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 Summary 
The purpose of this thesis is to examine the courts’ constructions of violence 
and sexual acts practiced in alleged BDSM relationships, by using a 
discourse analytical approach. Norms and values regarding violence and 
sexuality, as expressed through the courts’ assessments of a valid consent, 
constitute the framework of the thesis. A discourse analytical approach 
involves an attempt to penetrate the written word, in order to visualise 
norms and values. 
     Research regarding BDSM shows that the use of violence may well be 
exercised within sexual practices. BDSM is a collective term for practices 
such as bondage and discipline, dominance and submission, and sadism and 
masochism. However, the legislator has choosen to separate the legal 
assessment of crimes of violence and sexual offences. But is it actually 
possible to separate these two groups of acts? The legal assessments of 
crimes of violence and sexual offenses, practiced in alleged BDSM 
relationships, may illuminate the  courts’ views on violence and sexuality. I 
presume that the legal trial of the court is affected by its norms and values, 
its discourse. 
     Cultural anthropologist Gayle Rubin repudiates the premiss of sexuality 
beeing a natural force that exists independently of history and social 
context. Instead, she believes that sexuality is a product created by 
humanity, and is thereby socially constructed. This view of sexuality 
constitutes a central premise in the thesis. The central role of language in the 
social construction of the world is another assumed premise. 
     The discourse analysis indicates that the courts’ view of sexuality is 
heteronormative, i.e. they assume that heterosexuality is natural and 
universal. This is demonstrated in the tendency of the courts to classify the 
violence as either sexual or non-sexual. The use of violence in sexual 
practices falls outside the heteronormative framework, and thus appears to 
be abnormal. Therefore,  a clarification of what the sexual component 
consists of seems necessary. The heteronormative basis is also evident by 
the desire to categorise alleged sexual practices, such as for example 
BDSM. The construction of violence as sexual is also shown by the 
discourse of the sexual motive, in which it appears that the courts consider 
that violence can be used to achieve sexual satisfaction. Furthermore, the 
subject of legal protection is in a consistent manner constructed in the same 
way, both in the judgments relating to violent crimes and sexual offences. 
The body of the subject is constructed as open, and its sexuality as 
accessible and passive. Thus, it is not only the violence that is constructed as 
sexual, but also the plaintiffs themselves.  
     The observed discourses suggest that the courts are open to various 
forms of sexual contexts. The studied judgements are certainly based on the 
assumption that a classification of violence and sexuality is essential and 
possible to do, but the courts are inclined to fill the constructed concept of 
sexuality with different meanings.  
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att med ett diskursanalytiskt angreppssätt undersöka 
hur domstolar konstruerar våld och sexuella handlingar som utövats inom 
ramen för påstådda BDSM-relationer. De normer och värderingar om våld 
och sexualitet som kommer till uttryck genom samtyckesbedömningarna i 
domarna utgör uppsatsens ramverk. Det diskursanalytiska tillvägagångssätt-
et innebär att en ansats att tränga bakom det skrivna ordet görs, för att syn-
liggöra normer och värderingar.  
     Forskning kring BDSM visar att våldsanvändning mycket väl kan in-
rymmas i sexuella utövningar. Med BDSM avses bondage och disciplin, 
dominans och underkastelse samt sadism och masochism. Lagstiftaren har 
dock valt att dela upp den rättsliga hanteringen av sexuella handlingar å ena 
sidan och våldshandlingar å den andra. Frågan är om dessa två grupper av 
handlingar kan skiljas åt. Domstolarnas rättsliga hantering av åtalade vålds- 
respektive sexualbrott, som påstås ha utövats inom ramen för BDSM-
relationer, kan belysa domstolarnas syn på våld och sexualitet. Jag menar att 
den rättsliga prövningen påverkas av de normer och värderingar, den dis-
kurs, som domstolarna utgår från. 
     Kulturantropolog Gayle Rubin tar avstånd från grundsynen att sexualitet 
är en naturkraft som existerar oberoende av den sociala kontexten och histo-
riens gång. Istället menar hen att sexualitet är en produkt som mänskligheten 
har skapat och är således socialt konstruerad. Denna syn på sexualitet utgör 
en central utgångspunkt i uppsatsen. Att språket har en central roll i den 
sociala konstruktionen av världen är en premiss som förutsätts. 
     Den gjorda diskursanalysen tyder på att domstolarna har en heteronorma-
tiv utgångspunkt. De utgår således från att heterosexualitet är något naturligt 
och alltomfattande. Detta synliggörs bland annat genom domstolarnas benä-
genhet att klassificera det utövade våldet som sexuellt eller ej. Våldsan-
vändning inom sexuella utövningar ligger utanför den heteronormativa ra-
men och tycks således inte vara normalt, varför ett klargörande av vad det 
sexuella inslaget består av är nödvändigt. Den heteronormativa utgångs-
punkten framträder även genom domstolarnas strävan efter att kategorisera 
påstådda sexuella utövningar, så som exempelvis BDSM-utövning. Kon-
struktionen av våldet som sexuellt framgår även genom diskursen om det 
sexuella motivet, i vilken det framgår att domstolar anser att våld kan an-
vändas för att åstadkomma sexuell tillfredsställelse. Vidare konstrueras rätt-
skyddssubjekten, både i vålds- och sexualbrottsdomarna, genomgående li-
kadant. Rättskyddssubjektets kropp konstrueras som öppen och dess sexua-
litet som tillgänglig och passiv. Det tycks således inte endast vara våldet 
som konstrueras som sexuellt, utan även rättskyddssubjekten. 
     De iakttagna diskurserna tyder på att domstolarna är öppna inför olika 
former av sexuella kontexter. Visserligen utgår de från att en klassificering 
av våld och sexualitet är väsentlig och möjlig att göra, men samtidigt är de 
öppna inför att fylla den sexualitet som konstrueras med olika betydelser. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Tidskriften Juridisk Publikation anordnade våren år 2012 en debatt på temat 
BDSM. BDSM är ett vagt samlingsbegrepp för olika sexuella uttryck och 
inkluderar bondage och disciplin, dominans och underkastelse samt sadism 
och masochism.1 Mer specifikt kretsade debatten kring samtycke till vålds-
sex. Med våldssex avser jag våld som utövas inom ramen för en påstådd 
sexuell kontext. Utgångspunkten för debatten var det så kallade Malmöfal-
let, där en 31-årig man stod åtalad för grov misshandel av en drygt 16-årig 
flicka.2 I fallet var det utrett att mannen med en träpinne hade tilldelat mål-
säganden ett 60-tal slag på hennes rumpa och lår samt med en trälinjal utde-
lat ett 30-tal slag på hennes underliv. Våldet hade, enligt den tilltalade, ut-
förts inom ramen för en BDSM-relation. Hovrätten ogillade åtalet då den 
ansåg att det var visat att målsäganden hade samtyckt till det våld som hade 
utövats mot henne. Flickan hade tidigare haft ett självskadebeteende, men 
hovrätten ansåg inte att det fanns något i målet som tydde på att den tillta-
lade hade utnyttjat detta. Vidare konstaterade hovrätten att flickan var behö-
rig att samtycka till det våld som hade utförts mot henne och att samtycket 
hade lämnats frivilligt. I den debatt som Juridisk Publikation anordnade ut-
gjorde rättens samtyckesbedömning ett centralt debattämne. Därutöver dis-
kuterades även samhällets syn på sexualitet och hur denna kan påverka den 
rättsliga bedömningen.  
     Malmöfallet är endast ett exempel på rättsfall där en domstol har bedömt 
giltigheten av ett samtycke som lämnats till våld inom ramen för en påstådd 
sexuell utövning. I vissa andra domar där våld och sexuella handlingar är 
starkt förknippade avser domstolarnas prövningar istället samtycke till sex-
uella handlingar. De normer och värderingar gällande våld och sexualitet 
som kommer till uttryck genom domstolarnas samtyckesbedömningar utgör 
uppsatsens ramverk. Genom Malmöfallet och andra liknande rättsfall syn-
liggörs gränslandet mellan vad som juridiskt sett är en sexuell handling och 
vad som är en våldshandling. Frågan är dock om dessa två grupper av hand-
lingar kan skiljas åt. BDSM-utövning visar att våldsanvändning mycket väl 
ryms inom ramen för sexuella drifter och utövningar. Valet att i lagstift-
ningen dela upp regleringen av sexuella handlingar och våldshandlingar kan 
eventuellt belysa lagstiftarens syn på sexualitet. 
     Centralt i Malmöfallet, och i andra fall som behandlar våldsanvändning 
inom ramen för sexualitet, är samtyckesbedömningen och den tillhörande 
försvarlighetsbedömningen. Utgångspunkten är således 24 kap. 7 § brotts-
balken (1962:700) (BrB) som lyder:  

”En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör 
brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den 
medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig.” 

                                                
1 http://www.rfsl.se/?p=410  
2 B 2802-10 och B 326-10. 
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Även i de domar som istället avser åtalade sexualbrott, som påstås ha skett 
inom ramen för BDSM, är prövningen av förekomsten av ett samtycke cen-
tral. Trots att samtycke inte är ett rekvisit i våldtäktsbestämmelsen menar 
lagstiftaren att förekomsten av ett samtycke ändå ska utgöra huvudfrågan i 
bedömningen.3   
     I uppsatsen utgår jag från premissen att den rättsliga bedömningen påver-
kas av de normer och värderingar, den diskurs, som domstolen utgår från. 
Baserat på denna utgångspunkt är det inte orimligt att anta att domstolens 
syn på våld och sexualitet kan påverka urvalet av de omständigheter som 
anses vara rättsligt relevanta. Likaså kan domstolens syn på våld och sexua-
litet påverka det rättsliga resonemanget kring omständigheterna, och den 
efterföljande etiketteringen.  
     Domstolens medvetna, eller omedvetna, val av väg för att nå domslutet 
tydliggör vilken syn domstolen har på våld och sexualitet. Att klargöra vilka 
normer och värderingar som domstolarna utgår från i sina bedömningar ut-
gör uppsatsens kärna, vilken konkretiseras i nedan följande syfte. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur domstolar konstruerar det våld och 
de sexuella handlingar som utövas inom ramen för BDSM-relationer. En 
undersökning av hur våldet och de sexuella handlingarna är konstruerade 
möjliggör en analys av vilken syn domstolarna har på våld och sexualitet. 
Sexualitet är ett problematiskt och vagt begrepp, vilket jag återkommer till. 
Studien fokuserar på de samtyckesbedömningar domstolarna gör beträf-
fande åtalade vålds- respektive sexualbrott.  
     Syftet är inte att klargöra gällande rätt, utan att genom en diskursanalys 
undersöka vilka normer och värderingar som kommer till uttryck genom 
domstolarnas bedömningar idag. Vilken diskurs som ska betecknas som 
”sanningen” är grund till en ständig kamp mellan olika grupper i samhället.4 
Genom att studera vilka normer och värderingar som kommer till uttryck 
möjliggörs ett synliggörande av underliggande maktstrukturer. Utgångs-
punkten i uppsatsen är att den centrala källan till makt är språket och den 
etablerade kunskapen. 
 
Huvudfrågan i uppsatsen är: 

• Vilka normer och värderingar om våld och sexualitet kommer till ut-
tryck genom konstruktioner av BDSM-relationer i rättstillämp-
ningen? 

 
 
 
 
 

                                                
3 Prop. 2012/13:111 s. 19.  
4 Burr (1995) s. 54. 
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Genom en diskursanalys utreds följande frågor för att besvara ovanstående 
huvudfråga: 

• Hur konstrueras, i rättstillämpningen, ett giltigt samtycke till sex 
som utövats inom ramen för en BDSM-relation? 5 

• Hur konstrueras, i rättstillämpningen, ett giltigt samtycke till våld 
som utövats inom ramen för en BDSM-relation?6 

 
Därutöver besvaras följande frågor för att klargöra uppsatsens rättsliga ram-
verk: 

• Vilken rättslig betydelse har samtycke vid vålds- och sexualbrott? 
• Vad utgör våld respektive sexualitet enligt svensk straffrätt? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar endast samtycke till misshandel och våldtäkt, då det är 
dessa två brottstyper som aktualiseras i de domar som avser BDSM. Beträf-
fande misshandel behandlas i huvudsak endast misshandel av normalgraden 
(3 kap. 5 § BrB), då det främst är denna grad av misshandel som förekom-
mer i domarna. Av samma anledning studeras endast våldtäkt av normalgra-
den (6 kap. 1 § 1-2 st. BrB). Urvalet av domar är avgränsat så att endast 
domar där målsäganden är över 15 år används. Således utesluts domar som 
behandlar våldtäkt mot barn. Detta val har gjorts då någon samtyckesbe-
dömning avseende våldtäkt inte aktualiseras om målsäganden är under 15 
år.7 Visserligen är det möjligt för en målsägande under 15 år att samtycka 
till misshandel, men för att möjliggöra en fruktbar jämförelse av brottsty-
perna avgränsas urvalet av alla domar så att målsäganden är över 15 år 
gammal. Då syftet med uppsatsen inte är att fastställa gällande rätt ska de 
delar som behandlar gällande rätt inte ses som fullständiga, i den bemärkel-
sen att de tar upp alla intressant juridiska aspekter. Istället redogörs endast 
för aspekter som är relevanta för uppsatsens huvudfråga. Uppsatsens huvud-
fråga måste särskilt beaktas när diskursanalysen läses. Gällande rätt lämnas 
utanför analysen vilket medför att exempelvis bevisproblem inte berörs. 
Ramen för diskursanalysen utgörs av domstolarnas syn på våld och sexuali-
tet. Andra perspektiv, så som exempelvis genus, lämnas därför utanför. An-
satsen att undersöka vilka normer och värderingar om våld och sexualitet 
som kommer till uttryck genom konstruktioner av BDSM-relationer i rätts-
tillämpningen tar sin utgångspunkt i svensk rätt. En komparativ jämförelse 
görs således inte. En diskursanalys avseende ett annat lands domar skulle 
vara fruktbart att göra. Av utrymmesskäl och språkliga hinder görs detta 
dock ej. 

                                                
5 Med sex avses samlag eller sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 
jämförlig med samlag, således handlingar som faller in under våldtäktsbestämmelsen 6 kap. 
1 § BrB.  
6 Med våld avses de gärningar som kriminaliseras genom 3 kap. 5 och 6 §§ BrB. 
7 Prop. 2004/05:45 s. 67. 
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1.4 Metod 

1.4.1 Diskursanalys 
Att som metod använda ett diskursanalytiskt angreppssätt medför att vissa 
teoretiska utgångspunkter måste accepteras.8 I den följande beskrivningen 
av diskursanalys som metod är därför vissa teoretiska utgångspunkter in-
vävda i metodbeskrivningen.  
     De iakttagelser och bedömningar jag gör av fakta kan inte göras utan min 
egen förförståelse för ämnet, vilket kan påverka studiens validitet negativt. 
Forskare som utgår ifrån en konstruktivistisk syn är inte en utomstående 
iakttagare, utan är istället med och konstruerar sitt studieobjekt. Genom att 
öka medvetenheten om sin egen utgångspunkt kan validiteten dock öka.9 Att 
språket har en central roll i den sociala konstruktionen av världen är en pre-
miss som förutsätts i uppsatsen. Detta ställningstagande påverkar således 
innehållet och utfallet av studien. 
 

1.4.1.1 Diskurs och makt 
En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.10 En utgångs-
punkt för det diskursanalytiska angreppssättet är att språket aldrig är en av-
bild av verkligheten. Verkligheten, den fysiska världen, finns men får endast 
betydelse genom diskursen. Språket konstituerar verkligheten och bestäms 
således inte enbart av den verklighet som det relaterar till. Diskursen kan 
därför bidra till att både förändra och reproducera den sociala verklig-
heten.11 Synen på diskursens påverkan av externa faktorer varierar mellan 
olika diskursanalytiska inriktningar. Den franske historikern och filosofen 
Michel Foucault menar att diskurser inte enbart konstituerar utan också är 
konstituerade av externa faktorer.12 Denna syn utgår även jag ifrån. 
     Foucault tydliggör kopplingen mellan diskurs och makt genom sitt så 
kallade maktbegrepp. Maktbegreppet är en viktig förutsättning vid analys av 
straffrättsliga diskurser.13 För att analysera hur makten konkret och histo-
riskt sett har verkat menar Foucault att vi måste befria oss från bilden av att 
lagens och suveränitetens teoretiska företräde utgör maktutövningens 
kärna.14 Foucault utgår istället från att makten kommer överallt ifrån, och att 
makten därför finns överallt. Den centrala källan till makt är språket och den 
etablerade kunskapen.15 Foucault menar att på samma sätt som att makten 
inte utgår från en specifik person eller plats finns det inte heller en plats för 
”revoltens själ”. Istället finns det många olika former av motstånd som lik-
som makten är uppdelat på ett oregelbundet sätt. I styrkeförhållandet mellan 
makten och motstånden måste maktmekanismerna analyseras för att makten 
                                                
8 Jörgensen Winther och Phillips (2000) s. 10. 
9 Bergström och Boréus (2012) s. 41. 
10 Jörgensen Winther och Phillips (2000) s. 7. 
11 Ibid. s. 15-16.  
12 Bergström och Boréus (2012) s. 357. 
13 Andersson (2004) s. 32. 
14 Foucault (2009) s. 101. 
15 Börjesson (2003) s. 37. 	  
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ska kunna förstås. Frågor som då ska ställas är vilka närliggande maktrelat-
ioner som är närvarande i språket. Hur möjliggör maktrelationer olika for-
mer av tal och vilka former av tal är till stöd för vissa maktrelationer?16 
Makt är således ingenting en person har, utan ett resultat av diskurser.17  
     Skapandet av diskurser får till följd att människor kontrolleras. Denna 
effekt är en följd som Foucault benämner utestängningsmekanismer. Etable-
rad kunskap är starkt förknippad med makt och utgör kärnan i utestängning-
smekanismerna. Kunskap styr vad som är acceptabelt att säga och hur. När 
något definieras som normalt och inte normal, som traditionellt och inte 
traditionellt skapas utestängningsmekanismer. Utgångspunkten för 
Foucaults teorier är att individer inte är autonoma och självstyrande. Istället 
använder han begreppet subjektpositioner för att tydliggöra att individer och 
organisationer till stor del är skapade av diskurser. Foucault är således inspi-
rerad av Sigmund Freud, som avvisat tanken om individer som enhetliga, 
självständiga subjekt. Genom diskursernas utestängningsmekanismer be-
gränsas aktörernas handlingsutrymmen.18 
     Diskurser är inga abstrakta idéer om tal och sätt att framställa tankar på. 
Istället är diskurser starkt kopplade till hur ett samhälle är organiserat och 
styrt. Diskurserna formar våra identiteter och är intimt förknippade med 
samhällets struktur och det sätt vi lever vårt dagliga liv på. Vilken diskurs 
som ska betecknas som ”sanningen” är grund till en ständig kamp mellan 
olika grupper i samhället.19 
 

1.4.1.2 Diskursanalytiska utgångspunkter 
Gemensamt för de olika diskursanalytiska inriktningarna är den socialkon-
struktivistiska grundsynen. Fyra premisser utgör basen i ett socialkon-
struktivistiskt angreppssätt. För det första intas en kritisk inställning till 
självklar kunskap. Utgångspunkten är att den kunskap vi besitter inte är en 
direkt spegelbild av verkligheten. Av den andra premissen följer att vår syn 
på kunskap om världen är kulturellt och historiskt präglad. För det tredje 
finns det ett samband mellan kunskap och sociala processer. Det sätt som vi 
uppfattar världen på skapas och vidmakthålls genom sociala processer. Slut-
ligen innebär den fjärde premissen att det finns ett samband mellan kunskap 
och social handling. Den världsbild vi utgår från leder till att vissa hand-
lingar anses vara naturliga och andra otänkbara.20  
     Utöver dessa fyra socialkonstruktivistiska premisser utgår diskursanaly-
tiska metoder från att språket ger oss tillträde till verkligheten. Hur männi-
skor exempelvis beskriver en sten belyser innebörden i denna premiss. Uti-
från ett diskursanalytiskt synsätt har stenen ingen mening i sig. För vissa 
kan stenen vara ett arkeologiskt fynd, för en stenålderskrigare kan den vara 
en projektil och i ett annat sammanhang kan stenen vara ett tecken på ”Guds 
vrede”. Språket konstruerar olika tolkningar av stenen. Dessa tolkningar 

                                                
16 Foucault (2009) s. 107. 
17 Burr (1995) s. 64. 
18 Bergström och Boréus (2012) s. 361. 
19 Burr (1995) s. 54. 
20 Ibid. s. 3-4.	  
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utgör grunden för vår kunskap och maktfrågan handlar om vilken tolkning 
som erkänns som den rätta.21  
 

1.4.1.3 Diskursanalys som metod  
Det diskursanalytiska tillvägagångssättet medför att jag tränger bakom det 
skrivna ordet, vilket möjliggör ett synliggörande av normer och värderingar. 
Utgångspunkten är att den diskurs domstolen utgår från påverkar vad den 
anser vara rättsligt relevant. Diskursen påverkar bland annat vad som till-
mäts betydelse, vad som exkluderas i bedömningen och vilka uttalanden 
som blir tagna på allvar - således den rättsliga bedömningen. Som tidigare 
påpekats är uppsatsens mål inte att klargöra gällande rätt, utan att synliggöra 
underliggande föreställningar kring våld och sexualitet.  
     Den diskursanalytiska metoden i uppsatsen utgår från Foucaults maktbe-
grepp. Metoden bygger även på teorier utvecklade inom kritisk diskursana-
lys och då främst av språkvetare Norman Fairclough. Enligt Fairclough kan 
den kritiska diskursanalysen delas upp i tre nivåer: textnivå, diskursiv prak-
tik och social praktik. Vid en diskursanalytisk studie av textnivån är ut-
gångspunkten lingvistisk. Meningsbyggnaden är central och då olika gram-
matiska tekniker. Analysen fokuserar även på att vad som påstås explicit. 
Att studera den diskursiva praktiken innebär en studie av hur texter produce-
ras, distribueras och konsumeras. På den tredje nivån analyseras den sociala 
praktiken och diskursen sätts då in i ett socialt sammanhang. Diskursen rela-
teras till andra diskurser för att undersöka vilka diskurser den specifika dis-
kursen måste ta hänsyn till. Förhoppningen är då att kunna säga något om 
ideologi och makt.22  
     Vid tillämpningen av Faircloughs modell i tre nivåer har jag inspirerats 
av det sätt docent Ulrika Andersson använder sig av modellen i sin avhand-
ling ”Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt 
skydd mot sexuella övergrepp”. Först analyseras textnivån. Jag analyserar 
ordval, meningsbyggnader och andra språkliga iakttagelser för att identifiera 
olika diskurser. Detta möjliggör även en studie av vilka diskurser som inte 
är närvarande och vilka uppfattningar som tas för givna. Den andra nivån, 
den diskursiva praktiken, analyseras av utrymmesskäl inte i uppsatsen. Av-
slutningsvis analyseras de föreställningar om våld och sexualitet som kom-
mer till uttryck i materialet. De utmärkande dragen, avseende sexual- och 
våldsbrotten, som presenteras Kapitel 3 Våldsbrottens våld och kapitel 4 
Sexualbrottens sexualitet utgör analysens referenspunkter. Detta sista steg 
faller inom den tredje nivån, den sociala praktiken, i Faircloughs modell. 

1.4.2 Rättsdogmatisk metod 
Någon tydlig definition av vad rättsdogmatik är finns inte. Samtidigt beteck-
nas merparten av dagens rättsvetenskapliga arbeten som rättsdogmatiska. 
Enligt professor i civilrätt Claes Sandgren finns det flera överlappande upp-
fattningar om vad som karaktäriserar en rättsdogmatisk metod. Ett gemen-

                                                
21 Bergström och Boréus (2012) s. 379. 
22 Ibid. s. 375. 
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samt utmärkande drag är att syftet med den rättsdogmatiska metoden är att 
tolka och systematisera gällande rätt. Detta görs genom ett inifrånperspektiv 
där den gällande rätten utgör studiens ram.23 Rättskällorna utgör således 
utgångspunkten, vilka används enligt rättskälleläran. Enligt den hierarkiska 
rättskälleuppfattningen ska lag beaktas, förarbeten och rättspraxis bör beak-
tas, samt doktrin får beaktas.24 Sandgren menar dock att det inte är självklart 
att det är gällande rätt som utgör gränsen för en rättsdogmatisk metod. 
Rättsdogmatiken kan även gå utanför gällande rätt i syfte att finna den ide-
ala lösningen. Även värderingar har då en plats i argumentationen.25  På de 
ställen i uppsatsen där gällande rätt utreds används en rättsdogmatisk metod, 
med den innebörd som ovan angetts.  

1.5 Material 
Mängden domar som behandlar samtycke till våld och sex inom en påstådd 
BDSM-relation är begränsad. Inget publicerat avgörande finns från Högsta 
domstolen. Då syftet inte är att beskriva gällande rätt utgör dock domar från 
de lägre instanserna ett lika givande material som domar från Högsta dom-
stolen. Således utgör tingsrätts- och hovrättsdomar grunden för diskursana-
lysen. Domarna har hittats genom sökning på Infotorg och Zeteo med 
sökord såsom ”BDSM”, ”dominanssex”, ”rollspel” och ”våldssex”. Urvalet 
av domarna är gjord utifrån två faktorer.  Dels finns det i domarna, enligt 
min tolkning, ett påstående om att våldet eller den sexuella handlingen har 
utövats inom ramen för en BDSM-relation, dels har domstolen prövat om 
det finns ett giltigt samtycke till våldet eller den sexuella handlingen. Som 
tidigare nämnts utesluts domar som behandlar våldtäkt mot barn. Då ut-
gångspunkten är att sexualitet är en social konstruktion och således ett för-
änderligt fenomen utgår analysen endast från domar som är relativt nya. 
Sökningarna i rättsfallsdatabaserna har därför gjorts från och med år 2004 
och framåt, för att spegla en tioårsperiod. Den äldsta domen i diskursana-
lysen är dock från år 2007.  
     Materialet utgörs av 23 tingsrätts- och hovrättsdomar från år 2007 fram 
till idag. Då det centrala för analysen är domstolarnas resonemang beträf-
fande förekomsten av ett giltigt samtycke består urvalet både av friande och 
fällande domar. De 23 domarna består av 14 rättsfall. Med rättsfall avses 
tingsrättens och hovrättens prövningar av det specifika fallet. Vissa rättsfall 
består endast av en dom. I vissa fall beror det på att fallet endast har prövats 
av tingsrätten, i andra fall på att hovrättens dom har utelämnats då resone-
mangen i domskälen är begränsade. Av de 23 domarna avser 12 domar åta-
lade våldsbrott och 10 domar åtalade sexualbrott. I en dom avser åtalet både 
vålds- och sexualbrott. Ett av rättsfallen avser ett åtalat mord, i vilket det 
utreds om målsäganden har avlidit genom en olyckshändelse. Bedömningen 
av om dödandet har skett genom en olyckshändelse belyser domstolens syn 
på offrets inställning till det initiala våldet, varför jag analyserar rättsfallet 
                                                
23 Sandgren, Claes (2005): ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?” I: Tidsskrift for Rettsvitenskap 
s. 649-650. 
24 Peczenik (1990) s. 145-146. 
25 Sandgren, Claes (2005): ”Är rättsdogmatiken dogmatisk?” I: Tidsskrift for Rettsvitenskap 
s. 650-652. 
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trots att det inte avser en åtalad misshandel. Rättsfallet är inordnat under 
kategorin ”våldsbrott”. 
     Den straffrättsliga behandlingen av BDSM är begränsad. I förarbeten, 
praxis och doktrin behandlas såväl samtycke till våld som samtyckets bety-
delse vid sexualbrott. Samtycke till våld som sker inom en påstådd sexuell 
kontext är dock inte lika utförligt behandlat.  Diskursanalytiska angreppssätt 
är desto ovanligare.  Urvalet av material som används i de mer deskriptiva, 
rättsdogmatiska, avsnitten har gjorts utifrån hur väl det skrivs om samtycke, 
misshandel och våldtäkt - i förening eller separat - på ett sätt som kan appli-
ceras på BDSM-relationer. Material från andra discipliner än juridik, såsom 
sociologi och psykologi, har använts för att skapa en bredare förståelse för 
ämnet. Samtycke, särskilt avseende sexualbrott, är ett aktuellt område som 
flitigt debatteras. Urvalet av materialet är dock gjord så att det ska spegla de 
lege lata. Som tidigare nämnts är utgångspunkten att sexualitet är ett förän-
derligt fenomen, varför diskursanalysen endast baseras på domar som är 
relativt nya. Detta för att spegla vilken syn på våld och sexualitet som idag 
råder i domstolarna. Det är därför motiverat att även i de rättsdogmatiska 
delarna använda relativt nytt material som anspelar på att spegla just de lege 
lata.  

