom att ange vilka 
fall den syftar till att omfatta.49

 
 

Som ovan framgått anser Asp att utredningens förslag är bra, och han har 
tidigare själv framhållit just en sådan lösning. Han betonar dock att ju 
mindre som rent praktiskt skiljer en våldtäkt från ömsesidigt sexuellt 
umgänge, desto fler personer som begått faktiskt straffbelagda gärningar 
kommer gå fria då det blir allt svårare att dra gränsen mellan de 
straffbelagda respektive tillåtna gärningarna. Asp menar dock inte att detta 
är ett argument mot en samtyckesreglering, bara att man ska vara beredd på 
att det fortfarande kommer att finnas missnöje mot vissa domar, och att 
debatten antagligen kommer att öka ännu mer, vilket skett efter de senaste 
utvidgningarna.50

 
 

Visserligen menar Asp att samtycke är det grundläggande rekvisit som 
skiljer övergrepp från ömsesidigt sex, men att detta inte är ensamt 
avgörande för hur man ska utforma lagen. En samtyckesreglering och en 
medelsreglering är bara två olika vägar för att närma sig problematiken, men 
de ger i praktiken samma resultat enligt Asp. Han poängterar att samtycke 
inte är ett färdigt begrepp och att det inte råder någon enighet i hur det ska 
definieras, och kritiserar dem som i sin argumentation för en 
samtyckesreglering utgår från att samtycke är ett klart avgränsat begrepp 
färdigt att användas.51 Begreppet är innehållslöst utan en definition på vad 
som är ett giltigt samtycke och vad som kan utesluta ett annars giltigt 
sådant, och detta är – som nämnts ovan – vad Petter Asp anser vara 
kärnfrågan i samtyckesdiskussionen.52

 
  

Asp diskuterar vidare att i gällande rätt står det klart att ett ja till sex är 
temporärt, d.v.s. att man när som helst kan dra tillbaka ett samtycke. 
Visserligen skulle man enligt Asp kunna argumentera för tanken på legitima 
förväntningar och ”investeringar” efter att någon i ett inledande skede sagt 

                                                
48 Asp s. 114ff 
49 Asp, InfoTorg Juridik 
50 Asp, s. 212f 
51 www.dagensjuridik.se/2010/03/samtycke-ar-inget-fardigt-begrepp hämtat den 29 mars 
2011 
52 Se t. ex. Asp, s. 85 & s. 217 

http://www.dagensjuridik.se/2010/03/samtycke-ar-inget-fardigt-begrepp�


 18 

ja. Även om detta troligen bör avfärdas på området samtycke till sex, så 
menar Asp att man kan diskutera huruvida beteende före ett övergrepp alltid 
kan frånkännas all betydelse vid en prövning? Detta, medger Asp själv, är 
mycket kontroversiellt.53 Han förklarar sina tankar delvis med hänsyn till 
graden av integritetsintrång, och säger att det finns argumentationer som går 
i olika riktningar; man kan argumentera för att det är värre att påtvingas 
intimt umgänge med okänd person, likväl som man kan hävda att det är 
extra allvarligt att förtroende sviks och hemmets trygghet förstörs när 
övergreppet begås av en person man haft eller har en relation till. Vidare 
ställer Asp sig frågan om relationer alltid är irrelevanta för hur man får lov 
att bete sig mot varandra, och kommer till slutsatsen att nog måste det vara 
så att rätten att ta initiativ till sexull beröring är beroende av kontexten och 
alltså vad som föregått händelsen. Att A vaknar av att B (som är A:s 
partner) utför en sexuell handling som A när denne vaknar samtycker till 
kan man jämföra med en fysiskt sett likadan situation fast då A avsomnat på 
en fest och B är okänd. Asp menar att det är problematiskt att vid dessa två 
momentärt sett likadana situationer helt bortse från sammanhanget och 
bedöma dem enbart efter det exakta gärningsögonblicket och då ge dem 
samma svårhetsgrad.54

2.3.3 Per Ole Träskman 

 

Per Ole Träskman, professor i straffrätt vid Lunds Universitet, diskuterar i 
en festskrift till Madeleine Leijonhufvud om det kan vara så att begreppen 
kvinnofrid och våldtäkt håller på att tunnas ut alltför mycket. Historiskt sett 
har visserligen skyddsintresset för våldtäkt med tiden varierat, och 
Träskman menar att våldtäkt traditionellt sett är en kombination av två 
gärningar; en sexuell gärning och en ”maktmedelsgärning” – det är främst 
den sista gärningen som med tiden ändrats till att kräva mindre styrka för att 
ändå uppfylla brottet våldtäkt. Numera räcker ett ”symboliskt” hot/våld, och 
detta rekvisit har t.o.m. avskaffats helt i vissa länder, t.ex. England. Sverige 
har fortfarande hot/våld som grund för våldtäkt, alternativt utnyttjande 
istället för våld. Ändå menar Träskman att det aldrig tidigare har varit så 
många och så vitt skilda gärningar som klassificerats som våldtäkt i Sverige 
som idag. Trots detta finns det en utbredd ilska över vår 
våldtäktslagstiftning; över själva lagregleringen, över den faktiska 
situationen med rapporter om fler och värre våldtäkter, över ineffektiv 
forskning och utredning, och dessutom ett allmänt missnöje över en icke 
respekterad kvinnofrid.55

 
 

Angående lagregleringen gäller missnöjet främst att svensk lagstiftning 
fortfarande kräver hot eller våld som huvudregel. Men att Sverige skulle 
vara tvunget att helt frångå detta och istället införa en samtyckesreglering 
p.g.a. Bulgariendomen anser Träskman inte, och anför bl.a. att flera andra 
av Europarådets medlemsstater liksom Sverige har ett objektivt rekvisit i sin 
                                                
53 Asp, s. 166f 
54 Asp, s. 174ff 
55 Träskman Per Ole, Har det gått mus i kvinnofriden?, (ur Festskrift till Madeleine 
Leijonhufvud, Stockholm, 2007),  s. 315ff 
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våldtäktsbestämmelse och att det inte nödvändigtvis måste vara just 
våldtäktsparagrafen som ändras utan att man ska se till hela 
rättstillämpningen. Träskman fokuserar på att ECHR i Bulgariendomen 
säger att varje stat har en skyldighet att – med beaktande av samtida 
standard när det gäller värderingen av sexualbrott och detta områdes trender 
– kriminalisera och ge ett effektivt rättsskydd för offer för alla icke 
ömsesidiga sexualhandlingar, också då offret på ett icke synligt sätt gjort 
motstånd.56

 
  

Den faktiska situationen idag anses vara att det är allmänt känt att våldtäkter 
är vanligare än gemene man tror, och att det finns flera undersökningar 
bland offer som visar att många inte själva tycker de blivit våldtagna. Det 
har skett en ökning av våldtäktsanmälningar det senaste årtiondet, och den 
ökningen kan alltså inte enbart förklaras med en ”ökad 
anmälningsbenägenhet” som vissa hävdar – kanske är det faktiskt så att 
antalet brott ökat. Men trots att anmälningarna (och kanske även den 
faktiska brottsligheten) ökar leder långt ifrån alla utredningar vidare till åtal 
och fällande dom, något som brukar kritiseras starkt. Träskman påpekar 
dock att i ett antal enskilda fall finns det å andra sidan berättigade skäl att 
undra om man dömt till våldtäkt i fall som inte skulle vara det; t.ex. om 
kvinnan ångrat sig under samlaget men inte lyckats informera mannen om 
detta, eller gärningsmannen använt en större dildo än överenskommet.57

 
  

Angående en våldtäktsreglering som enbart bygger på samtycke menar 
Träskman att det är tveksamt om detta är tillräckligt klart och tydligt för en 
rättssäker tillämpning av våldtäktsbrottet. Samtycke är ett inte helt 
okomplicerat juridiskt begrepp. Ska man se samtycke som en faktisk 
omständighet som antingen föreligger eller inte? – då behöver det inte 
explicit ges till känna. Eller ska det ses som en juridisk handling med 
formkrav? Då blir problemet att avgöra när ett lämnat samtycke är giltigt.58

 
  

Träskman avslutar med att fråga sig om det är så att kvinnofriden helt 
utarmats nu trots all kraft och kontroll som lagts ner på frågan. Han 
konstaterar dock att kvinnofriden inte är mer hotad idag än tidigare, utan att 
det verkligen blivit ett ökat rättsskydd för kvinnor även vad gäller våldtäkt.  
Samtidigt är de straffrättsliga medlen trubbiga i fall som gäller sexualbrott, 
och situationen idag är inte optimal, vilket Träskman anser beror på att det 
inte råder någon enighet om vad våldtäktsbrottet egentligen bör innefatta.59

2.3.4 Christian Diesen 

 

Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet, menar 
att den nuvarande synen på våldtäktsbrottet är medeltida. Det har visserligen 
alltid ansetts vara ett allvarligt brott, men tidigare grundades den synen på 
att en man tog en annan mans ägodel. Därför tog det lång tid innan våldtäkt 
                                                
56 Träskman, s. 323ff 
57 Träskman, s. 324ff 
58 Träskman, s. 333f 
59 Träskman, s. 335f 
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inom en relation blev kriminaliserat, då man ju inte kan tillgripa något man 
redan ”äger”. Diesen anser att även om det sägs att man i Sverige baserar 
våldtäktsbrottet på den sexuella självbestämmanderätten så motverkas detta 
av lagreglernas utformning, och att våldtäkt fortfarande i praktiken ses som 
”tagande med våld”. Han noterar att antalet anmälda våldtäkter i Sverige 
ligger högt i en europeisk jämförelse, och han framställer en hypotes 
baserad på att en stark kvinnorörelse ger fler våldtäktsanmälningar, då fler 
kvinnor vågar anmäla även våldtäkter utan synliga spår av våld. Följdfrågan 
som Diesen ställer sig är om även det faktiska antalet våldtäkter ökar, alltså 
om det kan hävdas att mannen som kollektiv slår tillbaka på kvinnan för att 
hon frigjort sig?60

 
  

Diesen diskuterar anmälnings- och åtalsfrekvenserna i Europa, och kommer 
fram till att ju fler ”svaga” våldtäktsanmälningar (sådana som inte är 
överfallsvåldtäkter), desto färre åtal. Huruvida en samtyckesreglering skulle 
öka åtalsfrekvensen är svårt att förutse menar Diesen, men det kan sägas att 
utgångspunkten att ett ”ja” krävs (till skillnad från nu då ett ”nej” krävs) i 
sig skulle ge en bättre bild av vad en våldtäkt faktiskt är och således öka 
anmälningarna och ge bättre utredningar. Diesen är alltså positiv till ett 
införande av en samtyckesreglering, och säger t.o.m. att en sådan ”måste 
införas”, att det är ”obegripligt ur ett komparativt perspektiv” att Sverige 
inte redan gjort det. Det starkaste skälet för detta är jämställdhet och 
kvinnans rätt till sexuellt självbestämmande. Dessutom skulle det tjäna som 
en signal till alla män att man måste försäkra sig om samtycke innan sexuell 
samvaro. Samtidigt säger Diesen att i England verkar detta fortfarande inte 
ha nått fram till alla trots att man haft samtyckesreglering sedan 1974, men 
att detta till viss del kan förklaras med dåliga informationsinsatser från 
staten fram tills nu.61

 
 

Diesen kritiserar mycket starkt svensk lagstiftning på området och de skäl 
som åberopats emot att införa en samtyckesregelring, speciellt vid reformen 
år 2005. Angående skälet att den engelska reformen varken lett till fler åtal 
eller mindre fokus på offret menar Diesen att Sexualbrottskommittén 
bortsåg från den engelska processens egenheter. Kommitténs mening att en 
samtyckesreglering snarare skulle ge ökat offerfokus är fel eftersom det 
fokus som idag hamnar på kvinnan i svenska våldtäktsrättegångar 
uppkommer då mannen gör en samtyckesinvändning. Med en 
samtyckesreglering bör istället fokus hamna på mannen och hur han anser 
sig ha fått ett samtycke. Diesen menar att framförallt för unga tjejer som 
p.g.a. grupptryck, övertalning, berusning eller annat liknande ”ger upp” och 
går med på att ha sex kan en samtyckesreglering bli en avgörande skillnad. 
Med dagens medelsreglering har man inte en chans att få rättvisa i sådana 
utnyttjandefall, men med en samtyckesbestämmelse finns det åtminstone en 
teoretisk chans. Diesen poängterar således den moraliska sidan av 
samtyckesfrågan, nämligen att om man inte fått ett säkert ja från partnern så 
tar man risken att kvinnan varken säger ja eller nej men sedan ångrar sig. 
                                                
60 Diesen Christian, Tagande med våld (ur Festskrift till Madeleine Leijonhufvud, 
Stockholm, 2007), s. 57ff 
61 Diesen, s. 60ff 
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Diesen menar att med en samtyckereglering har man i vart fall att utgå från 
huruvida hon var kapabel att ge ett samtycke.62

 
  

