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Summary 
Over time the crime rape has been a discussed topic, non the least among politicians and jurists 

but also among the common people. Protests, debates, newsarticles and hashtags are not 

unusually occuring in the discussion. The object of this essay has been to give an overall look 

at the boundaries for the legal word rape and aims to answer where the original boundaries were 

drawn and how the boundaries have shifted with the latest consent-debate. To answer the 

question at issue the traditional right dogmatic method has been used.  

 

The essay starts with a short introduction of the criminal law from 1864 followed by the entry 

of the ”modern” criminal law 1965. In the review relevant cases are analyzed to illustrate the 

application of certain requisits for that time. In the consent debate a brief overview is made of 

the European court of human rights judgment in MC vs Bulgaria and what that judgement meant 

for Sweden. The essay further presents SOU 2016:60, a law-proposition where the sexual 

integrity is in the centre and violence and threat has been eliminated from the law. The 

proposition aims to create a normative view that clearly shows that the limits of a rape is not 

drawn by the show of violenc or threat but by the fact that the other person does not voluntarily 

participate 
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Sammanfattning 
Över tid har våldtäktsbrottet varit ett omdiskuterat ämne, inte minst bland politiker och jurister 

men även bland befolkningen som helhet. Protester, debatter, nyhetsartiklar och hashtags är 

inte ovanligt förekommande inom diskussionen. Syftet med förevarande uppsats har varit att 

ge en övergripande blick över gränserna för det juridiska begreppet våldtäkt och har ämnat att 

besvara vilka de ursprungliga gränserna för begreppet våldtäkt var och hur detta begrepp 

förändrats genom den senaste samtyckesdebatten. För att besvara denna frågeställning har den 

traditionella rättsdogmatiska metoden tillämpats.  

 

Det börjar med en kort introduktion av 1864 års strafflag följt av brottsbalkens införande 1965 

där våld och hot är en central del av regleringen. I genomgången lyfts sedan relevanta rättsfall 

som var för sig belyser viktiga rekvisit för sin tid. I samtyckesdebatten görs en kort genomgång 

av det omtalade europadomstols målet, MC mot Bulgarien samt vad denna innebär för Sverige. 

Uppsatsen går sedan vidare i att framställa SOU 2016:60, ett lagförslag där den sexuella 

integriteten står i centrum och våld och hot suddas ut ur begreppet helt. Lagen ska nu skapa en 

normativ syn som tydligt visar att gränsen för våldtäkt inte går vid våld, det ska inte heller ge 

sken av att våld är något som krävs utan gränsen har redan dragits när någon inte frivilligt deltar.  
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1. Inledning 
 

1.1. Allmänt  

Historiskt har gränserna för begreppet våldtäkt förändrats. Våld och hot har varit en central del 

i lagstiftningen sedan 1864 års strafflag men har fått olika kompletteringar över tiden. Idag har 

det fortfarande en central roll, men fokus har hamnat på en samtyckesdebatt. Flera lagförslag 

har presenterats över tiden och i augusti i år presenterade 2014 års sexualbrottskommitté sitt 

förslag. Detta är ett mycket omtalat lagförslag och debatten förs flitigt på sociala medier, 

nyheter och tidningar.  

 

1.2. Syfte  

Syftet med förevarande uppsats är att ge en omfattande överblick över den betydelseförändring 

som begreppet våldtäkt haft i svensk rättstillämpning genom tiden, samt att presentera och 

utvärdera det nya begreppsförslaget i SOU 2016:60. 

 

1.3. Frågeställning  

För att uppfylla det ovanstående syftet ska följande frågeställning försöka besvaras:  

Vilka var de ursprungliga gränserna för begreppet våldtäkt och hur har detta begrepp förändrats 

genom den senaste samtyckesdebatten?  

 

1.4. Avgränsning 

Uppsatsen kommer omfatta våldtäkt mot vuxna med få referenser till våldtäkt mot barn i de fall 

det varit nödvändigt för att uppfylla uppsatsens syfte. Uppsatsen är begränsad till att beröra 

tiden från brottsbalkens införande.  

I SOU 2016:60 framförs förslag på förändringar av olika typer av sexualbrott. På grund av 

bristande utrymme rör fokus endast vad som idag betecknas som våldtäkt, dvs. det grövsta av 

sexualbrotten, och hur detta brott har förändrats. Inom ramarna för denna uppsats kommer inte 

bevissvårigheterna som uppkommer i sexualbrott behandlas.  

 

1.5. Perspektiv, metod och teori  

För att undersöka begreppet våldtäkt och den betydelseförändring som skett kommer ett 

rättsutvecklings- och kritiskt perspektiv anläggas. Den traditionella rättsdogmatiska metoden 

tillämpas genom att de svenska rättskällorna analyseras. Detta sker i enlighet med 
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rättskälleläran där lagregleringen och därefter förarbeten analyseras. För klargörande används 

praxis och doktrin.1 

 

1.6. Forskningsläge  

I april 2015 gav Madeleine Leijonhufvud ut sin bok Svensk sexualbrottslag – en framåtsyftande 

tillbakablick. I boken redogörs det förändrade rättsläget inom svensk sexualbrottslagstiftning. 

Samtyckesreglering har Peter Asp undersökt i sin bok Sex och samtycke. Han har dessutom 

utrett Sveriges skyldighet att införa en samtyckesreglering utifrån Bulgariendomen i en artikel. 

Efter att dessa böcker publicerats har det hänt en del inom området, bl.a. har SOU 2016:60 

presenterats samt intressanta rättsfall tillkommit som inte analyserats. Förevarande uppsats får 

därför anses ha ett visst nyhetsvärde.  

 

1.7. Material  

SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten – Betänkande av 2014 års 

sexualbrottskommitté har använts för att analysera hur gränserna för begreppet våldtäkt 

förändrats genom den senaste samtyckesdebatten.  

 

För att bäst beskriva rättsläget under varje tidsperiod har uppmärksammade, utvalda rättsfall 

använts som knyter an till rättstillämpningen av de särskilda rekvisit som läsaren bör 

uppmärksamma. 

 

1.8. Disposition   

Förevarande uppsats kommer att vara uppdelad i 3 delar. Den första delen behandlar 

förändringen av våldtäktsbrottet från förhistorian som är den närmsta tiden innan brottsbalkens 

införande och därefter behandlas varje viktig förändring som gjorts. Det är ett kronologiskt 

perspektiv där varje delavsnitt börjar med vad som föreslagits av utredarna och därefter vilken 

lagändring som gjorts. Varje avsnitt avslutas med ett kort praxiskapitel som syftar till att lyfta 

problematiken samt betydelseförändringen som gjorts under varje tidsperiod.  