1.6 Terminologi  

1.6.1 Han, hon, hen 
Genomgående i uppsatsen används pronomen hen för att ersätta pronomen 
han och hon. Användning av hen kan enligt Språkrådet göras dels om köns-
tillhörigheten är okänd, oviktig eller ska otydliggöras, dels för att undgå att 
dela upp mottagarna efter könstillhörighet. Normkritiska intentioner är 
många gånger bakgrunden till det sistnämnda användningsområdet.26 Hen 
förekommer inte i Svenska Akademins ordlista och är således inte ett ord 
som med självklarhet tillhör det svenska språket. Samtidigt erkänner Språk-
rådet, som är Sveriges officiella språkvårdsorgan, hen som ett ord. Till detta 
bör tilläggas att det i doktrin förekommer publicerat material där hen an-
vänds som pronomen.27 Språk är föränderliga och användningen av ord kan 
leda till dess etablering. Pronomen hen är ett ord som jag tror kommer att bli 
en naturlig del av det svenska språket och således lämpligt att använda i 
uppsatsen.  
     Språkrådet rekommenderar att hen böjs hen, hen, hens – istället för hon, 
henne, hennes.28  
     I uppsatsen används pronomen hen primärt för att underlätta skrivandet. I 
situationer när det är okänt eller oviktigt om han eller hon åsyftas är det 
smidigare att skriva hen istället för ”han eller hon”. Samtidigt kan använd-
ningen av pronomen hen bidra till att sprida det ideologiska ställningstagan-

                                                
26 http://www.sprakradet.se/1950 
27 Se Schultz, Mårten (2013): ”Några frågor i kommersiell skadeståndsrätt” I: Svensk Jurist-
tidning s. 1017- 1031 och Mellqvist, Mikael (2013): ” Om tro, tyckande och vetande. 
Högsta domstolens värdering av utsagor” I: Svensk Juristtidning s. 753-778. 
28 http://www.sprakradet.se/1950 
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det att uppdelningen i könstillhörigheter inte är självklar. Materialet i dis-
kursanalysen består av domar, i vilka domstolarna har tilldelat rättssubjek-
ten juridiska kön. Då diskursanalysen innehåller en stor mängd citat använ-
der jag just i analysen av domarna inte pronomen hen. En sammanblandning 
av de två olika ”systemen” riskerar att leda till en oklar analys.  

1.6.2 BDSM 

1.6.2.1 BDSM som begrepp 
BDSM används som samlingsbegrepp för bondage och disciplin, dominans 
och underkastelse samt sadism och masochism. Det gemensamma målet 
med de olika utövningarna är att deltagarna ska finna sexuellt välbefinnande 
genom olika former av maktutbyten.29 Det är dock problematiskt att defini-
era begreppet utifrån de praktiker som inryms, då BDSM är ett instabilt fe-
nomen.30 En BDSM-utövare gav följande svar när hen ombads definiera 
utövningen: ”It´s not something I would care to define in less than several 
thousand words…nor is it something I pretend to 100 percent underst-
and.”31 
     Beskrivningen av de olika inriktningarna inom BDSM som görs nedan 
måste alltså läsas med viss försiktighet. Presentationen utgår främst från 
information utgiven av RFSL32, vilket betyder att det är RFSL:s syn på 
BDSM som förmedlas. Beskrivningen av BDSM är således inte ut-
tömmande, utan syftar till att ge läsaren en översiktlig förståelse för det vaga 
samlingsbegreppet BDSM.  
 

1.6.2.2 Bondage och disciplin 
Att frivilligt bli begränsad i sin rörelsefrihet, som är det centrala för bon-
dage, kan ge en känsla av njutning och frihet. Att inte kunna tillfredsställa 
sina egna behov och att vara utlämnad till någon annans vilja är två centrala 
element inom bondage. Bondage kan i många fall innebära en konkret form 
av underordning och lydnad.33 
     Begränsningen av rörelsefriheten kan ske rent fysiskt genom handbojor 
och rep, eller mentalt genom kommandon. Den fysiska begränsningen av 
rörelsefriheten kan också innebära att sinnen begränsas, med hjälp av exem-
pelvis ögonbindel och öronproppar. 
    Disciplin innebär en styrning och kontroll av olika beteenden. Bestraff-
ning och belöning används ofta som redskap. För den som utövar discipli-
nen kan det ge en känsla av kontroll och ansvar för en annan individ. För 
den som disciplinen utövas mot handlar det om att visa fullständig tillit och 
att släppa kontrollen över sig själv. Rollspel används inte sällan för att skapa 

                                                
29 BDSM och fetischism. Så funkar det. (2008) s. 2. 
30 Wegerstad, Linnéa (2012): ”Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social 
adekvans” I: Juridisk Publikation s. 241. 
31 Taylor, Gary W och Ussher, Jane M (2001): ”Making Sense of S&M: A Discourse Ana-
lytic Account” I: Sexualities vol. 4 nr. 3 s. 302. 
32 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 
33 BDSM och fetischism. Så funkar det. (2008) s. 6. 
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en miljö som framhäver behovet av disciplin och uppfostran.34 
 

1.6.2.3 Undergivenhet och dominans 
Undergivenhet är det svenska ordet för ”submission”, vilket utgör S:et i 
BDSM. Genom att vara underställd någon annan genom psykisk och/eller 
fysisk kontroll kan undergivenhet uppnås. Någon måste kontrollera den un-
dergivna, varför undergivenhet utövas tillsammans med en eller flera domi-
nanta personer.35 Genom fysisk dominans begränsar den dominanta den 
undergivnes rörelsefrihet. Psykisk dominans kan uppnås genom att den un-
dergivna exempelvis inte får titta den dominante i ögonen.36  
     Parterna kommer i vissa fall överens om olika beteenden och tilltal som 
markerar undergivenhet. Variationen är oändlig, men den dominerande per-
sonen kan exempelvis kräva att bli kallad Master eller Mistress. Undergi-
venhet och dominans kan vara en livsstil som präglar ett förhållande, eller 
något som bara utövas vid särskilda överenskomna tillfällen.37 
     De som agerar undergivna upplever ibland en känsla av frihet, då de 
slipper att ta beslut och ansvar själva.38 Samtidigt kan den dominante ges en 
känsla av kontroll och maktfullkomlighet. Många gånger vill både den do-
minante och den undergivne uppnå en känsla av att den dominante faktiskt 
är maktfullkomlig. Denna hierarkiska uppdelning bygger dock på en över-
enskommelse mellan parterna.39 
 

1.6.2.4 Sadism och masochism 
Sadomasochism används ibland som synonym till det nyare begreppet 
BDSM, trots att det endast är de två sista bokstäverna i BDSM som avser 
sadomasochism. Ordet började användas under slutet av 1800-talet för att 
beskriva de som njöt av allt från psykisk dominans till att ge eller ta emot 
smärta. Idag används ordet för att känneteckna njutning av att i sexuella 
sammanhang ömsesidigt utbyta smärta.40 Sadism innebär att njuta sexuellt 
av att utsätta andra för fysisk och/eller psykisk smärta. Masochism betyder 
istället att njuta sexuellt av att utsättas för smärta och/eller förödmjukelse. 
Begreppen sadism och masochism förknippas ofta med varandra, varför 
termen sadomasochism används.41 Att ge eller ta emot smärta hör ofta ihop 
med rollerna som den undergivne och dominante. Smärta kan användas för 
att förstärka njutningen och upphetsningen av den sexuella relationen. I 
andra fall är det endast den fysiska upplevelsen som är central.42 
     En studie baserad på intervjuer med 24 personer som definierade sig som 
utövare av S&M (sadomasochism) publicerades år 2001. Deltagarna var 
tvungna att under de senaste sex månaderna ha utövat S&M regelbundet för 
                                                
34 BDSM och fetischism. Så funkar det. (2008) s. 9. 
35 Ibid. s. 12. 
36 Ibid. s. 10. 
37 Ibid. s. 12. 
38 Ibid. s. 12. 
39 Ibid. s. 10. 
40 Ibid. s. 14. 
41 Bäsén och Långström (2006) s. 150. 
42 BDSM och fetischism. Så funkar det. (2008) s. 14. 
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att klassificeras som S&M-utövare.43 Genom intervjuerna framträdde fyra 
diskurser beträffande hur deltagarna definierade S&M. Alla deltagarna 
gjorde en tydlig skillnad mellan deras egna sexuella aktiviteter, som ofta 
innebar smärta, från de som sker mot någons vilja. För många var det viktigt 
att diskutera gränser och använda stoppord. Deltagare som gick över grän-
sen kategoriserades som farliga och marginaliserades. Enligt studien ver-
kade dock vissa anhängare ha en mer komplicerad relation till begreppet 
samtycke än andra. En anhängare sa, något oroad, att samtycke är ”the price 
you have to pay…it´s pragmatic…it´s easier for me to have the kind of sex I 
want on the SM scene than to find it through rape”44. Den andra framträ-
dande diskursen var den ojämna fördelningen av makt. Hur maktutövningen 
skedde varierade, men psykiska och fysiska stimuleringar var centrala. Den 
tredje diskursen som tydligt framträdde var sexuell upphetsning. Vid defi-
nitionen av S&M var sexuell upphetsning centralt. Den sista diskursen som 
framträdde vid deltagarnas definiering av S&M var betydelsen av ömsesidig 
definition av S&M. Denna diskurs belyser den subjektiva faktorn vid tolk-
ning av beteenden.45      
     Fram till den 1 januari år 2009 var sadomasochism klassificerat som en 
sjukdom i Socialstyrelsens diagnossystem ICD-10-SE. Regeringen gav So-
cialstyrelsen i uppdrag år 2008 att göra en översyn av sjukdomsklassifikat-
ionen avseende just sadomasochism. 46  I motion 2008/09:So329-
Sadomasochism som sjukdom, som riksdagen tillkännagav som sin mening, 
framgår det att myndigheter och lagar inte bör fördöma vuxna individer som 
frivilligt väljer att utöva BDSM. Genom att sadomasochism var klassificerat 
som en psykisk sjukdom ansåg riksdagen att Socialstyrelsen bidrog till att 
stigmatisera och befästa fördomar. Vissa former av masochism och sadism 
är dock fortfarande sjukdomsklassificerade i det amerikanska psykiatriska 
samfundets klassifikationssystem, DSM-5. Sjukdomsklassificeringarna be-
nämns ”sexual masochism disorder” och ”sexual sadism disorder”. Genom 
uppdateringen av klassifikationssystemet som skedde år 2013 infördes dock 
ordet ”disorder” för att markera att all utövning av sadomasochism inte 
längre är sjukdomsförklarad.47  
     Psykisk masochism används ibland för att beskriva olika former av 
självdestruktivitet. Sexuell masochism och psykisk masochism har dock inte 
mycket gemensamt.48 En vetenskaplig undersökning angående deltagande i 
BDSM publicerades i ”The Journal of Sexual Medicine” år 2008. Undersök-
ningen gjordes i Australien och var baserad på svar från 20 000 slumpvalda 
personer i åldrarna 16-59 år. Frågan som deltagarna skulle besvara, via tele-
fon, var om de det senast året hade utövat BDSM. Resultatet visade att 1,7 
% av deltagarna hade deltagit i BDSM under det senaste året. Studien visade 
att det inte var mer sannolikt att de som hade deltagit i BDSM hade utsatts 
för sexuellt tvång tidigare i livet eller att de var mer ångestfyllda än befolk-

                                                
43 Taylor, Gary W och Ussher, Jane M (2001): ”Making Sense of S&M: A Discourse Ana-
lytic Account” I: Sexualities vol. 4 nr. 3 s. 296. 
44 Ibid. s. 298. 
45 Ibid. s. 300-301. 
46 Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU13 s. 106.	  
47 http://www.dsm5.org/Documents/Paraphilic%20Disorders%20Fact%20Sheet.pdf 
48 Bäsén och Långström (2006) s. 151.  
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ningen i stort. Tvärtom visade studien att en signifikant lägre andel av män-
nen som utövade BDSM mådde psykiskt dåligt än den övriga befolk-
ningen.49  

1.6.2.5 Säkerhet 
För att kunna kommunicera utanför sina roller är det vanligt att olika säker-
hetsord används. Ett exempel på säkerhetsord är trafikljusets färger. Grönt 
signalerar att den andra ska fortsätta, gult betyder att de ska ta det lugnare 
och rött innebär att de omedelbart ska sluta. RFSL menar att det är viktigt 
att säkerheten inte tas för given. De uppmanar parterna till att medvetet 
prata om den och anser att parterna måste komma överens om säkerhetsord i 
förväg.50  

1.7 Sexualitet – det teoretiska ramverket 
För att skapa en bredare förståelse av en diskursanalys är det värdefullt att 
använda flera perspektiv. Den teoretiska ramen måste dock vara samman-
hängande.51 Uppsatsens teoretiska ramverk utgörs av teorier om sexualitet 
som en social konstruktion. Dessa teorier har en poststrukturalistisk ut-
gångspunkt, vilket även är grunden för diskursanalysen.52 Således genom-
syrar den poststrukturalistiska grundsynen hela uppsatsen.  
     Sexualitet bör enligt Foucault inte beskrivas som en omedgörlig drift. 
Istället är sexualitet ett ställe där maktrelationer trängs. Maktrelationer mel-
lan män och kvinnor, unga och gamla, präster och lekmän, en stat och dess 
befolkning.53 Foucault skriver: 
 

”»Sexualitet» är det namn man kan ge ett historiskt mönster: inte någon underlig-
gande verklighet som man skulle ha svårt att få grepp om, utan ett stort nätverk på 
ytan, där stimuleringen av kropparna, intensifieringen av lustupplevelserna, eggel-
sen till tal, förvärvandet av kunskaper, förstärkning av kontrollerna och motståndet 
länkas samman med varandra i enlighet med några stora vetande- och maktstrate-
gier.”54 

 
Vissa föreställningar om sexualitet är så djupt förankrade i den väster-
ländska kulturen att de sällan ifrågasätts. Ett sådant axiom är enligt kultur-
antropolog Gayle Rubin sexuell essentialism. Sexuell essentialism betecknar 
grundsynen att sexualitet är en naturkraft som existerar oberoende av den 
sociala kontexten och historiens gång. Sexualitet är enligt denna syn en 
egenskap som en individ föds med. Rubin vänder sig mot denna uppfattning 
och menar att sexualitet är socialt konstruerad. Exempelvis är homosexua-

                                                
49 Grulich, Andrew E et al. (2008): ”Demographic and Psychosocial Features of Partici-
pants in Bondage and Discipline, “Sadomasochism” or Dominance and Submission 
(BDSM): Data from a National Survey” I: The Journal of Sexual Medicine vol. 5 nr.7 s. 
1660–1668. 
50 BDSM och fetischism. Så funkar det. (2008) s. 18. 
51 Jörgensen Winther och Phillips (2000) s. 10. 
52 Se Burr (1995) s. 54 och Ambjörnsson (2012) s. 45. 
53 Foucault (2009) s. 112. 
54 Ibid. s. 114.	  
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litet, som vi känner till det idag, en modern företeelse.55 Först under 1800-
talet gavs homosexuella en personlighet med ett förflutet. Tidigare utgjorde 
visserligen sodomi ett brott, men gärningen sågs endast som en handling. 
Under 1800-talet gavs utövarna en personlighet vars sexualitet genomsyrade 
hela deras person.56 Den strikta uppdelningen mellan heterosexuella och 
homosexuella hade inte tidigare funnits.57        
     Det konstruktivistiska grundantagandet innebär att sexualitet inte är bio-
logiskt bestämt, utan konstruerad i samhället genom den historiska utveckl-
ingen. Detta betyder inte att biologiska faktorer inte är förutsättningar för 
sexualitet. Det betyder endast att mänsklig sexualitet inte kan förstås i rent 
biologiska termer.58 Biologiska förutsättningar kan begränsa sexualiteten, 
men inte orsaka sexualitetens mönster.59 På samma sätt som att hunger-
känslor i magen inte säger något om mångfalden i matlagning säger den 
sexuella driften inget närmare om sexualitet. Rubin menar att sexualitet är 
en produkt som mänskligheten har skapat, så som dieter, transportsätt och 
regler om ”vett och etikett”. Hen påstår att det är omöjligt att på ett klarsynt 
sätt se på sexualitet om utgångspunkten är att sexualitet endast styrs av bio-
logiska faktorer och inte är formad av sociala konstruktioner. 60  
     Sexualiteten har varit, och är, en viktig politisk, ekonomisk och moralisk 
fråga i västvärlden. I den ekonomiska utvecklingens, hygienens och säker-
hetens namn har västvärlden från 1800-talet och framåt blivit mer och mer 
upptagen av invånarnas sexualliv.61 Dagens rådande syn på sexualitet är 
även påverkad av borgarklassens strävan under 1800-talet att skapa en 
”klasskropp”. Kroppen identifierades med könet och sexualitetsmönstret 
anordnades för att garantera kroppens styrka och varaktighet. Läroverkspoj-
ken riskerade sin intellektuella kapacitet och i sin tur att förse sin släkt med 
en sund avkomma genom att onanera.62 En stark oro fanns beträffande vilka 
risker icke-äktenskapligt sex och sex mellan personer av samma kön kunde 
medföra. Hygien och moral var två ledord vid skapandet av ”klass-
kroppen”.63  
     Dagens syn på sexualitet är även starkt påverkad av den medicinska och 
psykologiska diskursen. Under 1800-talet växte, som ovan nämnts, tanken 
att människan har ett biologiskt ansvar sig stark. Medicinska och rättsliga 
kontroller av ”perversiteter” gjordes för att skydda rasens fortlevnad. Olika 
sjukdomar, fysiska som psykiska, ansågs kunna producera en pervers indi-
vid. En pervers individ skapade i sin tur en klen avkomma. Denna syn 
                                                
55 Rubin, Gayle S (1993): ”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the  
Politics of Sexuality” I: The Lesbian and Gay Studies Reader (red. Abelove, Henry et al.), 
Routledge, London/New York s. 9-10. 
56 Foucault (2009) s. 64. 
57 Rosenberg (2002) s. 31. 
58 Rubin, Gayle S (1993): ”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the  
Politics of Sexuality” I: The Lesbian and Gay Studies Reader (red. Abelove, Henry et al.), 
Routledge, London/New York s. 10. 
59 Weeks (2003) s. 18. 
60 Rubin, Gayle S (1993): ”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the  
Politics of Sexuality” I: The Lesbian and Gay Studies Reader (red. Abelove, Henry et al.), 
Routledge, London/New York s. 10. 
61 Weeks (2003) s. 32. 
62 Foucault (2009) s. 126. 
63 Weeks (2003) s. 35.	  
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spreds sig från den medicinska diskursen till det övriga samhället.64 Genom 
att de medicinska och psykiatriska vetenskaperna fick makt över sexuali-
teten låg fokus inte längre på omaka par, utan på opassande former av begär. 
Sexuella aktiviteter så som transsexualitet, fetischism, sadism och masoch-
ism ansågs i västvärlden utgöra symptom på mental och emotionell under-
utveckling.65 Diskursen kring den perversa individen medförde att innebör-
den av begreppet sexualitet utvidgades. Samtidigt förstärktes synen av vad 
som ansågs vara ”normal” sexualitet - nämligen den heterosexuella relation-
en.66 Det normsystem som idag råder där ett visst heterosexuellt liv ses som 
det naturliga och mest åtråvärda sättet att leva kan förstås genom begreppet 
heteronormativitet.67 I avsnitt 4.3.2 Den heteronormativa sexualiteten ut-
vecklas innebörden av detta begrepp. 

1.8 Disposition  
Uppsatsen rättsliga ramverk presenteras i kapitel 2 Samtyckets betydelse vid 
vålds- respektive sexualbrott genom att frågan ”Vilken rättslig betydelse har 
samtycke vid vålds- och sexualbrott?” besvaras.  
     I kapitel 3 Våldsbrottens våld och kapitel 4 Sexualbrottens sexualitet 
presenteras sedan de utmärkande dragen för vad som utgör straffrättsligt 
våld respektive vad som gör sexualbrotten sexuella. Således besvaras frågan 
”Vad utgör våld respektive sexualitet enligt svensk straffrätt?”. Syftet med 
kapitlen är att de ska utgöra måttstockar för vad som i juridisk mening anses 
vara sexuellt respektive vad som i juridisk mening anses vara våld. Båda ka-
pitlen utgör utgångspunkter för analysen i kapitel 6 Normer och värderingar 
om våld och sexualitet, där de iakttagna diskurserna analyseras utifrån vil-
ken syn på våld och sexualitet som kommer till uttryck.  
     Uppsatsens centrala delar består av kapitel 5 Rättsliga konstruktioner av 
BDSM-relationer och kapitel 6 Normer och värderingar om våld och sexua-
litet. I kapitel 5 undersöks hur ett giltigt samtycke till våld respektive sex 
konstrueras i rättstillämpningen. I kapitlet analyseras domarna på textnivå. 
Ordval, meningsbyggnader och andra språkliga iakttagelser identifieras och 
analyseras för att synliggöra vilka normer och värderingar som kommer till 
uttryck. I detta kapitel presenteras således de diskurser som återfinns i do-
marna. I kapitel 6 analyseras sedan dessa diskurser i ljuset av de utmärkande 
dragen avseende våld och sexualitet, som presenteras i kapitel 3 och 4, för 
att besvara frågan ”Vilka normer och värderingar om våld och sexualitet 
kommer till uttryck genom konstruktioner av BDSM-relationer i rättstill-
lämpningen?”. 

                                                
64 Foucault (2009) s. 124. 
65 Rubin, Gayle S (1993): ”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the  
Politics of Sexuality” I: The Lesbian and Gay Studies Reader (red. Abelove, Henry et al.), 
Routledge, London/New York s. 12. 
66 Weeks (2003) s. 71. 
67 Ambjörnsson (2012) s. 52. 
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2 Samtyckets betydelse vid 
vålds- respektive sexualbrott 

2.1 Introduktion 
Samtycke är, liksom många andra begrepp i straffrätten, ett normativt be-
grepp. Mot bakgrund av samtyckets normativa karaktär går det i straffrätts-
liga diskussioner inte att nå fram till en ”sanning” om vad ett samtycke 
egentligen utgörs av eller hur det ska manifesteras. Istället är det givande att 
diskutera vad som bör räknas som ett giltigt samtycke. Hur denna slutsats 
nås påverkas dels av vilka normativa teorier som våra argument byggs upp 
av, dels av vilken roll i samhället som vi anser att straffrätten bör ha.68  
     Kapitlets första två avsnitt är utformade utifrån hur ett giltigt samtycke 
avseende misshandel och sexuella handlingar är konstruerat enligt gällande 
rätt, och gör inte anspråk på att diskutera hur en samtyckesreglering bör 
vara utformad. I kapitlets tredje avsnitt problematiserar jag dock kring det 
autonoma rättssubjektet som straffrätten utgår från, för att belysa olika teo-
rier som kan användas vid argumentation om hur straffrätten bör vara ut-
formad. Avslutningsvis görs en internationell utblick beträffande samtycke 
till BDSM, med utgångspunkt i en dom från Europadomstolen.  

2.2 Samtyckets betydelse vid våldsbrott 
Med begreppet våld avses, som tidigare nämnts, de gärningar som är krimi-
naliserade genom 3 kap. 5 och 6 §§ BrB. Således misshandelsbrotten. Vid 
samtycke till misshandel är bestämmelsen om samtycke som ansvarsfrihets-
grund i 24 kap. 7 § BrB central. Kapitlet behandlar endast bestämmelsens 
tillämpning vid misshandel, även om den kan appliceras vid andra typer av 
brott. Som tidigare redogjorts för lyder samtyckesbestämmelsen i 24 kap. 7 
§ BrB enligt följande: 
 

”En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör 
brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den 
medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig.” 