Ett problem som Diesen trots allt ser med en samtyckesreglering – och som 
inte många andra tagit upp – är bristen på jämställdhet med en sådan lag; 
det är fortfarande mannen som är subjekt och kvinnan objekt, det är hon 
som ska förhålla sig till mannens önskningar. Däremot ligger det 
jämställdhetsmässiga framsteget i att man går från att kvinnan är tillgänglig 
fram till hon säger nej till att kvinnan inte är tillgänglig förrän hon säger 
ja.63

 
  

Diesen hävdar vidare att idag krävs det för en rättsprövning att 
gärningsmannen förnekar samlag. Säger han att kvinnan varit med på det så 
är det nästan omöjligt att bevisa brottet bortom rimligt tvivel. 87 % av 
våldtäktsanmälningarna i Sverige är icke-överfallsbrott, och Diesen 
beskriver det som att här spelar rolluppfyllandet och trovärdigheten hos 
parterna mest in. Lösningen är en förändrad och progressiv lag i 
kombination med utbildning och information. En samtyckesreglering är 
nästa steg för att bryta våldtäktsbrottets koppling till just ”våld”.64

 
 

                                                
62 Diesen, s. 64f 
63 Diesen, s. 65f 
64 Diesen, s. 69f 
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3 Assange och media 
För att belysa rätten ur ett samhälleligt perspektiv kommer här tas upp en 
del av de diskussioner och debatter som förts i media på senare tid, 
framförallt under hösten 2010 och våren 2011, vad avser sexualbrott i 
allmänhet och samtyckesreglering i synnerhet. När utredningens lagförslag 
presenterades under hösten 2010 var redan en stor debatt om sexualbrott 
aktuell med anledning av våldtäktsanklagelserna mot Assange, varför det 
fallet kommer vara en naturlig utgångspunkt här. Jag vill dock ännu en gång 
poängtera att Assangefallet inte är färdigutrett, och att den misstänkte inte 
har dömts i fallet. Följande är således inte en enbart juridisk debatt, men vad 
som diskuteras i media är av vikt för utvecklingen av rätten. Det är i ljuset 
av vad som sker i samhället och dess krav på nya  rättsregler som juridiken 
skapas. I detta kapitel kommer jag således belysa frågan om hur 
mediediskussionen på området ser ut, speciellt efter Assangefallet, för att 
sedan i analysen diskutera hur detta kan komma att påverka rätten.  

3.1 Anklagelserna mot Assange 

Julian Assange blev snabbt känd världen över som talesman för sajten 
Wikileaks, vars syfte är att publicera och sprida hemligstämplade dokument 
av journalistiskt värde till allmänheten. Wikileaks har bland annat publicerat 
material rörande USA:s invasion av Irak och uppgifter om 
Guantanamofängelset och på så sätt gjort sig ovän framförallt med 
amerikanska myndigheter och organisationer. Bland annat därför hade 
Wikileaks planer på att flytta delar av verksamheten till Sverige, vilket 
föranledde Julian Assanges besök i Sverige där han framträdde på ett 
seminarium i Stockholm i augusti 2010. I samband med detta besök träffade 
Julian Assange två svenska kvinnor som han kom att ha sexuella relationer 
med. Några dagar senare anmäldes Assange av dessa för våldtäkt, sexuellt 
ofredande och olaga tvång, för vilket han också anhölls i sin frånvaro.  
 
Material från förundersökningen, såsom målsägandeförhör, finns att hitta på 
Internet, men efter e-postkorrespondens med överåklagare Marianne Ny (se 
fotnot 9) har jag fått veta att dessa förhör från häktningspromemorian läckt 
ut obehörigt och att förundersökningssekretessen gäller. Visst material 
lämnades dock ut till media i ett inledande skede av förundersökningen.65

 

 
De uppgifter som finns refererade här är de som publicerats i etablerad press 
och är således de uppgifter som ligger till grund för den fortsatta 
diskussionen i media. Nedan följer en kort redogörelse för innehållet i 
anmälningarna baserat på vad kvinnorna (här kallade ”A” och ”B”) enligt 
media berättat för polisen. 

                                                
65 City Polismästardistrikt i Stockholm beslutade i ett tidigt skede att lämna ut enbart vissa 
delar av bland annat de första förhören som hölls med målsägandena till de massmedia som 
begärt att få ut handlingar. 
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A arbetar för en organisation som var med om att ordna det seminarium där 
Assange föreläste. Det var bestämt att Assange skulle låna A:s lägenhet då 
hon skulle vara bortrest. Hon återvände den 13 augusti, tidigare än hon 
tänkt, och då kom de överens om att båda kunde bo kvar. De åt middag ihop 
på restaurang innan de gick hem till bostaden. Assange började då göra 
fysiska närmanden, de hamnade i säng och A bad Assange ta på en kondom. 
A kände ett motstånd från honom att använda kondom, och märkte under 
samlaget att han drog sig ur och började fixa med kondomen. Först efteråt 
förstod A att kondomen varit trasig under samlaget. Assange medger att de 
hade sex med kondom, men har inget minne av att den gått sönder.66

 
 

Kvinna B berättar att hon kontaktat A och på så sätt fått plats på seminariet 
med Assange lördagen den 14 augusti 2010. Efter seminariet följde B med 
Assange m.fl. på middag, och senare gick B och Assange på bio där de 
kysstes m.m. Nästa gång de träffades var på måndagskvällen då de åkte hem 
till B:s bostad. Hemma hos B hade de samlag flera gånger under natten. B 
ville att de skulle använda kondom men fick tvinga Assange till det, då han 
enligt B var motvillig. De somnade därefter, och B vaknade sedan av att hon 
kände honom tränga in i henne. Hon frågade om han hade kondom, han sa 
att han inte hade det, hon kände att det var för sent, han var redan inne i 
henne och hon lät honom därför fortsätta. Hon hade aldrig tidigare haft 
oskyddat sex.67

 
 

B kontaktade A den 20 augusti, och de gick tillsammans till polisen. Enligt 
uppgift ska de främst ha gjort det för att få hjälp att tvinga Assange att testa 
sig för hiv.68 Assange anhölls i sin frånvaro samma dag, misstänkt för 
våldtäkt och ofredande, men den 25 augusti lades förundersökningen ner. 
Det inleddes dock en ny förundersökning om våldtäkt och ofredande den 1 
september. Assange anhölls i september och häktades i sin frånvaro i 
november 2010 då han inte gått att höra under förundersökningen. Han var 
då misstänkt på sannolika skäl för våldtäkt, olaga tvång och tre fall av 
sexuellt ofredande. I december greps Assange av brittisk polis.69 Den 24 
februari 2011 beslutade brittisk domstol att Assange skulle överlämnas till 
Sverige, 70 vilket överklagats och kommer tas upp av High Court i London 
den 12-13 juli 2011.71

                                                
66 
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67 www.svd.se/nyheter/inrikes/dagarna-som-forfoljer-julian-assange_5926885.svd hämtad 
den 14 april 2011 
68 www.svd.se/nyheter/inrikes/dagarna-som-forfoljer-julian-assange_5926885.svd hämtad 
den 14 april 2011 
69 www.aklagare.se/upload/Media/Nyheter/Kronologi%20Assange%20jan%2011.pdf 
hämtad den 14 april 2011 
70 www.aklagare.se/Media/Nyheter/Assange-ska-overlamnas-till-Sverige/ hämtad den 14 
april 2011 
71 www.aklagare.se/Media/Nyheter/Assangearendet-Datum-for-forhandling-i-High-Court-
England1/ hämtad den 4 juni 2011 
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3.2 Mediediskussionen kring 
Assangeaffären 

Nedan följer ett urval av hur de ovan beskrivna händelserna kom att 
diskuteras i olika media under hösten 2010 och våren 2011, för att belysa de 
olika meningar och sätt att se på sexualbrott som finns i samhället. 

3.2.1 Vi måste ”Prataomdet” 
Den 17 augusti 2010 skriver DN med anledning av att Piratpartiet eventuellt 
kommer ta hand om Wikileaks servrar: ”Julian Assange är tacksam för det 
svenska stödet. – Här finns det en förståelse och intresse för 
integritetsfrågor, säger han till Rapport.”72. Bara fyra dagar senare kommer 
nyheten om att Julian Assange är misstänkt för våldtäkt, och nyheten sprids 
fort över världen.73

 
  

Lika fort formades på Internet teorier som menade att det är amerikanska 
myndigheter som fått kvinnorna att anmäla Assange, så att USA via Sverige 
ska få honom utlämnad, kunna döma honom i amerikansk domstol och på så 
vis få Wikileaks att upphöra med att publicera material. Diskussionen i 
Sverige delades i två läger; på ena sidan, Assanges anhängare som hävdade 
att USA som stat är inblandat och anser att det hela är en ”häxprocess” mot 
Julian Assange för att i förlängningen stoppa Wikileaks.74 I sociala medier 
startade ett drev mot de två kvinnorna som anmält Assange, där de 
anklagades bl.a. för att ha hittat på hela historien som en tjänst åt USA.75

 

 
Genom en enkel sökning på Internet blottläggs en icke helt modern 
kvinnosyn i denna diskussion, vilket bidrog till att det också formades ett 
annat läger; de som stödde kvinnorna och var övertygade om att Assange 
var skyldig, utan att egentligen veta varken mer eller mindre om fallen än 
vad det första lägret gjorde. 

Den 18 december 2010, efter att fallet Assange i tre månade figurerat i 
svensk media, startade journalisten Johanna Koljonen internetforumet 
”Prataomdet”.76 Hennes debattinlägg kom som motstånd till både det första 
och det andra lägret, för att mer generellt uppmärksamma att synen på vad 
ett sexuellt övergrepp är och hur offret och gärningsmannen är och ska bete 
sig efter ett sådant kanske måste revideras. Hon och många med henne 
menar att vi behöver kunna diskutera negativa sexuella upplevelser utan att 
nödvändigtvis definiera dem som kriminella eller inte.77

                                                
72 

 Det kan förekomma 

www.dn.se/nyheter/sverige/piratpartiet-skoter-wikileak-servrar hämtad den 5 april 2011 
73 www.svd.se/nyheter/inrikes/wikileaks-front-man-accused-of-rape_5167921.svd hämtad 
den 5 april 2011 
74 Se bl. a. www.svd.se/nyheter/inrikes/konspirationsteorier-frodas-pa-natet_5169321.svd 
hämtad den 5 april 2011 & www.dn.se/nyheter/sverige/newsmill-assange-ar-sannolikt-
utsatt-for-en-sexfalla hämtad den 16 april 2011 
75 www.svd.se/nyheter/inrikes/maste-man-vacka-nagon-for-att-ha-sex_5950423.svd hämtad 
den 5 april 2011  
76 http://prataomdet.se hämtad den 27 april 2011 
77 www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/dags-att-prata-om-det hämtad den 29 mars 2011 
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att både män och kvinnor ibland ”ställer upp på” sex, ”vill vara till lags” 
etc., för att följa en norm som man tror finns i samhället eller för att inte 
göra sin partner besviken. Ett genomgående ord i ”Prataomdet”-debatten är 
”gråzonen”, en zon där man kanske inte kan säga vad som är ett övergrepp 
och vad som bara är dåligt sexuellt umgänge, där bara de inblandade 
personerna själva kan avgöra om det kändes okej eller inte. ”Prataomdet”:s 
viktigaste budskap är att även om det inte kändes okej behöver det inte 
betyda att någon ska straffas juridiskt. Kanske kan man gå över någon 
annans gräns utan att veta om det? Var och en har sina egna gränser och ett 
ansvar för att kommunicera med och vara lyhörda för dem man väljer att ha 
sexuellt umgänge med, är sajtens sensmoral. 

3.2.2 Sverige och Assange 
I dokumentärfilmen ”Julian Assange – världens kärleksaffär” 78

 

 diskuteras 
den mediediskussion som uppstod efter nyheten om anklagelserna mot 
Assange, bl.a. synen på kvinnor och brott som typiskt sett kvinnor utsätts 
för. På Internet kommer denna inte helt moderna kvinnosyn fram menar bl. 
a. Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet. Troberg vittnar om det 
ifrågasättande hon utsätts för när hon försöker vara neutral i fallet Assange 
och påpeka att vi kanske ska låta rättsprocessen ha sin gång. Hon kritiseras 
och får höra att det är ”bara för att du är kvinna som du tycker så”. Troberg 
säger att det var en nyhet för henne att stöta på denna kvinnosyns ”fula 
ansikte” i en bransch där hon aldrig tidigare upplevt någonting sådant. Peter 
Sunde (f.d. Pirate Bay) medger att det är en typiskt manlig bransch, där 
unga ensamma pojkar skapar en jargong som till slut blir en sanning. Genus- 
och medieforskaren Anja Hirdman intervjuas i dokumentären, och 
poängterar att det blir väldigt polariserat på Internet därför att man genom 
den anonyma offentligheten har lättare att föra fram extrema sidor och 
åsikter. Det uppstår således en mycket större känslomässig offentlighet på 
Internet än vad man ser i de traditionella medierna. 