                                                
1 Korling och Zamboni, Mauro: Juridisk metodlära 2013, s. 21.  
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I den andra delen presenteras de internationella åtagandena som Sverige har kopplat specifikt 

till samtyckesdebatten. Detta är ett kort avsnitt men av stor betydelse då det i denna del 

presenteras vad som internationellt sett bör vara straffbart inom sexualbrott.  

Den sista delen som har huvudrubrik SOU 2016:60 är den del där tyngdpunkten av uppsatsen 

ligger och är även var den senaste utredningens förslag presenteras.  
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2. Hur definieras och regleras brottet våldtäkt i svensk rätt? 
Från medeltiden fram till strafflagens införande år 1864 var våldtäkt ett egendomsbrott riktat 

mot männen i familjen och inte ett brott mot kvinnan som blev utsatt. Genom tiden har våldtäkt 

dessutom varit ett angivelsebrott och krävde således att offret anmälde, med en preskriptionstid 

på endast 6 månader. Först 1984 lades brottet in under allmänt åtal. Synen på sexualbrott har 

successivt förändrats i takt med samhällsutvecklingen och i år har man presenterat ett lagförslag 

där offrets sexuella integriteten ligger i fokus.  

2.1. Förhistoria – absolut våld  

Fram till 1965 och brottsbalkens införande gällde 1864 års strafflag vid våldtäkt som löd  

”Tager man kvinna med våld och, emot hennes vilja, med henne övar otukt, eller tvingar henne därtill genom 
hot, som innebär trängande fara; vare dömd…” 

Det var endast otukt som var straffbart, dvs sex utanför äktenskapet. Om en make med våld 

eller hot ”tager” sin fru mot hennes vilja var det inte straffbart. Gällande rekvisitet våld skulle 

detta inneburit ett absolut våld, dvs. ett till det yttersta visat motstånd av offret. Detta var 

jämförelsevis ett betydligt kraftigare rekvisit för våld än vid rån. Gällande hot skulle offret själv 

eller en nära anhörig till denne dödas eller misshandlas svårt och det omedelbart.2 3 

2.2. Brottsbalkens införande 1965 

2.2.1. Lagändring – mått av våld sänks från absolut- till ”medelst våld” 

1965 kommer Brottsbalken och med det reformen av en 100 år gammal lag. Förslaget blev ett 

sänkt krav på våld till det krav som var gällande vid rån. Det var för sin tid kontroversiellt och 

i remissbehandlingen motsatte sig advokatsamfundet detta.4 Den stora debatten kom dock att 

kretsa kring det faktum att det numera blev straffbart att våldta sin fru. Lagrådet kritiserade 

förslaget och varnade för att kvinnor skulle missbruka detta vid skilsmässoprocesser i 

utpressningssyfte eller för att få göra abort.5  

Trots motstånd infördes den nya lagen. Det fanns fortfarande ett krav på våld eller hot men nu 

var inte längre makarna fredade och det ”räckte” med medelst våld. Våldtäkt mellan makar 

skulle dock inte bedömas utifrån den generella våldtäktsbestämmelsen utan skulle ses som 

våldförande, det kom till uttryck i lagtexten på följande sätt:  

                                                
2 SOU 1953:14 s.232.  
3 Leijonhufvud: svensk sexualbrottslag: en framåtsyftande tillbakablick, 2015, s.14. 
4 Prop 1962:10 del B s.156. 
5 Prop 1962:10 del B s. 433 f.  
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”Är brottet med hänsyn till kvinnans förhållande till mannen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för 
våldförande till fängelse i högst fyra år”6 

 Detta skulle således innebära en lindrigare straffskala och tanken var att det skulle tillämpas i 

fall där parterna hade eller hade haft ett förhållande med varandra. I och med detta öppnades 

det även upp för andra bedömningar av förmildrande omständigheter som kunde göra våldtäkt 

till ett våldförande. I praxis tillämpades möjligheten i fall där det ansågs att kvinnan var 

medvållande då hon frivilligt följt med mannen, detta visas genom de s.k. Uppragningsfallen 

nedan7.  

Utöver detta utvidgades lagen och kravet på våld och hot föll bort i fall där kvinnan försatts i 

vanmakt eller annat sådant tillstånd av förövaren. Ett utnyttjande av en person som redan varit 

satt i vanmakt var således inte ett brott.  

Gällande åtal för våldtäkter så var det fortfarande ett angivelsebrott, detta innebar att om inte 

målsäganden själv angav gärningen till åtal kunde gärningsmannen endast åtalas om det var 

påkallat ur allmän synpunkt. En preskriptionstid på 6 månader begränsade straffansvaret 

ytterligare, framförallt i de inomäktenskapliga övergreppen.8 

2.2.2. Praxisgenomgång för tiden mellan 1965 och 1984 

Rättsfall som visar synen på förmildrande omständigheter är bl.a. uppraggningsfallen. NJA 

1967 s.637 – I detta fall blev en kvinna upplockad i en sk. ”raggarbil”. Under bilfärden har 

mannen gjort sexuella närmanden mot kvinnan flertalet gånger och kvinnan har upprepande 

avvisat honom. Det slutar med att han drar ner kvinnan i bilen, drar ner hennes byxor, lägger 

sig på henne, för in sina fingrar i hennes underliv och utför sedan ett samlag. Målsäganden 

skriker och gör motstånd under förloppet. HD finner allt detta bevisat men väljer att döma 

honom för våldförande och inte våldtäkt då kvinnan genom att följa  med i bilen gav den 

tilltalade uppfattningen om att hon velat ha sexuellt umgänge. Övergreppet blev bedömt enligt 

den lindrigare straffskalan eftersom brottet därmed ansågs vara mindre grovt.9 

Ett annat rättsfall är NJA 1980 s.725. I detta fall åtalades 2 män för att ha haft samlag med 2 

flickor, varav en 14 år gammal, i ena mannens bostad efter ha förmått dem att röka hasch. I 

flickornas utsagor var det både inslag av våld och hot. Männen fälldes i TR och i HovR men 

friades i HD då de konstaterade att det inte var uteslutet att samlagen varit frivilliga. Beslutet 

                                                
6 6 kap 1§ 2 st (1962:700). 
7 NJA 1967 s.637. 
8 Leijonhufvud framåtsyftande tillbakablick s.24. 
9  NJA 1967 s.637. 
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baserades på hänvisningar till ändringar i flickornas utsagor.10 HD ansåg det klarlagt att männen 

haft samlag med flickorna trots att ena mannen förnekar detta och flickan framhåller att han 

gjort det med våld och hot. HD konstruerade en alternativ förklaring till varför mannen inte 

talade sanning och använde följande förklaring till hans fördel som ”rimligt tvivel”:  
”…Man måste räkna med möjligheten att M frivilligt haft samlag med A eller haft sådant samlag utan att göra 

fullt klart för A att det skedde mot hennes vilja men att A ändå ansett det säkrast att inte säga sanningen utan hos 
polisen och i målet enständigt förneka att han inlåtit sig på någon sexuell kontakt med M. En särskild anledning 
att räkna med den möjligheten är, att A tidigare dömts för otukt med en trettonårig flicka. Det är väsentligen i 

förhållande till den angivna möjligheten man har att väga trovärdigheten av flickornas uppgifter…”.11 

 

2.3. 1977 års kommitté12 

2.3.1. Lagändring – kränkningen får betydelse 

1982 presenterades 1977 års kommittés lagförslag och 1984 ledde det till lagstiftning. 

