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Summary 

The aim of this bachelor thesis is to investigate how the purpose of 

criminalization of rape is provided for in cases concerning rape involving 

claimed consented BDSM-practice and whether there is a reason to 

criminalize “negligent rape”. 

 

According to the 6
th

 chapter 1§ in the Swedish penal code, rape requires that 

a sexual act has been coerced by the use of force or threat. In BDSM, force 

and coercion could be part of a voluntary role play. An exonerating consent 

must have been given by the person who is subject to the force or coercion 

for impunity. Consent is included in the regulation for rape by the 

criminalization of coercion. 

 

The regulation of general consent is to be found in 24
th

 chapter 7§ in the 

Swedish penal code and is often used for comparison of consent in sexual 

situations. Rape is an act that requires intent on the part of the perpetrator. If 

the intent doesn’t cover the fact that there wasn’t an exonerating consent to 

the violence, the defendant can’t be held liable for rape. This could lead to 

cases where there has been an objectively proven rape, but the defendant 

can’t be held liable. 

 

An effort is made to investigate what happens to the necessary condition 

coercion when it becomes subject for consent, and how intent correlates to 

the purpose of criminalization of rape, which is a person’s absolute 

autonomy regarding her sexual integrity. The paper furthermore contains a 

presentation of judgements which all have examined the defendants lack of 

intent regarding non-consent to violence, although the court come to the 

conclusion that there objectively has been a rape.  

 

The circumstances claimed by the injured party and the defendant can in 

these cases be the same, but the difference lie within the alleged consent to 
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violence. A defendants lack of intent can in these cases be built on previous 

consented violence between the parties, and that the injured party hasn’t 

made her non-consent clear enough. An argumentation whether the 

subjective nature of intent correlates with a criminalization with the aim of 

protection of a person’s autonomy, in cases where the use of force is 

claimed to be subject of consent, is made. A criminalization of negligence 

rape could strengthen the protection of a person’s autonomy in cases where 

violence claims to be subject of consent. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur skyddssyftet bakom 

våldtäktslagstiftningen tillgodoses i våldtäktsmål där det utövade våldet 

hävdas vara föremål för ett samtycke. För att en våldtäkt enligt 6 kap. 1§ 1 

st. ska vara för handen krävs att en sexuell handling ska ha företagits på 

grund av tvång genom våld eller hot. Det finns sexuella praktiker, ofta 

inbegripna under begreppet BDSM, där våld och tvång kan vara en del av 

ett frivilligt rollspel. Det krävs då ett ansvarsfriande samtycke till våldet och 

tvånget från den utsattes sida. Samtycke till en sexuell handling ligger 

indirekt invävd som en motsats till rekvisitet tvång i 6 kap. 1§ BrB. 

 

Den allmänna ansvarsfrihetsgrunden samtycke hittas i 24 kap. 7§ BrB, och 

innebär att en annars otillåten gärning är tillåten om den riktas mot någon 

som har gett ett giltigt samtycke. Denna används ofta som en utgångspunkt 

för att jämföra hur frivillighet i sexuella sammanhang kan se ut, och blir än 

mer aktuell då ett samtycke till en våldsutövning åberopas som en 

omständighet som utesluter tvång. 

 

Då uppsåt krävs i förhållande till våldtäkt, kan ett putativt samtycke, alltså 

att den våldsutövande faktiskt trodde sig ha ett samtycke från den utsatte, 

leda till en uppsåtsbrist hos den våldsutövande. Det krävs enligt uppsåtets 

nedre gräns, likgiltighetsuppsåt, att våldsutövaren inte insett risken för att 

den utsatte inte samtyckt, och förhållit sig likgiltig inför följden av detta.   

 

I uppsatsen görs ett försök att reda ut vad som händer med rekvisitet tvång i 

våldtäktsparagrafen då detta blir föremål för en samtyckesprövning, och hur 

uppsåtsbedömningen i dessa fall korrelerar med det huvudsakliga 

bakomliggande skyddssyftet, vilket är den enskildes ovillkorliga 

självbestämanderätt över sin sexuella integritet.  
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Tre domar behandlas i uppsatsen i vilka en persons uppsåtsbrist i 

förhållande till ett tvång diskuteras, trots att det anses utrett att det objektivt 

sett skett en våldtäkt. Omständigheterna som målsägande och tilltalad 

hävdar kan vara lika varandra, men skillnaden ligger i samtycke till våld. En 

tilltalads bristande uppsåt kan i dessa fall bygga på en tidigare frivillig 

våldsutövning parterna emellan och att målsägande inte tillräckligt tydligt 

gjort sitt icke-samtycke gällande. 