Dokumentärfilmen diskuterar vidare att det är också på Internet som 
motreaktionen mot denna polarisering efter Assangefalletväxt fram, främst 
genom ”Prataomdet” (se ovan). Den egna och den juridiska gränsen mellan 
övergrepp och sex diskuteras livligt i den svenska debatten som följt 
Assangeaffären, men i den internationella pressen är det fortfarande synen 
på kvinnorna som ”honey traps”79

                                                
78 Dokumentären Julian Assange – världens kärleksaffär, sändes på SVT 1 den 7 april 
2011, film av Marie Nordstrand och Oskar Lindell 

 och Sverige som en del av en amerikansk 
konspiration som dominerar. Assange får ett enormt stöd när han grips i 
London i december, borgen betalas ut av kända personer och den brittiske 
journalisten Vaughan Smiths uttalar sig om händelserna som att det kanske 
är ett typiskt svenskt sätt att hantera något, att det handlar om ”a Swedish 
political correctness about the relationship between man and woman”, något 
som visserligen är viktigt men han undrar om verkligen Julian Assange 
måste dras in i det? Välkända människorättsaktivister protesterar mot 

79 D.v.s. att kvinnorna skulle vara anlitade av amerikanska staten som lockbete för att lura 
Assange i en fälla 
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utlämningen, bl.a. säger den pakistanske författare Tareq Ali att om Assange 
gjort sig skyldig till sexualbrott borde miljontals par låsas in. På fråga svarar 
han att han visst tycker att en kvinna ska ha chansen att säga nej, och att om 
hon gjort det innan på kvällen hade han förstått, men han menar att ett 
samtycke på kvällen gäller hela natten. Många kända feminister står också 
på Assanges sida, och en teori av Anja Hirdman är att för vissa 
vänsterintellektuella falanger överskuggar chansen att få svartmåla USA 
frågan om sexuell integritet för två kvinnor i Sverige. Sverige som land har 
också fått stå till svars då glorian som världens mest rättsäkra land fått sig 
en törn; dokumentärfilmaren Bosse Lindquist menar dock att omvärlden inte 
förstår anklagelsepunkten. Att en händelse rubriceras som våldtäkt fast att 
förhören som läckt inte beskriver en traditionell våldtäkt är svårt för många 
att förstå, särskilt så utomlands. Detta kan vara en anledning till att 
anklagelserna upplevs som fabricerade gissar Lindquist. 

3.2.3 Vad är ett sexuellt övergrepp? 
Gråzonen som ”Prataomdet” diskuterar har även den i sin tur kommit att 
kritiseras. Bl. a. skriver Maria Küchen i Sydsvenska Dagbladet angående 
”Prataomdet” att det att samtycka mot sin egen vilja p.g.a. att man tror att 
det är normen eller att det är vad partnern förväntar sig inte är någonting i 
gråzonen av ett brott, utan enbart dålig sexuell kommunikation. För dessa 
fall, alltså de som inte är åtalbara övergrepp, krävs delat ansvar för 
kommunikationen. Küchen menar att ”Prataomdet” ger dubbla känslor: 

”Alltför många kvinnor har fått sina liv förmörkade av 
skammens tystnad kring händelser de aldrig förstod var 
åtalbara brott. För dem är det bättre att tala, och höra andra 
göra det, än att tigandet fortgår. En frukt av 
begreppsförvirringen i omförhandlingarnas kölvatten, är å 
andra sidan att ord som ”övergrepp” och ”våldtäkt” ibland 
felanvänds.” 

Ett nej är självklart ett nej, men att tro sig befinna sig i gråzonen mot 
våldtäkt för att partnern inte respekterar ett nej som han egentligen inte fått 
är att krympa inlevelserummet kring en erfarenhet som traumatiserar 
kvinnor för livet. En våldtäkt är att tvinga till sig sex med någon som gör 
motstånd eller kliver ut sin kropp och ligger som död, säger Küchen. Av 
respekt för de verkligt utsatta är det viktigt att vara medveten om det, lika 
viktigt som att vara medveten om att det å andra sidan också är många 
våldtäktsoffer som idag inte kallar sin upplevelse för en våldtäkt fast det 
egentligen var det. Angående Assangeaffären skriver Küchen att bara de tre 
inblandade personerna kan veta om det var ett övergrepp eller bara dålig 
sexuell kommunikation. Vi ska inte sänka kraven för våldtäkt menar 
Küchen, även om det innebär att en del gärningsmän går fria. Att göra det är 
lika missriktad omsorg om offren som det skulle vara att urlaka begreppet 
”våldtäkt” till att innefatta allt dåligt sex.80

 
 

                                                
80 www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/kulturkritik/article1333954/Tillbaka-till-
medeltiden-1.html hämtat den 29 mars 2011 
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Ett exempel på hur journalister tolkat Assangefallet och tanken om en 
samtyckesreglering står journalisten Olle Anderssons artikel för.81 Han 
skriver att om Assange begått brott har även han själv och hans hustru gjort 
sig skyldiga till övergrepp mot den andre, för att båda ibland tjatat till sig 
sex eller för att den ena av dem halvsovit. Andersson skriver att de allra 
flesta av våldtäktsanmälningarna i Sverige gäller parter som har frivilligt sex 
som sedan övergår i övergrepp, och han anser att det blir svårt för 
rättsapparaten att navigera i en gråzon där vittnen och tekniska bevis saknas. 
Andersson anser vidare att feminister lyckats politisera 
sexualbrottslagstiftningen och att vi närmar oss en tilltagande rättsosäkerhet 
för de anklagade då ribban i våldtäktsmål sänks vilket alltmer lägger 
bevisbördan på de anklagade samtidigt som våldtäktsoffren traumatiseras.82

 

 

                                                
81 Olle Andersson är f.d. journalist på SVT  
82 www.newsmill.se/artikel/2011/01/08/jag-b-r-ocks-talas-f-r-v-ldt-kt den 17 februari 2011 
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4 En ny reglering? 
För att besvara frågan om hur det aktuella lagförslaget på området ser ut 
kommer jag i detta kapitel redogöra för på vilka grunder utredningen lämnat 
sitt förslag i SOU 2010:71 och varför man valt detta förslag istället för 
någon annan variant av samtyckesreglering. 
 
Genom direktiv 2008:94 fick utredningen flera uppdrag, men det som är av 
vikt för denna uppsats är uppdraget att utreda och ta ställning till om det 
nuvarande kravet på tvång som grund för straffansvar för våldtäkt bör 
ersättas med ett krav på bristande samtycke. Utredningen skulle också 
lämna ett förslag till hur en eventuell samtyckesreglering skulle kunna se ut, 
oavsett utredningens ställningstagande i sak.83

4.1 Allmänt om fördelar och nackdelar 
med en samtyckesreglering 

 

Utredningen i SOU 2010:71 börjar med att peka på ECHR:s roll som ju är 
att kontrollera efterlevnaden av EKMR. En dom från ECHR binder endast 
part i målet, men andra stater riskerar att bli fällda för samma sak om de inte 
anpassar sina lagar. Utredningen menar att domstolens roll inte är - och 
troligtvis var det inte heller dess syfte i denna dom – att ålägga länderna att 
lagstifta på visst sätt, utan enbart att ange en minimistandard för 
tillämpningen av EKMR:s fri- och rättigheter. Dessutom fann inte ECHR i 
Bulgarienmålet att Bulgariens lag som sådan (och den liknar svensk lag) 
kränkte EKMR, utan det var (den bristfälliga) tillämpningen av den som var 
avgjorde, och alltså då vilket innehåll som gavs ordet ”tvång” i lagrummet. 
Ur utredningen kan utläsas: 

”Detta resonemang talar enligt vår uppfattning mycket starkt för att 
det av domen inte går att dra slutsatsen att domstolen avfärdar 
möjligheten att ha en tvångsbaserad 
våldtäktslagstiftning.” 

Utredningen menar således att punkt 166 anger en standard, men att man 
inte ska tolka det som att ECHR anger en exakt ordalydelse efter vilken 
staterna ska lagstifta. Man menar att detta är rätt tolkning både utifrån 
ECHR:s roll, och utifrån att de uttryckligen angett att det är hela 
tillämpningen av lagstiftningen som man ska se till. Inte heller, konstaterar 
utredningen, följer en förpliktelse för Sverige att införa en 
samtyckesreglering p.g.a. några andra internationella åtaganden. Men, man 
säger samtidigt att om vi väljer att inte införa en samtyckesbaserad lag så 
måste vi vara helt säkra, för att leva upp till EKMR:s standard enligt 
Bulgariendomen, på att vi har en materiell straffrätt som kriminaliserar varje 
sexuell handling som sker utan samtycke. Detta är såklart lättare att säkert 
göra med en uttryckligen samtyckesbaserad lag, men återigen inget krav.84

                                                
83 SOU 2010:71, s. 41ff 

 

84 SOU 2010:71, s. 202ff 
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4.1.1 Fördelar 
Först och främst anser utredningen att det skulle vara en naturlig utveckling 
att införa en samtyckesreglering. Man säger att i ett sådant fall skulle 
utgångspunkten för lagstiftningen bli en helt annan, d.v.s. man skulle gå från 
dagens ”tagande med våld” till en reglering där det är den bristande 
frivilligheten som understryks. Istället för att kvinnan/mannen är tillgänglig 
tills det sker ett fysiskt motstånd, så skulle det nu krävas ett uttryckt ”ja”. Då 
det är en vanlig reaktion hos offer att reagera med passivitet, så hävdar 
utredningen att det finns en risk att inte alla straffvärda handlingar täcks av 
dagens lagstiftning. Utredningen anser således att dessa luckor skulle täckas 
och att den sexuella självbestämmanderätten ytterligare skulle betonas med 
en samtyckesreglering. Utöver detta ser utredningen en positiv aspekt i att 
Sverige med en uttryckt samtyckesreglering mer säkert skulle tillgodose 
Bulgariendomens förpliktelser.85

 
 

Utredningen poängterar sedan att det också finns en normbildande verkan av 
en samtyckeslag, och att en sådan skulle sända ut ett viktigt budskap från 
samhället att man inte får ha sex med någon som inte samtyckt till det, 
särskilt eftersom den stereotypa bilden av våldtäkt som ett överfall utomhus 
inte stämmer utan att det oftare sker inomhus och med en för offret känd 
gärningsman. Utredningen anser att det hade varit bra om lagstiftaren kan 
bidra till en debatt i samhället om vad som är tillåtet och inte, samtidigt som 
man medger att det inte räcker att bara lagstifta om det utan att det måste 
kombineras med upplysning och utbildning. Enligt utredningen har 
forskningen visat att tonårsflickor känner sig pressade att vara sexuellt 
tillgängliga för pojkar, och en annan undersökning beskriver att gränsen 
mellan dåligt sex och övergrepp ofta är hårfin för flickor och att första 
upplevelsen av sex ofta är förknippad med press.86

 
 

Angående ett ökat offerfokus lyfter utredningen också fram frågan om fokus 
på den misstänktes agerande. Utredningen menar att det redan i dagens läge 
finns ett fokus på huruvida offret samtyckt eller ej, då 
samtyckesinvändningar från den tilltalade ofta förekommer. På vilket sätt ett 
införande av en samtyckesbaserad lagregel skulle komma att ändra detta är 
osäkert, men visst finns det en risk att offrets agerande kommer att belysas 
ytterligare. Utredningen säger dock samtidigt att en fördel är att fokus 
kommer växla till den misstänkte i processen i åtminstone ett avseende; då 
man ska utreda en situation där en part känner sig kränkt måste man inrikta 
sig på den misstänktes agerande och hur han försäkrat sig om att han hade 
samtycke.87

 
 

Ytterligare en fördel har sagts vara att offret skulle få ett bättre bemötande. 
Detta tar sin utgångspunkt i skolan om ”terapeutisk juridik”, som menar att 
en samtyckesbaserad lag har en terapeutisk effekt på offer i motsats till en 
tvångsbaserad sådan. En samtyckesbaserad lag lägger fokus på målsägandes 
                                                
85 SOU 2010:71, s. 207f 
86 SOU 2010:71, s. 208f  
87 SOU 2010:71, s. 209 
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upplevelse av integritetskränkning, så även om brott inte kan bevisas i det 
enskilda fallet blir offret åtminstone trodd av rättsväsendet och inte 
ifrågasatt om varför man t.ex. inte gjort motstånd.88

4.1.2 Nackdelar 

  

Mot en samtyckesreglering brukar argumenteras att det skulle bli ett ökat 
fokus på målsäganden i rättegången, vilket som nämnts var en av de 
viktigaste anledningarna till att man behöll tvångskravet i 2005 års reform. 
Det man ville undvika var situationer där den misstänkte åberopar ett tyst 
samtycke från offret eftersom fokus då skulle hamna på offrets agerande. 
Utredningen delar uppfattningen om denna risk, men tillägger att man kan 
diskutera hur stor tyngd argumentet ska ges, då det redan idag är ett stort 
offerfokus i sexualbrottsrättegångar och att det troligen kommer förbli så 
oavsett hur man utformar lagen, beroende på att offrets utsaga ofta är den 
enda bevisningen. Ett visst mått av frågor angående parternas relation och 
beteende kommer således alltid att förekomma och ska så göra, förutsatt 
naturligtvis att de är relevanta. Mot denna bakgrund menar utredningen att 
det är tveksamt om fokus på offret kommer öka jämfört med idag, och att 
det oavsett troligen gör mer skillnad att öka insatserna för bemötande av 
sexualbrottsoffer än vilken lagreglering man väljer. Sådana åtgärder skulle 
också motverka en ökad risk för sexualmoralism. Man menar att en 
samtyckesreglering skulle kunna öka sexualmoralismen eftersom man vid 
bedömande av om målsäganden samtyckt eller inte kan komma in på frågan 
om vad som är normalt att samtycka till.89