  

2.2.1 Syftet med ansvarsfrihet 
Samtyckesbestämmelsen (24 kap. 7 § BrB) infördes i svensk rätt år 1994. 
Tidigare fanns ingen lagreglering som reglerade samtyckets ansvarsbefri-
ande verkan, dock fanns en oskriven regel som innebar att samtycke ibland 

                                                
68 Asp (2010) s. 103. 
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friade från ansvar.69 24 kap. 7 § BrB utgör en kodifiering av vad som vid 
tidpunkten för dess införande ansågs vara gällande rätt.70 
     Tanken bakom samtyckesregleringen är att en individ bör, i en inte obe-
tydlig omfattning, kunna tillåtas att förfoga över sina egna intressen. Den 
romerskrättsliga regeln ”volenti non fit iniuria”, det vill säga den samtyck-
ande sker ingen orätt, utgör grunden för samtyckesregleringen. Intresset av 
personlig frihet anses i vissa fall väga tyngre än andra skyddsvärda intres-
sen. Avstår en individ från vissa sådana intressen har staten inte längre nå-
gon anledning att skydda individen.71 Med skyddsvärt intresse avses de in-
tressen som skyddas av strafflagstiftningen.72 

2.2.2 Innebörden av ansvarsfrihet 
För att en gärning ska anses vara ett brott måste både rekvisiten för en otillå-
ten gärning (gärningsrekvisiten) och rekvisiten för personligt ansvar (an-
svarsrekvisiten) vara uppfyllda. Dessa två grupper kan i sin tur delas upp i 
vardera två undergrupper. Att en gärning är otillåten innebär dels att rekvisi-
ten i straffbudet är uppfyllda, dels att det inte föreligger någon rättfärdi-
gande omständighet. Att personligt ansvar föreligger betyder dels att det 
allmänna skuldkravet är uppfylld, dels att det inte föreligger någon ursäk-
tande omständighet.73  
     Förekomsten av en rättfärdigande omständighet medför att gärningsrek-
visiten inte är uppfyllda, och således att någon otillåten gärning inte existe-
rar. De rättfärdigande omständigheterna kan alltså neutralisera ett faktiskt 
straffhot. En intresseavvägning görs inte i varje enskilt fall, utan lagstiftaren 
har angivit hur den ska göras genom att i lag fastslå vilka de rättfärdigande 
omständigheterna är. Samtycke från den mot vilken en gärning är riktad kan 
i vissa fall utgöra en sådan rättfärdigande omständighet och medför då att 
någon otillåten gärning inte föreligger.74  
     För att garantera att den som avger samtycket verkligen avsäger sig in-
tresset räcker det dock inte att någon endast säger ”ja” eller ”nej”. En be-
dömning av om samtycket ska tillmätas rättslig betydelse eller ej måste gö-
ras.75 Garantier finns för att försöka säkerställa att den enskilda individen 
verkligen har gett upp det specifika skyddsvärda intresset.76 Vilka krav som 
ställs för att ett samtycke ska vara rättsligt giltigt redogörs för nedan.             
     Bedömningen av om ett samtycke ska medföra ansvarsbefriande verkan 
görs i två steg. Först prövas om ett giltigt samtycke i rättslig mening har 
lämnats, sedan görs en bedömning av om gärningen som samtycket avser är 
försvarlig. 
 

                                                
69 Prop. 1993/94:130 s. 38. 
70 Holmqvist et al. Del II (2013) BrB 24:7 s. 7. 
71 SOU 1988:7 s. 99.	  
72 Asp at el. (2013) s. 40. 
73 Ibid. s. 59. 
74 Ibid. s. 208. 
75 SOU 1988:7 s. 108. 
76 Prop. 1993/94:130 s. 39. 
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2.2.3 Den rättsliga prövningen av ett giltigt 
samtycke 

2.2.3.1 Förutsättningar för ett giltigt samtycke 
Nedan presenteras de ovan nämnda kriterierna vars syfte är att säkerställa att 
den enskilde individen har lämnat ett giltigt samtycke, som innebär ett avsä-
gande av det specifika skyddsvärda intresset.  
     För att ett giltigt samtycke ska föreligga måste den utsatte ha samtyckt 
till gärningen. Samtycket som den utsatte ger måste dock inte ha manifeste-
rats genom något visst viljeuttryck. Det avgörande är om gärningen faktiskt 
har godkänts. Ett inre samtycke, det vill säga ett samtycke som inte har ma-
nifesterats för omvärlden, är därför tillräckligt. Detta kan medföra svårig-
heter ur bevissynpunkt. Vidare måste samtycket vara begränsat i någon form 
och kan alltså inte vara generellt. Prövningen av samtyckets omfång kan i 
vissa fall leda till bedömningsproblem.  Exempelvis kan problem uppstå vid 
bedömningen av hur mycket våld ett samtycke avser eller om samtycket 
avser person A, men att en förväxling sker och det i själva verket är person 
B som slår. Att genom ett samtycke godta en risk innebär inte automatiskt 
ett godtagande av en plausibel följd. Endast den risk som är typisk för situ-
ationen omfattas.77  
     Samtycket måste därutöver föreligga vid tidpunkten för gärningen, och 
under hela dess utförande. Ett giltigt samtycke måste när som helst kunna 
återkallas och kan inte lämnas i efterhand.78 
     Den som lämnar samtycket måste vidare vara behörig att förfoga över 
intresset som samtycket avser. Vad gäller brotten mot person kan i princip 
ingen besluta åt någon annan.79  
    Ett fjärde krav som uppställs för att samtycket ska anses vara giltigt är att 
den som lämnar samtycket måste vara kapabel att förstå innebörden av 
samtycket. Personen måste ha viss mognad och en någorlunda korrekt verk-
lighetsuppfattning. Någon åldersgräns finns dock inte. Vid varje enskilt fall 
måste en prövning ske beträffande om personen har förmåga att göra en 
rationell bedömning i den specifika situationen.80  
     Samtycket måste därutöver lämnas frivilligt och under insikt om rele-
vanta förhållanden. Att samtycket ska lämnas frivilligt betyder att samtyck-
et inte får lämnas under tvång, vare sig fysiskt eller psykiskt. Även om en 
annan person än den som får samtycket utövar tvånget är samtycket ogiltigt. 
Kravet på insikt om relevanta förhållanden medför att något samtycke inte 
föreligger om villfarelse eller okunnighet om relevanta förhållanden är för 
handen. Enligt förarbetena till 24 kap. 7 § BrB omfattas inte hypotetiskt 
samtycke, men det är inte uteslutet att ett sådant samtycke kan leda till an-
svarsfrihet. Ett hypotetiskt samtycke innebär att ett samtycke skulle lämnats 

                                                
77 Holmqvist et al. Del II (2013) BrB 24:7 s. 4. 
78 SOU 1988:7 s. 107. 
79 Ibid. s. 105. 
80 Ibid. s. 105.	  
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om personen hade inblick i de rätta förhållandena.81 Kravet på frivillighet 
och insikt leder inte sällan till svåra bedömningar.82 
     Avslutningsvis måste samtycket vara allvarligt menat. Samtycket kan 
inte vara lämnat som exempelvis ett skämt. Även om ett giltigt samtycke 
inte föreligger i ett sådant fall kan uppsåtsproblematik uppstå om gärnings-
mannen tror att hen agerar utifrån ett giltigt samtycke.83   
 

2.2.3.2 Försvarlighetsbedömningen  
Ett giltigt samtycke har inte en obegränsad räckvidd. Gärningen, som sam-
tycket avser, måste anses vara försvarlig. Vid bedömningen av om en gär-
ning anses vara försvarlig ska skadan, kränkningen eller den fara som gär-
ningen medför, dess syfte och övriga omständigheter beaktas. Försvarlig-
hetsbedömningen utgör inte ett tungt vägande rekvisit, då principen att indi-
viden själv måste få bestämma över sin person och egendom är stark. Vid 
allvarligare våldsbrott, som dödande och misshandel som inte är ringa, får 
rekvisitet dock större betydelse.84   
     Samtyckesbestämmelsen främsta tillämpningsområde är brotten mot per-
son, och då primärt brotten mot liv och hälsa. Att lagstiftaren anser att en 
person är behörig att förfoga över sin kropp medför dock inte att ett sam-
tycke till en gärning som återfinns i 3 kap. BrB alltid är ansvarsbefriande. 
Ett samtycke kan aldrig utesluta ansvar för någon som har berövat annan 
livet, då gärningen anses vara oförsvarlig. Samtycke som ansvarsfrihets-
grund saknar således betydelse vid mord (3 kap. 1 § BrB), dråp (3 kap. 2 § 
BrB) och vållande till annans död (3 kap. 7 § BrB). Förekomsten av ett sam-
tycke kan dock påverka gärningens straffvärde.85  
     Samtycke som ansvarsfrihetsgrund får istället större betydelse vid miss-
handelsbrotten.86 Att tillfoga någon, som har lämnat ett samtycke, smärta 
eller ringa kroppsskada är som regel inte straffbart. Vid allvarligare miss-
handelsbrott medför dock samtycke som huvudregel inte ansvarsfrihet. I 
undantagsfall kan samtycke till kroppsskada som inte är ringa i vissa fall 
medföra ansvarsfrihet om omständigheterna är sådana att ansvarsfrihet bör 
följa av samtycket. Sammanfattningsvis medför samtycke till ringa miss-
handel ansvarsfrihet, men samtycke till misshandel av allvarligare form 
medför inte ansvarsfrihet.87 En absolut gränsdragning mellan ringa miss-
handel och misshandel av normalgraden har lagstiftaren dock inte velat 
göra.88 Vid uppsåtligt tillfogande av ringa kroppsskada eller sjukdom bör, 
enligt Asp et al., någon etisk bedömning eller annan sådan värdering inte 
göras, oavsett om misshandeln rubriceras som ringa eller av normalgraden. 
Detta då det finns behov av en relativt enkel regel vid uppsåtligt orsakande 
av sådana skador (exempelvis tatuering), även om gärningen skulle vara 
                                                
81 SOU 1988:7 s. 106. 
82 Asp et al. (2013) s. 230. 
83 SOU 1988:7 s. 106. 
84 Holmqvist et al. Del II (2013) BrB 24:7 s. 7. 
85 Prop. 1993/94:130 s. 38. 
86 Med misshandelsbrott avses de kriminaliserade gärningarna som återfinns i 3 kap. 5 och 
6 §§ BrB. 
87 Prop. 1993/94:130 s. 38. 
88 Ibid. s. 43. 



 26 

svår att försvara ur etiskt synpunkt.89 Som exempel på en gärning som kan 
vara svår att försvara ur etisk synpunkt nämner lagstiftaren sadism.90 Vid 
misshandel av normalgraden som inte består av ringa kroppsskada eller 
sjukdom är det svårare att avgöra vilken relevans samtycket får. Vikt bör 
läggas vid gärningens syfte. Samtycke till grov misshandel (3 kap. 6 § BrB) 
medför dock aldrig ansvarsfrihet. Det är enligt lagstiftaren svårt att hitta en 
gärning som skulle rubriceras som grov misshandel, och som skulle ha ett så 
beaktansvärt intresse att ett samtycke skulle leda till ansvarsfrihet.91   

2.2.4 Social adekvans 
Inom lek och idrott, samt hälsa och sjukvård, accepteras våld av rättsstaten 
som inte skulle tillåtas i andra sammanhang. Inom exempelvis ishockey är 
våld, avsiktligt eller oavsiktligt, ofrånkomligt och i boxning utgör våldet i 
princip själva sporten. Ansvarsfrihet följer inte av samtyckesbestämmelsen, 
då deltagarna generellt sett inte kan anses ha samtyckt till misshandeln i det 
specifika fallet. Lagstiftaren menar dock att de som deltar i den specifika 
sporten är medvetna om skaderisken. Det är mot denna bakgrund inte lämp-
ligt eller möjligt att använda samtyckesbestämmelsen i ovan nämnda situat-
ioner. 92 Ansvarsfrihet följer istället av den oskrivna, allmänna principen, 
om social adekvans. Genom principen begränsas straffrättsliga ingripanden 
mot gärningar som är rättsstridiga, men som det skulle framstå som orimligt 
att ingripa mot.93 Lagstiftaren anser att utövning av organiserad sport gene-
rellt sett värderas högre än intresset av att skydda individer mot personska-
dor. Vidare anser lagstiftaren att det är orimligt att straffrättsligt ansvar ska 
följa av medicinska ingripanden där det inte är möjligt att inhämta sam-
tycke.94 
     Principen om social adekvans berörs inte i de domar som behandlas i 
uppsatsen. Doktorand Linnéa Wegerstad presenterar en intressant koppling 
mellan BDSM och social adekvans i artikeln ”Befriar leken från ansvar? 
Om BDSM, samtycke och social adekvans”95. BDSM skulle kunna ses som 
en ”lek” med en eller flera personer, där samtycke inte ges till en specifik 
handling utan till ”lek” under en viss tidsrymd och inom vissa ramar. Även 
om deltagarna har diskuterat inom vilka gränser BDSM-utövningen ska 
hålla sig inom måste de inte ha diskuterat samtycke till de enskilda hand-
lingarna. Det är alltså inte osannolikt att samtycke ges till ett risktagande 
som deltagarna inte är medvetna om. Ansvarsfrihet skulle då kunna följa av 
reglerna om social adekvans. Tillämpningen av reglerna om social adekvans 
skulle kunna leda till ansvarsfrihet för misshandel som är allvarligare än 
misshandel av normalgraden, vilket inte är möjligt vid tillämpning av sam-
tyckesbestämmelsen. Frågan är dock om BDSM kan anses vara ett område 

                                                
89 Asp et al. (2013) s. 234. 
90 SOU 1988:7 s. 101. 
91 Ibid. s. 101. 
92 Prop. 1993/94:130 s. 41. 
93 Asp et al. (2013) s. 254. 
94 SOU 1988:7 s. 138. 
95 Wegerstad, Linnéa (2012): ”Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social 
adekvans”. I: Juridisk Publikation s. 239-261. 
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som karaktäriseras av regelöverträdelser som är allmänt godtagbara i sam-
hället, och därför ska omfattas av reglerna om social adekvans. Som We-
gerstad påpekar leder detta till frågan hur lagstiftaren når slutsatsen att sport 
ska värderas som något positivt och hur lagstiftaren skulle göra motsvarande 
bedömning av BDSM. Kärnan i dessa frågor är vilken diskurs som inklude-
ras i rätten, och vilka som utesluts. Vad anses som sunt och normalt, och 
som därför ska vara straffritt?96  

2.3 Samtyckets betydelse vid sexualbrott 
Sexualbrotten i 6 kap. BrB är konstruerade så att 24 kap. 7 § BrB inte är 
tillämplig. För vissa av sexualbrotten är dock en avsaknad av samtycke en 
förutsättning för att brott ska föreligga, vilket tolkningsvis framgår av defi-
nitionerna.97 Våldtäkt och sexuellt tvång (6 kap. 1 och 2 §§) förutsätter en 
avsaknad av samtycke. Vid sexuellt ofredande (6 kap.10 § 2 st.) påverkar 
förekomsten av ett samtycke bedömningen av om gärningen är ägnad att 
kränka personens sexuella integritet eller ej. Beträffande andra sexualbrott, 
så som exempelvis våldtäkt som begås genom otillbörligt utnyttjande av en 
individ i en särskilt utsatt situation (6 kap. 1 § 2 st.) och sexualbrott mot 
barn (6 kap. 4-6, 8-10 a §§), saknar dock samtycke betydelse för om ett brott 
ska anses föreligga. En person som befinner sig i en särskilt utsatt situation 
saknar förmåga att värna om sin sexuella integritet, varför samtycke inte 
friar från ansvar.98 Beträffande barn är lagstiftarens utgångspunkt att indivi-
der under 15 år saknar förmåga att samtycka till sexuella handlingar.99 
     Diskussioner har förts om våldtäktsbestämmelsen ska bli samtyckesbase-
rad. I Prop. 2012/13:111 - En skärpt sexualbrottslagstiftning behandlas frå-
gan om våldtäktsbestämmelsen ska konstrueras med bristande samtycke 
som grundrekvisit. Mot bakgrund av utredningen intar regeringen stånd-
punkten att våldtäktsbrottet inte bör konstrueras på ett sådant sätt.100 Utred-
ningen är omfattande och dess innehåll ligger utanför uppsatsens syfte, var-
för den inte presenteras. Jag vill dock lyfta fram vilken betydelse samtycke 
har i den rådande regleringen, där våldtäktsbestämmelsen bygger på tvång 
och situationer av utnyttjande. Enligt lagförslaget är det inte motsägelsefullt 
att lagstiftningen är uppbyggd kring omständigheter vars förekomst innebär 
en avsaknad av samtycke och samtidigt hävda att det är samtycket som är 
huvudfrågan i bedömningen.101 I doktrin råder det stor enighet om att offrets 
samtycke ska vägas in i bedömningen av om tvång har förekommit. Även i 
Högsta domstolens praxis beträffande våldtäktsmål är offrets samtycke 
centralt i prövningen.102 Trots att legalitetsprincipen begränsar tolkningen av 

                                                
96	  Wegerstad, Linnéa (2012): ”Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social 
adekvans”. I: Juridisk Publikation s. 260-261.	  
97 Prop. 1993/94:130 s. 40. 
98 Prop. 2012/13:111 s. 28. 
99 Prop. 2004/05:45 s. 67 
100 Prop. 2012/13:111 s. 18. 
101 Ibid. s. 19.  
102 Andersson (2004) s. 67. 



 28 

lagtext tycks det alltså råda enighet i förarbete, praxis och doktrin beträf-
fande samtyckets centrala betydelse i våldtäktsbestämmelsen.103 
     Skillnaden mellan samtyckets betydelse vid våldtäktsmål och som an-
svarsfrihetsgrund enligt 24 kap. 7 § BrB är att enligt den senare så medför 
förekomsten av ett samtycke att en rättsstridig gärning blir rättsenlig. Ett 
samtycke i våldtäktsmål används istället vid tolkning av tvångrekvisitet och 
medför att en gärning inte är rättsstridig.104 Enligt professor emeritus i 
straffrätt Nils Jareborg kan förekomsten av ett samtycke utesluta att rekvisi-
tet tvång föreligger.105 Andersson menar att eftersom våldtäktsbestämmel-
sen är utformad utifrån en ömsesidig sexuell relation innebär frånvaron av 
tvång att handlingen betraktas som en ömsesidig. Domstolarna tycks i våld-
täktsmål utgå från att samtycke till sexuell samvaro föreligger, om inte nå-
got som tyder på motsatsen framkommer. Gärningspersonens tvång är spe-
gelbilden av offrets icke-samtycke.106  
     Enligt Jareborg ska de principer som följer av 24 kap. 7 § BrB inte till-
lämpas lika strikt när samtycket utgör en del av tolkningen av ett rekvisit. 
Kravet på ett samtyckes giltighet vid tolkning av tvångsrekvisitet i våld-
täktsbestämmelsen är därför troligtvis inte lika högt ställt som i 24 kap. 7 § 
BrB.107 
     Som tidigare nämnts fritar ett samtycke från ansvar enligt 24 kap. 7 § 
BrB, trots att det inte på något sätt har kommit till uttryck. Ett så kallat inre 
samtycke är således tillräckligt som ansvarsfrihetsgrund. Professor i straff-
rätt Petter Asp menar att det inte är självklart att ett inre samtycke ska kunna 
frita från ansvar vad gäller sexualbrotten. Hen anser dock att i frånvaro av 
uttalanden som tyder på motsatsen får det presumeras att ett inre samtycke 
kan fria från ansvar även beträffande sexualbrotten.108 Då det övergripande 
skyddsvärda intresset vad gäller sexualbrotten är intresset av självbestäm-
mande vänder sig Asp mot att ett inre samtycke ska kunna frita från straff-
rättsligt ansvar. Föreligger endast ett inre samtycke menar Asp att ett beak-
tansvärt intresseintrång har skett, då den utsattas autonomi inte har beaktats 
i tillräckligt stor utsträckning.109  

2.4 Den autonoma individen  
Utgångspunkten för ett samtyckes giltighet, både avseende våldsbrott och 
sexualbrott, är att samtycket ska vara frivilligt lämnat. Enligt förarbetena till 
24 kap. 7 § BrB ska personen som lämnar samtycket dessutom förstå inne-
börden av samtycket och vara insatt i relevanta förhållanden.110 Även om 
kraven avseende giltigheten av ett samtycke vid ett sexualbrott eventuell är 
lägre ställda än de som uppställs i 24 kap. 7 § BrB, är ovan nämnda krav av 

                                                
103 Andersson (2004) s. 67. 
104 Ibid. s. 68-69. 
105 Jareborg (2001) s. 285. 
106 Andersson (2004) s. 70. 
107 Jareborg (2001) s. 285. 
108 Asp (2010) s. 117. 
109 Ibid. s. 120. 
110 SOU 1988:7 s. 105-106. 
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betydelse även avseende sexualbrotten.111 Det rättssubjekt som domstolarna 
utgår från tycks vara ett autonomt och rationellt subjekt som agerar obero-
ende av sin omvärld. Straffrätten tar i regel inte hänsyn till strukturella 
maktfaktorer, utan individperspektivet är dominerande.112 Frågan är dock 
vad begreppet frivillighet mer konkret innebär. Asp menar att det är märk-
värdigt lite diskuterat vad begreppet faktiskt betyder.113 
     Judith Butler114 frågar sig om samtycke är ett uttryck för vår frihet, eller 
om det är en diskurs som bekräftar vår ofrihet.115 Även om vi i vissa fall, till 
och med oftast, gör medvetna val betyder det inte att vi är individer med full 
självinsikt som gör fullständigt fria val. Butler frågar sig om avsaknad av 
full insikt faktiskt är en del av processen att säga ”ja”. Butler menar att vi 
aldrig är fullt medvetna och inte heller tillräcklig kompetenta för att kunna 
förutse effekterna av allt vårt handlande. Vi kan omöjligt överblicka alla 
framtida konsekvenser av våra val. Många gånger är vi öppna inför en fram-
tid som vi fullt ut inte kan kontrollera, även om vi försöker att forma den så 
gott vi kan.116 Om världen var ett resultat av vår fria vilja skulle vi vara 
lockade att förstöra de delar av världen som vi inte själva valt. Det tycks 
dock vara så att vi inte kan överleva utan de relationer som vi inte själva 
valt. Vi har inte valt den populationen vi lever i, inte heller våra föräldrar 
eller den miljö vi växt upp i. Den grundläggande stommen i samhället som 
vi lever i har vi inte samtyckt till, och den är i sig likgiltig inför vårt sam-
tycke. Det är möjligen skuldkänslor som gör att vi inser att vi inte kan över-
leva utan de relationer som vi inte valt själva.117 Om skuld leder till att vi 
håller fast även i de relationer som vi inte själva har valt, så att de som är 
beroende av oss i sin tur kan fortsätta att bära upp oss, menar Butler att:  
 

”we are finally creatures of life, including creatures of passion, who need what we 
cannot fully understand or choose, and whose sexual and emotional lives are mar-
ked from the start from this being bound up with one another with unknowing and 
necessity.”118 

 
Stora likheter finns således mellan Butlers och Foucaults teorier, som pre-
senteras i avsnitt 1.7 Sexualitet – det teoretiska ramverket. Foucault utgår 
från att individer inte är autonoma och självstyrande. Istället använder 
Foucault begreppet subjektpositioner för att tydliggöra att individer och or-
ganisationer till stor del är skapade av de rådande diskurserna.119 Butlers 
teorier om ett rent samtycke och den eventuellt ofria individen står i mot-
satsförhållande till den svenska straffrättsliga lagstiftningen. De två olika 
perspektiven återkommer jag till i analysen. Det bör dock noteras att ett av-

                                                
111 Asp (2010) s. 82 och s. 121 ff. 
112 Andersson, Ulrika (2011): “Våld mot kvinnor i straffrätten. Utsatta individer i strukturell 
och diskursiv belysning” I: På vei: Kjønn og rett i Norden. (red.: Svensson, Eva-Maria et 
al.) Makadam förlag, Göteborg s. 421. 
113 Asp (2010) s. 93. 
114 Amerikansk professor i retorik och litteraturvetenskap. 
115 Butler, Judith (2011): ”Sexual Consent: Some Thoughts on Psychoanalysis and Law” I: 
Columbia Journal of Gender & Law vol. 21 nr. 2 s. 8. 
116 Ibid. s. 23-24. 
117 Ibid s. 26-27. 
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119 Bergström och Boréus (2012) s. 361. 
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steg från det rådande individperspektivet, så att straffrättslig hänsyn tas till 
beroenden på individuella och strukturella plan, skulle innebära ett para-
digmskifte.120 

2.5 Samtycke till BDSM i ett internationellt 
perspektiv 

I målet Case of Laskey and others v. The United Kingdom121 prövar Europa-
domstolen rätten att utöva BDSM. Europadomstolens prövningar av BDSM-
utövning är begränsade. Rättsfallet är valt då det tydliggör Europadomsto-
lens rättsliga hantering av BDSM. Dessutom synliggör den ursprungliga 
domen från Storbritannien normer och värderingar kring våld och sexualitet. 
Prövningen i rättsfallet görs utifrån art. 8 EKMR, som reglerar rätten till 
privatliv. Enligt art 8.2 EKMR får en offentlig myndighet inte inskränka 
rätten till privatliv annat än med stöd av lag. Inskränkningen får endast ske 
om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens 
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 
förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral 
eller för andra personers fri- och rättigheter. Utgångspunkten är att stater 
endast får ingripa med lagstiftning som rör rätten till privatliv för att skydda 
minderåriga och andra som befinner sig i beroendeställning eller inte kan 
fatta beslut i full frihet. Lagstiftning får även användas för att beivra 
tvång.122 
     Bakgrunden till målet Case of Laskey and others v. The United Kingdom 
är en dom från House of Lords i Storbritannien, R v. Brown, där Mr Laskey, 
Mr Jaggard, Mr Brown och ett flertal andra män bland annat dömts för 
misshandel.123 Genom en rutinutredning hade polisen hittat ett flertal video-
filmer som visade omkring 45 homosexuella män som utövade våld mot 
varandra inom ramen för påstådda sadomasochistiska relationer. Videofil-
merna var inspelade under en tioårsperiod. De sadomasochistiska handling-
arna inkluderade bland annat misshandel av könsorganen med varmt vax, 
fiskkrokar och nålar samt slag mot kroppen med bara händer och olika red-
skap. Det förekom även märkning av huden vilket ledde till blodflöde och 
ärr. Inget våld ledde dock till infektioner, permanenta skador eller behov av 
att uppsöka läkarvård. Aktiviteterna utövades privat och alla deltagarna hade 
samtyckt till våldet. Särskilda kodord användes för att säkerställa att våldet 
utövades på ett kontrollerat sätt. Med hjälp av videokameror dokumentera-
des aktiviteterna och filmerna distribuerades sedan till medlemmarna i 
gruppen.  
     Enligt engelsk rätt kan samtycke till våld som inte orsakar någon egentlig 
kroppsskada leda till att en brottslig gärning inte föreligger. Även samtycke 
till vissa former av misshandel som leder till allvarliga kroppsskador kan 