Kapitelrubriken ändrades från sedlighetsbrott till sexualbrott, lagen blev könsneutral och 

preskriptionstiden togs bort. Kravet på målsägandeangivelse försvann och våldtäkt föll in under 

allmänt åtal. Kravet på våld och hot sänktes från trängande fara till att även innefatta hot som 

framstått som så farligt.13 Lagen utvidgades till att även omfatta ”därmed jämförligt sexuellt 

umgänge”, det var således inte endast begränsat till samlag. Rättstillämparen skulle se till 

kränkningen som övergreppet innebar. Kravet på våld eller hot var fortfarande centralt i 

lagstiftningen men straffsänkningen i nära relationer togs bort.14 Hjälplöst tillstånd infördes 

som ett sexuellt utnyttjande. Lagstiftningen för våldtäkt var utformad på följande sätt: 

”Den som tvingar annan till samlag eller därmed jämförlig sexuellt umgänge genom våld eller genom hot som 
innebär eller för den hotade framstår som trängande fara, döms för våldtäkt till fängelse, lägst och högst sex år. 

Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.”15 

2.3.2. Praxisgenomgång för tiden mellan 1984 och 2005 

I NJA 1986 s. 127 tillämpades den nya lagstiftningen där nära relationer tidigare ansetts vara 

en förmildrande omständighet, HD slog fast att det faktum att fallet rörde ett par som tidigare 

varit sammanboende inte skulle göra en våldtäkt mindre grov. Senare i NJA 1991 s.83 

Upprepade HD än en gång att parets relation inte hade betydelse för brottets bedömning.  

                                                
10 HD kritiserades av Leijonhufvud för att inte ha utrett hur en 14 årig flickas minnesbilder påverkas av 
haschrökning, (Leijonhufvud framåtsyftande tillbakablick). 
11 NJA 1980 s. 725. Citat från sidan 10 i domen.  
12 1971 tillsattes en utredning som utarbetade ett nytt lagförslag, detta underkändes efter hård kritik från 
remissinstanserna och en ny utredning tillsattes 1977. 
13 jämförelsevis redan 1975 för rån. 
14 Leijonhufvud framåtsyftande tillbakablick s.34-35. 
15 Brottsbalken, 6 kap. 1§. 
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I NJA 1986 s. 414 var det talan om en utdragen överfallsvåldtäkt, utomhus, i vintertid 

innefattande både oralt och vaginalt övergrepp. TR och HovR bedömde den som mindre grov 

då det inte varit någon penetration. HD ändrade här till normalgraden eftersom det var ett brutalt 

utdraget övergrepp och enligt de nya riktlinjerna skulle man se till kränkningen som 

övergreppet innebar.  

NJA 1988 s.40 – solariefallet – övergrepp i samband med massage. HD kom här fram till att ett 

betvingande med kroppstyngden ”räckte” för att uppfylla kravet på tvång. 

NJA 1997 s.538 – Södertäljefallet – en kvinna hade utnyttjats sexuellt av flera män efter att ha 

erbjudits skjuts hem från en restaurang men istället förs hon ut i skogen utanför Södertälje och 

senare till en lägenhet och vidare till en skolgård.  I TR dömdes männen för sexuellt utnyttjande. 

I HovR tolkades hjälplöst tillstånd i enlighet med lagmotiven och ansågs inte varit i ett hjälplöst 

tillstånd då hon inte var redlöst berusad. HD utnyttjade sitt vidare tolkningsutrymme. Man 

ansåg sig inte bunden av förarbetena och konstaterade att en viss berusning tillsammans med 

att en av de tilltalade skapade hotfull situation numera kunde anses utgöra hjälplöshet.  

NJA 2004 s. 231 – Tumbafallet – kvinna som under flera timmar haft olika slags samlag med 

och blivit filmad av flera män. Det var konstaterat att kvinnan hade haft en hög alkoholhalt i 

blodet (2 promille) och stora mängder cannabis påvisades i urinen. Hon hade spridda bilder av 

vad som hade hänt. I HD ogillades åtalet då det inte var styrkt att kvinnan varit i hjälplöst 

tillstånd, det som här blir av största intresse är dock hur HD väljer att beskriva den rådande 

rättsliga regleringen.  

”Bristen på samtycke är grundläggande när fråga om våldtäkt eller sexuellt tvång prövas och det våld, hot eller 
tvång som förekommit kan sägas tjäna som bevis på att det sexuella umgänget inte varit frivilligt.”16 

 
 
2.4. 1998 års sexualbrottskommitté   

2.4.1. Lagförslag - hjälplöst tillstånd utvidgas 

Kommitténs uppdrag/direktiv var att undersöka om kravet på våld/hot eller hjälplöst tillstånd 

kunde ersättas med en samtyckeskonstruktion. Kommittén kom fram till att kravet på tvång 

kunde hindra lagföring, detta då offer skärmar av psykiskt för att skydda sig och kan därför inte 

göra det motstånd lagen kräver. Trots detta valde kommittén att säga nej till en 

samtyckeskonstruktion med följande motivering:   

 1. Kvinnan skulle utsättas för mera kränkningar i rättegången  

                                                
16 NJA 2004 s. 231, sidan 11 i domen.  
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 2. bevisbördan kunde hamna på den misstänkte – denne riskerar att behöva visa 

     att kvinnan sagt ja.17  

Förslaget skickades ut på remiss och många remissinstanser godtog förklaringen till varför en 

samtyckeskonstruktion inte föreslogs.  

I december 2003 kom dock Bulgarien domen i Europadomstolen som kom att ställa frågan på 

sin spets, denna dom kommer gås igenom under kap 3.2 men i korthet sa domstolen att alla 

sexuella handlingar utan samtycke skulle vara straffbelagda.18 

Regeringen framförde att Bulgarien-domen inte ändrade dess inställning till att inte införa en 

samtyckesreglering, de hänvisade till Tumbafallet där det getts en missvisande bild av rättsläget 

och sedan tillämpat detta som grund för att visa på att det inte bryter mot Europadomstolens 

dom. Lagmotiven samt Tumbafallet gav en bild av att svensk lagstiftning skyddade den sexuella 

integriteten i alla situationer, att sex utan samtycke var ett brott, detta var dock inte fallet i 

verkligheten, våldtäktsbrottet förblev ett våldsbrott.19 

Våld, hot eller hjälplöst tillstånd utgör rättsfakta och är således något som måste bevisas 

föreligga för att ett sexuellt övergrepp mot en person som fyllt 15 år ska kunna utgöra våldtäkt.  