 
  

Ännu en nackdel är själva begreppet ”samtycke”. För att lagen ska fungera 
måste detta definieras, vilket man i bl.a. Storbritannien löst genom att räkna 
upp omständigheter som negerar samtycke, t.ex. våld, hot och annat tvång. 
Detta är alltså sådana omständigheter som i mångt och mycket idag utgör 
brottsrekvisit i den svenska lagen. Bedömningen från utredningen blir att det 
är minst lika svårt att ta ställning till vilka omständigheter som ska negera 
samtycke, som att bygga lagen direkt på dessa.90

 
 

Måste samtycket ha viss form? I praktiken förs frågan om samtycke inte ofta 
på tal mellan parterna, och därför kommer domstolarna istället vara tvungna 
att värdera parternas agerande. Vid 2005 års reform tänkte man sig att 
samtycke i en våldtäktsbestämmelse skulle avse även ett tyst, inre samtycke, 
och enligt den generella ansvarsfrihetsregeln i 24 kap 7 § BrB så är ett tyst 
samtycke giltigt. Vid sexualbrott menar dock bland annat Petter Asp att ett 
sådant inte bör vara giltigt, att samtycke alltså inte ska ses som en 
inställning utan som en gärning (se under 2.3.2). Utredningen anser inte 
heller att man ska ha formkrav för samtycket, och frånvaron av ett formkrav 
betyder att ett samtycke som kommit till uttryck genom antingen handling 
eller underlåtenhet är giltigt. Samtidigt säger utredningen att ett inre 
samtycke inte bör godtas, men att detta ställningstagande inte spelar så stor 
                                                
88 SOU 2010:71, s. 210 
89 SOU 2010:71, s. 211ff 
90 SOU 2010:71, s. 213 
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roll då det kan konstateras att även om inre samtycken inte är relevanta 
straffrättsligt blir gärningarna förmodligen inte lagförda. Finns ingen part 
som uppfattar sig förorättad är sannolikheten för en anmälan närmast 
obefintlig, menar utredningen. Att ett samtycke ska ha manifesterats på 
något vis ger följaktligen att bristande samtycke inte behöver manifesteras. 
Total passivitet är snarast uttryck för bristande samtycke och man kan inte 
utgå från att den som tiger samtycker, men ett leende från en annars passiv 
person kan vara en samtyckeshandling.91 Åtminstone någon form av 
reaktion som visar att personen tillåter handlingen är rimligt att förvänta sig 
anser utredningen.92

 

 Utredningen skriver således något förvirrande och 
oklart om inre samtycken och underlåtenhet, se mer om detta i analysen i 
kap 5.  

En annan nackdel som brukar tas upp är att gärningarna som skulle 
kriminaliseras genom en samtyckesreglering inte skulle vara bevisbara. 
Utredningen anser dock att det bara är en liten del av de omfattade 
gärningarna som är av sådan art och dessutom finns det flera liknande 
kriminaliseringar som är svårbevisade, t.ex. mutbrott och bestickning. 
Utredningens bedömning är att det med en samtyckesreglering inte går att 
dra gränsen mellan vad som är ett sexualbrott och vad som är ömsesidigt sex 
på annat sätt än att ett uttryckt samtycke inte finns.93

 
 

En negativ aspekt av en samtyckesreglerings normativa verkan kan vara att 
man skapar en orimlig förväntning på ett ökat antal fällande domar, en risk 
som är störst om man helt skulle bryta upp med tidigare lag och enbart ha 
en samtyckesbaserad lag. Detta skulle dock kunna motverkas genom 
information och utbildning så att rättsväsendets bemötande bidrar till att 
minska förväntningar hos anmälarna. Om teorin om terapeutisk juridik (att 
en samtyckeslag i sig har en fördel ur bemötandeperspektiv, se föregående 
avsnitt) stämmer kan lagen i sig också bidra till att skapa rimliga 
förväntningar.94

4.2 Bristerna i dagens 6 kap BrB 
 

Utredningen har identifierat vissa brister i 6 kap, som att vissa 
sexualhandlingar inte ses som allvarligare än sexuellt ofredande eller i vissa 
fall inte alls är kriminaliserade. Dessutom anser man att begreppet hjälplöst 
tillstånd tolkats snävare i rättstillämpningen än vilket vad regeringen avsåg. 
För situationer med subtila hot kan man idag inte åberopa hjälplöst tillstånd, 
och sådana är heller inte tillräckliga för att uppfylla rekvisitet hot. 
Utredningen tror inte det räcker med förbättrade förhörsmetoder utan vill se 
en lagändring för att ge fullgott skydd i dessa fall.95

 
  

                                                
91 SOU 2010:71,  s. 214ff 
92 SOU 2010:71, s. 496 
93 SOU 2010:71, s. 215 
94 SOU 2010:71, s. 216f 
95 SOU 2010:71, s. 223ff 
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En annan situation som inte täcks av lagen, trots ett genom 2005 års reform 
sänkt tvångskrav, är s.k. frozen fright. Alla våldtäktsoffer reagerar med 
någon slags försvar, t.ex. genom att göra motstånd, men ett annat sorts 
försvar kan också vara att bli helt paralyserad och ”spela död” – d.v.s. 
hamna i ett läge av frozen fright – vilket är en medfödd reflex att reagera på 
fara. Utredningen anser också att otillbörligt utnyttjande av prekära lägen 
ska vara straffbara, t.ex. att en näringsidkare på gräns till konkurs får 
erbjudande om ekonomisk hjälp i utbyte mot sex. Utredningen tar upp flera 
olika situationer och avslutar med att konstatera att den gemensamma 
nämnaren är att oavsett om inget tvång förekommer så finns inget samtycke. 
Det nämns dock att den situationen att man inom en relation ”ställer upp” på 
sex fast att man inte har lust inte är ett sådant problem som bör lösas med 
kriminalisering.96

 
 

Det som kallas för ”sexuella bedrägerier” är idag bara i vissa fall straffbart 
som sexuellt ofredande. Om en ren samtyckesreglering (se nästa avsnitt) 
införs kommer detta att bedömas som våldtäkt eller sexuellt tvång. 
Utredningen anser det inte finnas skäl att kriminalisera fall av typen att en 
person har sex med en annan för att denne utgett sig för att vara t.ex. en 
känd person. Däremot anser man att de sexuella bedrägerier som t.ex. 
innebär att gärningsmannen kryper ner under offrets täcke i mörkt rum och 
utför sexuella handlingar med offret bör kriminaliseras. Skillnaden är att i 
det första fallet men inte i det andra har man samtyckt till att ha sex med 
objektet (d.v.s. kroppen) man har framför sig. (I fall två har offret inte getts 
en chans att samtycka till det objektet, då man tror det är en annan.) Även 
”överraskningsangrepp”, såsom att man samtyckt till massage men 
gärningsmannen utför en sexuell handling, ser utredningen anledning att 
kriminalisera.97

 
  

Slutsatsen är att det finns brister i 6 kap BrB som är sådana att utredningen 
undrar om Sveriges uppfyller ECHR:s krav från Bulgariendomen som läget 
är nu. Det avgörande för vilka åtgärder man ska vidta är enligt utredningen 
att bestämma vilken konstruktion på just våldtäktsbrottet och andra grövre 
sexualbrott man ska välja.98

4.3 Åtgärdande av bristerna i 6 kap 
 

Utredningen anser att bristerna bör åtgärdas med någon typ av 
samtyckesreglering där samtyckets betydelse framgår direkt av lagtexten. 
Åtgärderna som krävs är dels något som straffar utnyttjande av en person i 
en särskilt utsatt situation, dels sexuella handlingar där samtycke saknas 
samt vissa bedrägerisituationer. Utredningen redovisar och utvärderar olika 
modeller för att göra detta: 

• En ren samtyckesreglering, d.v.s. en reglering där bristande 
samtycke blir det grundläggande rekvisitet. I så fall flyttar man 

                                                
96 SOU 2010:71, s. 227ff 
97 SOU 2010:71, s. 230ff 
98 SOU 2010:71, s. 232 
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dagens tvångsrekvisit till att bli utpekande omständigheter (i lag eller 
förarbete) som kan negera samtycke  

• Utveckling av dagens medelsreglering, eventuellt i kombination med 
en kompletterande samtyckesbaserad bestämmelse  

Utgångspunkten för sexualbrottslagstiftningen är och bör vara sexuellt 
självbestämmande. Samtycke är det som skiljer ömsesidigt sex från 
övergrepp, och utredningen anser att detta skulle kunna vara ett skäl att utgå 
från samtyckesbrist i lagstiftningen. Däremot finns det inget tvång att göra 
så: 

”Det finns inget principiellt hinder mot – eller något 
motsägelsefullt i – att bygga lagen på omständigheter vars 
förekomst innebär att ett giltigt samtycke inte finns, dvs. negerar 
ett samtycke, och ändå hävda att det är det bristande samtycket 
som är kärnfrågan för prövningen.” 

För att avgöra får man se till den mest ändamålsenliga regleringen; det kan 
vara vanskligt att införa ett helt nytt rekvisit för dessa brott och om man kan 
åstadkomma samma mål med bara en modifiering av nuvarande lag bör man 
välja det istället.99

4.3.1 Ren samtyckesreglering 

  

För att kunna ta ställning till om man ändå ska införa en ren 
samtyckesreglering krävs det en klarare modell för hur en sådan skulle 
kunna se ut. Nackdelen med en sådan reglering är främst den svåra 
definitionen av ett giltigt samtycke, och huruvida omständigheterna som 
negerar samtycke ska stå direkt i lag eller endast i förarbetena. Om dessa 
anges i lag krävs mer exakthet än om det bara anges i förarbetena, då istället 
domstolen får mer utrymme att fritt bedöma om samtycke funnits eller inte. 
Utredningen tycker visserligen ur den aspekten att en sådan friare reglering 
hade varit bra, men det tyngsta argumentet – legalitetsprincipen – talar ändå 
för att omständigheterna ska anges direkt i lagen för att ge tillräcklig ledning 
för rättstillämpningen (t.ex. bör för våldtäktsbrottet grunden vara att 
”samlag eller jämförlig handling genomförs med en person som inte 
samtycker”. Därefter ska de viktigaste omständigheterna som innebär att 
lämnat samtycke är ogiltigt nämnas, även om en sådan lista inte kan vara 
uttömmande).  Själva definitionen av samtycke som sådant vill man dock 
hellre ange i motiven, för man anser att det inte låter sig sammanfattas i en 
lagtext.100

 
  

Förslaget som utredningen skissat på för en ren samtyckesreglering 
motsvarar 6 kap 1 § och delar av 6 kap 3 § i gällande rätt.101

                                                
99 SOU 2010:71, s. 233f 

 Största 
skillnaden är att tvång/utnyttjande inte längre är rekvisit utan att handlingen 
genomförts utan en persons tillåtelse. Som beskrivits ovan (se avsnitt 4.1.2) 
bör inget formkrav finnas för samtycket, men det ska ha manifesterats. Om 
målsägande reagerat med totalt passivitet, frozen fright, ses detta som 

100 SOU 2010:71, s. 235f 
101 Se bilaga A 
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bristande samtycke och kan således vara straffbart som våldtäkt. Detsamma 
skulle gälla för ”överraskningsangrepp”.102

 
 

Förslagets uppräkning av omständigheter som negerar samtycke är inte 
uttömmande utan det kan finnas andra situationer då ett lämnat samtycke 
blir ogiltigt, om det rör sig om en tydlig sexuell kränkning. T.ex. sexuellt 
bedrägeri i fråga om vilseledande av vilken kropp man genomför en sexuell 
handling, då ju bristande samtycke avseende objektet föreligger. De sexuella 
handlingar som kan utgöra våldtäkt avses vara desamma som i gällande rätt, 
och det är fortfarande kränkningsgraden som ska vara avgränsande mot 
andra brott i 6 kap. Utredningen skriver att lagändringen främst kommer 
göra skillnad i de fall då den sexuella handlingen inte utgör samlag, är klart 
samlagsliknande eller annars innefattar penetration. Kränkningen ska 
bedömas enbart efter omständigheterna kring den sexuella handlingen (det 
eventuella våld, hot eller liknande som förekommit ska inte påverka 
kränkningsbedömningen utan istället straffvärdet). Omständigheter som kan 
bli aktuella är t.ex. varaktigheten, smärta, kroppsskada, risk för smitta, 
grova verbala smädelser, förnedring, övergreppet bevittnas av andra eller 
dokumenteras i bild. 103