                                                
120 Asp (2010) s. 105. 
121 Laskey and others v. the United Kingdom, application no. 21627/93; 21628/93; 
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leda till frikännande domar om våldet utövats inom vissa lagliga aktiviteter. 
Medicinska ingrepp, omskärelse, tatuering och våldsamma sporter är exem-
pel på sådana aktiviteter.124 Tre av de fem domarna i House of Lords som 
dömde i målet ansåg att det inte var möjligt att samtycka till det våld som 
hade utövats. De tre klagande dömdes till fängelsestraff från två år och nio 
månader till fyra år och sex månader. Domstolen påpekar att gärningarna 
hade behandlats likadant om de hade utövats av heterosexuella eller bisexu-
ella personer. Även om den engelska rätten tillhör rättsfamiljen Common 
law är den syn på sexualitet och våld som kommer till uttryck minst lika 
intressant som om den skulle tillhört en annan rättsfamilj.  
     Lord Templeman, i majoritet, skriver att det våld som utövas i sado-
masochistiska relationer innebär ett överseende av grymhet och en förned-
ring av offren. Sådant våld är farligt och oförutsebart. I domen skriver hen: 
”I am not prepared to invent a defence of consent of sado-masochistic en-
counters which breed and glorify cruelty.”125 Vidare skriver domaren att: 
”Society is entitled and bound to protect itself against a cult of violence. 
Pleasure derived from the infliction of pain is an evil thing. Cruelty is unci-
vilised.”126 Rättens syn på smärta är problematisk. Upplevelse av smärta är 
individuellt och varierar beroende på den sociala kontext i vilken smärtan 
tillfogas.127 Jag återkommer till problematiken kring bedömning av smärta i 
avsnitt 3.2.3 Smärta.  De tilltalade framför i målet att lagen inte ska straffa 
handlingar som utövas frivilligt med syfte att uppnå sexuell tillfredsställelse. 
Lord Templeman menar att detta argument skulle kunna ha bäring, om sa-
domasochism endast handlar om sex. Nu rör sig sadomasochism enligt Lord 
Templeman om våld, och argumentet saknar därför bäring. Lord Jauncey of 
Tullichettle anser att domstolen måste beakta det allmänna intresset och på 
den grunden inte godta samtycke till sadomasochism. Hen menar att det 
troligtvis finns andra utövare av sadomasochism som inte är lika ansvarsta-
gande som de tilltalade och som inte har ett utvecklat system för kontroll. 
Lord Jauncey of Tullichettle framför vidare att det var ren tur i kombination 
med gott omdöme som ledde till att ”all the rather curious activities”128 
inte ledde till allvarliga skador.  
     Europadomstolen fastslår i domen att stater har en stor tolkningsmarginal 
(”margin of appreciation”) vad gäller möjligheten att skydda medborgarna 
från risken att utsättas för allvarliga fysiska skador. Staterna har en obestrid-
lig rätt att reglera aktiviteter som innefattar våldsutövning. Detta oavsett om 
aktiviteterna sker inom frivilliga sexuella utövningar eller ej. Domen från 
the House of Lords strider såldes inte mot art.8 EKMR.129 Våldsanvänd-
ningen är således central i målet, och inte den sexuella utövningen som så-
dan. Fallet skiljer sig därför från fallet Norris v. Ireland där Europadomsto-
len fastslår att kriminaliseringen av vissa homosexuella akter i Irland stred 
mot art. 8 EKMR.130 
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127 Beckmann (2009) s. 60. 
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Beträffande den engelska rättstillämpningen är en efterföljande dom till må-
let R v. Brown intressant. Den efterföljande domen är visserligen skriven av 
Court of Appeal, som var en instansordning lägre än House of Lords, men 
utgör likväl en intressant dom avseende synen på våld och sexualitet. I rätts-
fallet, R v. Wilson, står en man åtalad för misshandel efter att ha ristat in 
sina initialer med en varm kniv på sin frus skinkor, men frikänns av Court of 
Appeal. Fallet kom till polisens kännedom efter anmälan från läkaren som 
behandlade kvinnan efter att såret hade infekterats. Domstolen fäster vikt 
vid att kvinnan samtyckt till misshandeln och den påpekar att inristningen i 
skinkan troligtvis inte var farligare eller mer smärtsam än tatuering. Frivil-
liga aktiviteter mellan hustru och man som utövas i hemmet är enligt dom-
stolen inte lämpade för straffrättsliga utredningar, eller åtal.131  
     Det är tveksamt om domstolens påstående att prövningen i fallet R v. 
Brown inte påverkades av att de tilltalade var homosexuella män är korrekt. 
Det bör poängteras att inristningen i kvinnans skinka i mål R v. Wilson ledde 
till allvarligare skador än de som var uppe för prövning i målet R v. Brown. 
Domstolen tycks vara färgad av en heteronormativ syn. Våld som utövas 
inom ramen för frivilliga sexuella relationer mellan man och hustru i hem-
met är enligt Court of Appeal något som rättsordningen inte ska styra. Våld 
som utövas frivilligt i en sexuell kontext mellan flera homosexuella män är 
däremot nästintill något ondskefullt som glorifierar grymhet och våld, vilket 
domstolen måste ingripa mot. Även Lord Jauncey of Tullichettle´s uttalande 
att sadomasochism inte handlar om sex, utan om våld, tydliggör den hetero-
normativa utgångspunkten.  
 

                                                
131 R v. Wilson [1996] 3 Weekly Law Reports, at 125. 
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3 Våldsbrottens våld 

3.1 Introduktion  
Syftet med detta kapitel är att det ska utgöra en måttstock, vilken används 
som utgångspunkt i analysen i kapitel 6 Normer och värderingar om våld 
och sexualitet. Syftet med kapitlet är således att undersöka vad som utgör 
våld i straffrättslig mening. Med våld avses de gärningar som kriminaliseras 
genom misshandelsbestämmelserna (3 kap. 5 och 6 §§ BrB). Undersökning-
en tar sin utgångspunkt i vad som utgör misshandelsbrottens skyddsintres-
sen.  
     Mängden förarbeten och doktrin som behandlar våldsbrottens skyddsin-
tressen är mer begränsad i omfång och innehåll, jämfört med motsvarande 
behandling av sexualbrotten. För att skapa en djupare förståelse för miss-
handelsbrotten kompletteras förarbeten, praxis och doktrin med litteratur 
som behandlar psykologiska aspekter.  
     Kapitlet inleds med ett resonemang om vad som utgör våld i ett större 
perspektiv, för att sedan fokusera på vad som är relevant våld enligt miss-
handelsbestämmelserna i brottsbalken. Centralt i redogörelsen är det våld 
som kriminaliseras genom 3 kap. 5 § BrB. Det våld som är kriminaliserat i 
bestämmelsen är den lägsta graden av våld som lagstiftaren anser ska utgör 
straffbar misshandel. Bestämmelsen utgör således en skiljelinje och belyser 
vilka grundläggande moment som lagstiftaren anser att en handling måste 
innehålla för att den ska utgöra våld. I de BDSM-fall som analyseras längre 
fram i uppsatsen är det dessutom främst misshandel av normalgraden som 
aktualiseras vid samtyckesbedömningarna. De gränsdragande rekvisiten 
mellan misshandel av normalgraden och de grövre fallen presenteras kort 
för att tydliggöra var gränsen för misshandel av normalgraden går. Syftet är 
således inte att ge en uttömmande presentation avseende de grövre fallen av 
misshandel. Då det centrala i kapitlet är att undersöka vad som utgör våld i 
straffrättslig mening utelämnas frågor rörande uppsåt. Avslutningsvis förs 
en diskussion beträffande om en åtskillnad mellan våld och sex bör göras. 
 

3.2 Vad är våld? 

3.2.1 Olika former av våld 
Centralt vid misshandel är att fysiskt våld utövas mot en annan individ, vil-
ket innebär ett ingrepp i annan individs fysiska integritet.132 Frågan är då 
vad våld egentligen är. Psykolog Per Isdal menar att våld är ”varje handling 
riktad mot en annan person, som att genom denna handling skadar, smär-
tar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja 

                                                
132 Prop. 2009/10:147 s. 8. 
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eller avstå från att göra något den vill”133. Hens definition av våld inklude-
rar såväl psykiskt och fysiskt våld, som materiellt våld. Att endast fokusera 
på fysiska handlingar är bristfälligt och begränsande, menar Isdal. Våldet 
reduceras då till fysiska handlingar, vilket innebär att andra icke-fysiska sätt 
att skada andra på utesluts.134 Isdal menar att en vanlig uppfattning är att 
man kan skilja mellan dåligt våld, från våld som inte är fullt så dåligt. Det 
våld som vi inte uppfattar som lika dåligt benämns inte som våld, utan som 
något annat. En förälder som bestraffar sitt barn vill sällan medge att hand-
lingen har utgjort en våldshandling. Istället används ord som dask eller be-
straffning. Att istället betrakta allt våld som våld kan underlätta ett synliggö-
rande av viktiga sidor av mänskligt umgänge och maktbruk.135 
     Med Isdals breda definition av våld går det att påstå att många av de kri-
minaliserade handlingarna som återfinns i brottsbalken avser att skydda mot 
våld. Se exempelvis sexualbrotten i 6 kap., våldsbrotten i 3 kap. och skade-
görelse i 12 kap. BrB. Av intresse för denna studie är dock vad som anses 
utgöra våld i fysisk mening, således våld enligt 3 kap. BrB. Det går att ar-
gumentera för att även sexualbrott utgör våld i fysisk mening. I detta kapitel 
undersöks dock vad som är straffrättsligt våld utifrån misshandelsbestäm-
melserna.  

3.2.2 Våld enligt 3 kap. 5 och 6 §§ BrB 
Misshandelsbrotten i 3 kap. BrB är indelade i tre nivåer. Normalgraden och 
de ringa fallen är reglerade i 3 kap. 5 § och de grova fallen behandlas i 3 
kap. 6 §. Sedan år 2010 är det grova brottet uppdelat i två kategorier, grov 
respektive synnerligen grov misshandel. Centralt för kriminaliseringen av 
olika former av misshandel är att den avser att skydda mot ingrepp i enskil-
das fysiska integritet. Ju allvarligare ingreppet anses vara, desto strängare 
bestraffas det.136 Lagstiftaren poängterar dock att psykiska påfrestningar inte 
är ovanliga effekter av våldsbrott.137 
     Genom 3 kap. 5 § BrB kriminaliseras en gärning där en person ”tillfogar 
annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller 
henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd”. Detta utgör normalgra-
den av misshandel. Lagstiftaren har i lagtexten inte velat ange vilka tillvä-
gagångssätt för att skada någon som kan utgöra misshandel, då variationen 
är stor. Istället är lagtexten uppbyggd kring vad som är resultatet av gär-
ningen. Misshandel kan exempelvis ske med eller utan vapen och tillhyg-
gen, genom yttre våld, skrämsel, men också genom vissa former av underlå-
tenhet om underlåtenheten är straffbar.138  
     Med kroppsskada avses bland annat typiska skador som sår och svullna-
der, men också funktionsrubbningar så som förlamning eller skador på syn 
och hörsel. Även andra former av skada, som exempelvis att raka av en per-
son håret, kan omfattas av begreppet kroppsskada. Begreppet sjukdom inne-

                                                
133 Isdal (2001) s. 34. 
134 Ibid. s. 33. 
135 Ibid. s. 42. 
136 Prop. 2009/10:147 s. 8-9. 
137 Ibid. s. 10.	  
138 Holmqvist et al. Del I (2013) BrB 3:5 s. 3. 
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fattar, utöver fysisk sjukdom, psykisk sjukdom och psykisk invaliditet. Psy-
kisk chock kan också omfattas. Kroppskada och sjukdom måste inte med-
föra någon smärta. För att en smärta skall omfattas av misshandelsbestäm-
melsen ska det vara fråga om ett fysiskt lidande som inte är alltför obetyd-
ligt. Kroppsligt obehag, exempelvis genom störande ljud, omfattas alltså 
inte av bestämmelsen. Med ”vanmakt eller något annat sådant tillstånd” 
avses exempelvis fullständig eller partiell förlamning. Även bedövning av 
någon annans kropp omfattas.139  
     Lagtexten preciserar inte vad som utgör ringa misshandel. I ett antal av-
göranden från Högsta domstolen har dock gränsdragningen mellan miss-
handel av normalgraden och ringa misshandel preciserats. Ett knytnävsslag 
mot ansikte som föranledde ett tre centimeter långt sår som var tvunget att 
sys ihop ansågs i NJA 1996 s. 782 vara ringa misshandel då slaget hade för-
anletts av provokation och skadorna var av lindrig karaktär. I NJA 1967 s. 
237 ansågs dock ett knytnävsslag mot ansiktet som orsakade ett sår som 
syddes ihop med tre stygn vara misshandel av normalgraden, då slaget var 
oprovocerat. Högsta domstolen ansåg i NJA 2003 s. 537 att en mamma som 
med ett köksredskap hade slagit sin son på rumpan och låren med blåmärke, 
rodnad och smärta som följd hade gjort sig skyldig till ringa misshandel. Av 
betydelse var att slaget var en engångsföreteelse och att mamman befann sig 
i en pressad situation. 
     Andra former av kroppsförnärmelser, än att tillfoga någon kroppsskada, 
sjukdom eller smärta, som att exempelvis knuffa någon i ett dike eller hälla 
vatten över någon, anses inte utgöra misshandel. I vissa fall kan sådana gär-
ningar föranleda ansvar enligt bestämmelsen om ofredande (4 kap. 7 § BrB). 
Vissa former av förolämpningar kan utgöras av kroppsförnärmelser, som att 
exempelvis spotta på någon. Om en sådan handling inte är helt oväsentlig 
kan bestämmelserna om ofredande eller förolämpning (4 kap. 7 §, 5 kap. 3 § 
BrB) aktualiseras.140  
     Vid bedömning av om en misshandel ska anses vara grov eller ej ska 
samtliga omständigheter vid brottet beaktas. Enligt 3 kap. 6 § 1 st. ska det 
vid bedömningen särskilt beaktas om ”gärningen var livsfarlig eller om 
gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom 
eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet”. Svår kroppsskada kan 
bestå av förlust av tal, syn eller hörsel eller svårt lyte. Att gärningsmannen 
har visat särskild hänsynslöshet eller råhet föreligger om misshandeln har 
varit oprovocerad, långvarig eller om den har riktats mot en skyddslös per-
son. Bedömningen av om en person anses vara skyddslös görs utifrån offrets 
allmänna möjlighet att försvara sig samt om offret misshandlats av flera 
personer.141  
     Enligt andra stycket i bestämmelsen ska en misshandel anses vara syn-
nerligen grov om ”kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsa-
kat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hän-
synslöshet”. Avgörande vid bedömningen är om gärningen medfört en svår 

                                                
139 Holmqvist et al. Del I (2013) BrB 3:5 s. 3. 
140 Ibid. s. 7. 
141 Prop. 2009/10:147 s. 18. 
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bestående kroppsskada eller om misshandeln medfört kraftig och långvarig 
smärta och/eller starkt dödsångest.142 

3.2.3 Smärta 
En faktor som påverkar bedömningen av om en handling ska anses utgöra 
misshandel eller ej är den smärta som följer av handlingen. Smärtan måste 
bestå av fysiskt lidande som inte är alltför obetydligt för att omfattas av 
misshandelsbestämmelsen.143 För att förstå innebörden av misshandelsbrott-
tens skyddsintressen anser jag att det är värdefullt att undersöka vad smärta 
är. Vid en studie av BDSM blir begreppet smärta särskilt problematiskt då 
utövarna många gånger vill uppnå njutning genom smärta. En konflikt kan 
uppstå då den smärta som vissa BDSM-utövare vill uppnå är något som lag-
stiftaren avser att skydda individer från. För att förstå den sociala konstrukt-
ionen av BDSM krävs därför en närmare undersökning av begreppet 
smärta.144 
     Vissa anser att smärta är något som ska undvikas till varje pris. Smärta 
reduceras då till en effekt - en varningssignal till kroppen. Genom detta syn-
sätt begränsas smärta till att utgöra en unik kvalité som endast varierar i 
intensitet. Tanken att individer frivilligt vill utsätta sig för smärta kan ur 
detta perspektiv upplevas som ologiskt och stötande. Smärta är dock be-
teckningen på en kategori av komplexa upplevelser. Enligt psykolog Ronald 
Melzack är smärta endast en språklig etikettering av en oändlig mängd upp-
levelser. Enligt Melzack kan smärta uppdelas i tre kategorier: den senso-
riska upplevelsen (exempelvis tillfälligt, tryckande, värmande) den emotion-
ella upplevelsen (spänning, rädsla etcetera) och den subjektiva utvärdering-
en av upplevelsen. Smärta är ur detta perspektiv inget som objektivt kan 
kvantifieras. Melzack menar att ”pain may be defined in terms of a multidi-
mensional space comprising several sensory and affective dimensions”145. 
Bedömningen av upplevelsen av smärta, i exempelvis en BDSM-relation, 
måste därför göras utifrån den kontext som smärtan upplevs i. Samma skada 
kan leda till olika former av smärta för olika personer, och även till olika 
former av smärta för samma person vid olika tidpunkter. Upplevelsen av 
smärta varierar bland annat beroende på vilken kulturell betydelse smärta 
har, vilket påverkas av psykologiska faktorer.146 En deltagare i en undersök-
ning om BDSM har sagt:  
 

”…you know, she could, she will accept more pain if she´s tied up than if not, like, 
you know, she has her mind set for that and then I build up slowly and pace it. Then 
she´s able to ”take” harder blows, which before she wouldn´t be able to do,…”147 

 
Den psykologiska påverkan på upplevelsen av smärta vid utövning av 
BDSM tycks vara stor. Konsten att uthärda smärta och omvandla den till en 
njutning är inte något som endast görs inom BDSM. Inom extremsporter, 
                                                
142 Prop. 2009/10:147 s. 18. 
143 Holmqvist et al. Del I (2013) BrB 3:5 s. 2. 
144 Beckmann (2009) s. 54. 
145 Ibid. s. 55. 
146 Ibid. s. 55. 
147 Ibid. s. 58. 
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fitness- och skönhetssektorn, det militära och inte minst inom religiösa 
sammanhang utövar människor smärtkontroll. Att rättsligt försöka mäta 
smärta utan kunskap om den kontextuella betydelsen och individens upple-
velse av smärtan kan leda till begränsade och felaktiga bedömningar.148 

3.3 Uppdelningen mellan våld och sex 
Avslutningsvis är frågan vad som skiljer våld i fysisk mening från sex. Cat-
harine MacKinnon, professor i juridik, anser att det är problematiskt att 
skilja de två begreppen åt. MacKinnon ifrågasätter synen att det inte anses 
vara sexuellt när en man slår en kvinna, så länge mannen använder knytnä-
varna. Kärnan i MacKinnons resonemang är att det är felaktigt att benämna 
olika former av våld mot kvinnor som våld, och inte som sexuella uttryck. 
Ur detta perspektiv handlar även kvinnomisshandel om sexualitet. Hen po-
ängterar att denna ståndpunkt inte endast baseras på att en stor del av all 
misshandel av kvinnor som görs av män sker i sovrummet, med inte sällan 
sexuell svartsjuka som motiv.149 Även enligt Sexualbrottsutredningens be-
tänkande, som presenteras i SOU 1976:9 - Sexuella övergrepp. Förslag till 
ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott avgivet av sex-
ualbrottsutredningen, tycks rena fysiska våldshandlingar kunna vara sexu-
ella. Det framgår att ”straffbara handlingar såsom misshandel eller mord 
kan, när de begås, i det enskilda fallet framstå som utslag av en sjukligt in-
riktad sexualdrift”.150 Kommittén anser dock att det eventuella sexuella 
momentet i dessa fall inte ska ha någon betydelse för bedömningen av vål-
det.151  
     För att inte riskera att sammanblanda samlag och flirt med våldtäkt och 
sexuella trakasserier menar MacKinnon att vi endast väljer att benämna de 
sistnämnda företeelserna som våld. Hen påstår att det är det manliga per-
spektivet som har varit likställt med det som uppfattats som neutralt och 
objektivt. Vidare menar MacKinnon att det ur ett manligt perspektiv går att 
dra en gräns mellan våldtäkt och samlag samt sexuella trakasserier och flirt. 
Ur ett kvinnligt perspektiv menar MacKinnon att det normala inte står i 
motsatsförhållande till det som uppfattas som övergrepp, utan att även den 
sexualitet som uppfattas som normal kan utgöra övergrepp. Ur vems per-
spektiv dras gränsen mellan våld och sexualitet? MacKinnon menar att våld-
täktsbestämmelsen definieras utifrån vad män tror utgör ett övergrepp, och 
således vad de uppfattar som det centrala i sex. Våldtäktsbrottet, som foku-
serar på penetration, är således en manlig förståelse för vad som utgör ett 
sexuellt övergrepp. Att skilja samlag från våldtäkt går således inte.152 
MacKinnon menar att om den roll som våld spelar i vanlig sexualitet inte 

                                                
148 Beckmann (2009) s. 61. 
149 MacKinnon, Catharine A (2009): ”Sex och våld: Ett perspektiv” I: Texter i samtida 
politisk teori (red. Beckman, Ludvig et al.) Liber, Malmö s. 148. 
150 SOU 1976:9 s. 27. 
151 Ibid. s. 27. 
152 MacKinnon, Catharine A (2009): ”Sex och våld: Ett perspektiv” I: Texter i samtida 
politisk teori (red. Beckman, Ludvig et al.) Liber, Malmö s. 143-144. 
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lyfts fram går det inte att komma åt problematiken kring sexuella över-
grepp.153  

3.4 Avslutande kommentarer  
Det bakomliggande syftet till kriminaliseringen av våldsbrott är att skydda 
individer från ingrepp i deras fysiska integritet. 154 Ju allvarligare kropps-
skada, sjukdom och/eller smärta som intrånget leder till, desto större anses 
intrånget i den fysiska integriteten vara. Ur detta perspektiv kan våld således 
anses vara ett ingrepp som sker genom orsakande av kroppsskada, sjukdom 
och/eller smärta i en annan persons fysiska integritet. Skillnaden är stor vad 
gäller behandlingen i förarbeten och doktrin avseende vad som utgör vålds- 
respektive sexualbrottens skyddsintressen. Se kapitel 4 Sexualbrottens sexu-
alitet för vidare läsning om bland annat sexualbrottens skyddsintressen. De 
ingående resonemangen kring vad som utgör sexualbrottens skyddsintressen 
lyser med sin frånvaro avseende våldsbrotten. Det tycks anses vara mer 
självklart varför våldsbrott är kriminaliserade, jämfört med sexualbrott. Li-
kaså tycks det vara mer självklart vad som utgör våld enligt misshandelsbe-
stämmelserna jämfört med vad som utgör en sexuell handling enligt 6 kap. 1 
§ BrB. Våldsbrottens skyddsintressen tycks vara så tydliga och avgränsade 
att något utrymme för olika tolkningar och värderingar knappt finns.  
 
 

                                                
153 MacKinnon, Catharine A (2009): ”Sex och våld: Ett perspektiv” I: Texter i samtida 
politisk teori (red. Beckman, Ludvig et al.) Liber, Malmö s. 144-145. 
154 Prop. 2009/10:147 s. 8. 
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4 Sexualbrottens sexualitet 

4.1 Introduktion 
Syftet med kapitlet är att det ska utgöra en måttstock för vad som i juridisk 
mening anses vara sexuellt. Liksom föregående kapitel används denna mått-
stock som utgångspunkt i kapitel 6 Normer och värderingar om våld och 
sexualitet, där de diskurser som framträder i domarna analyseras utifrån 
vilken syn på våld och sexualitet som synliggörs. 
     Att undersöka vad som gör sexualbrotten sexuella är ett stort ämne som 
lämpar sig för en diskursanalys i sig. I kapitlet utgår jag därför från förarbe-
ten och doktrin som redan har behandlat ämnet. Urvalet av material är base-
rat dels på hur väl resonemangen kring sexualbrottens sexualitet förs, dels 
på hur nytt materialet är. Sexualitet är ett föränderligt begrepp, varför det 
material som används är relativt nytt. Då detta kapitel utgör en måttstock vid 
analysen av diskurserna är det därutöver motiverat att endast använda 
material som anspelar på att spegla de lege lata. Syftet med uppsatsen är, 
som tidigare redogjorts för, att undersöka vilken syn på sexualitet och våld 
som idag kommer till uttryck i domar avseende BDSM. 
     Begreppet sexualitet är vagt och svensk rätt innehåller inte någon legal-
definition av begreppet. Som professor i straffrätt Claes Lernestedt hävdar 
är tanken kanske att ”man känner igen det när man ser det”155. Straffrätts-
professor Per Ole Träskman menar att straffrätten nog inte kan ge ett riktigt 
svar på vad som är sexuellt, trots att det egentligen förutsätts för en korrekt 
tillämpning av gällande strafflagstiftning.156 För att kunna använda begrep-
pet sexualitet på ett fruktbart sätt försöker jag, trots svårigheten, att konkre-
tisera de dominerande dragen som gör sexualbrotten sexuella. Då utgångs-
punkten är att sexualitet är socialt konstruerat anser jag att det inte är möjligt 
att fastslå innebörden av sexualitet utifrån ett universellt perspektiv. De teo-
rier som är framförda i kapitlet avser istället att spegla vad som gör just sex-
ualbrotten sexuella. 
     Kapitlet inleds med en kort presentation av vad som anses vara en sexu-
ell handling enligt våldtäktsbestämmelsen (6 kap. 1 § BrB). Våldtäkt anses 
vara det sexualbrott som innebär den största kränkningen av den sexuella 
integriteten.157 För att förstå vad som utgör sexualbrottens kärna – handling-
ar som anses utgöra den största kränkningen - redogörs därför våldtäktsbe-
stämmelsen för i mer detalj. Vidare är det våldtäktsbrottet som aktualiseras i 
de domar som analyseras i diskursanalysen. Då syftet är att undersöka vad 
som gör sexualbrotten sexuella redogörs endast för vad som utgör en sexuell 

                                                
155 Lernestedt, Claes (2004): ”Sexualitet är i betraktarens öga? Tendenser i svensk sexual-
straffrätt, sedda bl a genom ett rättsfall och debatten kring det” I: Tidskrift utgiven av Juri-
diska Föreningen i Finland s. 399. 
156 Träskman, Per Ole (2009): ”Sexuella och andra (farliga) förbindelser samt försök därtill. 
Legalitetsprincipen och köp av sexuella tjänster” I: Festskrift till Suzanne Wennberg (red.: 
Heuman, Lars et al.), Norstedts Juridik, Stockholm s. 397. 
157 Prop. 2004/05:45 s. 45. 
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handling enligt 6 kap. 1 § BrB, således inte vad som konstituerar tvånget 
enligt bestämmelsen eller uppsåtsproblematiken.  