2.4.2.  Lagändring  

Till begreppet våldtäkt infördes nu övergrepp som skett mot någon som befinner sig i ett 

hjälplöst tillstånd. Detta var som ovan nämnt tidigare ett sexuellt utnyttjande. Även de fall där 

det inte var gärningsmannen som försatt offret i det hjälplösa tillståndet utan utnyttjade en redan 

föreliggande hjälplöshet fördes in i bestämmelsen. Innebörden av hjälplöst tillstånd ansågs vara 

det som fastlagts även i tidigare praxis. Förutom då offret var medvetslöst, sovande eller genom 

kroppsskada, fysisk eller psykisk sjukdom oförmögen att värja sig räknas även när någon pga. 

kraftig berusning eller narkotikapåverkan inte har förmågan att uppfatta att han eller hon utsätts 

för sexuella närmanden.20 

 

Här är Tumbafallet från ovan aktuellt igen, HD visade hur svårt eller rent av omöjligt det var 

att dömas till ansvar för ett övergrepp mot en kvinna som verkligen varit helt utslagen av 

alkohol eller narkotika och därför inte kunnat minnas vad hon utsatts för. HD sa att:  

                                                
17 SOU 2001:14 s. 127. 
18 Europadomstolen MC mot Bulgarien.  
19 Leijonhufvud, framåtsyftande tillbakablick, s. 52-53. 
20 Leijonhufvud, framåtsyftande tillbakablick s. 54-57. 
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”Bedömningen av om V.G. befunnit sig i sådant hjälplöst tillstånd som avses i straffbestämmelsen om sexuellt 
utnyttjande skall, som ovan angivits, göras med utgångspunkt i vad de tilltalade och vittnena berättat om vad 

som hände i lägenheten” 
 
Slutsatsen HD drar är att om en kvinna inte minns händelseförloppet medans flera män 

samstämmigt säger att hon inte var redlöst berusad utan varit med på att ha sex med dem alla 

så skulle deras berättelse läggas till grund för bedömningen. En sådan bevisprövning stämmer 

överens med vad som annars tillämpas inom brottmål, att åklagaren inte lyckats uppfylla sin 

bevisbörda. Det blir orimlig när lagen är avsedd att skydda den som faktiskt inte kan minnas 

något pga. dennes berusade tillstånd och berusningsgraden borde därför stödja åtalet och inte 

stjälpa till den graden att det endast krävs ett förnekande från den tilltalades sida.21  

 

Detta var linjen som valdes att ta trots kritik och uppmaningar från bl.a. lagrådet om att 

ytterligare analysera Bulgarien-domen och utröna vad där egentligen sades. Lagstiftaren valde 

att nöja sig med att flytta över fallen av utnyttjande av den som redan var i hjälplöst tillstånd 

till att rubriceras som våldtäkt, något skydd för personer i en särskilt utsatt situation infördes då 

aldrig, lagen trädde i kraft 1 april 2005.22  

 

2.4.3.  Praxis  

Det första fallet som skulle ställa lagen på sin spets var Jordbrofallet. Det rörde en 15 årig flicka 

som var på rymmen från ett ungdomshem, uttröttad och hungrig blir hon upphämtad på T-

centralen i Stockholm av 3 män och förs sedan till en lägenhet i Jordbro där de utnyttjar henne 

sexuellt, för henne mellan sovrum och badrum samt filmar detta. En avsevärd alkoholförtäring 

hade förekommit och flickan hade blivit illamående, hon kunde redovisa minnesbilder från 

händelseförloppet. En läkare som undersökt flickan efteråt konstaterade att hon hade ett 

blödande sår i slidan som innebar att ett inte obetydligt våld hade använts. En av männen hade, 

fann TR, använt våld och dömdes för våldtäkt. Beträffande de två andra åtalade var frågan om 

flickan varit i en hjälplös situation. Hon mindes bitvis, alltså var hon inte hjälplös – men var 

väl i en särskilt utsatt situation. Detta konstaterade både TR och HovR men kom till slutsatsen 

att eftersom hon var 15 år hade flickan inte lagens skydd för sådana typer av utnyttjande.23 

 

                                                
21 NJA 2004 s. 231. 
22 Leijonhufvud, framåtsyftande tillbakablick, s. 54-57. 
23 Svea hovrätt, dom 2005-09-26, mål nr B 5763-05, ”jordbrofallet”. 
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2.5. 2008 års kommitté 

2.5.1. Lagförslag – hjälplöst tillstånd blir särskilt utsatt situation  

2008 tillsattes ytterligare en utredning för att se över Sexuallagstiftningen. I genomgången kom 

ledamöterna fram till att det inte lämpade sig att göra en total reform av lagen så nära inpå 

förändringen som gjordes 2005, de ansåg trots det att en komplettering behövdes och föreslog 

därför en kompletterande paragraf, 6 kap 3§, som skulle lyda:  

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

Ledamöterna valde att kort yttra sig om möjligheten att införa även ett oaktsamhetsbrott men 

valde att inte presentera något sådant förslag då de ansåg att de straffvärda handlingarna de ville 

komma åt gick att lagföra vid ett likgiltighetsuppsåt.  

 

Förslaget lades fram till regeringen 2010 som tog beslutet att inte införa den kompletterande 

samtyckesbestämmelsen. Detta med motiveringen att det skulle vara svårt att hantera utifrån ett 

utredningsperspektiv då det inte hade några preciseringar utan var alltför generell för att ge en 

tillräcklig rättssäker och förutsebar tillämpning.24 25 

 

2.5.2.  Lagändring 

Den lagändring som gjordes var ett utvidgade av tillämpningsområdet för sexuella utnyttjanden. 

Detta genom att ersätta begreppet ”hjälplöst tillstånd” med ”särskilt utsatt situation”. Denna 

ändring innebar att de fall som regeringen ansåg skulle omfattas av samtyckeskompletteringen 

istället skulle omfattas av utnyttjandefallen i 6 kap 1§ andra stycket. Regeringen ansåg således 

att de hade kommit fram till en heltäckande lösning.26  

 

I syfte att ytterligare tydliggöra kränkningens betydelse vid bedömningen föreslog regeringen 

att straffansvaret för våldtäkt, förutom samlag, även skulle omfatta varje annan sexuell handling 

som med hänsyn till kränkningens allvar var jämförlig med samlag. Vid bedömningen av om 

en sexuell handling skulle vara att betrakta som jämförlig med samlag skulle inte skillnader 

mellan olika sexuella handlingar i första hand göras utan mellan de kränkningar som olika 

handlingar innebar. Lagen trädde i kraft juli 2013. 