 
  

Utredningen utvärderar sitt förslag och säger att med just den rena 
samtyckesregleringen finns en risk för ett ökat fokus på målsägandens 
agerande och att huruvida gärningsmannen kränkt dennes sexuella integritet 
genom sitt handlande hamnar i bakgrunden. Det blir också svårt att ha 
frågan om samtycke som utgångspunkt i samtliga mål, särskilt med hänsyn 
till att begrepp som ”fri vilja” och ”frivillighet” på sexualitetens område är 
komplicerade. Även om förslaget man arbetat fram uppfyller 
legalitetsprincipen finns risk för tolkningssvårigheter, speciellt då den tänkta 
bestämmelsens andra stycke inte är uttömmande.104

 
  

Slutsatsen blir att en lagstiftning baserad endast på bristande samtycke inte 
kan motiveras med tillräckliga skäl. Fördelarna skulle inte uppväga 
nackdelarna, och man menar att lagen snarare bör fokusera på olika 
situationer då en person kränker en annans sexuella integritet. En ren 
samtyckeslag skulle också medföra en ofrivillig straffskärpning med den 
utformning man föreslagit, då förekomsten av de ”extra” omständigheterna 
tvång eller utnyttjande skulle ses som försvårande. Detta skulle medföra en 
alltför stor disproportionalitet mellan sexualbrotten och andra brott mot 
person. För att totalt revidera lagen till en annan modell krävs att den ska 
vara klart bättre än dagens, vilket inte är fallet här. Den modell som 
utredningen istället förespråkar (se nästa avsnitt) menar man bättre bygger 
vidare på befintlig praxis samtidigt som den ändå uppfyller 
Bulgariendomens krav.105

                                                
102 SOU 2010:71, s. 593f 

 

103 SOU 2010:71, s. 597ff 
104 SOU 2010:71, s. 237f 
105 SOU 2010:71, s. 238f 
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4.3.2 Utredningens slutliga lagförslag 
Det slutliga förslaget som utredningen redovisat innebär istället att brotten 
våldtäkt och sexuellt tvång (6 kap 1-2 §§ BrB) fortfarande ska baseras på 
tvång respektive utnyttjande, men de utvidgas till att även omfatta en del 
utnyttjandefall som tidigare reglerades i 6 kap 3 § BrB. Detta lagrum ersätts 
med en ny, kompletterande samtyckesreglering om sexuellt övergrepp, som 
kriminaliserar tidigare icke straffbara beteenden.106

4.3.2.1 Utvidgning av 6 kap 1 och 2 §§  
 

För att täcka en del av de brister man identifierat i våldtäktsbestämmelsen 
föreslås en utvidgning av begreppet ”hjälplöst tillstånd”; även att otillbörligt 
utnyttja en person som med hänsyn till omständigheterna har särskilda 
svårigheter att värna sin sexuella integritet blir straffbart. ”Värna” avser att 
med ord eller handling kunna freda sin egen person, det krävs inget fysiskt 
motstånd. Det ska röra sig om en sexuell handling som riktas mot personer 
där det inte behövs något tvång från gärningsmannen för att utföra 
övergreppet. Utvidgningen är nödvändig då man har noterat att 
underrätterna verkar se enbart omständigheter hänförliga till offrets person 
som avgörande för hjälplöst tillstånd, t.ex. berusningsgrad, och att 
domstolarna ogärna lägger vikt vid yttre omständigheter som t.ex. en hotfull 
situation.107 Utredningen menar att NJA 1997 s. 538108 borde ha fått en mer 
vägledande roll på detta område, och anser att såväl omständigheter 
hänförliga till offrets person som yttre omständigheter oftare bör vägas in, 
såväl vid bedömning av hjälplöst tillstånd som av den nya 
våldtäktsgrunden.109

 
  

Med den föreslagna regleringen kommer fler fall bedömas som våldtäkt. 
Räckvidden kommer att begränsas av huruvida det föreligger ett ”otillbörligt 
utnyttjande”, och om så är fallet kommer ett samtycke från den utsatte inte 
att vara ansvarsbefriande. Ingen uttömmande precision kommer att göras i 
lagen, men vissa typiska situationer anges i SOU:n, framförallt att en 
berusning som inte medför att offret är helt utslaget ändå kan utgöra en 
”särskild svårighet att värna sin sexuella integritet”. Härigenom sker en 
viktig utvidgning i förhållande till hur termen hjälplöst tillstånd tillämpas 
idag. Ju hotfullare situation, desto mindre berusningsgrad bör också krävas. 
Att erbjuda ekonomisk hjälp i utbyte mot sex av någon som är i trångmål 
såväl som överraskningsangrepp (se ovan om t.ex. massagesituationer) 
nämns som exempel på otillbörligt utnyttjande.110

 
  

                                                
106 Se bilaga B 
107 SOU 2010:71, s. 239f 
108  NJA 1997 s. 538 är det s.k. Södertäljefallet; en kvinna blev bortförd i en bil av flera för 
henna okända män, och även om hennes berusning inte i sig själv utgjorde ett hjälplöst 
tillstånd så var den i kombination med den hotfulla situation hon befann sig i enligt HD att 
anse som ett hjälplöst tillstånd 
109 SOU 2010:71, s. 240 
110 SOU 2010:71, s. 241f 
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Utredningen menar att sexuellt tvång bör finnas kvar som brott i 6 kap 2 §, 
och bygga på tvång och utnyttjande på samma sätt som våldtäktsbrottet, så 
att de utnyttjandesituationer som är beskrivna för 1 § blir tillämpliga även 
för 2 §. Vissa delar som idag är 6 kap 3 § kommer täckas av 1 eller 2 §§ 
genom ovan beskrivna ändringar, och de övriga delarna av 3 § anser 
utredningen bör inrymmas i nya 1 § genom ett tillägg av termen 
”beroendeställning”.111

4.3.2.2 Införandet av samtyckesreglering i 6 kap 3 § 
BrB  

 

Genom de föreslagna utvidgningarna av 6 kap 1 och 2 §§ anses svensk 
lagstiftning i och för sig kunna uppfylla Bulgariendomens krav, men 
utredningen identifierar fler brister än så, t.ex. att en sexuell handling som 
utförs utan tvång men ändå mot en persons vilja fortfarande skulle falla 
utanför straffbart område, liksom vissa sexuella bedrägerier såsom där den 
utsatte vilseleds om vilken kropp man har sex med eller då den utsatte 
väntat sig en annan handling än en sexuell (är det en med samlag jämförlig 
handling kan det dock falla under 1 §, min anm.). Även om det inte är så 
många straffvärda gärningar som täcks in genom en ny 3 § utöver de som 
redan blir kriminaliserade genom 1 § 2 st menar utredningen att det är av 
vikt att betona att sexuella handlingar utan samtycke kan bestraffas, trots att 
det säkert kommer finnas bevissvårigheter. De skäl som gjorde att man inte 
ville göra en total revidering och införa en ren samtyckesreglering gör sig 
inte lika starkt gällande då detta lagrum kommer vara subsidiärt; eftersom 
de allvarligaste brotten fortfarande kommer vara konkretiserade i 1 och 2 §§ 
så anser utredningen inte att det blir några problem i förhållande till 
legalitetsprincipens krav på förutsebarhet.112

 
  

Med detta lagrum blir kriminaliseringen av sexualhandlingar mot vuxna 
heltäckande, och det avgörande i bestämmelsen blir huruvida en giltig 
tillåtelse lämnats. Begreppet ”utan en persons tillåtelse” bör enligt 
utredningen definieras i motiven istället för i lag, då detta är det mest 
ändamålsenliga för att domstolarna ska ges tillräckligt tolkningsutrymme. 
Avseende samtyckets form, gäller vad som är beskrivet under avsnitt 4.1.2. 
Tillåtelsen ska ha förelegat under hela den sexuella handlingen. En 
manifestrad tillåtelse behöver dock inte alltid vara giltig, avgörande är 
omständigheterna under vilka den lämnats; om det t.ex. skett under tvång 
eller om gärningsmannen utnyttjat en situation som nämns i 1 § 2st är den 
inte giltig (och är det en handling jämförlig med samlag grundar den ansvar 
för våldtäkt eller sexuellt tvång). 3 § kommer att täcka bristerna i situationer 
då offret reagerat med frozen fright, eller vid överraskningsangrepp (vilka i 
viss mån kommer falla under 1 §, men det kan bli fråga om 3 § i de fall då 
det rör en person som inte haft särskilda svårigheter att värna sin sexuella 
integritet). Dessutom kan 3 § bli aktuell i villfarelsesituationer, även om inte 
alla sexuella bedrägerier bör omfattas av straffbudet. Återigen nämner man 
att det som bör straffbeläggas är sådana fall där gärningsmannen utger sig 

                                                
111 SOU 2010:71, s. 243f 
112 SOU 2010:71, s. 246f 
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vara en för offret tidigare känd person och de t.ex. möts i mörkt rum då 
offret inte vet vilken fysisk kropp som är ”motpart”.113

 
 

Vad gäller uppsåtet är lägre gräns likgiltighetsuppsåt. För 
samtyckesrekvisitet ”tillåtelse” krävs då som lägst att gärningsmannen vid 
gärningstillfället insåg risken att partnern inte tillät handingen samt att 
denne var likgiltig till att tillåtelse inte fanns. Sannolikheten att 
gärningsmannen inte insåg att tillåtelse inte fanns bedömer utredningen som 
ganska liten, då gärningsmannen typiskt sett har kontroll över sexuella 
övergrepp. Mindre utrymme för uppsåtsbrist borde alltså finnas vid 
sexualbrott än vid andra brottstyper där straffbuden mer handlar om 
orsakande av en mer okontrollerad följd, och ofta har sexualbrott en viss 
tidsutsträckning, vilket ger en chans att förstå varandra.  Visst kan det dock 
finnas fall, skriver utredningen, då gärningsmannen avläser partnern fel, 
speciellt om målsäganden varit passiv kanske p.g.a. berusning eller rädsla. 
Då kan 3 § bli tillämplig och man får då pröva rimligheten i 
gärningsmannens påstående om samtycke.114

 
  

Om det är gärningsmannen som är berusad kommer frågan upp angående 
hur avsteg från kravet på subjektiv täckning får göras enligt 1 kap 2 § 2st 
BrB. Utredningen säger att även om det är mindre sannolikt att 
gärningsmannen verkligen inte insåg att tillåtelse inte fanns, så är det ett 
mycket vanligt spörsmål i processen, då gärningsmannen ofta invänder att 
samtycke fanns eller att han trodde att det fanns. Det krävs att en sådan 
invändning är någorlunda konkret. Utredningen menar att utgångspunkten 
bör vara att helt enkelt utreda om målsägande lämnat en giltig tillåtelse eller 
inte, på det viset blir målsägandens upplevelse av integritetskränkning det 
centrala och den anklagades agerande i själva gärningsögonblicket och hur 
denne försäkrat sig om tillåtelse kommer i fokus.  Offrets beteende före 
(t.ex. om man följt med gärningsmannen hem) saknar i princip helt 
betydelse, även om man vid uppsåtsbedömningen inte helt kan bortse från 
målsägandens beteende runt gärningen. Om man exempelvis först samtyckt 
men sedan ändrat sig måste gärningsmannen haft möjlighet att uppfatta 
detta.115

 
  

Genom att införa denna kompletterande samtyckesreglering hoppas 
utredningen kunna markera att samtycke för sexuella handlingar generellt är 
en viktig fråga, så att detta naturligt kommer upp under förundersökningen 
även då det finns tecken på tvång eller utnyttjande. Utredningen 
understryker vikten av att domstolar och polis utbildas i de olika 
försvarsstrategier som sexualbrottsoffer antar, såväl vid gärningen som 
under tiden efteråt, så att detta inte bedöms felaktigt vid bevisvärderingen. 
Beteenden såsom att inte anmäla direkt, stanna hos gärningsmannen eller 
förneka kan vara tecken på chock mer än något annat.116

                                                
113 SOU 2010:71, s. 251ff 

 

114 SOU 2010:71, s. 254. Angående huruvida passivitet ska tolkas, se mer i kap 5 
115 SOU 2010:71, s. 255f 
116 SOU 2010:71, s. 248ff 
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4.3.2.3 Ordval och förhållandet till den allmänna 
ansvarsfrihetsregeln 

När det gäller valet av uttrycket ”utan den personens tillåtelse” i förhållande 
till andra liknande uttryck har man bl.a. konstaterat att inget av dessa uttryck 
har en klar definition. Ordet ”samtycke” förkommer redan i 
lagsammanhang, nämligen som ansvarsfrihetsgrund i 24 kap 7 § BrB. 
Fördelarna med att använda ordet ”samtycke” skulle vara att det då redan 
finns en struktur kring det ordet. Att utgångspunkten blir det omvända 
(annars straffri gärning blir straffbar istället för annars brottslig gärning blir 
straffri) är inte ett problem, däremot att använda samma struktur för termen 
”samtycke” i 6 kap 3 § som görs i 24 kap 7 §, anses vara problematiskt. 
Denna struktur anser utredningen inte passar in på det man tänkt sig för 
samtycket i lagrummet sexuellt övergrepp, bl.a. avseende hur man avgör om 
en person är kapabel att förstå innebörden. Dessutom skulle med denna 
struktur alla sexuella bedrägerier bli brottsliga, något man velat undvika. 
Framförallt är samtycke enligt 24 kap 7 § att uppfatta som en rättshandling, 
medan samtycke enligt nya 6 kap 3 § är en mera implicit handling. Att ge 
det nya lagrummet en annan terminologi – ”utan den personens tillåtelse” – 
underlättar enligt utredningen att ge brottet en egen innebörd och förbehålla 
termen ”samtycke” för undantagssituationerna där en annars straffbar 
handling blir straffri.117

                                                
117 SOU 2010:71, s. 249f 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer jag att analysera vad som framkommit i uppsatsens 
tidigare kapitel. Kapitlen har framställts i kronologisk ordning, vilket har 
gett läsaren möjlighet att följa diskussionen från Bulgariendomen och 
framåt. Det senaste och viktigaste som hänt på området är lagförslaget som 
lagts fram i SOU 2010:71, och detta kommer därför fungera som en 
utgångspunkt i analysen så att sedan doktrin och Assangefallet kan 
appliceras på och analyseras utifrån detta.  