4.2 6 kap. BrB  
Sexualbrotten återfinns i 6 kap. BrB. Utgångspunkten för sexualbrotten är 
att de definieras utifrån frivilliga sexuella relationer. Med frivilliga avses 
sexuella relationer som utförs utan tvång eller utnyttjande.158 Utgångspunk-
ten i svensk sexualbrottslagstiftning är att individer, sedan de fyllt 15 år, i 
princip bör bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Viljan att delta i 
samlag eller annat sexuellt umgänge ska ovillkorligen respekteras. Så länge 
ett sexuellt umgänge sker frivilligt ska varken lagstiftaren eller domstolarna 
ha några synpunkter. Ingen har dock rätt att kränka någon annans sexuella 
integritet eller självbestämmanderätt genom att utöva sin egen sexualitet.159 
Utgångspunkten vid reglering av sexualbrott är att ”varje människa har rätt 
att själv bestämma över sin egen kropp och sexualitet och har en ovillkorlig 
rätt att vara fredad från oönskade angrepp som kränker denna rätt”160. In-
tresset att skydda individens självbestämmanderätt utgör kärnan i sexual-
brottsregleringen.161 
     För att en handling ska kunna utgöra en våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB 
ska det röra sig om ett samlag eller ”en annan sexuell handling som med 
hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag”. Likhet med sam-
lag är således jämförelsenormen och bedömningen ska ske utifrån kränk-
ningens allvar. Vid bedömningen av om en sexuell handling är jämförlig 
med samlag är det alltså kränkningen som ska vara central och inte den sex-
uella handlingen som sådan. Att jämförelsen ska ske utifrån kränkningens 
allvar har varit lagstiftarens intentioner även innan lagändringen år 2013. 
Denna utgångspunkt fick dock inte genomslag i praxis, varför begreppet 
”kränkningens allvar” nu har införts i bestämmelsen.162 
     Sedan år 1984 är våldtäktsbestämmelsen könsneutral, vilket betyder att 
både män och kvinnor kan vara förövare och offer. Våldtäktsbestämmelsen 
gjordes könsneutral genom att begreppet ”sexuell handling” infördes i be-
stämmelsen. Samlagsbegreppet avser dock fortfarande endast heterosexuella 
samlag.163 Lagstiftaren anser att samlag behövs som jämförelsenorm. Att 
inte ha någon jämförelsenorm alls, utan endast utgå från om det är fråga om 
en allvarlig kränkning, skulle enligt lagstiftaren leda till svårigheter vid av-
gränsning av det straffbara området.164  
     Lagstiftaren menar att det inte är möjligt att från sin sida räkna upp vilka 
handlingar som ska anses vara sexuella. Istället ges domstolarna ett visst 
tolkningsutrymme för att i varje enskilt fall bedöma om handlingen är att 
anses som sexuell eller ej. En någorlunda varaktig beröring av offrets köns-
organ eller offrets kropp med det egna könsorganet krävs som regel för att 
                                                
158 Andersson (2004) s. 94. 
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det ska röra sig om en sexuell handling. Även en handling som inte innebär 
en varaktig fysisk beröring kan dock utgöra en sexuell handling. Avgörande 
är då om handlingen har en påtaglig sexuell prägel och är ägnad att kränka 
offrets sexuella integritet. Betydande för om handlingen anses ha en påtaglig 
sexuell prägel är om den är ägnad att tillfredsställa bådas eller enderas sexu-
aldrift. Prövningen av om handlingen är ägnad att kränka offrets sexuella 
integritet utgår från vad som typiskt sett innebär en sådan kränkning. En 
objektiv bedömning av de faktiska omständigheterna i fallet görs.165 Anala 
och orala samlag omfattas av begreppet sexuell handling. Att föra in före-
mål, fingrar eller knytnäve i en kvinnas vagina är också sexuella handlingar 
som är jämförliga med samlag. Ur kränkningssynpunkt är det dock inte jäm-
förligt med samlag att onanera åt ett manligt offer eller att som manlig gär-
ningsman förmå offret att onanera åt sig, varför handlingarna inte anses vara 
sexuella handlingar. Smärta, sår och kroppsskada påverkar bedömningen av 
kränkningen.166 
 

4.3 Vad gör sexualbrotten sexuella? 

4.3.1 Objektifiering och integritet 
John Gardner, professor i rättsvetenskap vid University of Oxford, undersö-
ker i uppsatsen ”The Wrongness of Rape”167 vad det är som gör att våldtäkt 
är fel. Att undersöka vad som är fel med våldtäkt menar jag kan användas 
som förklaring till vad som gör sexualbrotten sexuella. Sexualitet i sig be-
höver givetvis inte bestå av något fel. Jag menar istället att resonemang 
kring vad som gör ett sexualbrott till något felaktigt kan belysa vad sexual-
brotten kränker, vilket i sin tur kan belysa sexualitetens kärna. 
     Gardner menar att många brott kan beskrivas som att de utförs mot nå-
gon person utan dennes vilja. Vad är det då som gör att dessa former av 
brott anses utgöra olika former av fel, som inte alla är lika klandervärda? 
Gardner frågar sig ”Wherein does its »worseness» lie?”168. Många svarar 
nog att en våldtäkt är ett större intrång i den personliga integriteten än stöld 
och skadegörelse. En utbredd syn är att det förkastliga i en våldtäkt är en 
funktion av skadan som gärningen medför. Traumatisering, känsla av osä-
kerhet och förlorad tillit till sin omvärld är effekter som många gånger för-
ändrar en persons liv till det sämre. Gardner menar dock att det inte är ska-
dan som utgör det felaktiga med en våldtäkt. För att dra argumentet till sin 
spets exemplifierar hen med en våldtäkt som sker mot en neddrogad person. 
Personen är inte medveten om våldtäkten när den sker, och minns den inte 
när hen vaknar. Vidare får den våldtagna personen aldrig reda på att hen har 
blivit våldtagen. Denna hypotetiska våldtäkt medför ingen skada, så vad är 

                                                
165 Prop. 2004/05:45 s. 33. 
166 Prop. 2012/13:111 s. 111-112. 
167 Gardner, John (2007): ”The Wrongness of Rape” I: Offences and Defences. Selected 
Essays in the Philosophy of Criminal law, Oxford University Press, Oxford s. 1-32. 
168 Ibid. s. 3. 
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det då som gör att den är fel?169  Gardner landar i slutsatsen att det som gör 
att våldtäkt är fel är objektifieringen av offret. Våldtäkt är en ren användning 
av en annan person. Oavsett vilka skador en våldtäkt leder till utgör en våld-
täkt ett förnekande av en annan individs värde som person.170 Ur detta per-
spektiv kan sexualitet tolkas som något som är nära knutet till en individs 
värde som person. 
     Asp anser att objektifieringen som förklaring både är riktig och otillräck-
lig. Visserligen innebär en våldtäkt en objektifiering av offret, men det gäl-
ler även för andra typer av brott som innebär ett intrång i en annan persons 
fysiska sfär. Asp exemplifierar med en bussresenär som i varje kurva tar tag 
i medpassagerarens arm för att inte ramla, trots att medpassageraren redan 
efter första gången säger till personen att låta bli.171 Det som gör våldtäkt 
fel, utöver objektifieringen, är det långtgående intrånget i intresset av fysisk 
integritet.172 Asp menar att det som är fel med våldtäkt är dels att handling-
en utgör ett intrång i den utsattes intresse av autonomi, dels att intrånget 
sker på ett område där intresset av autonomi anses ha en särskilt stor bety-
delse. Det som gör att intresset av autonomi är särskilt stort vid sexuellt um-
gänge är, enligt Asp, att sexuellt umgänge förutsätter en hög grad av intimi-
tet. Självbestämmande över den integritetsnära sfären kan anses vara det 
som vi förknippar med vår värdighet som person.173 Det som gör att sexu-
ella övergrepp anses vara allvarliga intrång är alltså inte att det är frågan om 
sexuella aktiviteter som sådana, utan att de utgör intrång i en integritetsnära 
sfär. Asp utesluter dock inte att det som uppfattas som en integritetsnära sfär 
kan vara socialt konstruerat.174 Intrång i en integritetsnära sfär kan vara en 
förklaring till vad som gör sexualbrotten sexuella.  

4.3.2 Den heteronormativa sexualiteten 
Begreppet heteronormativitet används i forskningssammanhang som sam-
lingsbegrepp för de institutioner, relationer och handlingar som upprätthåller 
heterosexualitet som något naturligt och alltomfattande.175 Nedan presente-
rade teorier om sexualitet utgår alla från att den västerländska synen på sex-
ualitet, och då specifik den västerländska lagstiftarens och rättstillämparens, 
utgår från ett heteronormativt perspektiv.  
 

4.3.2.1 Queerteori  
Queerteorin utgår från att heterosexualitet, liksom andra former av social 
organisering, är kulturellt, socialt och historiskt skapad.176 Queerteoretiker 
avser inte att studera enskilda individers sexualitetsmönster, utan det norm-

                                                
169 Gardner, John (2007): ”The Wrongness of Rape” I: Offences and Defences. Selected 
Essays in the Philosophy of Criminal law, Oxford University Press, Oxford s. 4-5. 
170 Ibid. s. 16. 
171 Asp (2010) s. 41. 
172 Ibid. s. 42. 
173 Ibid. s. 43-44. 
174 Ibid. s. 47. 
175 Rosenberg (2002) s. 100. 
176 Ibid. s. 100. 
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system som premierar ett visst sätt att leva.177 Tiina Rosenberg178 hävdar att 
queer inte bör definieras. Istället för att vara beteckningen för en identitet 
kan queer sägas vara ett kritiskt förhållningssätt till det normativa.179 Don 
Kulick, professor i socialantropologi, menar att queerteorin har gjort två 
betydande bidrag till samhällsvetenskaplig teoribildning. Dels i form av 
ifrågasättandet av sexualitet som en personlig egenskap, dels avseende ifrå-
gasättandet av att begrepp som homosexualitet och heterosexualitet är stor-
heter i sig och därför naturliga.180 Queerteoretiker ifrågasätter att det skulle 
finnas ett naturligt sätt att vara en sexuell kvinna eller man på. Foucaults 
teorier om diskurser, makt och sexualitet, som presenteras i avsnitt 1.4.1 
Diskursanalys, har haft stor betydelse för queerteorin.181 Likaså har Rubins 
teorier om sexualitet, som presenteras nedan, haft stort inflytande.182 
     Utifrån ett heteronormativt perspektiv kan heterosexuella personers sex-
uella utövningar falla utanför vad som anses vara normalt.183 Vad som utgör 
en sund och normal heterosexualitet tydliggörs genom figur 1 Den sexuella 
värdehierarkin på nästa sida. Sex mellan äkta makar i hemmet med syfte att 
producera barn är den formen av sex som är mest legitim utifrån ett hetero-
normativt perspektiv. Utanför den heteronormativa ramen faller exempelvis 
sex som involverar flera personer, pengar och sexleksaker. 
  

4.3.2.2 Den sexuella värdehierarkin  
Utöver sexuell essentialism, som presenterades i avsnitt 1.7 Sexualitet – det 
teoretiska ramverket menar Rubin att det finns ytterligare fem föreställning-
ar om sexualitet som har ett starkt grepp om den västerländska synen på 
sexualitet. Sexuell essentialism använder Rubin som begrepp för grundsynen 
att sexualitet är en naturkraft som existerar oberoende av den sociala kon-
texten och historiens gång. De ytterligare fem föreställningar om sexualitet 
är sexnegativitet, vanföreställningen om sexualitetens uppblåsta betydelse, 
den sexuella värdehierarkin, dominoteorin om sexualitetens faror och oför-
ståelsen av sexuell variation.184 Sexuell essentialism och den sexuella vär-
dehierarkin är de två förställningar som jag anser ligga närmast begreppet 
heteronormativitet, varför jag utelämnar de andra fyra föreställningarna. 
Rubin skrev artikeln ”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Po-
litics of Sexuality” under 1980-talet och de iakttagelser som hen gjorde om 
sin samtid kan därför skiljas från de som kan göras utifrån dagens verklig-
het. Jag anser dock att de föreställningar som Rubin lyfter fram är värdefulla 
tankemodeller även idag.  
     I moderna västerländska samhällen bedöms sexuella handlingar utifrån 
en sexuell värdehierarki. Var den sexuella handlingen placeras i denna hie-
                                                
177 Ambjörnsson (2012) s. 51-52. 
178 Tidigare professor vid centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet. 
179 Rosenberg (2002) s. 12. 
180 http://www.ne.se/lang/queerteori 
181 Ambjörnsson (2012) s. 45. 
182 Ibid. s. 85. 
183 Ibid. s. 87. 
184 Rubin, Gayle S (1993): ”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the  
Politics of Sexuality” I: The Lesbian and Gay Studies Reader (red. Abelove, Henry et al.), 
Routledge, London/New York s. 11. 
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Figur 1, källa: Ambjörnsson (2012) s. 86. 

rarki beror på med vem och hur den sexuella akten utförs. I toppen av den 
sexuella värdehierarkin finns sex som utövas mellan gifta, heterosexuella 
och reproduktiva par i hemmet. Längre ner i värdehierarkin placeras sex 
mellan två homosexuella individer som har haft en långvarig relation. Långt 
ner i värdehierarkin återfinns sex som utövas mellan två eller flera personer 
av samma kön som 
inte har haft någon 
långvarig relation. 
Sexleksaker, porno-
grafi, pengar och 
stor åldersskillnad 
är andra faktorer 
som påverkar synen 
på den sexuella ak-
tiviteten negativt.185 
Den sexuella värde-
hierarkin är visuali-
serad i Figur 1. I 
cirkelns mitt visas 
den sexualitet som 
anses vara god och 
normal. Desto 
längre ut mot cirkelns ytterkant 
sexualiteten placeras, desto mer 
fördömd och onaturlig anses den 
vara. Tydliga likheter finns således mellan Den sexuella värdehierarkin och 
queerteorier. 
     Det tycks enligt Rubin finnas ett behov av att dra en imaginär skiljelinje 
mellan bra och dålig sexualitet. Denna linje korresponderar med Den sexu-
ella värdehierarkin. Vare sig det rör sig om medicinska och religiösa dis-
kurser eller diskurser i media och samhällsdebatten finns det ett litet ut-
rymme för sexualitet som anses vara säker, hälsosam och politiskt korrekt. 
Det finns en kamp om var linjen mellan bra och dålig sexualitet ska dras. 
Endast sexuella utövningar som placeras på den rätta sidan av linjen tiller-
känns en moralisk skala. Den formen av sex kan vara gottgörande eller de-
struktiv, storslagen eller förfärlig, romantisk eller endast för njutnings skull. 
Sexuella utövningar på den dåliga sidan är endast förkastliga, fel och saknar 
moraliska nyanser. Vissa sexuella beteenden, så som onani och homosexua-
litet, håller på att förflytta sig till den goda sidan av linjen. Transsexualitet, 
sadomasochism och promiskuös homosexualitet ses dock, enligt Rubin, 
fortfarande som utsvävningar som inte kan innehålla kärlek, affektion och 
fri vilja.186 Jag anser att det inte är otänkbart att de värderingar som åter-
speglas i Den sexuella värdehierarkin reflekterar den allmänna synen på 
vilken grad av kränkning som vissa ofrivilliga sexuella aktiviteter medför, 
och vilka handlingar som överhuvudtaget anses vara sexuella. 
                                                
185 Rubin, Gayle S (1993): ”Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the  
Politics of Sexuality” I: The Lesbian and Gay Studies Reader (red. Abelove, Henry et al.), 
Routledge, London/New York s. 12. 
186 Ibid. s. 14-15. 
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4.3.2.3 Fallocentrism 
Wegerstad argumenterar i artikeln ”Om Erotik, makt och sexualbrottens 
sexualiteter”187 för att den sexualitet som görs i straffrätten är sexualitet som 
erotik. Utgångspunkten i artikeln är att sexualitet är en diskursiv formation. 
Genom att ha studerat förarbeten, praxis och doktrin finner Wegerstad att 
sexualbrottens sexualitet görs ”med den lustfyllda, ömsesidiga – erotiska – 
sexualiteten som spegelbild”188. Könsorganet konstrueras som sexualitetens 
kärna och samlaget är referenspunkt för sexualbrottens sexualitet.189 
     Enligt svensk straffrätt är graden av den sexuella kränkningen avgörande 
för hur allvarligt ett sexualbrott anses vara. Samlag mot någons vilja anses 
vara den mest kränkande handlingen och således den mest allvarliga. Som 
Andersson påpekar är det intressant att spekulera i vad som är orsaken till 
denna värdering. Allt sedan våldtäktsbrottet, genom 1734 års lag, för första 
gången ansågs vara ett sexualbrott har det funnits ett samband mellan lag-
stiftarens värdering av den sexuella kränkningen och handlingens likhet med 
samlag.190 Andersson frågar sig varför det anses vara mindre kränkande för 
ett offer att tvingas onanera åt en förövare än att förövaren pressar sitt kön 
mot offrets underklädesbeklädda kön. Enligt gällande rätt anses endast den 
senare falla in under våldtäktsbestämmelsen. En möjlig förklaring är att lag-
stiftaren utgår ifrån ömsesidiga heterosexuella handlingar vid kränkningsbe-
dömningen, således ett heteronormativt perspektiv. Gärningen måste därför 
vara lik ett samlag, helst i form av penetration av en vagina, för att anses 
vara en våldtäkt.191  
     Centralt för sexualbrottens sexualitet är betydelsen av att tillfredsställa en 
sexualdrift. Syftet att tillfredsställa sexualdriften, sin egen eller annans, har 
sedan brottsbalkens tillkomst avgränsat sexualbrotten från andra brott, ex-
empelvis misshandel.192 Med tillfredsställelse av könsdriften är det utlös-
ning som åsyftas. Det är alltså det manliga könet som är utgångspunkten för 
sexualdriften. Wegerstad fann i sin undersökning att i de domar där det inte 
diskuteras om en handling är sexuell är det inte ovanligt att domstolarna 
landar i slutsatsen att gärningen uppenbarligen har syftat till att tillfreds-
ställa den sexuella driften.193 Den straffrättsliga betydelsen av att tillfreds-
ställa en sexualdrift kan vara en av anledningarna till varför kränkningen 
anses vara större desto mer handlingen är lik ett ömsesidigt heterosexuellt 
samlag. Det är inte otänkbart att manlig sexualitet, i traditionell mening, 
anses mer tillfredsställd vid vaginal penetrering än vid masturbation. Den 

                                                
187 Wegerstad, Linnéa (2011): ”Om Erotik, makt och sexualbrottens sexualiteter” I: På vei: 
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traditionella bilden av manlig sexualitet tycks enligt Andersson än idag på-
verka graden av kränkning vid sexualbrott.194 
     Som tidigare nämnts menar Wegerstad att vissa kroppsdelar och vissa 
kroppsliga aktiviteter framställs som sexuella i sig. Könsorganet utgör sexu-
albrottens kärna och konstrueras som något tydligt avgränsat från övriga 
kroppen. För handlingar som inte utgörs av en varaktig beröring av någon 
av parternas könsorgan verkar det krävas ett förtydligande av vad det sexu-
ella inslaget består av, för att ett sexualbrott ska föreligga. Straffrätten avse-
ende sexualbrott tycks således domineras av en fallocentrism.195 I en skala 
konstruerad utifrån gällande rätt som går från det mest sexuella till det minst 
sexuella skulle kön mot kön placeras högst upp, sedan kön mot nästan lika 
laddad kroppsdel (mun, anus, kanske kvinnobröst), kön mot mindre laddad 
kroppsdel, och sist mindre laddad kroppsdel mot mindre laddad kropps-
del.196 
     Även om våldtäktbestämmelsen är påtagligt heteronormativ menar Asp 
att detta inte måste innebära ett problem. Hen frågar sig om det ur kränk-
ningssynpunkt är lämpligt att använda samlag som utgångspunkt eller ej. 
Asp menar att det i vårt moderna samhälle finns ett djupt rotat normsystem 
vad gäller nakenhet och närhet. Könsorgan och vissa andra kroppsdelar som 
är kopplade till sexualitet, såsom kvinnobröst, anses särskilt starkt förknip-
pade med integritet. Det som anses vara mest integritetsnära är kroppens 
håligheter.197 Teorin om kroppens håligheter kan förklara varför lagstiftaren 
och Högst domstolen anser att det är jämförligt med samlag att föra in fing-
rar i en kvinnas vagina, men att det inte anses jämförligt med samlag att 
onanera på en man.198 Att utgå ifrån att kroppens håligheter är mest integri-
tetsnära innebär samtidigt en strukturell diskriminering av män, där utnytt-
jade av det manliga könsorganet anses som mindre allvarligt.199 

4.3.3 Sexualbrottens rättskyddssubjekt 
Andersson undersöker i sin doktorsavhandling ”Hans (ord) eller hennes 
vilja” hur rättskyddssubjektet konstrueras i hovrättsdomar som avser sexu-
albrott. Den centrala diskursen som framträder i hovrätternas prövningar är 
offrets viljeuttryck. Om inte offret själv genom motstånd och protester av-
gränsar sin kropp anses den vara tillgänglig för andra. Rättskyddssubjektets 
kropp produceras således som öppen. Offret ges därutöver endast möjlighet 
att reagera på förövarens handlingar och omständigheter som kan tyda på 
offrets bristande sexuella intresse beaktas inte. Rättskyddssubjektets sexua-
litet produceras därigenom som passiv. Vidare konstrueras rättskyddssub-
jektets sexualitet även som tillgänglig då rättskyddssubjektet tycks kunna 
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tas i anspråk sexuellt om hen inte protesterar. Likheter finns mellan före-
ställningar om den kvinnliga sexualiteten och offrets öppna kropp och till-
gängliga, passiva sexualitet. Även detta tyder på att en heteronormativ syn 
finns hos domstolarna.200 Trots att offret i lagteknisk mening är ett könsne-
utralt subjekt menar Andersson att rättskyddssubjektet produceras som 
kvinnligt.201 

4.4 Avslutande kommentarer  
Vad är det då som gör sexualbrotten sexuella? Som Träskman påpekat går 
det nog inte att ge ett riktigt svar på frågan vad som är sexuellt.202 Utifrån de 
förarbeten och den doktrin som detta kapitel baseras på kan dock två möns-
ter urskiljas. I ett större perspektiv rör det sig om handlingar som utförs i en 
för många väldigt integritetsnära sfär. På ett mer konkret plan styrs dock 
vilka handlingar som anses vara sexuella av den rådande heteronormativite-
ten och fallocentrismen. Förarbetena ger stöd för båda dessa aspekter. Ut-
gångspunkten för kriminaliseringen av sexualbrott är individens självbe-
stämmanderätt avseende den egna kroppen och den sexuella integriteten.203 
Den sexuella integriteten anses vara särskilt skyddsvärd. Vid bedömningen 
av om en handling anses vara sexuell är samlag, och då ett heterosexuellt 
sådant, utgångspunkten. Andra handlingar som med hänsyn till kränkning-
ens allvar är likvärdig med samlag anses dock vara sexuella handlingar. 
Lagstiftaren påpekar att det inte är handlingens likhet med ett samlag som är 
avgörande, utan att det är kränkningens allvar som är det centrala i bedöm-
ningen. Om detta har fått genomslag i praxis tycks det dock, enligt ovan 
presenterad doktrin, råda delade meningar om. 
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5 Rättsliga konstruktioner av 
BDSM-relationer  

5.1 Introduktion  
Genom det diskursanalytiska tillvägagångssättet avser jag att tränga bakom 
det skrivna ordet för att synliggöra vilka normer och värderingar som kom-
mer till uttryck i domarna. Som tidigare påpekats är uppsatsens mål inte att 
klargöra gällande rätt, utan att undersöka underliggande föreställningar 
kring våld och sexualitet. Enligt Fairclough kan den kritiska diskursanalysen 
delas upp i tre nivåer: textnivå, diskursiv praktik och social praktik.204 I 
detta kapitel studeras textnivån. Ordval, meningsbyggnader och andra språk-
liga iakttagelser identifieras och analyseras. Den andra nivån, den diskursiva 
praktiken, analyseras inte i uppsatsen. I nästa kapitel analyseras den tredje 
nivån, den sociala praktiken, och diskursen sätts då in i en social kontext.  
     Urvalet av domarna är gjord utifrån två faktorer. Dels finns det i domar-
na, enligt min tolkning, ett påstående om att våldet eller den sexuella hand-
lingen har utövats inom ramen för en BDSM-relation, dels har domstolen 
prövat om det finns ett giltigt samtycke till våldet eller den sexuella hand-
lingen. Domarna har hittats genom sökningar på Infotorg och Zeteo med 
sökord såsom ”BDSM”, ”dominanssex”, ”rollspel” och ”våldssex”. Sök-
ningarna i rättsfallsdatabaserna är avgränsade från år 2003 och framåt för att 
spegla en tioårsperiod. Den äldsta domen i analysen är dock från år 2007. Se 
avsnitt 1.5 Material för utförligare beskrivning av urvalet av domarna. 
     Materialet utgörs av 23 tingsrätts- och hovrättsdomar från år 2007 fram 
till idag. De 23 domarna består av 14 rättsfall. Med rättsfall avser jag tings-
rättens och hovrättens prövningar av det specifika fallet. Vissa av rättsfallen 
i analysen består endast av ett tingsrättsavgörande. Detta beror i vissa fall på 
att något hovrättsavgörande inte finns, i andra fall på att hovrätten delar 
tingsrättens bedömning varför domskälen är begränsade. Genomgående be-
handlar jag tingsrätts- och hovrättsdomarna som två fristående dokument. 
Förekommer en specifik diskurs i båda domarna redovisar jag således båda. 
Domstolarnas resonemang är utmärkande mer omfattande i tingsrätternas 
prövningar, varför mer hänvisningar görs till tingsrättsdomar. 
     Diskursanalysen är uppdelad i två delar: en avseende sexualbrott och en 
avseende våldsbrott. Uppdelningen görs för att möjliggöra en jämförelse 
mellan de två olika brottstyperna i nästa kapitel. Av de 23 domarna avser 12 
domar åtalade våldsbrott och 10 domar åtalade sexualbrott. I en dom avser 
åtalet både vålds- och sexualbrott. Analysens två delar är i sin tur uppdelade 
efter de diskurser som återfinns i domarna. De återkommande diskurserna 
som har iakttagits benämns typdiskurser. Vid presentationen av varje 
typdiskurs inleds avsnittet med en källhänvisning till samtliga domar där 
diskursen återfinns. I avsnittet följer sedan exempel från de olika domarna 
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för att tydliggöra diskursens innebörd. Observationer som endast har gjorts i 
enstaka domar benämns avvikande diskurser. 