 

                                                
24 Prop 2012/13:111 s.23 och s. 33. 
25 SOU 2016:60 s. 124. 
26 Prop 2012/13:111 S.33. 
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2.5.3.  Praxis för den nuvarande sexuallagstiftningen  

HovR för västra Sverige har i en färsk dom visat på flera problemområden med dagens 

sexuallagsreglering.27  

I målet åtalades J.A för våldtäkt genom att ha utfört samlag med A under det att hon varit 

livrädd och förskräckt.  

De var sedan tidigare bekanta, natten av händelsen hade A varit på en fest och gick därifrån 

hem till J.A vid tretiden på morgonen, lade sig i dennes säng medan han stannade uppe och 

pysslade med datorn.  

Under morgonen vaknar A av att hon känner J.As skäggstum mot hennes lår. Därefter utför han 

oralsex på henne i tron om att hon sover. Han för även in sina fingrar i henne och gnider sin 

penis mot hennes underliv, därefter stoppar han in sin penis i hennes underliv. Ovanstående är 

klarlagt i målet. Historierna går isär när de beskriver om vilket tillstånd A befunnit sig i, hon 

beskriver en rädsla som lett till en s. k. frozen fright där hon låtsats sova och JA beskriver 

händelseförloppet som att A faktiskt sover.  

I TR döms J.A för våldtäkt men i HovR frias han med följande motivering: 

J.A har uppgett att han uppfattade det som att målsäganden sov och det har inte framkommit några 
omständigheter som tyder på att han varit medveten om hennes rädsla. Vid dessa förhållanden kan han inte heller 
anses ha otillbörligt utnyttjat att målsäganden befann sig i en situation som den hon upplevde. Åtalet ska därför 
ogillas. Det kan tilläggas att det förhållandet att J.A – felaktigt – trodde att målsäganden sov, inte kan leda till 

annan bedömning.28 29 

                                                
27 Hovrätten för västra Sverige, mål B 3118-16 Dom meddelades: 2016-11-22. 
28 mål B 3118-16, s. 4-5.  
29 Domen vann laga kraft 2016-12-20. 
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3. Samtyckesdebatten 
Som antytts flera gånger hittills har diskussionen kring införandet av en samtyckesreglering 

varit central i sexualbrottsreformerna, utan att det lett till en sådan reglering.30 

3.1. Internationella skyldigheter 

När det gäller internationella skyldigheter är det för samtyckesdebatten centralt att belysa 

Europadomstolens dom i MC mot Bulgarien, samt innebörden för Sveriges åtaganden 

internationellt. En annan del som är central att belysa är hur man inom folkrätten har tolkat vad 

som bör vara internationellt känt som ett straffbart sexuellt beteende. Här har tribunaldomstolen 

ICTY, gjort följande bedömning. I målet sa domstolen att ”any sexual penetration without the 

victim’s consent constitutes rape and that the consent must be given voluntarily”31 – detta mål 

har även studerats av Europadomstolen i nedanstående mål vid fastställande av vad som ska 

utgöra ett straffbart beteende i de fördragsanslutna länderna.  

3.2.  Europadomstolen  

M.C mot Bulgarien handlar om en flicka på 14 år och 10 månader som anmälde att hon blivit 

våldtagen, den nationella brottsundersökningen fann att det inte fanns tillräcklig bevisning för 

att hon tvingats att ha sex.  

I domen slås det fast att artiklarna 3 och 8 är tillämpliga. Art 8 är en positiv förpliktelse som 

ska ge ett effektivt skydd för privatlivet. När det gäller så pass allvarliga handlingar som 

våldtäkt fordrar artiklarna att konventionsstaterna stiftar lagar med bestämmelser som effektivt 

bestraffar våldtäkt (’rape’) och att de tillämpar bestämmelserna i praktiken genom effektiv 

brottsundersökning och lagföring.  

 

Staterna har en betydande frihet att själv välja hur de ska utforma skyddet men ytterst är det 

konventionens bestämmelser så som de tolkas av domstolen som är avgörande. Domstolen 

redovisar att det förr i konventionsstater fanns en tendens med krav på fysiskt våld och fysiskt 

motstånd från offrets sida men att det under senare tid har övergetts. Domstolen tar dock upp 

att det i vissa länder fortfarande nämns våld och hot i utformningen av lagen. När de dock 

studerar rättspraxis konstateras det att det i grunden rör sig om att det är bristande samtycke 

som avgör huruvida våldtäkt har förekommit. Domstolen drar därför slutsatsen att det enligt 

artikel 3 och 8 krävs en kriminalisering och lagföring i de fall där samtycke inte förekommit.  

                                                
30 Madeleine Leijonhufvud hade under 2007 gjort en skuggutredning för miljöpartiet där hon presenterade ett 
förslag på en samtyckesreglering. 
31 Prosecutor v kunarac, Kovac and Vukovic case no. IT-96-23. 
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Det är även viktigt att komma ihåg att en fällande dom endast är bindande för staten som är 

föremål för domen (art 46 EKMR), detta innebär att två länder sida vid sida kan ha samma 

lagstiftning, det ena kan fällas och tvingas ändra sin lagstiftning medans det andra kan behålla 

sin lagstiftning. Länder brukar däremot studera domar för att undvika en egen framtida dom, 

detta är dock ingen förpliktelse man har enligt konventionen. Detta är viktigt att ha i beaktning 

vid studerandet av att Sveriges riksdag och regering inte ansåg att bulgariendomen föranledde 

en svensk lagändring.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Europadomstolens dom i målet M.C. mot Bulgarien, av förra ledamoten av europadomstolen, f.d. 
kammarrättspresidenten Elisabeth Palm (som bilaga i Leijonhufvud: Samtyckesutredningen, Lagskydd för den 
sexuella integriteten, 2008, s. 121-124). 
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4. SOU 2016:60 
4.1. Vad är straffvärt 

I SOU 2016:60 har de gjort en omfattande praxisgenomgång för att utröna vad som är 

straffbelagt i dagsläget och i vilka situationer det saknas ett straffrättsligt skydd för gärningar 

som anses vara straffvärda. De konstaterar att det straffrättsliga skyddet är heltäckande33 men 

ifrågasätter om det är tillräckligt starkt i de fall där en sexuell handling har genomförts med en 

person som inte vill delta i handlingen, men där det inte förekommit något tvång och 

målsäganden inte heller har ansetts befinna sig i en särskilt utsatt situation eller 

beroendeställning. Detta gäller främst ”överraskningsfallen”, dvs. fall där målsäganden inte 

haft en möjlighet eller ett val att hinna värja sig mot övergreppet.34 

4.2. Samtyckesreglering 

4.2.1. SOU 2016:60 förslag  

Av 6 kap. 1 § brottsbalken ska det framgå̊ att den som, med en person som inte deltar frivilligt, 

genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar 

är jämförlig med samlag, döms för sexuellt övergrepp.  