5.1 Vad innebär det nya lagförslaget? 

Förslaget innebär att brotten våldtäkt (1 §) och sexuellt tvång (2 §) liksom 
idag kommer att grundas på tvång eller utnyttjande. Det kommer att ske en 
utvidgning i och med införandet av den nya grunden ”särskild svårighet att 
värna sin sexuella integritet”, och fler fall kommer alltså att bedömas som 
våldtäkt. Exempelvis kan även en icke-atypisk berusning i kombination med 
en hotfull situation utgöra en våldtäktsgrundande omständighet enligt 
förslaget. Även om utredningen tror sig kunna uppfylla Bulgariendomens 
(eventuella) krav genom ändringen i 1-2 §§, så vill man för att vara helt 
säker och för att det finns ett par andra brister införa en kompletterande 
samtyckesbestämmelse i 3 §, som får namnet sexuellt övergrepp. De fall 
denna främst tar sikte på är frozen fright-situationer, överraskningsangrepp 
och villfarelsesituationer. Eftersom man inte anger definitionen av 
samtyckesbegreppet ”tillåtelse” direkt i lag kommer man kunna lägga till 
fler straffvärda handlingar här senare, i takt med att samhällsnormerna 
förändras. 
 
De skillnader som främst kommer märkas om lagförslaget antas blir troligen 
vid de fall där offret reagerar genom att ”spela död”, de s.k. frozen fright-
fallen. Här har det varit svårt att döma en gärningsman enligt gällande rätt, 
då gärningsmannen oftast inte behövt använda våld eller uttalat hot. Det kan 
hävdas vara ett slags hjälplöst tillstånd, men alltså inte ett sådant som man 
bedömt bör falla under 1 §. Nu kommer dessa fall att kunna bedömas som 
sexuellt övergrepp enligt 3 §, då gärningsmannen inte fått offrets tillåtelse.  
 
Villfarelsefallen är också något som inte omfattas av kriminaliseringen idag. 
Om en gärningsman smyger in i ett mörkt rum och utger sig för att vara 
offrets partner, har man kanske varken använt våld eller hot och inte heller 
utnyttjat ett hjälplöst tillstånd. Däremot finns inget giltigt samtycke 
(utredningen fokuserar nämligen på att man vet vilken fysisk kropp som man 
ger samtycke för), vilket gör att med en samtyckesreglering som den 
föreslagna 3 § kommer dessa fall nu vara straffbara.  
 
Samtyckets form för de ovan beskriva fallen har debatterats både i SOU 
2010:71 och inom doktrin. Domstolarna kommer att ges ett större 
tolkningsutrymme än i gällande rätt, men utredningen har i vart fall gjort ett 



 40 

försök att ange om inre samtycken och samtycken genom underlåtenhet ska 
vara giltiga samtycken, vilket dock tyvärr får bedömas vara ett förvirrande 
försök. Man anger att inre samtycken inte ska vara giltiga, däremot ska det 
inte finnas formkrav för samtyckeshandlingen vilket ger att man ska kunna 
samtycka både genom handling och genom underlåtenhet. Samtidigt ska 
samtycket ha manifesterats. Detta får anses som ett oklart ställningstagande, 
då det är svårt att se hur ett samtycke genom underlåtenhet ska manifesteras. 
Också utredningen säger att åtminstone någon form av reaktion som visar 
personens tillåtelse är rimligt att förvänta sig, t.ex. ett leende. Men är inte 
leende eller annan reaktion en handling? Såsom jag tolkar utredningens 
förslag ska man kunna samtycka genom handling (säga ja, visa med 
beröring, etc.) och genom underlåtenhet (t.ex. passiv men ler). Jag menar 
dock att ”att le” borde räknas som en handling, och då är man varken passiv 
eller underlåter att göra något alls. Det verkar som om utredningen däremot 
gör en skillnad mellan ”underlåtenhet” och ”passivitet”, där underlåtenheten 
kan vara ett samtycke medan passivitet (ex. frozen fright) inte bör tolkas 
som ett samtycke (men samtidigt skriver utredningen att gärningsmannen 
kan ha avläst passivitet fel om offret t.ex. varit berusad eller rädd, och att 
man då får pröva rimligheten av invändningen att samtycke fanns). Jag 
anser att det är två intill förvirring liknande begrepp, och att det varit klarare 
om man angett att man inte kan ge tillåtelse genom underlåtenhet heller utan 
enbart genom en positiv handling (vilket jag anser t.ex. ett leende vara). 
Eftersom samtycke ska manifesteras behöver bristande samtycke inte 
manifesteras säger utredningen, vilket är en ytterligare anledning till att jag 
anser det ligga närmare till hands att tolka en underlåtenhet som ett 
bristande samtycke. Inte minst med tanke på legalitetsprincipens 
förutsebarhetskrav anser jag att förarbetena måste uttryckas klarare om man 
ska införa en samtyckesreglering, så att man kan skilja de ovan beskrivna 
likartade situationerna åt.  
 
Att inre samtycken enligt utredningen inte är giltiga innebär att om en 
person egentligen vill men utåt sett inte lyckas manifestera detta, är detta 
inte ett giltigt samtycke och en gärning kan bedömas som sexuellt 
övergrepp. I verkligheten, vilket också diskuteras i SOU 2010:71, kanske 
inte detta får så stor betydelse, då om personen innerst inne velat genomföra 
den sexuella handlingen kommer han eller hon antagligen inte heller anmäla 
partnern.  

5.2 Åsikter i doktrin… 

Nedan kommer jag sammanfatta och analysera de i doktrin framförda 
åsikterna om en samtyckesreglering i svensk rätt, och hur en sådan kommer 
att påverka rätten. 

5.2.1 … om Bulgariendomen 
Problemet som grundar de olika åsikterna om Bulgariendomens krav på 
konventionsstaterna är främst punkt 166 i domen. Leijonhufvud verkar ha 
lagt stor vikt vid denna punkt och därav uttolkat ett direkt krav på Sverige 
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att ändra sin lagstiftning. Asp och Träskman väljer att tolka domen som en 
helhet och se till ECHR:s allmänna funktion som inte direkt rättsskapande 
och harmoniseringssträvande instans. Jag anser att även om man läser enbart 
punkt 166 så anger den bara, fritt översatt, att EKMR kräver bestraffning 
och åtal av alla sexuella handlingar som sker utan samtycke. Enligt ECHR:s 
definition av legalitetsprincipen kan ju straffrättens omfattning även stadgas 
i förarbeten och praxis, och därför anser jag i likhet med Träskman och Asp 
att det inte är helt omöjligt att ha kvar en medelsreglering och ändå 
tillgodose EKMR.  

5.2.2 … om huruvida vi bör införa en 
samtyckesreglering 

Oavsett ståndpunkt vad avser Bulgariendomens krav har de flesta inom 
doktrin på sexualbrottsområdet en åsikt om samtyckesregleringens vara eller 
inte vara. Madeleine Leijonhufvud är den av de i uppsatsen refererade som 
är klarast för att införa ett samtyckeskrav i lagen och som förespråkar den 
mest långtgående lösningen, nämligen en ren samtyckesreglering. 
Leijonhufvuds kriminaliseringsförslag täcker samma vilseledanden som 
förslaget i SOU 2010:71. Angående legalitetsprincipen skriver 
Leijonhufvud att den tillgodoses genom att bevisbördan som vanligt ligger 
på åklagaren och att det vid en invändning om samtycke t.o.m. bör krävas 
mindre av en tilltalad som hävdar samtycke vid sexualbrott än vid t.ex. 
misshandel. Hon baserar sina åsikter på Bulgariendomen (som hon anser 
kräva en samtyckesreglering direkt i lagtext), att dagens sexualbrott inte 
längre motsvaras av ordet ”våldtäkt”, den positiva normerande verkan och 
inte minst integritetsaspekten. Även Diesen visar ett stort stöd för en 
samtyckesreglering, vilket han baserar på liknande grunder som 
Leijonhufvud, men framhäver framförallt kvinnans sexuella 
självbestämmanderätt och jämställdheten. Även vad gäller den föråldrade 
synen på våldtäktsbrottet är Diesen överens med Leijonhufvud; han 
kritiserar dagens reglering då han anser att synen på våldtäktsbrottet är 
medeltida och menar att en samtyckesreglering är nästa steg för att bryta 
våldtäktsbrottets historiska koppling till just ”våld”. Diesen anser att en 
samtyckesreglering t.o.m. ”måste införas” och att det är obegripligt 
komparativt sett att vi inte redan gjort det. Risken med ett ökat offerfokus 
argumenterar han emot och menar snarare att fokus kommer hamna mer på 
gärningsmannen, vilket också bekräftas i SOU 2010:71; man säger att den 
anklagades agerande i själva gärningsögonblicket och hur denne försäkrat 
sig om tillåtelse bör komma i fokus vid en samtyckesreglering. Offrets 
beteende före (t.ex. om man följt med gärningsmannen hem) saknar i 
princip helt betydelse, även om man vid uppsåtsbedömningen inte helt kan 
bortse från målsägandens beteende runt gärningen, om man exempelvis först 
samtyckt men sedan ändrat sig måste gärningsmannen haft möjlighet att 
uppfatta detta. 
 
Förutom en förändrad och progressiv lag behövs det utbildning och 
information, menar Diesen. Detta är något som fler inom doktrin betonar, 
oavsett åsikt om en samtyckesreglering; Per Ole Träskman skriver att de 
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straffrättsliga medlen är för trubbiga för att komma till rätta med alla 
problem på sexualbrottsområdet. Situationen idag är inte optimal, vilket han 
menar beror på en oenighet om vad våldtäktsbrottet egentligen bör innefatta, 
något som kan tolkas som en oenighet inom den juridiska världen men 
också en oenighet mellan samhället i stort och lagstiftaren. Man kan tänka 
sig att Träskman åtminstone inte är helt främmande för att införa en 
samtyckesreglering, problemen han tar upp syftar mest på problem med en 
ren samtyckesreglering, och dessa problem gör ju sig inte lika starkt 
påminda vid det nu aktuella lagförslaget.  
 
Petter Asp har till skillnad från de andra doktrinartiklarna utvärderat det 
färdiga lagförslaget från SOU 2010:71, som han anser är bra. Asp anser 
liksom Träskman att Bulgariendomen inte innebär ett direkt krav att 
lagstifta om samtyckesreglering, men att om man väljer att göra det så är 
kärnfrågan när ett sådant samtycke ska vara giltigt. Asp tar egentligen inte 
ställning till om man ska införa samtyckesreglering eller inte, utan 
diskuterar djupare dess för- respektive nackdelar. Trots att Petter Asp anser 
att en samtyckesreglering och en medelsreglering i princip kan ge samma 
resultat kan jag dock ana – både i hans bok och i analysen av SOU 2010:71 
– att pendeln lite grann slår över till att vara positiv inför 
samtyckesbestämmelse, så länge man löst hans kärnfråga om när ett 
samtycke är giltigt.  

5.2.3 … om legalitetsprincipens 
förutsebarhetskrav 

Leijonhufvud vill ange omständigheter som kan negera ett samtycke i 
motiven istället för direkt i lagtext, vilket kan ifrågasättas utifrån 
legalitetsprincipens förutsebarhetskrav. Att skriva ut det direkt i lag kan 
minska risken mot analogisk rättstillämpning och tillgodose var och ens 
intresse av att klart kunna utläsa vad som gäller. Leijonhufvud förklarar inte 
närmare varför hon gjort denna avvägning, men man skulle kunna hävda att 
det uppfyller syftet med en ändrad reglering bättre att ha definitionerna i 
förarbetena då det lämnar mer utrymme för domstolarna att tolka vad ett 
samtycke är, vilket också är hur utredningen motiverat samma 
ställningstagande i SOU 2010:71. Detta är också förenligt med 
legalitetsprincipen enligt vad ECHR uttalat om att det räcker att 
bestämmelsens innehåll kan utläsas genom förarbeten eller på annat 
tillgängligt sätt, och dessutom att en lag måste vara öppen och i viss mån 
kunna anpassas efter förändringar i samhället. Just vad gäller sexualbrotten 
anser jag detta vara extra viktigt då det är ett rättsområde som är under 
utveckling i takt med att synen på jämställdhet och sexuell integritet är 
under fortsatt förändring.  
 