5.2 Våldsbrott  

5.2.1 Typdiskursen om den autonoma individen 
Typdiskursen om den autonoma individen använder jag som samlingsbe-
grepp för en rad observerade diskurser, som tillsammans utgör en typdis-
kurs. 205 Liksom i domarna avseende sexualbrott är typdiskursen om den 
autonoma individen genomgående förekommande i de domar som avser 
våldsbrott. Den autonoma individen används för att beskriva den straffrätts-
liga utgångspunkten att det straffrättsliga subjektet är autonomt, rationell 
och avgränsat från strukturella samband. Ett rättssubjekt som således agerar 
oberoende av sin omvärld. 206 Se avsnitt 2.4 Den autonoma individen för en 
djupare diskussion om innebörden av den autonoma individen. Typdiskur-
sen om den autonoma individen är uppdelad i diskursen om det aktiva 
offret, diskursen om kontakten kring händelsen och diskursen om roll-
spelet. 
     I det så kallade Malmöfallet207 framgår det att den tilltalade och personer 
i målsägandens omgivning upplevde målsäganden som ”bestämd, öppen 
och rak”208. Den tilltalade ”uppfattade inte alls målsägande som någon skör 
person”209. Denna typ av egenskaper fäster domstolar vikt vid i samtyckes-
bedömningen. Dels beträffande om samtycket har lämnats frivilligt, dels vad 
gäller om målsäganden har haft möjlighet att återkalla samtycket eller ej. 
Domstolarnas resonemang tydliggör diskursen om det aktiva offret210. I 
Malmöfallet konstaterar hovrätten att målsäganden ”haft möjlighet att när 
som helst återkalla sitt samtycke”211. Målsäganden kunde enligt tingsrätten 
när som helst avbryta misshandeln ”antingen genom att använda de ”stopp-
ord” hon och [den tilltalade] kommit överens om eller helt enkelt genom att 
resa sig upp och gå”212. I mål B 2505-12 var målsäganden död när polisen 
kom till platsen. Hon hade en hög mängd av drogen etylfenidat i kroppen 
och dog med stor sannolikhet av syrebrist till följd av andnings- och cirku-
lationsstillestånd. Bedömningen av om målsäganden samtyckt till det våld 
som utövats mot henne innan hon dog kan därför inte baseras på hennes 
egna uppgifter. Domstolen lägger vikt vid att det inte har hittats några ska-
dor som tyder på att målsäganden har varit fastbunden, eller att hon har för-
sökt värja sig från skadorna. Dessa omständigheter, tillsammans med mål-

                                                
205 Se B 1656-11, B 2829-10, B 2802-10, B 326-10, B 267-13, B 2505-12, B 3694-12, B 
3559-13, B 1668-13 och B 1467-13. 
206 Andersson, Ulrika (2011): “Våld mot kvinnor i straffrätten. Utsatta individer i strukturell 
och diskursiv belysning” I: På vei: Kjønn og rett i Norden (red.: Svensson, Eva-Maria et 
al.), Makadam förlag, Göteborg s. 421. 
207 Se B 2802-10 och B 326-10. 
208 B 2802-10 s. 7. 
209 B 326-10 s. 6.	  
210 Se B 2802-10, B 326-10, B 2505-12 och B 267-13. 
211 B 2802-10 s. 6. 
212 B 326-10 s. 14. 
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sägandens tidigare erfarenheter av våldsamt sex, tyder enligt domstolen på 
att målsäganden har lämnat samtycke till våldet, och att samtycket har läm-
nats frivilligt. Återigen framträder diskursen om det aktiva offret. Att 
målsäganden utan fysiskt motstånd kunde lämna gärningsmannen tyder på 
att hon har deltagit frivilligt.  
     Vidare fäster domstolar uppmärksamhet vid vilken kontakt målsäganden 
och den tilltalade har haft före och efter den aktuella händelsen. Resone-
mang av denna typ benämns diskursen om kontakten kring händelsen213. 
I Malmöfallet var det målsäganden som hade tagit initiativ till den aktuella 
träffen och tagit sig till den tilltalades lägenhet. Vid samtyckesbedömningen 
talar omständigheten att målsäganden efter händelsen har ”fortsatt att söka 
kontakter som undergiven i BDSM-sammanhang”214 för att påståendet att ett 
samtycke har förelegat är riktigt. Hovrätten anser att ”parternas kommuni-
kation via internet starkt talar för att [målsäganden] inom ramen för en 
BDSM-akt ville såsom ”undergiven” bli utsatt för våld”215. Resonemanget 
liknar det i mål B 1467-13, som presenteras under sexualbrottsdomarna, där 
domstolen fäster vikt vid att målsäganden efter den påstådda våldtäkten 
hade sexuellt umgänge med den tilltalade.  
     Kontakt innan händelsen kan även vara till den tilltalades nackdel. I mål 
B 2829-10 framgår det att målsäganden fyra dagar innan den åtalade händel-
sen skrivit till den tilltalade att hon endast ville att den tilltalade skulle vara 
hennes chef och att hon inte ville blanda in sex i deras relation. Tingsrätten 
anser att det är ”mycket osannolikt att hon redan fyra dagar efter ett sådant 
meddelande skulle medverka i strypsex eller sex överhuvudtaget med [den 
tilltalade]”216.  
     Genomgående i de studerade domarna intar målsäganden och den tillta-
lade olika roller inom ramen för så kallade ”rollspel”. Hur domstolar resone-
rar kring de påstådda ”rollspelen” utgör grunden för diskursen om rollspe-
let217. I mål B 2505-12 har den tilltalade i ett SMS till målsäganden skrivit 
”stryp dig själv”218. Han berättar dock att meddelandet inte innebar att hand-
lingen skulle utföras i verkligheten. Istället var meddelandet en del av deras 
”rollspel”. I mål B 2802-10 har målsäganden innan den påstådda miss-
handeln skrivit till den tilltalade att hon ”inom ramen för en BDSM-akt ville 
såsom ”undergiven” bli utsatt för våld” 219. I en MSN-chatt, som åklagaren 
har åberopat i samma rättsfall, står det enligt den tilltalade ”en del grova 
saker”220. Den tilltalade kommenterar i tingsrätten att ”när man läser det 
[MSN-chatten] måste man förstå att det är fråga om ett rollspel som hand-
lar om att skapa känslor av dominans och undergivenhet och att den inte är 
’på riktigt’”221. I mål B 3559-13 säger den tilltalade att ”[målsäganden] 
kanske snyftade till lite vilket han uppfattade som en del i leken”222. Att av-
                                                
213 Se B 2802-10, B 326-10, B 2829-10 och B 1656-11. 
214 B 2802-10 s. 6. 
215 Ibid. s. 5. 
216 B 2829-10 s. 69. 
217 Se B 2505-12, B 3694-12, B 2802-10, B 326-10, B 3559-13 och B 1668-13. 
218 B 2505-12 s. 12. 
219 B 2802-10 s. 5. 
220 B 326-10 s. 6. 
221 Ibid. s. 6. 
222 B 3559-13 s. 5. 
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göra om ett giltigt samtycke har lämnats när personerna har intagit roller i 
ett rollspel kan bli problematiskt, särskilt då domstolen utgår ifrån att indi-
viderna är autonoma och rationella. Även i mål B 3694-12 har målsäganden 
och den tilltalade haft strypsex där uttalanden som att ”Du ska dö din 
slyna!”223 inte varit en ovanlig del av ”rollspelet”. Den tilltalade menar att 
även det våld som han utövat vid gärningstillfället varit en del av parets 
”rollspel”.  
     De samtyckesbedömningar som domstolarna gör vid dessa typer av fall 
baseras till stor del på hur parterna har betett sig innan rollspelet. Utgångs-
punkten att individer är autonoma och rationella blir svår att inta om en be-
dömning skulle göras vid själva gärningstillfället, när individerna uppgått i 
sina roller. Hur ska målsägandens beteende tolkas, om hens roll innebär att 
hen ska vara undergiven? För att ett samtycke ska vara giltigt måste det 
kunna återkallas. Kan rollspelets premisser medföra att det enligt domsto-
larnas bedömningar är svårare att återkalla ett samtycke som lämnats till 
våld som utövas inom ett rollspel? Om domstolarna anser att ett giltigt sam-
tycke kan lämnas innan individerna intar sina roller, tyder det på att de anser 
att BDSM-utövning är en sammansatt gärning. Detta i motsats till att 
BDSM-utövning anses innehålla en mängd olika handlingar, som således 
separata samtycken måste lämnas till. Som tidigare nämnts måste ett giltigt 
samtycke, enligt förarbetena, vara begränsat i någon form. 
     Att domstolar väljer att fokusera på ett samtycke som har lämnats tidi-
gare i tiden tyder på att de anser att en individ kan överblicka sin framtid.  

5.2.2 Typdiskursen om självskadebeteende  
Liksom i de domar som rör sexualbrott finns det i våldsbrottsdomarna en 
avsaknad av resonemang kring målsägandens eventuella självskadebete-
ende. Denna avsaknad av resonemang benämns typdiskursen om självska-
debeteende. 224  Typdiskursen kan anses tillhöra typdiskursen om den 
autonoma individen, men då typdiskursen om självskadebeteende är om-
fattande väljer jag att presentera den separat. 
     I det så kallade Malmöfallet225 framgår det att målsäganden tidigare har 
haft ett självskadebeteende. Den tilltalade säger att målsäganden har berättat 
att hon fyra år innan de träffades skar sig själv i armarna, men att hon nu 
hade kommit till rätta med sin beteendestörning. Han berättar att han in-
stinktivt uppfattade det som negativt att målsäganden tidigare hade skurit 
sig och haft ätproblem. Några färska skador på målsägandes armar kunde 
den tilltalade dock inte iaktta. Någon månad efter den åtalade händelsen 
började målsäganden på nytt skära sig i armar och lår. Tingsrätten för föl-
jande resonemang kring betydelsen av målsägandens eventuella självskade-
beteende. Den skriver att  
 

”det i målet inte har åberopats någon bevisning beträffande vilken betydelse det har 
för bedömningen av den aktuella misshandeln att målsäganden haft ett självskade-

                                                
223 B 3694-12 s. 11. 
224 Se B 2802-10, B 326-10, B 3694-12 och avsnitt 5.3.2 Typdiskursen om självskadebete-
ende. 
225 B 2802-10 och B 326-10. 
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beteende eller av vilket skäl ett sådant beteende hos målsägande skulle vara en om-
ständighet ägnad att medföra att misshandeln bör rubriceras som grov”226. 

 
Vidare konstaterar domstolen att det inte heller finns något som tyder på att 
den tilltalade skulle ha utnyttjat målsägandens självskadebeteende, vare sig 
medvetet eller omedvetet. Det vore intressant om tingsrätten utvecklade 
detta resonemang, även om det avser rubriceringen och inte giltigheten av 
samtycket. Vilka omständigheter skulle tyda på att den tilltalade, omedvetet, 
utnyttjat målsägandens självskadebeteende?  
     I mål B 3694-12 berättar den tilltalade att han har funderat på om målsä-
gandens ”sexualitet är en del av hennes självskadebeteende”227. Hon har 
tidigare bland annat haft bulimi och anorexi. Denna tanke som den tilltalade 
lyfter fäster domstolen dock ingen vikt vid.  
     I avsnitt 5.3.2 Typdiskursen om självskadebeteende återkommer jag till 
och problematiserar kring typdiskursen. 

5.2.3 Typdiskursen om tidigare erfarenheter 
Vid samtyckesbedömningen avseende misshandel resonerar rätten genom-
gående kring om målsäganden och den tilltalade har en historia av att ha 
praktiserat BDSM tidigare. Dels vid bedömningen av om samtyckesinvänd-
ningen ska anses vara rimlig eller ej, dels vid den slutliga prövningen av om 
ett giltigt samtycke föreligger.228 Att målsäganden har utövat BDSM tidi-
gare tycks påverka dels sannolikheten av att målsäganden har lämnat ett 
samtycke vid det aktuella gärningstillfället, dels bedömningen av om målsä-
ganden anses förstå innebörden av vad hen har samtyckt till. Dessa former 
av iakttagelser utgör typdiskursen om tidigare erfarenheter.229 
     Vid en genomgång av ovan hänvisade domar framgår det att domstolarna 
i princip utgår från att om ett par har utövat någon form av våld som ett led i 
en påstådd sexuell relation tidigare, föreligger samtycke till framtida 
våldsanvändning. Våldet måste dock vara likartad den tidigare våldsan-
vändningen. I mål B 616-09 ”kan inte tingsrätten underlåta att beakta att 
målsäganden helt förnekat samtycke samtidigt som hon sagt att [den tillta-
lade] besökt henne vid i vart fall 15 tillfällen och att det vid varje tillfälle 
förekommit strypning”230. Hovrätten, se mål B 362-13, delar tingsrättens 
mening och anser att samtycke även har funnits vid det i målet aktuella till-
fället och att samtycket har lämnats frivilligt, trots att målsäganden förnekar 
att något samtycke har lämnats.  
     I mål B 1808-11 konstaterar domstolen att även ”om parterna tidigare 
frivilligt haft sex med inslag av våld har det inte framkommit några omstän-
digheter som tyder på att det någonsin gått så långt som det nu görs gäl-
lande”231. I målet står den tilltalade åtalad för att ha bitit målsäganden på 
halsen och tagit stryptag om henne samtidigt som de haft sex. Tingsrätten 
                                                
226 B 326-10 s. 13. 
227 B 3694-12 s. 11. 
228 Se B 3694-12, B 616-09, B 2505-12, B 267-13, B 326-10. 
229 Se B 267-13, B 2505-12, B 362-13, B 616-09, B 1656-11, 2829-10, B 2802-10, B 326-
10, B 3694-12 och B 1808-11. 
230 B 616-09 s. 9. 
231 B 1808-11 s. 6. 
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anser att den tilltalade har bitit målsäganden mot hennes vilja och således 
gjort sig skyldig till misshandel. Återigen påverkar parternas tidigare erfa-
renheter domstolens prövning. I detta fall är historiken beträffande graden 
av våldsanvändning av betydelse. Tingsrätten anser att målsägandens upp-
gifter är detaljerade och motsägelsefria och att det inte finns något som ty-
der på att hennes uppgifter är felaktiga. Trots målsägandens trovärdighet 
och berättelsens tillförlitlighet väljer tingsrätten vid samtyckesbedömningen 
att resonera kring vilken typ av våld som paret brukade utöva mot varandra. 
Med hänsyn till att domstolen har konstaterat att målsäganden är trovärdig 
och hennes berättelse tillförlitlig är det inte möjligt att domstolen resonerar 
kring graden av våld utifrån om ett inre samtycke förelåg. Målsäganden be-
rättar hur hon sagt åt den tilltalade att sluta, hur hon sparkade, slog och 
skrek och att efter händelsen ”fick [den tilltalade] tårar i ögonen och sa att 
han blev ledsen”232. Eventuellt resonerar tingsrätten kring graden av våld 
med hänsyn till den tilltalades uppsåt. Domen tyder i så fall på, med hänsyn 
till målsägandens berättelse, att domstolen inte ställer höga krav på gär-
ningsmannens uppsåt i förhållande till förekomsten av ett samtycke. En an-
nan möjlig förklaring till varför tingsrätten fokuserar på våldshistoriken är 
att tingsrätten anser att ett samtycke kan lämnas tidigare i tiden och lämnas 
generellt till våldsanvändning, och således inte avse en specifik handling. 
Detta skulle dock strida mot förarbetena. 
     Hovrätten, se mål B 835-11, gör dock motsatt bedömning. Den anser att 
det är utrett att den tilltalade brukade nafsa på målsägandens hals samtidigt 
som de hade sex och att den tilltalade kan ha fått uppfattningen att hon 
tyckte om det. Eftersom att bettet dessutom utdelades under ett frivilligt 
samlag anser hovrätten att det inte är styrkt att den tilltalade uppsåtligen 
tillfogat målsäganden skador mot hennes vilja. Hovrätten anser alltså att det 
faktum att paret hade sex frivilligt påverkar bedömningen av om ett giltigt 
samtycke till misshandel förelåg. Hovrätten resonerar inte kring om målsä-
ganden lämnade ett giltigt samtycke vid det specifika tillfället, utan baserar 
bedömningen på hur paret brukade ha sex. Typdiskursen om tidigare erfa-
renheter framträder, men på ett annat sätt än i tingsrättens dom. Tingsrätten 
anser att historiken beträffande graden av våldsanvändning har betydelse, 
hovrätten fäster istället vikt vid att paret faktiskt brukade ha sex med 
varandra. Det är anmärkningsvärt att hovrätten inte resonerar kring om ett 
giltigt samtycke föreligger, utan endast konstaterar att den tilltalade inte 
med uppsåt och mot målsägandens vilja skadade henne. Domstolen prövar 
alltså direkt om rekvisiten för personligt ansvar är uppfyllda, utan att först 
pröva om det föreligger rättfärdigande omständigheter som leder till att gär-
ningsrekvisiten inte är uppfyllda. Hovrätten skriver visserligen att det inte är 
styrkt att den tilltalade skadade målsäganden mot hennes vilja, men detta 
utgör knappast en fullständig samtyckesbedömning. 
     I mål B 2505-12 står den tilltalade åtalad för misshandel och vållande till 
annans död. Målsäganden är således död. En samtyckesbedömning som görs 
utan målsägandens medverkan anser jag ställer bedömningen på sin spets. 
Vilka omständigheter domstolen fokuserar på kan belysa vad som objektivt 
konstituerar ett giltigt samtycke. Domstolens prövning av målsägandens 
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samtycke till misshandel baseras även i detta fall i stor utsträckning på par-
ternas sexuella historik. I en dagbok skriven av målsäganden framgår det att 
hon och den tilltalade tidigare utövat sex inom en form av ”rollspel”. Detta 
framgår även genom den tilltalades berättelse och SMS som skickats mellan 
målsäganden och den tilltalade. Tingsrätten konstaterar att målsäganden ”i 
viss omfattning och i någon form lämnat sitt samtycke till att delta i rollspel 
med inslag av BDSM med [den tilltalade]” 233. Det är enligt min mening 
tveksamt om detta är tillräckligt precist för att dra slutsatsen att ett giltigt 
samtycke har lämnats. I domen framgår det vidare att det inte finns något 
som tyder på att målsäganden inte deltagit i det binära spelet frivilligt samt 
inget som tyder på att hon inte har förstått innebörden av samtycket. Att 
relationen benämns som binär tyder på att domstolen anser att relationen är 
ömsesidig. Det är något motsägelsefullt att domstolen gör en sådan begrän-
sad bedömning av förekomsten av ett giltigt samtycke, samtidigt som höga 
krav uppställs i förarbetena. Avsaknaden av ett giltigt samtycke ska visserli-
gen bevisas av åklagaren. Således påverkar åklagarens framställan omfånget 
av omständigheter som domstolen kan beakta. Trots detta är domstolarnas 
resonemang i vissa fall anmärkningsvärt begränsade, i förhållande till de 
krav som uppställs i förarbetena.  
     Tidigare erfarenheter får även betydelse vid så kallat ”våldtäktssex”234. 
Det kan vara problematiskt att skilja mellan våld som utövas som ett led i 
ömsesidigt ”våldtäktssex” och våld som utövas som tvång enligt 6 kap. 1 § 
BrB. I mål B 3694-12 står den tilltalade åtalad för att ha tagit stryptag om 
och slagit målsäganden samtidigt som de haft samlag med varandra. Det 
framgår att de vid ett flertal tidigare tillfällen utövat ”våldtäktssex”, som 
innefattat våld i form av bland annat strypgrepp. Enligt den tilltalade har han 
vid det aktuella tillfället slagit målsäganden cirka 30 gånger med öppen 
hand. I samband med våldet har den tilltalade gjort uttalanden som att ”Du 
ska dö din slyna!”235. Den tilltalade påstår dock att han sa detta för att det 
var det som målsäganden ville höra. Domstolen fäster vikt vid ”att de bru-
kat ha sex som gått ut på att [den tilltalade] skall dominera [målsäganden] 
på olika sätt och att hon skall vara undergiven”236. Åtalet för misshandel 
ogillas.  
     Avgörande vid gränsdragningen tycks vara om målsäganden utåt sett har 
betett sig annorlunda vid den specifika händelsen, jämfört med tidigare. 
Finns det konkreta iakttagelser som domstolarna kan göra, exempelvis an-
vändning av stoppord, tycks bedömningarna bli något mer greppbara.237 
     Tidigare erfarenheter av BDSM kan också påverka om personen anses 
förstå innebörden av det påstådda samtycket. I mål B 326-10 skriver dom-
stolen att ”[målsäganden] hade tidigare erfarenheter av BDSM och hade 
således egen kunskap av vad hon gick med på”238. Målsäganden och den 
tilltalade i rättsfallet hade dock aldrig tidigare träffats. Detta tyder på att 

                                                
233 B 2505-12 s. 19. 
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domstolen anser att BDSM är en avgränsad och definierbar utövning, i mot-
sats till vad många BDSM-utövare anser.239 
     Samtycke till våld som sker som ett led i en sexuell utövning tycks i viss 
mån vara perdurerande. Även om ett samtycke inte måste lämnas uttrycklig-
en måste ett giltigt samtycke vara begränsat i någon form. Samtycket måste 
dessutom föreligga vid tidpunkten för gärningens utförande.240 Draget till 
sin spets tycks det dock vara som om domstolarna utgår från att en person 
som deltar i BDSM samtycker till framtida våld, som utövas inom BDSM. I 
mål B 1668-13 skriver domstolen att ”det inte kan anses bevisat att han 
[den tilltalade] har gått utöver vad som i den vägen var tillåtet i deras roll-
spel”241. Frågan är, som Wegerstad lyfter, om en person genom att gå in på 
en BDSM-klubb i domstolarnas ögon per automatik lämnar ett giltigt inre 
samtycke till att delta i BDSM.242  

5.2.4 Typdiskursen om det sexuella våldet  
I resonemangen kring förekomsten av ett giltigt samtycke är typdiskursen 
om det sexuella våldet vanligt förekommande.243 Domstolarna har en be-
nägenhet att klassificera våldet som sexuellt eller ej. I mål B 267-13, där den 
tilltalade står åtalad för grov misshandel och vållande till annans död, råder 
det enligt hovrätten inget tvivel om att det är den tilltalade som har tillfogat 
målsäganden skadorna. Enligt åklagaren har den tilltalade tilldelat målsä-
ganden minst 123 slag med ett långsmalt tillhygge. Mot bakgrund av att den 
tilltalade har berättat att han tidigare i sexuellt syfte har utdelat slag med en 
pinne mot målsäganden konstaterar domstolen att ”[skadornas] placering 
talar starkt för att de skador som [målsäganden] har haft […] har tilldelats 
henne i sexuellt syfte”244. Baserat på den tilltalades uppgifter, skriftlig be-
visning i form av SMS som visar att den tilltalade och målsäganden har haft 
”kontakter av sexuell natur”245 och vittnesuppgifter skriver domstolen att 
detta ”talar för att sexuellt våld, såsom [den tilltalade] uppgett, förekommit 
dem emellan”246. Vad skiljer sexuellt våld från vanligt våld? En ytterligare 
fråga som aktualiseras är vad vanligt våld i sådana fall är. Att våldet klassi-
ficeras som sexuellt tyder på att domstolen anser, medvetet eller omedvetet, 
att det är betydelsefullt att göra en åtskillnad mellan olika former av våld. 
Genomgående i domarna finns det en benägenhet från domstolarnas sida att 
tydligt klargöra vad som är att anses som sexuellt eller ej, således även vål-
det.  
     Enligt den tilltalade i mål B 1656-11 hade han och målsäganden kommit 
överens om att ha kontrollerat strypsex med stoppord. Hovrätten skriver att 
”rivmärkenas placering talar emot att de uppkommit som en naturlig följd 

                                                
239 Se avsnitt 1.6.2 BDSM. 
240 SOU 1988:7 s. 107. 
241 B 1668-13 s. 9. 
242 Wegerstad, Linnéa (2012): ”Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social 
adekvans”. I: Juridisk Publikation s. 247. 
243 Se B 267-13, B 1656-11, B 2829-10, B 3694-12 och B 5148-11. 
244 B 267-13 s. 7. 
245 Ibid. s. 7. 
246 Ibid. s. 8. 
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av sexuell upphetsning”. 247  Hur kan domstolen avgöra om en skada upp-
kommit som en följd av sexuell upphetsning? Tingsrätten skriver i samma 
fall att skadorna tyder på att målsäganden utövat visst motvåld mot den till-
talade. ”Detta talar emot att de skulle haft frivilligt sex, varken normalt el-
ler strypsex.” 248 En frivillig sexuell relation tycks enligt domstolen inte 
inrymma motvåld. Längre fram i domen står det att tre tidigare pojkvänner 
till målsäganden ”samstämmigt omvittnat att de hade normalt sex med 
henne och inget annat”. Detta är i och för sig inte domstolens uttalande, 
men frågan om vad som är ”normalt sex” aktualiseras igen. I mål B 3694-12 
skriver domstolen att den tilltalade och målsäganden har ”haft sex med olika 
våldsinslag, bl a ”våldtäktssex””249. Enligt ovan redogjorda domar verkar 
våld inte vara en del av normalt sex. I mål B 5148-11 framgår det att enligt 
”tingsrättens bedömning torde skador av den beskrivna karaktären kunna 
uppkomma både vid frivilliga och påtvingade sexuella handlingar”250. Ska-
dorna i det aktuella fallet är sprickor i slidöppningen. Domstolen är således 
öppen för att skadorna kan ha tillkommit både genom frivilligt och ofrivil-
ligt samlag. Samtidigt tyder uttalandet på att domstolen anser att en uppdel-
ning mellan skador som uppkommer vid frivilliga samlag och vid påtving-
ade sexuella handlingar är möjlig att göra.     
     Typdiskursen om det sexuella våldet belyser domstolarnas syn på våld 
och sexualitet. Genom diskursen blir det tydligt att domstolarna har en bild 
av vad normal sexualitet är. Denna står i motsats till exempelvis strypsex. 
Det tycks också finnas en föreställning om hur skador som är en ”naturlig 
följd” av sexuell upphetsning ser ut.  

5.2.5 Typdiskursen om BDSM som begrepp 
En typdiskurs som ligger nära typdiskursen om det sexuella våldet är 
typdiskursen om BDSM som begrepp251. Domstolarna är benägna att 
klassificera och definiera det våld som utövas i påstådda sexuella samman-
hang. I mål B 2505-12 väljer tingsrätten att inleda domen med följande defi-
nition av vad BDSM innebär. Definitionen grundar sig på vad två represen-
tanter från RFSL och en överläkare har uttalat sig om ämnet.  
 