Av 6 kap. 3 § brottsbalken ska det framgå̊ att den som, med en person som inte deltar frivilligt, 

genomför en annan sexuell handling än den som framgår i föregående stycke, döms för sexuell 

kränkning.35  

Detta innebär att de medel som tidigare angetts som brottsförutsättningar tas bort som just 

brottsförutsättningar. Ledamöterna i kommittén föreslår dock att det utöver bestämmelsen om 

frivilligt deltagande läggs till att ett uttryckligt samtycke ändå inte friar från ansvar i följande 

situationer:  

Ett uttryckt val att delta i en sexuell handling är inte frivilligt om  

1. det är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, eller en följd av hot om att åtala 

eller ange annan för brott eller om att lämna ett menligt meddelande om annan,  

                                                
33 “Härmed avses enbart att de gärningar som bör vara straffbara också är straffbara. Uttalandet avser inte 
besvara frågan om antalet fällande domar är tillräckligt. Det tar inte heller sikte på de svårigheter som finns när 
det gäller gärningsmannens uppsåt. Vid genomgången av praxis har vi kunnat konstatera att en relativt stor andel 
ogillande domar har sin grund i huruvida gärningsmannen har haft insikt om de omständigheter som är 
avgörande för straffansvar eller inte.” – SOU 2016:60 s.178. 
34 SOU 2016:60 s. 178. 
35 SOU 2016:60 s. 193. 
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2. gärningsmannen otillbörligt har utnyttjat att personen på grund av allvarlig rädsla, berusning eller annan 

drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars, med hänsyn till omständigheterna, 

har befunnit sig i en särskilt utsatt situation,  

3. gärningsmannen har förmått personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i 

beroendeställning till gärningsmannen, eller  

4. gärningsmannen har vilselett personen att delta genom att utge sig för att vara någon som denne 

personligen känner, eller genom att utnyttja personens villfarelse i det avseendet.  

Under den första punkten har de inte skrivit gärningsmannen utan ”det är en följd”. Detta är ett 

medvetet val för att visa att det numera inte ska krävas att det är samma person som utövar hotet 

eller våldet som i sin tur är den som utför den sexuella handlingen, det räcker att denne är 

medveten om att målsägandens val att delta är en följd av våldet eller hotet.36 Ett exempel på 

när detta kan bli aktuellt är vid människohandel som syftar till prostitution, nu kan endast 

sexköpet straffas men det är en rimlig konsekvens att dömas för även allvarligare brott än så 

om gärningsmannen kände till eller borde känt till omständigheterna. Då dessa 4 punkter 

omfattar de situationer som tidigare utgjorde sexualbrottslagstiftningen kan befintlig praxis 

tillämpas.37 

4.2.2.  Innebörden av samtycke  

Då begreppet samtycke redan finns i BrB 24 kap 7§ blir det inte lämpligt att införa det begreppet 

som rekvisit i lagtexten då den definition inte överensstämmer med det syfte som eftersträvas 

med den nya lagen. För samtycken enligt 24 kap. 7 § BrB är det tillräckligt att ett samtycke 

utgörs av ett underförstått (”tyst” eller ”inre”) accepterande. Om detta skulle godtas vid sexuellt 

umgänge finns en risk för att lagstiftningen skulle understödja fördomen att det är tillåtet att 

genomföra en sexuell handling med någon som inte uttryckligen har sagt nej eller till dess att 

personen säger nej. Det kan finnas flera anledningar till att en person inte säger nej, t.ex. rädsla 

(frozen fright), sjukdom eller påverkan av alkohol eller droger. Lagen måste utformas på ett 

sådant sätt att endast ett aktivt agerande ska kunna uppfattas som att den eller de som deltar gör 

det frivilligt. Underförstådda samtycken ska därför inte godtas.  

Om en person är helt passiv till en invit att delta i en sexuell handling måste ”övriga deltagare” 

på annat sätt försäkra sig om att personen verkligen vill delta, t.ex. genom att i det läget ställa 

                                                
36 I nuvarande lagstiftning är det endast straffbart om gärningsmannen gjort gärningen i samförstånd med den 
som hotat eller använt våld. 
37 SOU 2016:60 s. 205-206. 
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en uttrycklig fråga. Det ska därför anges i lagen att valet att delta frivilligt måste komma till 

uttryck, det måste kommuniceras på något sätt.38 

Det är inte möjligt att ge uttryck för frivilligt deltagande i förväg, det ska ske i samband med 

att handlingen utförs. Ett samtycke till vissa sexuella handlingar vid ett tillfälle innebär således 

inte att man vill delta i en viss sexuell handling vid ett annat tillfälle. Man ska när som helst 

kunna avbryta en sexuell handling, alla nya handlingar kräver nytt uttryck för godkännande, 

frivilligt deltagande i vaginalt samlag innebär inte samtycke till analt samlag. 

Ett frivilligt deltagandet är inte beroende av vad personen innerst inne vill, man kan välja att 

delta frivilligt trots att man inte vill. Detta förutsatt att det kommit till uttryck genom ord eller 

handlande39, ”tjatsex” faller därför utanför det straffbara i den nya lagstiftningen.40  

4.3. Oaktsamhetsreglering 

4.3.1. Lagförslag 

Ledamöterna till SOU 2016:60 har föreslagit att införa ett alternativ som innebär ett sexuellt 

oaktsamhetsbrott. Det kommer vara formulerat som ett eget brott i 6 kap och föreslås benämnas 

som oaktsamt sexuellt övergrepp.41  

Oaktsamt sexuellt övergrepp träffar sådana gärningar som skulle ha omfattats av bestämmelsen 

om sexuellt övergrepp om gärningen hade genomförts med uppsåt. Straffbarhet vid oaktsamhet 

föreslås införas för sexuella övergrepp av normalgraden, grovt och synnerligen grovt brott. 