Utredningen i SOU 2010:71 motiverar också sitt val att inte ange negerande 
omständigheter direkt i lag med att förutsebarhetskravet inte gör sig lika 
starkt gällande när man för en in en samtyckesregel enbart som komplement 
(istället för som huvudregel) till de allvarligare brotten våldtäkt och sexuellt 
tvång. Petter Asp kritiserar dock detta och menar att det krävs en klarare 
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precision för den nedre gränsen, åtminstone genom förarbeten, men säger 
samtidigt att eftersom man angett typfall minskar man ett alltför vitt 
tolkningsutrymme. Träskman är bekymrad vad avser precisionskravet för 
detta komplicerade juridiska begrepp som samtycke ju är och menar i likhet 
med Asp att man först måste avgöra om vi ska se det som en gärning eller 
en inställning. SOU 2010:71 har tillgodosett detta krav genom att uttala att 
man ser givande av samtycke som en gärning. 

5.3 Juridiken och media 

Olle Anderssons artikel är ett tydligt exempel på en typisk journalistisk 
feltolkning både vad avser innebörden av gällande rätt såväl som vad en 
samtyckeslag skulle innebära; Andersson raljerar över Assangeaffären och 
menar att han och hans hustru själv i så fall också gjort sig skyldiga till 
sexualbrott. Han skriver att han haft sex med hustrun då hon ”samtyckt men 
halvsovit”, vilket jag menar enligt gällande rätt inte är brottsligt; har hon 
kunnat samtycka kan hon inte ha sovit och var då inte i hjälplöst tillstånd. 
Inte heller att Andersson själv inte vågat säga nej vissa gånger då hustrun 
velat ha sex och hållit fast honom och han känt ”viss vanmakt men samtyckt 
till resten” är brottsligt i gällande rätt; det är inte (det milda) våldet som är 
grunden till att han underkastat sig gärningen (”Våldet eller hotet är alltså 
det medel med vilket offret skall ha tvingats till den sexuella handlingen. 
Tvånget måste därför ha varit av sådan karaktär att det inneburit ett 
betvingande av offret.”118

 

), utan snarare att han ställde upp på det för 
hustruns skull. Inte heller med en samtyckeslag skulle detta vara brottsligt; 
det nämns särskilt i SOU 2010:71 att den situationen att man inom en 
relation ”ställer upp” på sex fast att man inte har lust inte ses som ett 
problem och en brist i lagstiftningen som bör kriminaliseras.  

Jag förmodar att det Andersson vill få fram är relationens och tidigare 
händelsers betydelse för sexualbrotten. Artiklar som Anderssons är ett 
exempel på hur lekmän ofta finner det kontroversiellt att inte ta hänsyn till 
parters inbördes relation, medan det inom juridiken snarare är 
kontroversiellt att ta hänsyn till relation och beteende före händelsen. Petter 
Asp gör ett försök att möta denna kritik, genom att ta upp exemplet med 
sovande offer och själv medge att han finner det problematiskt att två 
visserligen momentärt sett likadana men relationsmässigt helt olika fall ska 
ges samma svårhetsgrad. Jag är benägen att hålla med Asp och Andersson 
(åtminstone är det vad jag förmodar att han vill säga) när de menar att 
integritetsintrånget oftast är mindre när parterna har en sexuell relation 
sedan tidigare, och jag anser att Asp lyckas möta den journalistiska 
synpunkten på ett juridiskt professionellt och korrekt sätt.  
 
Per Ole Träskman berör den intressanta frågan om vi håller på att urholka 
våldtäktsbegreppet till att innefatta alltför många olika gärningar. Jag tycker 
Träskmans artikel utgör ett bra svar på åsikter liknande de som framförs i 
Maria Küchens debattinlägg i Sydsvenska Dagbladet, även om hon – enligt 
                                                
118 Prop. 2004/05:45, s. 45 
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min mening – slår över åt andra hållet och skildrar en alltför enkel bild av 
våldtäkten. Men hennes andemening verkar vara att vi utvidgat 
våldtäktsbegreppet alltför mycket, vilket också Träskman menar att man 
kanske gjort i ett par fall som han refererar till och han säger att det aldrig 
tidigare varit så många vitt skilda gärningar som klassificerats som våldtäkt 
i Sverige som idag. Samtidigt tar både Küchen och Träskman upp det 
faktum att många offer inte själva kallar sin upplevelse för våldtäkt, även 
om det i lagens mening varit just det. Olle Andersson verkar dock mena att 
rättsväsendet inte ska lägga sig i för mycket på den punkten genom att kalla 
även tveksamma fall för våldtäkt och tvinga offren att genomlida en 
rättegång som traumatiserar dem mer än vad övergreppet har traumatiserat 
dem. Den i SOU:n beskrivna tanken om terapeutisk juridik pekar dock på att 
en samtyckesreglering och rätt bemötande från rättsväsendet tvärtom ger en 
terapeutisk effekt för offret, vilket är en syn som jag också ansluter mig till. 
 
Vad gäller medias roll i juridiken generellt sett kan man anta att de har en 
stor och inte helt obetydlig roll vid utformningen av nya lagar. Det kan 
såklart vara problematiskt, men den positiva sidan är att genom kloka 
debattinlägg och noggrant gjorda undersökande reportage kan media hjälpa 
lagstiftaren att få samhällets rådande normer i olika frågor belysta. Media 
skapar också en diskussion kring rättsregler som ger gemene man insyn i 
juridiken och som ger allmänheten information och förståelse då jurister 
tillåts förklara specifika rättsreglers funktion på ett mer lättförståeligt sätt i 
media än inom den slutna juridiska världen. (Detta förutsatt naturligtvis att 
media återger uttalanden på ett korrekt sätt.) Media kan och ska således i 
viss mån kunna påverka juridiken anser jag, då media kan spegla och belysa 
problem som finns i samhälle. Däremot är det viktigt att rättsväsendet inte 
låter sig påverkas av medietryck i faktiska fall. Detta tycker jag att den 
svenska rättstillämpningen på ett professionellt sätt klarar av, vilket jag 
anser att Assangeaffären också visat även om denna aspekt inte diskuterats 
här. Bl.a. SVT:s dokumentär visar kända och betydelsefulla människor som 
försöker påverka svensk polis och åklagare i en eller annan riktning, de 
antyder att fallet tas upp enbart för att Assange är en offentlig person och 
man får frågor som den om det verkligen är nödvändigt att Assange genom 
rättsväsendet dras in i en svensk politisk diskussion. Att svenska åklagare 
håller emot den pressen menar jag snarare visar det svenska rättssystemets 
självständighet från politik och media, att man inte lägger vikt vid ifall 
parterna är offentliga personer eller inte.  

5.4 Assangefallet 

Efter att ha redogjort för de i media refererade (för uppsatsen relevanta) 
omständigheterna i Assangefallet kommer jag i denna del av analysen att 
diskutera dels om Julian Assange kan komma att dömas enligt gällande rätt, 
dels hur fall som dessa hade bedömts med en i enlighet med SOU 2010:71 
ändrad sexualbrottslag.  
 
Visserligen är handlingen som sådan såväl i fall A som i fall B helt klart att 
beteckna som samlag, men egentligen är det inte själva samlagshandlingarna 
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i sig som är problemet. I fallet Assange berörs dels om det är ett brott att ha 
sex med någon utan kondom (fall A), dels om det är ett brott att ha sex med 
någon som sover (fall B).  

5.4.1 De lege lata 
I A:s fall är det handlingen ” samlag utan kondom trots villkor om kondom” 
som det gäller. Samlaget har A inte tvingats till, inte heller har ett hjälplöst 
tillstånd utnyttjats. Det är snarare då tillvägagångssättet som halva delen av 
samlaget genomförs på som är problemet. Här skulle man kunna jämföra med 
vad Träskman skriver om att i ett antal fall finns berättigade skäl att undra 
om man dömt till våldtäkt i fall som inte skulle vara det; t.ex. om 
gärningsmannen använt en större dildo än de kommit överens om. Detta fall 
skulle kunna hävdas likna vad som förekommit mellan A och Assange, i det 
avseendet att han gått emot det uttalade villkoret och inte använt kondom 
trots att de kommit överens om det. Men, Träskman är alltså tveksam till om 
det verkligen skulle dömts för våldtäkt i det förra fallet. Sexuellt tvång (6 
kap 2 §) kräver också den bestämmelsen ett tvång (där det i och för sig kan 
räcka med utpressningshot) eller utnyttjande av hjälplöst tillstånd, vilket inte 
heller är fallet här. Handlingen, oavsett hur den bedöms, har inte genomförts 
med tvång eller utnyttjande, vilket tyder på att Assange inte bör dömas för 
våldtäkt eller sexuellt tvång i fallet med kvinna A, även om det skulle 
förhålla sig så att han medvetet tagit av kondomen. 
 
Utanför denna uppsats ramar ligger diskussionen om de brott som rör andra 
handlingar än ”sexuella handlingar” och som inte kräver tvång eller 
utnyttjande. Man kan t.ex. diskutera kring sexuellt ofredande (6 kap 10 § 
BrB) och ofredande (4 kap 7 § BrB). Problemet för ofredandebrotten är att 
man ska ha blivit kränkt i gärningsögonblicket,119

 

 och då A inte fick 
kännedom om den förstörda/icke använda kondomen förrän i efterhand är 
det tveksamt om dessa brott kan bli tillämpliga. Ett antagande grundat på 
redogjorda omständigheter är således att Assange inte kommer att fällas för 
något brott i enlighet med gällande rätt i fall A. 

I fall B anklagas Assange för att ha påbörjat ett samlag med B då hon sovit. 
Sömn nämns som ett exempel på hjälplöst tillstånd i 6 kap 1 § 2st BrB. 
Visserligen ska utnyttjandet av det hjälplösa tillståndet dessutom anses vara 
otillbörligt för att man ska kunna döma för våldtäkt, men kan åklagaren 
bevisa att B sov torde det dömas för våldtäkt då man enligt förarbeten och 
praxis i princip alltid anser en person vara i hjälplöst tillstånd när man sover. 
Svårigheten i fallet ligger snarast i att bevisa att B sov och att Assange 
förstått detta. Det är dock inte omöjligt att bevisa detta bortom rimligt 
tvivel, och om detta är utrett behöver man egentligen inte diskutera huruvida 
det ändå kan ha förelegat ett samtycke från B med hänsyn till tidigare 
handlande, dels då tidigare handlande inte ska spela in på bedömningen, 
dels då samtycke inte är ett rekvisit i gällande rätt (”Det bör framhållas att 
för de nu nämnda fallen gäller straffansvaret oberoende av samtycke. Alltså 

                                                
119 Se t.ex. NJA 1996 s. 418 (sexuellt ofredande) & NJA 2008 s. 946 (ofredande) 
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befriar samtycke inte från ansvar när det gäller de s.k. 
utnyttjandefallen.”120). Oavsett om Assange använt kondom eller inte kan 
han alltså teoretiskt sett dömas för våldtäkt (skillnaden är att hade kondom 
använts, hade fallet antagligen inte anmälts). I praxis har det bedömts som 
mindre grovt brott om man vaknat upp och gärningsmannen då avslutat 
samlaget.121

5.4.2 De lege ferenda 

 Om man vaknar upp och godkänner ett fortsatt samlag torde det 
således enligt min mening i varje fall inte dömas för ett allvarligare brott än 
så.  

Först och främst vill jag, innan jag går in på lagförslaget i SOU 2010:71, 
belysa diskussionen om varför det inte anses helt oproblematiskt att i fall 
liknande B döma för våldtäkt. T.ex. har i detta fall B direkt då hon vaknade 
samtyckt till att samlaget fortlöpte. I praxis har det som nämnts bedömts 
som mindre grov våldtäkt om offret vaknat upp och gärningsmannen då 
avbrutit samlaget och om man vaknar upp och godkänner ett fortsatt samlag 
borde det således enligt min mening i varje fall inte dömas för ett 
allvarligare brott än så. I vissa fall bör man kunna gå än längre och kanske 
t.o.m. fria, då jag menar att man kanske kan se ett senare agerande som ett 
ratificerande i efterhand av den sexuella handlingen, åtminstone menar jag 
att man liksom Petter Asp kan argumentera för en sådan lösning. Jag 
ansluter mig således även till Petter Asps syn vad gäller att man på 
sexualbrottsområdet ibland måste ta hänsyn till omständigheter runt 
handlingen. I detta fall har det t.ex. – förutom samtycke vid uppvaknandet – 
dessutom uppgetts att de haft samlag flera gånger kort tid innan (vilket i och 
för sig inte utesluter våldtäkt i enskilda fall) och att det inte är samlaget som 
sådant som B är motvillig till utan det faktum att ingen kondom används. 
Visserligen har B och Assange inte haft en längre kärleksrelation, men det 
är ändå en ömsesidig, om än kortvarig, sexuell relation. Är det bara i 
gärningsögonblicket man ska bedöma handlingen skulle som sagt, som Asp 
skriver, väldigt många fall av ömsesidigt sex inom relationer bedömas som 
våldtäkt. Visserligen återkommer man till tanken om att sådant som är 
ömsesidigt överenskommet mellan parterna troligen inte anmäls även om 
det i och för sig rent lagtekniskt skulle utgöra brott. Icke desto mindre anser 
jag att legalitetsprincipens förutsebarhetskrav kräver en klarare avgränsning 
i sådana här fall. 
 