”BDSM är ett vitt begrepp som står för Bondage Disciplin Sadomasochism och som 
i målet ofta har beskrivits som ett rollspel med en undergiven och en dominant part 
där våld används som styrmedel. Rollspelet förutsätter samtycke och frivillighet och 
syftar till ömsesidig njutning. Förloppet måste noga planeras för att minska risker-
na. Planeringen bör befästas i ett ”kontrakt” där rollspelets detaljer regleras och 
som bygger på tillit och respekt mellan parterna. Den dominante måste ha kontroll 
över den undergivnes samtycke. Ofta används kodord, exempelvis ”grönt”, ”gult” 
och ”rött”, för att snabbt kunna visa sin inställning till olika detaljer. ”Stopp” 
”sluta” och den typen av mer sedvanliga ord duger inte eftersom de ofta kan ingå i 
själva rollspelet. Det våld som det är fråga om är främst smisk, dask och örfilar. 
Inte sällan används redskap av olika slag, som exempelvis en käpp eller en boll att 
ha i munnen, så kallad gag. Våldsanvändning ligger på en sådan nivå att blåmär-

                                                
247 B 1656-11 s. 10. 
248 B 2829-10 s. 70. 
249 B 3694-12 s. 15. 
250 B 5148-11 s. 27. 
251 Se B 2802-10, B 326-10, B 2505-12, B 267-13 och B 1668-13. 
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ken, rodnader och svullnader inte alls är ovanligt. Påverkan av alkohol eller droger 
bör undvikas eftersom det påverkar omdömet.”252 

 
Hovrätten skriver i mål B 267-13 att ”de utövat rollspel med sexuell prägel 
dem emellan, även kallat BDSM-rollspel”253. I mål B 1668-13 skriver tings-
rätten inledningsvis att målsäganden och den tilltalade ”kom underfund med 
att de båda var intresserade och hade erfarenhet av s.k. dominanssex, d.v.s. 
ett sexuellt rollspel där den ene parten ska dominera och den andra ska 
vara undergiven”254. Att domstolar skriver om BDSM-rollspel, och till och 
med försöker definiera det i vissa fall, tyder på att de anser att en kategorise-
ring har betydelse. Istället för att endast se på våldet avskilt från kontexten 
resonerar domstolarna kring den sexuella ramen. Att placera in våldsan-
vändningen i en viss kategori, som många gånger benämns som sexuell, kan 
uppfattas som att domstolarna anser att sexualitet kan kategoriseras.  
     I mål B 2505-12 lägger domstolen vikt vid, i påföljdsbestämningen, att 
parterna inte hade utvecklat några kodord för att styra våldet. De ville, enligt 
den tilltalade, ”inte använda sig av kodord, eftersom det skulle förta lite av 
känslan”255. I mål B 1668-13 framgår det att liksom ”Målsägande har [den 
tilltalade] uppgett att ett av det viktigaste inslaget i dominanssex är överens-
kommelsen av stoppord som parterna ska använda om någon av dem skulle 
vilja avbryta det pågående spelet”256. Det problematiska i detta rättsfall är 
att parterna använde sig av olika så kallade stoppord. Domstolen anser att 
det inte råder några tvivel om att ”något hände inne i lägenheten som fick 
Målsägande att knuffa undan [den tilltalade] och fly ut ur lägenheten nästan 
naken”257. Eftersom målsäganden och den tilltalade inte hade försäkrat sig 
om att de använde sig av samma kodord ”kan det inte anses bevisat att [den 
tilltalade] avsiktligt fortsatte sitt agerande med nonchalerande av Målsä-
gandens stoppord”258. Detta tyder på att domstolarnas prövningar eventuellt 
kan underlättas om våldet utövas på ett sätt, som enligt domstolarna, är ty-
piskt för BDSM. Avsaknad av användning av ”kodord” kan då vara ett ut-
tryck för att ett samtycke ej föreligger. 
     Hovrätten konstaterar i mål B 2505-12: ”Att det därmed skulle framstå 
som oförsvarligt våld, där alltså samtycke inte är gällande, är knappast 
godtagbart när det som nu är fråga om rollspel inom ramen för BDSM.” 259 
I samma dom berättar de två representanterna från RFSL ”att det inte är 
ovanligt att exempelvis en käpp används inom BDSM och att ett sådant våld 
kan förorsaka både svullnader och blåmärken” 260. Utöver att domstolarna 
tycks ha en vilja att kategorisera våld som utövas inom en påstådd sexuell 
relation, verkar det som att det våld som sker inom domstolarnas definition 
av BDSM särbehandlas. I mål B 1668-13 skriver tingsrätten att det våld som 
den tilltalade ”riktat mot Målsägandens revben kan inte betraktas som ringa 
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257 Ibid. s. 10. 
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misshandel och går därmed utöver vad som ens är möjligt för en undergiven 
att samtycka till”261. Domstolen tycks anse att ett samtycke till våld, som 
sker inom en påstådd sexuell ram, kan sträcka sig längre än i andra situat-
ioner. Även Wegerstad menar att rättsordningen eventuellt ger uttryck för en 
tolerans för våld som sker i situationer som rättsordningen klassificerar som 
sexuella. Hon menar att om själva gärningen förstås som sexuell i sig, ex-
empelvis våldsam penetration av vagina eller anus, kan toleransen tänkas 
vara ännu större.262 Det verkar finnas en ovilja hos domstolar att styra indi-
viders påstådda sexuella utövningar.  
     Att domstolar försöker definiera begreppet BDSM, som är ett vagt och 
flytande begrepp, är problematiskt. Hur behandlas våldsanvändning som 
inte anses utövas inom en BDSM-relation? Om domstolar har en större ac-
ceptans för våld som sker inom en så kallad sexuell relation, är definitionen 
av BDSM särskilt problematisk. Våld som inte anses utövas inom en 
BDSM-relation riskerar i så fall att bedömas hårdare.  
     Domstolarnas definitioner av BDSM skulle kunna vara relevant utifrån 
om våldet kan anses vara socialt adekvat. Anses våldsanvändning inom 
BDSM vara allmänt accepterat i samhället och att våldsanvändning inom 
BDSM därför inte ska leda till straffansvar är det relevant att definiera var 
gränsen för BDSM går. Det är dock inte troligt att domstolar skulle värdera 
utövning av BDSM lika högt som värdet av att exempelvis utöva boxning. 
Dels med beaktande av att sadomasochism var sjukdomsförklarad i Social-
styrelsens diagnossystem ICD-10-SE fram till den 1 januari 2009, dels med 
tanke på den rådande heteronormativiteten. Resonemang kring social ade-
kvans förekommer som förväntat inte i någon av domarna.  

5.2.6 Typdiskursen om det sexuella motivet 
Gärningens syfte, så som domstolarna uppfattar det, kan påverka dels rubri-
ceringen av gärningen, dels om gärningen som samtycket avser ska anses 
vara försvarlig eller ej. De resonemang som förs kring gärningens syfte ut-
gör typdiskursen om det sexuella motivet.263 Vid försvarlighetsbedöm-
ningar är resonemang kring gärningens syfte i de flesta fall begränsade, 
istället är det skadans art som får betydelse. I det så kallade Malmöfallet264 
resonerar dock både tingsrätten och hovrätten kring gärningens syfte. Dom-
stolarna påpekar att försvarlighetsbedömningen inte endast ska göras utifrån 
misshandelns svårhet, utan hänsyn ska även tas till gärningens syfte. Hov-
rätten konstaterar att i ”detta hänseende har inget annat framkommit än att 
[den tilltalade] avsett att tillgodose [målsägandens] egna önskemål”265. Syf-
tet att ge målsäganden sexuell njutning är alltså en omständighet som kan 
beaktas. Misshandeln anses vara av normalgraden, men med hänsyn till gär-
ningens syfte anses gärningen inte vara oförsvarlig.  

                                                
261 B 1668-13 s. 10. 
262 Wegerstad, Linnéa (2012): ”Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social 
adekvens” I: Juridisk Publikation s. 257. 
263 Se B 2802-10, B 326-10, B 5148-11, B 3694-12 och B 2505-12. 
264 B 2802-10 och B 326-10. 
265 B 2802-10 s. 8. 
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I mål B 5148-11 skriver domstolen att det ”går vid bedömningen inte heller 
att bortse från att [den tilltalade] uppgett att han med gärningarna avsett att 
tillgodose AA:s egna önskemål”266. Även i mål B 3694-12 anses miss-
handeln vara av normalgraden, men gärningen anses inte vara oförsvarlig 
med hänsyn till ”vad som tidigare har anförts”267. Eventuellt kan detta utta-
lande tolkas som att domstolen beaktar parets sexuella historik, där våld 
använts för att åstadkomma sexuell tillfredsställelse. Domstolen påpekar 
med hänvisning till förarbetena att gärningens syfte ska påverka försvarlig-
hetsbedömningen, även om syftet är svårt att försvara ur etisk synpunkt. Det 
är intressant att domstolen gör denna hänvisning till förarbetena, där gär-
ningens syfte diskuteras. Det tyder på att domstolen anser att misshandeln är 
svår att försvara ur etisk synpunkt, men att domstolen ändå måste beakta 
gärningens sexuella syfte. Hade domstolen inte ansett att gärningen var svår 
att försvara ur etisk synpunkt, hade den inte behövt söka stöd i förarbetena.    
     I mål B 616-09, som avser strypsex, resonerar domstolen kring gärning-
arnas syfte vid rubriceringen. Domstolen skriver att det ”syfte med gärning-
arna som har framkommit har inte varit att skada någon utan i stället till-
fredsställelse såväl för sig själv som för målsäganden” 268. Detta ska enligt 
domstolen påverka brottets rubricering. Beträffande försvarlighetsbedöm-
ningen berör dock domstolen inte gärningens syfte.  
     En förståelse för gärningens syfte påverkas av vilken diskurs som gär-
ningens syfte begripliggörs genom. Som exempel på diskursens betydelse 
lyfter Wegerstad fram plastikkirurgi. Dessa kosmetiska operationer som 
mestadels kvinnor gör, så som ansiktslyftning och bröstförstoring, kan för-
stås som ett uttryck för påtvingade skönhetsideal där kvinnorna är ett offer 
för patriarkatet. Ur ett annat perspektiv kan kosmetiska ingreppen ses som 
ett uttryck för individens rätt att genom fria val besluta om sin egen 
kropp.269 Till detta ska tilläggas att könsstympning av kvinnor, oavsett om 
samtycke föreligger, är kriminaliserat genom lagen (1982:316) med förbud 
mot könsstympning av kvinnor. Könsstympning är enligt 1 § ” ingrepp i de 
kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma 
andra bestående förändringar av dem”. En central orsak till kriminali-
seringen är att könsstympning anses utgöra ett utslag av förnekande av 
kvinnors rätt och möjlighet att vara självständiga.270 Kriminaliseringen om-
fattar enligt ordalydelsen även plastikkirurgiska ingrepp av könet, vilka un-
der senare år har ökat i antal i västvärlden. Några sådana ingrepp har dock 
rättsordningen inte ingripit mot.271 En skillnad tycks göras mellan europe-
iska och afrikanska könsorgan. För en plastikläkare kan detta leda till pro-
blem. Ska syftet med ingreppet anses vara ett utslag för patriarkala struk-
turer, eller ett uttryck för kvinnans rätt att göra fria val?272        
                                                
266 B 5148-11 s. 31. 
267 B 3694-12 s. 19. 
268 B 616-09 s. 11.	  
269 Wegerstad, Linnéa (2012): ”Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social 
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Begripliggörandet av en gärnings syfte är således problematisk. I en rättslig 
bedömning menar jag att det inte är tillräckligt att begripliggöra gärningens 
syfte, utan en prövning av vilken betydelse syftet ska få måste även göras. I 
de fåtal domar där resonemang kring gärningens syfte förs konstaterar dom-
stolarna kort att syftet är sexuell tillfredsställelse, för att sedan övergå till att 
resonera kring vilken betydelse gärningens syfte ska få. I domarna finns 
alltså en avsaknad av resonemang kring varför syftet med gärningen ska 
anses vara sexuellt i sig. Detta försvårar en förutsebar rättstillämpning.   

5.2.7 Den avvikande diskursen om den 
oföränderliga sexualiteten 

Den avvikande diskursen om den oföränderliga sexualiteten återfinns 
endast i två domar.273 Med begreppet oföränderlig sexualitet avser jag att 
spegla utgångspunkten att den sexuella viljan inte snabbt förändras över 
tiden. I mål B 1656-11 resonerar domstolen kring om målsäganden frivilligt 
har följt med den tilltalade för att ha strypsex. Domstolen fäster vikt dels vid 
vilken typ av sex målsäganden haft med sina tidigare pojkvänner, dels vid 
ett SMS som målsäganden innan händelsen skickade till den tilltalade. Hov-
rätten anser att förekomsten av tidigare pojkvänner som har vittnat om att 
målsäganden ”inte hade avancerat sex med någon av dem, talar för att hon 
inte tidigare haft intresse för strypsex”274. Domstolen skriver dock att detta 
inte utesluter att hon nu ville ha strypsex med den tilltalade. Beträffande 
SMS-konversationen mellan den tilltalade och målsäganden anser domsto-
len att målsäganden ”tydligt deklarerade att hon ville att [den tilltalade] 
bara skulle vara hennes chef och att hon inte ville blanda in sex och an-
nat”275. Tingsrätten skriver i samma fall att det är ”mycket osannolikt att 
hon redan fyra dagar efter ett sådant meddelande skulle medverka i strypsex 
eller sex överhuvudtaget med [den tilltalade]”276. Hovrätten nämner också 
att målsäganden ”vid tidpunkten även hade en annan relation”277.  
     Resonemangen som domstolarna för belyser deras syn på sexualitet. En 
persons sexualitet verkar i deras ögon vara oföränderlig. Utövar du en viss 
form av sexuell aktivitet, med en viss person, talar det för att du kommer att 
fortsätta att göra det. Detta synsätt är problematiskt både för den tilltalade 
och för målsäganden. För den tilltalade kan det vara till nackdel om den 
sexuella aktiviteten vid gärningstillfället skiljer sig från hur hen brukar göra. 
Ur målsägandens perspektiv kan det vid bedömningen vara till nackdel om 
den sexuella aktiviteten, i domstolens ögon, utförts likadant som vid tidigare 
tillfällen. Det finns en risk att en målsägande som tidigare har utövat BDSM 
hamnar i en svårare position när hen hävdar att ett samtycke inte har förele-
gat, än ett offer som tidigare endast hängett sig åt sex som domstolen i mål 
B 2829-10 benämner som ”normalt”278. 
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5.2.8 Den avvikande diskursen om smärta 
Den avvikande diskursen om smärtan förekommer endast i två domar.279 
I mål B 326-10 har den tilltalade medgett att han vid flera tillfällen slagit 
målsäganden på baken och låren när hon varit naken och med en linjal slagit 
henne på blygdbenet medan hon låg naken på rygg. Den tilltalade berättar 
att målsäganden ”var öm men detta var den känsla hon ville ha”280. ”Me-
ningen var inte att skada utan att skapa känslor av njutning.”281 Frågan som 
aktualiseras är om skada och känslor av njutning står i kontrast till varandra. 
Domstolen anser att det är visat att ”misshandeln orsakat målsäganden 
smärta och ömhet samt ett flertal stora blåmärken på stjärt och lår samt 
blåmärken på de yttre blygdläpparna, men att skadorna varit förhållandevis 
lindriga och av övergående natur”282. I målet har målsäganden själv inte 
medverkat, vilket leder till frågan hur domstolen kan veta att slagen orsa-
kade smärta och ömhet. Finns det enligt domstolen någon form av objektiv 
smärta, eller utgår domstolen från den tilltalades uppgifter? I konstrast till 
denna dom påpekar domstolen i mål B 5148-11 att ”det i utlåtandet även 
redovisats ”smärta”, något som inte är ett objektivt fynd”283.  

5.3 Sexualbrott  

5.3.1 Typdiskursen om den autonoma individen 
Typdiskursen om den autonoma individen är, liksom i domarna avseende 
våldsbrott, en genomgående typdiskurs i de domar som rör sexualbrott.284 
Avseende sexualbrotten omfattas diskursen om det rationella offret och 
diskursen om ett aktivt nej av typdiskursen. 
     Diskursen om det rationella offret är en avvikande diskurs som endast 
tydligt framträder i mål B 1476-13. Den tilltalade står åtalad för att ha våld-
tagit målsäganden när målsäganden har kommit till den tilltalade för att 
hämta deras gemensamma son. Målsäganden och den tilltalade hade tidigare 
haft en sexuell relation med vålds- och tvångsinslag. Två månader innan den 
åtalade våldtäkten skickade målsäganden ett mail till den tilltalade där det 
stod att hon ”vill verkligen bli våldtagen”285. Hon berättar dock för domsto-
len att: ”Sexmailen som hon skickade […] var för att hantera situationen. 
Det var hennes sätt att på ett desperat sätt få det att fungera igen med sex 
för sonens bästa.”286 Efter att målsäganden skickat detta mail, men innan 
den åtalade våldtäkten, skickade den tilltalade ett antal SMS till målsägan-
den där han skrev att han ville ha sex med henne i olika former. Målsägan-
den svarade genomgående ”nej” på dessa SMS och skrev vid några tillfällen 
till den tilltalade att hon kände sig nedtryckt av honom. Domstolen väljer 
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dock att fokusera på det mail målsäganden skickade till den tilltalade två 
månader innan den åtalade våldtäkten.  
     Även efter den åtalade våldtäkten förekom SMS-konversationer mellan 
målsäganden och den tilltalade. I vissa SMS har målsäganden skrivit om 
”våldtäkten” och kallat den tilltalade för ”våldtäktsman”. Dagen efter den 
åtalade våldtäkten skriver hon i ett SMS till den tilltalade att hon ”hatade 
[den tilltalade] för vad han gjorde mot henne dagen innan och mådde ”hur 
dåligt som helst””287. Efter den åtalade våldtäkten hade även SMS skickats 
mellan målsäganden och den tilltalade innehållande, enligt domstolen, ”inte 
sällan avancerade sexuella inslag”288. Målsäganden förklarar att hon skick-
at dessa SMS för att ”dämpa [den tilltalades] aktivitet och skapa en lugnare 
stämning, bl a kring sonen”289. Efter den åtalade händelsen hade målsägan-
den och den tilltalade sex med varandra. Målsäganden har förståelse för att 
det kan vara svårt för en utomstående att begripa varför hon hade sex med 
den tilltalade efter våldtäkten, men hon menar att den tilltalade hade ett 
maktövertag över henne genom sonen. Domstolen anser att ”[förklaringen] 
är allmänt sett svårförståelig men kan ur ett psykologiskt perspektiv ändå ha 
upplevts som rimlig för henne”290. Målsäganden berättar att hon hade käns-
lor för den tilltalade, både bestående av ”hat och kärlek”291.  
     I sin bedömning fäster domstolen främst vikt vid att målsäganden och 
den tilltalade efter händelsen hade sexuellt umgänge med varandra, samt de 
SMS som hade skickats. Domstolen tycks anse att målsägandens beteende 
efter den påstådda våldtäkten har betydelse. Även händelser som ligger 
långt tillbaka i tiden, i detta fall två månader, är av relevans. Det är intres-
sant att domstolen verkar lägga mer fokus på ett mail som skrevs två måna-
der innan händelsen, än de SMS som skrevs närmare händelsen. ”För tings-
rätten är det ofrånkomligt att detta [mailet] måste påverka bedömningen 
när det gäller förutsättningarna för [den tilltalades] agerande.”292 Domsto-
len tycks inte anse att målsäganden har betett sig helt rationellt. Målsägan-
den har gett uttryck för att vilja ha ett sexuellt umgänge, samtidigt som hon 
vid vissa tillfällen har avfärdat den tilltalades inviter. Vidare är det intressant 
att domstolen fokuserar på vad som har hänt efter händelsen. Är det motsä-
gelsefullt att utsätta sig för fortsatt sexuellt umgänge med en person som har 
våldtagit en? En målsägande som inte beter sig rationellt, i betydelsen att 
hen inte gör konsekventa val, tycks inte passa in i den mall som domstolen 
utgår ifrån. Med mall avser jag utgångspunkten i förarbetena att målsägan-
den är en rationell och autonom individ.293  
     I mål B 1757-13 tycks dock domstolen inte påverkas av diskursen om 
det rationella offret. I rättsfallet står den tilltalade åtalad för att ha våldtagit 
målsäganden vid sju tillfällen. Trots de upprepade våldtäkterna menar mål-
säganden att hon älskar den tilltalade och berättar att de hade frivilligt sex 
med varandra efter händelserna. Målsäganden bodde även kvar hos den till-
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talade efter våldtäkterna, eftersom hon inte hade någon annanstans att bo. 
Dessa omständigheter tycks inte påverka domstolens bedömning.  
     I mål B 1467-13 resonerar domstolen kring målsägandens beteende vid 
den åtalade våldtäkten. Diskursen om ett aktivt nej väljer jag att benämna 
denna iakttagelse.294 Målsäganden har lämnat uppgifter som bedöms som 
både trovärdiga och tillförlitliga, varför hennes uppgifter ligger till grund för 
bedömningen. Under händelsen så sade hon ”nej och grät”295 inför den till-
talades tvång och ett vittne berättar att målsäganden var ledsen efter händel-
sen. Dessa omständigheter har betydelse för att domstolen landar i slutsatsen 
att målsäganden inte ville ha samlag med den tilltalade. I mål B 3806-07 
anser domstolen att målsäganden har gjort klart för den tilltalade att hon inte 
accepterade de sexuella aktiviteterna ”såväl med ord som genom att försöka 
komma loss. Hon har berättat att hon gjort så mycket motstånd hon kunnat 
bland annat genom att försöka rivas och sparkas”296. Även i mål B 870-10, 
där den tilltalade bland annat står åtalad för att genom ett strypgrepp tvingat 
målsäganden till att utföra ett samlag, är diskursen om ett aktivt nej tydlig. 
Domstolen lägger vikt vid att målsäganden ”vände på huvudet, försökte få 
bort hans händer och blev röd i ansiktet. Till slut tog hon tag i [den tilltala-
des] ena hand och tog bort den”297. En ovilja att delta i en sexuell relation 
tycks tydligast visas genom ett aktivt agerande från målsägandens sida.  
     Typdiskursen om den autonoma individen bekräftar Anderssons på-
stående att diskursen om offrets viljeuttryck är central i domstolarnas pröv-
ningar av sexualbrott. Rättskyddssubjektets kropp konstrueras som öppen 
och dess sexualitet som tillgänglig och passiv.298 Se avsnitt 4.3.3 Sexual-
brottens rättskyddssubjekt för en mer utförlig beskrivning av Anderssons 
teori. 

5.3.2 Typdiskursen om självskadebeteende 
Avsaknaden av resonemang kring målsägandens eventuella självskadebete-
ende utgör, liksom i våldsbrotten, en typdiskurs och benämns typdiskursen 
om självskadebeteende.299  
     Målsäganden, i mål B 1467-13, berättar att hon ”mådde väldigt dåligt 
under den perioden [halvåret innan händelsen] och det blev mekaniskt sex 
utan känslor där hon spelade en roll med slag och hårdare tag i det sexu-
ella” 300. Hon berättar även att hon ”var rädd för att [den tilltalade] skulle 
använda sonen mot henne om hon inte gjorde som han ville och ställde upp 
på sex”301. Denna problematik resonerar domstolen inte kring i domen. I 
mål B 7409-07, där de tilltalade var de så kallade ”Stureplansprofilerna”, 
berättar en av de tilltalade att han uppfattade målsäganden ”som ångestlad-
dad och nedstämd”302. Han berättar också att han tror att hon ”kan ha känt 
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sig utnyttjad”303. Liksom i mål B 1467-13 fäster domstolen ingen vikt vid 
denna eventuella självdestruktivitet, eller att den tilltalade eventuellt skulle 
ha utnyttjat den. I mål B 9681-11 framgår det att målsäganden hade ätstör-
ningar. Målsäganden upplevde att den tilltalade hade ett kontrollbehov och 
bland annat styrde vad hon åt och vem hon umgicks med. Det framgår i do-
men att den tilltalade var medveten om målsägandes ätstörningar. Inte heller 
i denna dom nämns denna form av självdestruktivitet i bedömningen. Det 
bör dock poängteras att i detta mål saknade parets tidigare relation betydelse 
för domstolens prövning.  
     I mål B 5148-11 berör dock domstolen målsägandens eventuella själv-
skadebeteende. I ett vittnesförhör har det ”inte framkommit att AA uppvisat 
något självskadebeteende förutom möjligen i den bemärkelsen att AA brister 
i sitt konsekvenstänkande och att hon därför försätter sig i olika mindre bra 
situationer”304. Det vore intressant att veta om domstolen skulle beaktat 
självskadebeteendet, om den ansåg att ett självskadebeteende förelåg. Att 
domstolen väljer att nämna det eventuella självskadebeteendet tyder dock på 
att det har relevans. Den tilltalade står åtalad för våldtäkt, grov våldtäkt och 
misshandel av målsäganden, som vid tidpunkten för händelserna var 15 år 
gammal. Den tilltalade var vid gärningstillfällena 41 år gammal och med-
veten om målsägandens ålder. Målsäganden och den tilltalade kom i kontakt 
med varandra genom Phonecafé, vilken är en hemsida på internet. Enligt 
målsäganden behövde hon pengar till julklappar och erbjöd sig därför att 
sälja sex till den tilltalade. Den tilltalade betalade målsäganden 1 500 kronor 
för att han skulle få äga hennes kropp. De åtalade gärningarna avser tre olika 
tillfällen, de två första avser sexualbrott och den sista avser ett våldsbrott. 
Hovrätten dömer endast den tilltalade för misshandel. Målsäganden åter-
kommer i sin berättelse till att anledningen till att hon gick med på de olika 
aktiviteterna var för att hon hade lovat den tilltalade att de skulle ses flera 
gånger och hon ville därför göra den tilltalade nöjd. Vidare berättar hon att 
hon hade mått dåligt innan hon träffade den tilltalade och därför bodde på 
ett behandlingshem. Vid ett tillfälle, mellan det första och andra gärnings-
tillfället, var hon hemma hos sin mamma. De började bråka med varandra 
och målsäganden blev därför utslängd. Målsäganden upplevde det då som 
att hon inte hade någonstans att ta vägen, varför hon kontaktade den tillta-
lade och frågade om hon fick bo hos honom.  
     Ett krav som uppställs i förarbetena för att ett samtycke ska vara giltigt är 
att den som lämnar samtycket måste vara kapabel att förstå innebörden av 
samtycket. Personen måste ha viss mognad och en någorlunda korrekt verk-
lighetsuppfattning.305 Frågan vad som egentligen är en korrekt verklighets-
uppfattning aktualiseras genom detta rättsfall. 
     Typdiskursen om självskadebeteende är således förekommande både i 
de domar som avser våldsbrott, och de som avser sexualbrott. En avsaknad 
av resonemang kring individuella och strukturella beroenden finns således i 
flera av de domar som behandlas i diskursanalysen. Denna iakttagelse är 
inte oväntad då ett individperspektiv dominerar i straffrättsliga samman-
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hang, där strukturella angreppssätt möter motstånd.306 En dominerande in-
ställning i doktrin är att beaktande av strukturella aspekter skulle stå i mot-
sats till tungt vägande straffrättsliga principer.307  
     Efter att ha studerat domarna väcks frågan om vad ett frivilligt samtycke 
egentligen innebär. Kraven för att ett samtycke ska anses vara giltigt tycks 
vara tämligen lågt ställda. Är ett val som görs i avsaknad av tvång ett utslag 
för den fria viljan, eller är ett val fritt först om fler än ett handlingsalternativ 
står till buds? Föreställ dig en person som är placerad på toppen av ett berg, 
som det endast finns en möjlig väg att ta sig ner från. Gör personen ett fritt 
val som väljer att gå ner för den enda vägen? Det finns ingen som tvingar 
personen att går ner, men det finns samtidigt inga alternativ om inte perso-
nen vill stanna kvar och frysa ihjäl. Jag anser att avsaknaden av handlingsal-
ternativ medför att valet inte är frivilligt gjort. Den bakomliggande grund-
tanken som rättsordningen däremot tycks utgå från är att avsaknad av tvång 
medför att ett samtycke i princip är frivilligt.  
     Det är dock en stor skillnad mellan mitt ställningstagande att val gjorda i 
avsaknad av tvång inte alltid är ett utslag för individers fria vilja, och att 
anse att detta är något som rättsordningen bör beakta. En problematik vid 
beaktande av strukturella faktorer är den tilltalades uppsåt inför dessa fak-
torer. Därtill hör även bevissvårigheter kring detta uppsåt. På ett högre plan 
är dock frågan om lagstiftaren och domstolarna bör beakta strukturella fak-
torer. Har vi en övertro till lagstiftaren och domstolarna om vi tror att de kan 
avgöra om ett frivilligt val, i betydelsen avsaknad av tvång, egentligen är ett 
utslag för individuella och strukturella beroenden? Är det moraliskt försvar-
bart att rättsordningen, på ett patriarkaliskt vis, ska kunna besluta att en in-
divids val inte är det bästa handlingsalternativet för hen? Frågan är intres-
sant och lämpar sig för vidare studier. 