Oaktsamheten ska betecknas som grov oaktsamhet, detta innebär medveten oaktsamhet och 

grövre former av omedveten oaktsamhet. 42 

För att bedöma oaktsamheten ska följande vara klarlagt i fallet: 
1. Att den sexuella handlingen inte har varit frivillig (det är bevisat i målet att valet att delta frivilligt inte hade 

kommit till uttryck genom ord eller handling eller att ett uttryckt val att delta inte godtagits på grund av att 

någon omständighet förelegat som innebär att ett uttryck för frivilligt deltagande inte ska tillmätas betydelse) 

och  

                                                
38 SOU 2016:60 s. 196-198. 
39 Förutsatt att det inte samtidigt har förkommit t.ex. våld, hot eller vilseledande så innebär det att ett brott inte 
har begåtts. 
40 SOU 2016:60 s. 199. 
41 SOU 2016:60 s. 259. 
42 SOU 2016:60 s. 265-268. 
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2. att gärningsmannen inte har haft uppsåt till det förhållandet att det inte fanns något giltigt uttryck för 

frivillighet.43  

4.3.2. Varför oaktsamhetsbrott?  

Det har under de senaste åren förekommit domar i våldtäktsmål där gärningsmän har friats på 

grund av att det inte har ansetts styrkt att det funnits uppsåt till våld, tvång eller särskilt utsatt 

situation, här blir ovannämnda hovrättsdom aktuell igen44. Utan ett straffansvar för oaktsamt 

brott kan gärningsmän frias för allvarliga och straffvärda gärningar trots att det kan framstå som 

självklart att offrets självbestämmanderätt kränkts och att gärningsmannen rimligen borde ha 

förstått det.45  

4.3.3. Innebörd av oaktsamhetsbrott  

När det gäller uppsåt skiljer det mellan uppsåt till brottsrekvisit som avser effekter av det 

aktuella handlandet, t.ex. att någon ska dödas, och uppsåt till gärningsomständigheter. Exempel 

på gärningsomständigheter är att viss egendom tillhör någon annan person eller, som är av 

intresse här, om någon samtycker till att delta i en sexuell handling.46  

Ett oaktsamt agerade innebär kortfattat ett åsidosättande av en undersöknings- eller 

kontrollplikt. Medveten oaktsamhet innebär att gärningsmannen misstänkt att en viss 

omständighet förelåg och tagit risken. Bedömningen av medveten oaktsamhet motsvarar första 

ledet vid likgiltighetsuppsåt, skillnaden är att det vid likgiltighetsprövningen vid uppsåtligt 

handlande utfaller positivt medan den vid medveten oaktsamhet utfaller negativt. 

Gärningsmannen kan här sägas vara likgiltig till risken men inte till att risken förverkligas.  

Grov omedveten oaktsamhet får i korthet beskrivas som sådant som gärningsmannen borde ha 

insett. När det ska avgöras om en gärningsman har varit omedvetet oaktsam görs först en 

bedömning av vad gärningsmannen skulle ha kunnat göra för att komma till insikt. Därefter 

bedömer man om gärningsmannen borde ha gjort det. 47  Det ska finnas ett samband mellan 

underlåtenheten att göra vad som kunde krävas och den bristande insikten.48 De fall som 

omfattas av grov oaktsamhet är fall då gärningsmannen verkligen borde ha gjort det som han 

                                                
43 SOU 2016:60 s. 268. 
44 B 3118-16. 
45 SOU 2016:60 s.262. 
46 SOU 2016:60 s. 129. 
47 SOU 2016:60 s. 132-133. 
48 NJA 2011 s. 725 domskäl punkt 7, i fallet rörde det en varningstext på en laserpekare. Personen hade ansetts 
vara oaktsam genom att inte läsa texten dock var texten på lasern felmarkerad så även om han hade läst det hade 
han inte kommit till rätt insikt. 
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eller hon kunde ha gjort för att komma till insikt. Gärningsmannen anses alltså i sådana fall på 

ett tydligare sätt ha avvikit från vad som kan anses aktsamt.49 

Detta förslag innebär i praktiken en stor utvidgning av det straffbara området och en del av 

argumentationen mot införandet har kretsat kring risken för nedsubsumering, innebärande att 

gärningsmanen döms för ett mildare brott än vad som hade blivit fallet om det oaktsamma 

brottet inte hade funnits.50 Denna risk anser dock ledamöterna i utredningen inte utgöra ett starkt 

skäl för att inte straffbelägga ett klart straffvärt beteende.51 

4.4.  Begreppsförändring 

4.4.1. Tidigare förslag 

Redan då 1998 års sexualbrottskommitté skulle föreslå en lagförändring fördes en diskussion 

kring brottsrubriceringen våldtäkt mot barn. Ledamöterna i kommittén framförde att där fanns 

en poäng med att ändra rubriceringen till sexuellt övergrepp mot barn då kravet på våld eller 

hot inte längre förelåg för straffansvar. De menade att denna förändringen skulle markera att 

det rörde sig om ett övergrepp och därmed ett nytt brott som grundade sig på andra 

överväganden än de för det tidigare våldtäktsbrottet.52  

4.4.2. SOU 2016:60 förslag  

Förslaget som ledamöterna framställer är att den allvarligaste formen av sexualbrott, det som 

för närvarande betecknas våldtäkt, ska betecknas som sexuellt övergrepp.53  

Anledningen till förändring av brottsbeteckningen är att skapa ett tydligt normativt budskap 

med lagstiftningen. Då krav på hot och våld tas bort bör det inte behållas en beteckning som 

ger sken av en gärning med krav på våld. Argumenten som ledamöterna lyfter fram mot 

förändringen är att begreppet genom tiden fått en egen innebörd, ett ord som skapat en stark 

och tydlig markering och reservation för de grövsta sexualbrotten. Detta är dock ett argument 

som kan styrka behovet av en förändring mer. Uppfattningen hos allmänheten om vad som är 

en ”riktig” våldtäkt relaterar oftast till de s.k. överfallsvåldtäkterna med okända gärningsmän, 

                                                
49 SOU 2016:60 s. 269-270. 
50 Statistik från Norge (som sedan länge har ett oaktsamhetsbrott i sin sexuallagstiftning) har inte visat på att 
risken skulle finnas, det kan dock inte uteslutas att så skett. SOU 2016:60 s. 263. 
51 SOU 2016:60 s. 263. 
52 SOU 2001:14 s. 266. 
53 SOU 2016:60 s. 187. 
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detta kan få effekten att varken brottsoffer eller gärningsman kan ta sig till av vad som verkligen 

har skett.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 SOU 2016:60 s. 188. 
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5. Analys 
5.1. Vilka var de ursprungliga gränserna för begreppet våldtäkt?   	

Våldtäkt har gått från att ha varit ett egendomsbrott, riktat mot mannen i familjen till att vara 

ett brott mot den personliga sexuella integriteten. Det är en omfattande förändring som gjorts 

successivt under tid och varje presenterad tidsperiod har haft sin egen särprägel av vad 

lagstiftaren ansett vara ett straffvärt intresse.  