Om lagförslaget i SOU 2010:71 antas, så kommer det inte göra någon större 
skillnad i fall B då jag som tidigare nämnts anser att redan med dagens 
gällande rätt når gärningen upp till kraven för våldtäkt. I fall A däremot kan 
det ha betydelse. Man kan dömas för sexuellt övergrepp enligt 6 kap 3 § om 
man genomför en sexuell handling med en person utan den personens 
tillåtelse. I A:s fall är det en sexuell handling som genomförts, och är det så 
att Assange medvetet tagit av/förstört kondomen så har han inte fått 
samtycke till just den handlingen (samlag utan kondom). Det är således ett 

                                                
120 Prop. 2004/05:45, s. 51 
121 Se t.ex. NJA 2008 s. 482 
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slags ”överraskningsangrepp”, alltså att A lämnat samtycke för en viss 
handling men utsätts för en annan. Här förutsätts att penetration med eller 
utan kondom ses som två olika sexuella handlingar. Eftersom domstolarna 
ges ett stort tolkningsutrymme för att bedöma uttrycket ”utan den personens 
tillåtelse” tror jag att man med ett sådant här lagförslag kan komma att 
bedöma fall A enligt 6 kap 3 §, sexuellt övergrepp. 
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6 Slutsats 
Det som jag framförallt hoppas har framkommit i uppsatsen är att sexuella 
övergrepp är ett begrepp som kan innefatta många olika gärningar beroende 
på hur man väljer att se det. I Sverige har uttalats att den sexuella 
integriteten är det intresse man vill skydda och efter Bulgariendomen finns 
en splittring i hur man bäst tillgodoser detta; ska vi ändra vår 
medelsreglering till en reglering som säger att allt sex som sker utan 
samtycke från den andra är brottsligt? Det låter ju självkart men splittringen 
uppstår då man ska börja definiera samtyckesbegreppet.  
 
Hösten 2010 lades efter en lång utredning ett lagförslag fram om just en 
samtyckesreglering på sexualbrottsområdet, något som då redan var ett hett 
diskussionsämne i och med fallet Assange som tog sin början i augusti 
2010. Just i det fallet är frågan dels om det är ett brott att ha sex med någon 
som sover, dels om det är ett brott att ha sex med någon utan kondom. 
Således berörs samtyckesfrågan i båda dessa fall, så även om gällande rätt 
vid gärningarna inte uppställer ett uttalat krav på samtycke är det vad 
diskussionen i mångt och mycket kommit att handla om. Lekmäns åsikter 
har fritt kommit fram i media, baserade på både sanna och osanna uppgifter 
om vad som skett i fallet, och har i uppsatsen refererats för att peka på den 
förvirring som finns kring vad gällande rätt innebär, vad en 
samtyckesreglering skulle innebära och inte minst en allmän förvirring kring 
normer om sexuellt umgänge; är det alltid ett brott om det inte kändes bra 
för den ena, eller finns det något mellanting mellan ett brott och ömsesidigt 
sex? Detta är frågor som diskuterats framförallt i de nya sociala medierna 
och på nya sajter som ”Prataomdet” på Internet.  
 
Jag anser, med hänsyn till vad som framkommit i denna uppsats och då 
framförallt genom utredningens djupgående analys av rättsläget och en 
samtyckesreglerings för- och nackdelar, att en samtyckesreglering som 
komplement till en medelsreglering är en bra väg att gå, en svensk, lagom, 
gyllene medelväg. Enligt min åsikt är förslaget från SOU 2010:71 att 
föredra jämfört med att en ren samtyckesreglering, då man med nu liggande 
förslag även i fortsättningen lyckas reservera våldtäktsbrottet för de 
allvarligaste sexuella kränkningarna samtidigt som man poängterar att det är 
ett sexualbrott att genomföra en sexuell handling med någon som inte vill. 
Genom att behålla medelsregleringen kan man också fortsätta dra nytta av 
den praxis som finns, samtidigt som lagstiftaren via den kompletterande 
samtyckesregleringen i 6 kap 3 § BrB visar sig förändringsvillig inför de 
normer som finns i samhället och lojal mot EKMR.  
 
Dessa problem kan dock inte lösas enbart genom att ändra innehållet i 6 kap 
BrB. Detsamma gäller visserligen för många problem som man 
kriminaliserar, men just vid sexualbrott anser jag det vara extra viktigt då 
det är ett sådant föränderligt område som fortfarande idag ändras och 
utvecklas i takt med en ökad jämställdhet och förändrad syn på integritet. 
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Om de målsägandeförhör som kommit ut berättar den sanna historien om 
vad som skett i fallet Julian Assange - oavsett om han bedöms vara skyldig 
eller ej, de lege lata eller de lege ferenda - så finns det uppenbarligen en 
diskrepans mellan vad kvinnorna och Assange har för åsikt om vad som är 
ömsesidigt sexuellt umgänge. Sådant löses inte genom att döma enstaka 
gärningsmän för sexualbrott om de fortfarande själva inte anser att de gjort 
något fel. Ändringen bör därför ligga lika mycket på samhällsnivå; en 
samtyckesreglering kan vara grunden till en sådan diskussion om normer 
och sex. Ett initiativ som ”Prataomdet” är också ett steg i rätt riktning och 
kan följa en ändrad lagstiftning åt; ett forum som försöker hålla sig neutralt, 
varken säger att den ena eller den andra har gjort fel utan bara att det är ett 
djupt fel i kommunikationen vid sex. Jag tror att om man låter sådana 
diskussioner få utvecklas i media och tar dem vidare upp på en politisk och 
juridisk nivå kan man till slut nå en rättstillämpning som de allra flesta kan 
känna sig nöjda med.  
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Bilaga A – förkastat förslag 
Nedan följer utkastet till det sedermera bortvalda förslaget till en ren 
samtyckesreglering som presenterats i SOU 2010:71. 
 
Brottsbalken 6 kap 1 § 

Den som genomför samlag med en person utan personens tillåtelse, döms för 
våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller den som 
utan en persons tillåtelse genomför en sexuell handling som med hänsyn till 
den sexuella kränkningens allvar är jämförlig med ett sådant samlag. 
   En giltig tillåtelse till en sexuell handling föreligger inte när en person 
genomför den sexuella handlingen genom 
1. olaga tvång, 
2. att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, 
berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 
störning eller annars befinner sig i ett hjälplöst tillstånd, eller 
3. att otillbörligt utnyttja att personen befinner sig i en beroendeställning till 
gärningsmannen eller annars med hänsyn till omständigheterna har särskilda 
svårigheter att värna sin sexuella integritet. 
   Är ett brott som avses i första stycket med hänsyn till omständigheterna vid 
brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra 
år. 
   Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grov 
våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om 
brottet är grovt ska särskilt beaktas, om det vid övergreppet förekommit våld 
eller hot av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller 
på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 
tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 

 
Brottsbalken 6 kap 2 § 

Den som utan en persons tillåtelse genomför en annan sexuell handling än 
som avses i 1 § första stycket, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i 
högst två år. 
   En giltig tillåtelse till en sexuell handling föreligger inte när 
gärningsmannen genomför den sexuella handlingen under omständigheter 
som anges i 1 § andra stycket. 
   Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt 
sexuellt övergrepp till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om fler än en förgripit 
sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 
gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 
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Bilaga B – gällande rätt och 
föreslagen ändring 
Nedan följer nu gällande reglering av 6 kap 1 och 3 §, och ändringarna däri 
som SOU 2010:71 föreslagit. (6 kap 2 § behålls som den är nu, enligt 
förslaget) 
 

Nuvarande lydelse           Föreslagen lydelse 
Brottsbalken 6 kap 1 § 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den som genom misshandel eller 
annars med våld eller genom hot om 
brottslig gärning tvingar en person 
till samlag eller till att företa eller 
tåla en annan sexuell handling som 
med hänsyn till kränkningens art och 
omständigheterna i övrigt är 
jämförlig med samlag, döms för 
våldtäkt till fängelse i lägst två och 
högst sex år. 
   Detsamma gäller den som med en 
person genomför ett samlag eller en 
sexuell handling som enligt första 
stycket är jämförlig med samlag 
genom att otillbörligt utnyttja att 
personen på grund av medvetslöshet, 
sömn, berusning eller annan 
drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 
eller psykisk störning eller annars 
med hänsyn till omständigheterna 
befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. 
   Är ett brott som avses i första eller 
andra stycket med hänsyn till 
omständigheterna vid brottet att anse 
som mindre grovt, döms för våldtäkt 
till fängelse i högst fyra år. 
   Är brott som avses i första eller 
andra stycket att anse som grovt, 
döms för grov våldtäkt till fängelse 
i lägst fyra och högst tio år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt 
skall särskilt beaktas, om våldet eller 
hotet varit av särskilt allvarlig art 
eller om fler än en förgripit sig på 
offret eller på annat sätt deltagit i 
övergreppet eller om 
gärningsmannen med hänsyn till 
tillvägagångssättet eller annars visat 
särskild hänsynslöshet eller råhet. 

Den som genom misshandel eller 
annars med våld eller genom hot om 
brottslig gärning tvingar en person 
till samlag eller till att företa eller tåla 
en annan sexuell handling som med 
hänsyn till den sexuella kränkningens 
allvar är jämförlig med påtvingat 
samlag, döms för våldtäkt till 
fängelse i lägst två och högst sex år. 
   Detsamma gäller den som med en 
person genomför en sådan sexuell 
handling som avses i första stycket 
genom att otillbörligt utnyttja att 
personen  
1. på grund av medvetslöshet, 
sömn, berusning eller annan 
drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 
eller psykisk störning eller annars 
befinner sig i ett hjälplöst tillstånd, 
eller 
2. befinner sig i en beroendeställning 
till gärningsmannen eller annars med 
hänsyn till omständigheterna har 
särskilda svårigheter att värna sin 
sexuella integritet. 
   Är ett brott som avses i första eller 
andra stycket med hänsyn till 
omständigheterna vid brottet att anse 
som mindre grovt, döms för våldtäkt 
till fängelse i högst fyra år. 
   Är brott som avses i första eller 
andra stycket att anse som grovt, 
döms för grov våldtäkt till fängelse i 
lägst fyra och högst tio år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt ska 
särskilt beaktas, om våldet eller hotet 
varit av särskilt allvarlig art eller om 
fler än en förgripit sig på offret eller 
på annat sätt deltagit i övergreppet 
eller om gärningsmannen med 
hänsyn till tillvägagångssättet eller 
annars visat särskild hänsynslöshet 
eller råhet. 
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Brottsbalken 6 kap 2 §  
 
Den som, i annat fall än som avses i 1 §  
första stycket, genom olaga tvång förmår 
en person att företa eller tåla en sexuell 
handling, döms för sexuellt tvång till 
fängelse i högst två år. 
   Detsamma gäller den som genomför en 
annan sexuell handling än som avses i 1 § 
andra stycket med en person under de 
förutsättningar i övrigt som anges där. 
   Är brott som avses i första eller andra 
stycket att anse som grovt, döms för grovt 
sexuellt tvång till fängelse i lägst sex 
månader och högst sex år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt skall 
särskilt beaktas om fler än en förgripit sig 
på offret eller på annat sätt deltagit i 
övergreppet eller om gärningsmannen 
annars visat särskild hänsynslöshet eller 
råhet. 

 
 

Brottsbalken 6 kap 3 § 
 

Den som förmår en person att företa 
eller tåla en sexuell handling genom 
att allvarligt missbruka att personen 
befinner sig i beroendeställning till 
gärningsmannen döms för sexuellt 
utnyttjande av person i 
beroendeställning till fängelse i 
högst två år. 
   Är brottet grovt, döms för grovt 
sexuellt utnyttjande av person i 
beroendeställning till fängelse i lägst 
sex månader och högst fyra år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt 
skall särskilt beaktas om fler än en 
förgripit sig på offret eller på annat 
sätt deltagit i övergreppet eller om 
gärningsmannen annars visat särskild 
hänsynslöshet. 
 

Den som, i annat fall än som avses i 
1 och 2 §§, genomför en sexuell 
handling med en person utan den 
personens tillåtelse, döms för 
sexuellt övergrepp till fängelse 
i högst fyra år. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P1S1�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P1S1�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P1S2�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P1S2�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P2S1�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P2S2�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6P2S2�
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