5.3.3 Typdiskursen om tidigare erfarenheter 
Typdiskursen om tidigare erfarenheter är återkommande i domarna, både 
i de som avser sexualbrott och de som avser våldsbrott.308  
     I mål B 1467-13 lägger domstolen vikt vid att ”det vid sexuella um-
gängen mellan dem genomgående förekommit olika vålds- och tvångsinslag, 
både under den tid de hade ett förhållande och senare”309. Den sexuella 
historiken är avgörande för åtalets ogillande. I mål B 7409-07 skriver tings-
rätten att en ”ytterligare omständighet som det inte går att bortse ifrån är 
att parterna tidigare haft sex med varandra med vålds- och förnedringsin-
slag. [Den tilltalade] har lämnat berättelser av innebörd att det i lägenheten 
förekom sedvanlig sexuell aktivitet med förnedringsinslag”310. Domstolen 
tar dock avstånd från denna typ av resonemang i mål B 4280-10, där den 
fastslår att målsägandens ”intresse för dominanssex saknar också betydelse 
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för prövning av frågan om hon just vid detta tillfälle tvingats till sex mot sin 
vilja” 311. 
     En problematik är vilken betydelse skillnader i skador ska få vid sam-
tyckesbedömningen. Ska skillnad i skador tolkas som att målsäganden har 
varit tvingad, eller endast som att detta tillfälle skiljde sig från tidigare sexu-
ella aktiviteter? I mål B 3806-07 framgår det att det ”vidare är utrett i målet 
att dessa sexuella aktiviteter [aktiviteter innan den åtalade händelsen] inne-
fattat dominanta inslag med ”smisk på rumpan”, lättare örfilar, dragande i 
håret och även bespottning och att [målsäganden] vid de tillfällena inte har 
motsatt sig dessa inslag. [Målsäganden] har vid de tidigare sexuella aktivi-
teterna – enligt vad hon och de båda tilltalade uppgivit – aldrig fått några 
skador. […] Vid det nu aktuella tillfället har hon, enligt vad som framgår av 
det åberopade läkarintyget, fått skador över hela kroppen och i underli-
vet.”312 Målsäganden berättar i mål B 1467-13 att det ”var första gången 
som [den tilltalade] använde ett våld som inte ingick i ett rollspel”313. Dom-
stolen resonerar inte kring detta uttalande. Uttalandet belyser dock proble-
matiken kring våld som används inom ett påstått ”rollspel”. Eftersom tidi-
gare erfarenheter tycks vara centralt i bedömningarna är således även variat-
ioner i våldsutövningar betydelsefullt. Om ett giltigt samtycke kan lämnas 
till framtida våldsanvändning inom BDSM är det ur den tilltalades synvin-
kel problematiskt om våldsanvändningen skiljer sig åt mellan tillfället för 
det lämnade samtycket och den påstådda gärningen. Vissa domar tyder näm-
ligen på att domstolar anser att ett giltigt samtycke kan lämnas tidigare i 
tiden. Det skulle dock strida mot förarbetena.  
     Typdiskursen om tidigare erfarenheter omfattar även den tilltalade. I 
mål B 870-10 lägger domstolen vikt vid att det har framgått att den tilltalade 
”tycker om att dominera kvinnor som han har sex med. Flera av målsägan-
dena har berättat att [den tilltalade] slagit och piskat dem eller andra. 
Bland annat har detta gällt örfilar. Flera har även berättat om stryp-
grepp”314. Dessa omständigheter anser domstolen talar för att den tilltalade 
även vid det tillfälle som åtalet avser har tagit strypgrepp om målsäganden. 
Domstolen tycks utgå från att en individs sexualitet är oföränderlig. Omed-
vetna, eller medvetna, föreställningar om sexualitet kan således inverka på 
trovärdigheten både avseende den tilltalade och målsäganden. Likheter finns 
med den avvikande diskursen om den oföränderliga sexualiteten, som 
avser våldsbrottsdomar. 
 

5.3.4 Typdiskursen om det sexuella våldet 
I jämförelse med domarna avseende våldsbrott är typdiskursen om det 
sexuella våldet mer begränsad i sexualbrottsdomarna.315 I mål B 7409-07 är 
typdiskursen dock framträdande. Domstolen skriver att ”våld vid det aktu-
ella tillfället kan ha använts som ett led i den sexuella samvaron och inte för 
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att tvinga målsägande till samlag eller andra sexuella handlingar”316. En 
distinktion görs således mellan våld som utgör en del av en frivillig sexuell 
samvaro, och våld som används som ett redskap för att utöva tvång. 
     Ytterligare ett bedömningsproblem beträffande våld som kan uppstå i 
BDSM-fall är om våldet utgör misshandel, eller tvång enligt 6 kap. 1 § BrB. 
I mål B 870-10 resonerar domstolen kring om ”slaget och strupgreppet ut-
gjort sådant våld att det frivilliga samlaget övergick till en våldtäkt” 317. I 
fallet är det utrett att den tilltalade har slagit respektive tagit strypgrepp om 
målsäganden samtidigt som de haft samlag. Trots det våld som utövades 
mot målsäganden fortsatte samlaget. Målsäganden har dock berättat att hon 
var angelägen om att få de pengar som den tilltalade hade utlovat för den 
sexuella kontakten. Tingsrätten lägger vikt vid att målsäganden hade kon-
takt via SMS med den tilltalade efter händelsen och att hon då erbjöd ytter-
ligare sexuella kontakter. Person X, som fanns bredvid målsäganden under 
samlaget, fick ett jakande svar från målsäganden på frågan om situationen 
var okej. Tingsrätten anser att även om målsäganden ”tyckte att situationen 
var obehaglig så framstår det som att hon stod ut med det”318. Även om 
målsäganden inte hade lämnat något samtycke till stryptaget övergick såle-
des samlaget inte till en våldtäkt. Detta då målsäganden enligt tingsrätten 
inte på ett tydligt sätt försökte avbryta samlaget. Hovrätten finner det dock 
”klarlagt att hon någon gång under det att [den tilltalade] tog struptag på 
henne fick nog och ville avbryta samlaget”319. Enligt hovrätten är det inte 
klarlagt att den tilltalade märkte att målsäganden ville avbryta samlaget, 
varför åtalet för våldtäkt ogillas. Båda instanserna anser dock att den tillta-
lade ska fällas till ansvar för misshandel. Det är anmärkningsvärt att dom-
stolen endast konstaterar att ett samtycke till våldet inte har förelegat, utan 
att någon samtyckesbedömning uttryckligen görs.  

5.3.5 Typdiskursen om en osynlig gärningsman 
En aspekt som till stor del utelämnas i domarna är själva gärningsmannen. 
Trots att presentationen nedan endast är baserad på två domar anser jag att 
typdiskursen om en osynlig gärningsman320  utgör en typdiskurs, då av-
saknaden förekommer i flera domar. De fall som nedan presenteras utgör 
tydliga exempel.  
     I mål B 1467-13 skriver domstolen att ”det för [den tilltalade] finns en 
rad besvärande omständigheter, t ex att han inte ens velat gå med på att 
målsäganden sade nej och grät samt att han efteråt i ett SMS bad om ur-
säkt”321. Den tilltalade berättar att han och målsäganden hade pratat tidigare 
under dagen, då hon skulle hämta deras gemensamma son hos honom. Han 
säger att ”det var inget tal om sex men han hoppades på det”322. I SMS-
konversationen efter händelsen där målsäganden skrev om ”våldtäkten” 
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anser domstolen att den tilltalade ”inte på något påtagligt sätt tillbakavi-
sade detta utan närmast bad om ursäkt”323. Domstolen påpekar i domslutet 
att detta är en besvärande omständighet. Målsäganden berättar att den tillta-
lade sagt till henne efter händelsen att ”detta var ett rop på hjälp från ho-
nom”324. Domstolen anser att målsägandens berättelse är trovärdig och att 
hennes uppgifter är tillförlitliga, varför hennes uppgifter läggs till grund för 
bedömningen. Domstolen resonerar dock inte kring det påstådda uttalandet 
från den tilltalade.  
     I mål B 5763-09 anser tingsrätten att det är utrett att den tilltalade spänt 
fast målsäganden i en solstol och därefter utfört ett samlag med henne mot 
hennes vilja.  Domstolen anser att ”med hänsyn till målsägandens utsatta 
läge har det dock ankommit på [den tilltalade] att förvissa sig om hennes 
samtycke”, trots att det är ”tänkbart att [den tilltalade] i ett inledningsskede 
trodde att det han gjorde skedde med målsägandens samtycke”. 325 Den till-
talade kan ha trott detta med hänsyn till ”de SMS som målsäganden skickat 
till [den tilltalade] i vilka hon uttrycker en önskan om att i sexuella sam-
manhang vara fastbojad eller fastspänd”326. Att domstolen anser att högre 
krav ska ställas på den tilltalade, då målsäganden befinner sig i ett utsatt 
läge, har inte observerats i de övriga domarna. 
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6 Normer och värderingar om 
våld och sexualitet 

6.1 Introduktion 
Det konstruktivistiska grundantagandet, som är uppsatsens utgångspunkt, 
innebär att sexualitet inte är biologiskt bestämt, utan konstruerat i samhället 
genom historiens gång. Jag utgår från att i domstolens medvetna, eller 
omedvetna, val av väg för att nå domslutet framträder domstolens syn på 
våld och sexualitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka normer och 
värderingar om våld och sexualitet som kommer till uttryck genom kon-
struktioner av BDSM-relationer i rättstillämpningen. I föregående kapitel 
analyseras den första nivån, textnivån, i Faircloughs diskursanalytiska mo-
dell. Avslutningsvis analyseras nu den tredje nivån, den sociala praktiken, 
och diskurserna sätts in i ett socialt sammanhang. De iakttagna diskurserna, 
som presenteras i föregående kapitel, analyseras utifrån vilken syn på våld 
och sexualitet som kommer till uttryck. De framträdande dragen beträffande 
vad som utgör våld respektive sexualitet enligt svensk straffrätt, som presen-
teras i kapitel 3 Våldsbrottens våld och kapitel 4 Sexualbrottens sexualitet, 
utgör grunden för kapitlets analys.  
     Att helt separera textnivån och den sociala praktiken har inte varit möj-
ligt, varför vissa iakttagelser tillhörande den sociala praktiken även före-
kommer i föregående kapitel.  
     Kapitlet inleds med att summera och analysera de diskurser som framträ-
der både i vålds- och sexualbrottsdomarna, för att sedan studera de diskurser 
som är unika för de två olika brottstyperna.  

6.2 Rättsliga konstruktioner  
De diskurser som är förekommande i båda brottstyperna är typdiskurserna 
om den autonoma individen, om självskadebeteende, om tidigare erfa-
renheter och om det sexuella våldet.  
     Genomgående för båda brottstyperna är att domstolar lägger vikt vid hur 
målsäganden aktivt har agerat och bemött den tilltalades agerande, vilket 
framträder genom typdiskursen om den autonoma individen. Målsägan-
den ska gärna med fysiska handlingar visa sin ovilja att delta i den åtalade 
gärningen. Som tidigare nämnts finns det tydliga kopplingar till Anderssons 
undersökning av hovrättsfall, där hen fann att offrets viljeuttryck är centralt 
vid domstolarnas prövningar av sexualbrott. Jag återkommer till detta. Vi-
dare är vissa domstolar benägna att dra slutsatser om vad som har hänt vid 
den åtalade händelsen, utifrån den kontakt som har förekommit mellan mål-
säganden och den tilltalade. Centralt i domstolarnas resonemang, beträf-
fande kontakten kring händelsen, är vem som tog initiativ till att träffas och 
om något tyder på att målsäganden vill träffas igen. Utgångspunkten att 
rättssubjekten är autonoma och rationella blir särskilt problematisk då mål-
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säganden och den tilltalade intar olika roller inom ramen för så kallade 
”rollspel”.  
     Gemensamt för de båda brottstyperna är även att domstolarna inte väljer 
att beakta målsägandens eventuella självskadebeteende, se vidare typdis-
kursen om självskadebeteende. Förekomsten av ett eventuellt självskade-
beteende nämns visserligen i några domskäl, men det framgår inte vad ett 
självskadebeteende skulle bestå av. Det framgår inte heller hur förekomsten 
av ett sådant skulle påverka domstolarnas bedömningar.  
     Domstolarna fäster dock vikt vid hur målsäganden och den tilltalade har 
utövat våld och sex tidigare. Detta tydliggörs genom typdiskursen om tidi-
gare erfarenheter.  Om ett par har utövat någon form av våld som ett led i 
en påstådd sexuell relation, eller utövat sex på ett visst sätt, utgår domsto-
larna i princip från att samtycke till liknande framtida utövningar föreligger. 
Avgörande för om ett samtycke inte föreligger är om målsäganden utåt sett 
har betett sig annorlunda och om graden av våldsanvändning skiljer sig från 
tidigare tillfällen. Vare sig domstolarna behandlar våldet som en miss-
handel, eller som tvång i en våldtäkt, är variationen i våldsanvändningen 
jämfört med tidigare tillfällen betydelsefull. Detta är problematiskt både för 
en målsägande som påstår sig ha blivit utsatt för ett övergrepp i en BDSM-
utövning som i domstolens ögon har utövats på liknande sätt som paret tidi-
gare har gjort, och för en tilltalad som står åtalad för ett övergrepp som har 
skett mellan två personer som utövat BDSM för första gången, eller på ett 
nytt sätt. Genom att vissa domstolar utgår från typdiskursen om tidigare 
erfarenheter finns det en risk att individer inte bedöms vara trovärdiga om 
deras berättelser avviker från domstolarnas syn på sexualitet. Avvikelser i 
sexuella mönster, som exempelvis förekomsten av våld inom en sexuell 
relation där våld aldrig tidigare har förekommit, riskerar således att vara till 
den tilltalades nackdel. Utövningar som däremot, enligt domstolens bedöm-
ning, följer ett visst sexuellt mönster riskerar att vara till målsägandens 
nackdel.   
     Gemensamt för båda brottstyperna är slutligen typdiskursen om det 
sexuella våldet. I typdiskursen är själva gärningen central, istället för mål-
sägandens eller den tilltalades beteenden. Genom typdiskursen framgår det 
att domstolar inte bara är angelägna att fastställa om våldet har utövats inom 
BDSM-utövning, se vidare typdiskursen om BDSM som begrepp, de väljer 
också att fastslå om själva våldet ska anses vara sexuellt eller ej. Problema-
tiska bedömningar kan uppstå beträffande om våldet ska anses utgöra ett led 
i en sexuell samvaro, eller ett redskap för att utöva tvång eller misshandel. 
Vissa domstolar tycks anse att de kan avgöra om våld är sexuellt och om en 
skada är en följd av sexuell upphetsning. Som tidigare nämnts är frågan vad 
”vanligt våld” är och hur den typen av våld skiljer sig från ”sexuellt våld”. 
Vidare vore det intressant med ett klargörande av vad ”normalt” sex är. 
”Normalt” sex tycks stå i motsats till sexuella aktiviteter som inrymmer 
våld, exempelvis ”våldtäktssex”. Ett tydliggörande vore önskvärt. 
     Frågan är vilka slutsatser gällande domstolarnas syn på våld och sexuali-
tet som kan dras från ovan presenterade diskurser. Tyngdpunkten i de dis-
kurser som är gemensamma för båda brottstyperna är dels målsägandens 
beteende och parternas tidigare erfarenheter av våldsamt sex, dels frågan om 
våldet är att anses som sexuellt eller ej. Vare sig prövningen avser våldsbrott 
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eller sexualbrott lägger domstolarna dock särskilt stort fokus vid målsägan-
dens beteende, och drar liknande slutsatser utifrån detta. Typdiskursen om 
den autonoma individen är således framträdande. Det rättskyddssubjekt 
som konstrueras, både i domarna avseende våldsbrott och de avseende sexu-
albrott, är genomgående likadana. Offrets viljeuttryck är överlag centralt. 
Liksom Andersson har funnit i hovrättsdomar avseende sexualbrott kon-
strueras rättskyddssubjektets kropp som öppen och dess sexualitet som till-
gänglig och passiv. Är detta en typisk konstruktion av ett rättskyddssubjekt 
som förekommer i en sexualbrottsdom? I så fall kan slutsatsen dras att dom-
stolarna genom sina konstruktioner av rättskyddssubjekten i våldsbrottsdo-
marna placerar rättskyddssubjekten i en sexuell kontext. Rättskyddssubjekt-
en i våldsbrottsdomarna konstrueras således som rättskyddssubjekt som age-
rar i ett, för domstolarna, sexuellt sammanhang. Således är det inte enbart 
själva våldet som konstrueras som sexuellt, utan även rättskyddssubjekten.      
     Typdiskursen om det sexuella våldet kan möjligen ha sin grund i defi-
nitionen av en sexuell handling. Som redogörs för i avsnitt 4.2 6 kap. BrB 
kan en handling som inte innebär en varaktig fysisk beröring av offrets 
könsorgan eller offrets kropp med det egna könsorganet ändå utgöra en sex-
uell handling, om handlingen har en påtaglig sexuell prägel och är ägnad att 
kränka offrets sexuella integritet. Domstolarnas vilja att klassificera våldet 
som sexuellt eller ej kan vara föranlett av den bedömning som görs vid fast-
ställandet av om en handling har en påtaglig sexuell prägel. Detta skulle 
tyda på att domstolarna, troligtvis omedvetet, behandlar våldet som sexuellt. 
Våldet ses således som sexuellt, trots att våldet inte nödvändigtvis måste 
anses ha utövats i en integritetsnära sfär, vilket Asp menar är centralt för 
sexualbrottens sexualitet.327 Vidare blir den heteronormativa utgångspunk-
ten, som presenteras i avsnitt 4.3.2 Den heteronormativa sexualiteten, tydlig 
genom typdiskursen om det sexuella våldet. Våldsanvändning inom sexu-
ella utövningar ligger utanför den heteronormativa ramen, varför ett klargö-
rande av vad det sexuella inslaget består av tycks vara nödvändigt. Våldsan-
vändning som en form av sexuell utövning placeras längst ut i Den sexuella 
värdehierarkin i figur 1 på sidan 44, långt bort från vad som anses vara 
normalt. Utgångspunkten verkar vara att våldet inte är sexuellt och därför 
inte normalt, varför en klassificering av våldet är nödvändig. En klassifice-
ring hade inte behövts, om våldet ansågs vara en normal sexuell utövning. 
Genom denna iakttagelse framträder även den påstått rådande fallocentrism-
en, som presenteras i avsnitt 4.3.2.3 Fallocentrism. Våldet innebär inte nå-
gon beröring av parternas könsorgan, varför domstolarna förtydligar vad 
som utgör det sexuella inslaget. Det är dock märkligt att typdiskursen om 
det sexuella våldet även framträder i de domar som avser våldsbrott. Desto 
mer anmärkningsvärt är det att typdiskursen är mer förekommande i vålds-
brottsdomarna än i sexualbrottsdomarna. Detta tyder på att domstolarna på-
verkas av den påstådda sexuella kontexten vid bedömningen av våldsbrotten 
och konstruerar våldet som sexuellt. 
     Typdiskurserna om BDSM som begrepp och om det sexuella motivet 
samt de avvikande diskurserna om den oföränderliga sexualiteten och 
om smärta är unika diskurser för de domar som avser våldsbrott. Gemen-

                                                
327 Asp (2010) s. 43-44. 
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samt för diskurserna, förutom den avvikande diskursen om smärta, är dom-
stolarnas vilja att placera in våldet i en för dem sexuell ram och göra våldet 
sexuellt. Likheter finns således med den ovan presenterade typdiskursen om 
det sexuella våldet. Genom typdiskursen om BDSM som begrepp fram-
träder vissa domstolars vilja att placera våldet i en sexuell ram tydligt. Istäl-
let för att behandla våldet separat resonerar de kring den sexuella kontexten. 
Detta tyder på att de utgår från att sexualitet kan kategoriseras. Denna ut-
gångspunkt är problematisk då vissa domstolar tycks särbehandla det våld 
som enligt dem har utövats inom en BDSM-relation. En tilltalad som står 
åtalad för misshandel, som enligt domstolen inte har utövats inom en 
BDSM-relation, riskerar att bedömas hårdare.  
     Genom typdiskursen om det sexuella motivet blir det tydligt att vissa 
domstolar anser att våld kan vara sexuellt, då de konstaterar att våld kan 
användas för att uppnå sexuell tillfredsställelse. Genom typdiskursen fram-
går det dock inte vad det är som gör att våldet anses vara sexuellt. 
     Den avvikande diskursen om den oföränderliga sexualiteten tyder på 
att vissa domstolar anser att sexualitet är konstant, i den bemärkelsen att 
sexualitet inte snabbt förändras över tiden. Domstolarna som ger uttryck för 
denna diskurs utgår i princip från att om en person inte har utövat sex eller 
våld på ett visst sätt tidigare, är det inte troligt att den vill göra det på det 
sättet vid ett annat tillfälle. Likaså är det hög sannolikhet att en person även 
i framtiden vill utöva sex och våld på det sättet som den tidigare har gjort.  
     Slutligen bör den avvikande diskursen om smärta nämnas, trots att den 
inte direkt belyser domstolarnas syn på våld och sexualitet. Genom diskur-
sen framgår det dock att begreppet smärta kan vara problematiskt ur juridisk 
synvinkel, vilket diskuteras i avsnitt 3.2.3 Smärta. Melzack menar att smärta 
är en språklig etikettering av en oändlig mängd subjektiva och kontextuellt 
bundna upplevelser.328 
     I domstolarnas ögon tycks således våld kunna vara sexuellt. Frågan är då 
vilken syn på våld och sexualitet som framträder genom de ovan presente-
rade diskurserna, som är unika för våldsbrottsdomarna. Domstolarnas 
heteronormativa grundsyn framträder genom typdiskursen om BDSM som 
begrepp. Queerteoretiker ifrågasätter att det skulle finnas ett naturligt sätt 
att vara en sexuell individ på. Att klassificera sexuella utövningar som 
BDSM tyder på att vissa domstolar anser att sexualitet kan kategoriseras. 
Vidare tyder det på att BDSM inte är naturligt i sig, eftersom en kategorise-
ring är nödvändig. Genom typdiskursen om det sexuella motivet går det 
eventuellt att utläsa vilken syn domstolar har på BDSM. Typdiskursen om 
det sexuella motivet är dock begränsad, varför några långtgående slutsatser 
inte kan dras. I en dom där det sexuella motivet beaktas i försvarlighetsbe-
dömningen konstaterar domstolen att syftet måste beaktas, trots att det kan 
vara svårt att försvara ur etisk synvinkel. Uttalandet i domen, som hänvisar 
till förarbetena, tyder på att domstolen anser att det är svårt att försvara 
BDSM-utövning från en etisk synpunkt och placerar därigenom BDSM på 
den dåliga sidan av den imaginära skiljelinjen mellan bra och dålig sexuali-
tet, se avsnitt 4.3.2.2 Den sexuella värdehierarkin. Sexualitet placerad på 
den dåliga sidan tillerkänns inte en moralisk skala. 
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Centralt för sexualbrottens sexualitet är att tillfredsställa en sexualdrift, vil-
ket avgränsar sexualbrotten från andra brottstyper. Det blir därför juridiskt 
inkonsekvent när domstolarna ändå ska beakta det sexuella motivet vid för-
svarlighetsbedömningar avseende misshandel. Att utövarna av en vålds-
handling anser att handlingen är sexuell, samtidigt som rättsordningen inte 
behandlar handlingen som en sexuell handling enligt 6 kap. BrB, visar på ett 
möjligt problem med att skilja vålds- och sexualbrotten åt. Således kan det 
finnas ytterligare ett problem med att skilja vålds- och sexualbrott åt, än 
problematiken kring att skilja den roll våld har i, vad MacKinnon kallar, 
vanlig sexualitet från annat våld. 329 
     Det är intressant att reflektera över varför diskurserna avseende vålds-
brotten är relativt omfångsrika, i jämförelse med de begränsade resone-
mangen i förarbetena och doktrinen om våldsbrottens skyddsintressen, se 
avsnitt 3.2 Vad är våld?. En möjlig förklaring är att domstolarna medvetet, 
eller omedvetet, anpassar sina bedömningar av våldet efter den sexuella 
kontexten som våldet påstås ha utövats inom, vilket påverkar diskursernas 
omfång. Hade domstolarna inte ansett att våldet hade utövats i en sexuell 
kontext hade diskurserna troligtvis varit mer begränsade.  
     Den enda diskurs som är unik för sexualbrotten är typdiskursen om en 
osynlig gärningsman. Genom denna typdiskurs blir det tydligt vilken liten 
roll gärningsmannen intar i bedömningen. Detta blir desto tydligare om 
typdiskursen jämförs med typdiskursen om den autonoma individen, där 
domstolarna ställer jämförelsevis höga krav på hur målsäganden bör bete 
sig. Åklagaren har visserligen full bevisbörda och ska bevisa avsaknaden av 
ett giltigt samtycke, vilket eventuellt kan förklara det stora fokus som ligger 
på målsäganden. Samtidigt tycks dock låga krav ställas på den tilltalades 
uppsåt inför förekomsten av ett samtycke.  
     Avslutningsvis är frågan varför antalet diskurser i sexualbrottsdomarna 
är färre än i våldsbrottsdomarna, och vad detta säger om domstolarnas syn 
på våld och sexualitet. Det tycks vara som om domstolarna inte behöver 
resonera lika ingående kring själva handlingen när det är fråga om en ”ty-
pisk” sexuell utövning, jämfört med en våldshandling som utövats inom en 
påstådd sexuell ram. Kanske är den omedvetna tanken om sexualitet, som 
Lernestedt framför, att ”man känner igen det när man ser det”330. Ovan 
gjorda iakttagelser tyder dock på att domstolarna är öppna inför olika former 
av sexuella kontexter. Visserligen utgår de från att en klassificering av våld 
och sexualitet är väsentlig och möjlig att göra, men samtidigt är de öppna 
inför att fylla den sexualitet som konstrueras med olika betydelser. 

                                                
329 MacKinnon, Catharine A (2009): ”Sex och våld: Ett perspektiv” I: Texter i samtida 
politisk teori (red. Beckman, Ludvig et al.) Liber, Malmö s. 144 -145. 
330 Lernestedt, Claes (2004): ”Sexualitet är i betraktarens öga? Tendenser i svensk sexual-
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