Lagstiftningen har gått från att det varit lagligt för en make att våldta sin fru, en självklarhet där 

hon efter giftermål skulle vara sexuellt tillgänglig när mannen än så behagade. Kvinnans egna 

sexuella integritet gentemot sin make fanns inte. En tid där endast absolut våld kunde innebära 

ett övergrepp på kvinnan.  

1965 genomförde lagstiftaren en kriminalisering för inomäktenskapliga övergrepp. En 

lindrigare straffskala och öppning för förmildrande omständigheter infördes som kom att 

tillämpas på andra fall än de tänkta. Fortfarande med våld och hot som det centrala rekvisitet 

att bevisa för den utsatta. Man såg på denna tid på kvinnan som delaktig i övergreppet och 

gärningsmannen gick därmed lindrigare undan.   

I NJA 1980 s 725 la inte HD bara hela ansvaret på en 14 årig flicka att få en man att förstå att 

hon inte ville ha samlag utan konstruerade dessutom en egen förklaring som ”rimligt tvivel” 

som ingen av parterna åberopat. Än en gång var det visat att gränsen för våldtäkt var svår att 

uppnå när våld inte kunnat styrkas. 

1984 blev lagen könsneutral, vilken innebar att även kvinnor kunde dömas för våldtäkt mot 

män, samkönade samlag räknades dock fortfarande inte in under den punkten men blev 

straffbelagt genom "därmed jämförligt sexuellt umgänge". Kravet på våld och hot var mycket 

centralt och det faktum att det fortfarande talades om ett sexuellt umgänge styrker ytterligare 

synen av att den utsatta på något sätt faktiskt deltar i den sexuella handlingen som denne utsätts 

för.  

Tumbafallet som sedan kom 2004 visar starkt på hur HD ville anpassa rättstillämpningen att 

passa europadomstolens dom. Detta är ett uttalande som inte hade någon praktisk betydelse i 

det förevarande fallet men fick förödande konsekvenser vid utredningen av behovet av en 

lagförändring. I propositionen blev det klart att de inte behövde införa en kompletterande 

samtyckesreglering. Detta då HD i ett avgörande klargjort att det är en samtyckesreglering 
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Sverige har, våld och hot skulle endast vara bevis som visar på att den sexuella handlingen inte 

kan ha utförts med samtycke.  

Detta är något som HD, ledamöterna i utredningen och riksdagen vet inte är fallet, våld, hot  

eller tvång är brottsrekvisit och inte bevisfakta. Det är således något som måste bevisas 

förelegat för att kunna döma för brottet, allt annat är ologiskt i en rättsstat och förringar 

rättssäkerheten.  

Tumbafallet gav även upphov till en annan problematik med lagstiftningen som HD med sin 

rättstillämpning pekade starkt på. Nämligen hur svårt eller rent av omöjligt det var att bevisa 

hjälplöst tillstånd i de fall där lagen skulle vara tillämplig. Om offret hade minnen av vad som 

hänt så hade denne inte varit i ett hjälplöst tillstånd. Om offret däremot inte mindes vad som 

hänt så lades förövarnas historia till grund och då kunde målsäganden ändå inte få rättvisan 

skipad eftersom denne inte kunnat bevisa sitt hjälplösa tillstånd.  

Detta innebär att när den nya lagen trädde i kraft 2005 var det fortfarande våld och hot som var 

centralt, hjälplöst tillstånd fanns som alternativ men som presenterat ovan blev det nästan 

omöjligt att bevisa ett sådant tillstånd. Utöver bevissvårigheten stod det klart att det krävdes 

mycket för att uppnå ett sådant tillstånd. Detta visades i Jordbrofallet. En 15 årig flicka som 

enligt europakonventionen är ett barn, har sexuellt utnyttjats av 3 män men rätten konstaterade 

att enligt ett beslut från riksdagen skulle hon inte ha lagens skydd vid dessa typer av 

utnyttjanden. Hennes sexuella integritet hade inget värde, hennes skydd som barn var 

obefintligt och eftersom hon hade minnesfragment kunde hon inte ha ansetts vara i en hjälplös 

situation men väl särskilt utsatt.  

Lagen sågs över på nytt 2008 och än en gång kom samtyckesfrågan upp, det föreslogs dessutom 

av ledamöterna i utredningen men fick inget genomslag när lagen skulle stiftas. Det som dock 

infördes var att man förändrade hjälplöst tillstånd till att omfatta särskilt utsatt situation, detta 

ansåg regeringen skulle ge ett heltäckande skydd.  

Som visats i praxis blev så inte fallet. De fall som inte innefattar våld, hot, tvång är svåra att 

lagföra i dagsläget. Utnyttjanden kan förefalla innefattas men kravet på uppsåt till utnyttjandet 

har lett till en situation där förövaren väldigt lätt kan bortförklara sig och undvika lagföring men 

där beteendet är klart straffvärt.  
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5.2. Hur har begreppet ändrats genom den senaste samtyckesdebatten? 

Det är hög tid med en lagstiftning som kommittén föreslår, en lagstiftning där endast ett ja 

betyder ja och som tar utgångspunkt i allas individuella sexuella integritet. Låt oss dra en 

jämförelse till brottet rån. Genom tiden har det krävts ett mindre mått av våld för att ett rån ska 

utgöra ett brott jämfört med måttet av våld som krävts för att en sexuell handling mot en persons 

vilja ska vara ett brott. Låt oss på samma sätt se till alternativet som skulle innebära att ett rån 

utan våld inte skulle utgöra ett brott. Att en stöld inte är straffvärd om gärningsmannen stjäl 

utan att ta till våld. En sådan ordning är fullständigt orimlig då en full äganderätt ger ägaren av 

egendomen rätt att bestämma var, när och hur egendomen ska användas, så långt har i dagsläget 

inte sexuallagstiftningen kommit. I skrivande stund har inte varje individ rätt att bestämma var 

när och hur denne vill delta i sexuella handlingar.  

Senast i år kom HovR fram att det inte var ett brott att utföra en sexuell handling med någon i 

tron om att denne sover, en person som dessutom har haft en rädsla som resulterat i en frozen 

fright och där den tilltalade sagt att där inte förkommit några sexuella anspelningar från 

målsäganden. Hon har varit fullständigt passiv och har enligt vad han uppfattat det sovit genom 

hela övergreppet.  

Med det nya förslaget skulle det innebära ett verkligt skydd för en individs sexuella integritet. 

Ett oaktsamhetsbrott är välbehövligt inom området. En gärningsman ska inte komma undan 

lagföring genom att hänvisa till en persons passivitet. Vid osäkerhet på om en person vill delta 

i en sexuell handling ska personen tillfrågas, större krav ska kunna ställas och ett högre skydd 

ska kunna garanteras.  
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