 

I uppsatsen förs en argumentation angående huruvida den subjektiva 

uppsåtsbedömningen faller väl ut när det möter skyddssyftet i de fall ett 

betvingande blir föremål för en samtyckesprövning. Det diskuteras om 

uppsåtsprövningens subjektiva karaktär lägger fokus på inställningen hos 

gärningspersonen, när skyddet i lagen siktar på den utsattes autonomi. Det 

förs också en diskussion angående en utvidgning av skuldkravet i brottet 

våldtäkt till oaktsamhet, vilket skulle kunna skapa en starkare skydd vid 

utövande av sex med våldsinslag. 



 5 

1 Inledning 

Våldtäktsmål är en av de typer av brottmål som engagerar allmänheten mest. 

Ett flertal friande domar i våldtäktsmål har uppmärksammats och kritiseras i 

media, där den tilltalade friats på grund av dennes övertygelse om att våldet 

som utövades i den sexuella kontexten handlade om ett frivilligt rollspel.
1
   

 

Det finns sexuella praktiker där det förekommer frivilligt våld. I dessa fall, 

för att annars straffrättsligt relevant våld ska vara tillåtet, krävs ett giltigt 

samtycke från den utsatte. Emedan domstolarna i de aktuella målen 

konstaterat att det inte förelegat ett sådant samtycke och målsägande 

objektivt sett blivit tvingad till samlag genom våld, har utgången blivit 

friande då den tilltalade ansetts ha haft bristande uppsåt till betvingandet.
2
 

 

I kölvattnet av dessa domar har en debatt förts angående skuldkravet i 

våldtäktsmål och tillämpningen av detta. Debatten har även berört att 

oklarheten kring samtycke till våldsanvändning och sex tenderar att urholka 

skyddet för utsatta personer och skapa en bristande förutsebarhet för utövare 

av sex med våldsinslag.
3
 

 

1.1 Uppsatsens övergripande syften 

Jag vill med denna uppsats undersöka hur bedömningen av uppsåt korrelerar 

med de angivna skyddsintressena i våldtäktslagstiftningen vid våldtäktsmål 

med hävdat samtycke till våldsutövning. Vad händer med skyddet för den 

sexuella integriteten då våldsutövning och tvång hävdas vara en del av ett 

                                                 
1
 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 409-14 , Svea hovrätts dom i mål nr 

B 3806-07. 
2
 Ibid. 

3
Bl.a. http://www.dagensjuridik.se/2014/06/juridikprofessor-om-den-friande-

valdtaktsdomen-i-lund-det-ar-orealistiska-beviskrav och http://www.svt.se/opinion/bdsm-

ska-inte-vara-ett-satt-att-rattfardiga-vald. 

http://www.dagensjuridik.se/2014/06/juridikprofessor-om-den-friande-valdtaktsdomen-i-lund-det-ar-orealistiska-beviskrav
http://www.dagensjuridik.se/2014/06/juridikprofessor-om-den-friande-valdtaktsdomen-i-lund-det-ar-orealistiska-beviskrav
http://www.svt.se/opinion/bdsm-ska-inte-vara-ett-satt-att-rattfardiga-vald
http://www.svt.se/opinion/bdsm-ska-inte-vara-ett-satt-att-rattfardiga-vald
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frivilligt rollspel? Denna undersökning kan göras i ljuset av behovet av 

förutsebarhet för både utsatt och våldsutövare. 

 

Jag vill vidare undersöka hur det i doktrin och offentlig utredning resonerats 

kring ett oaktsamhetsrekvisit, och hur den allmänna ansvarsfrihetsgrunden i 

24 kap. 7§ brottsbalken (BrB), vars syfte är att skydda en persons 

självbestämmanderätt, tillämpas i sex med våldsinslag. 

 

 

 

1.2 Frågeställningar 

Huvudfrågeställningarna i denna uppsats är följande: 

 

- Hur tillgodoses syftet bakom våldtäktsregleringen i praktiken vid sex 

med våldsinslag? 

 

- Vilka argument finns för och emot ett oaktsamhetsansvar i 

våldtäktsmål? 

 

För att besvara dessa huvudfrågeställningar kommer jag att ta min 

utgångspunkt i följande underfrågeställningar:  

 

- Vad händer med rekvisitet tvång i våldtäktsparagrafen vid en 

invändning om samtycke till våldsutövning? 

 

- Vilka faktorer anses påverka en tilltalads uppsåt i våldtäktsmål där 

det finns ett påstått samtycke till våldsutövning? 
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1.3 Avgränsningar 

Även om uppsåtsbedömningen kan bli relevant även i andra våldtäktsfall, är 

den här uppsatsen avgränsad till fall där våld förekommit tillsammans med 

en invändning om samtycke. Bevisfrågor, utöver bevisningen avseende en 

persons samtycke och en våldsutövares uppsåt i relation till samtycket, 

kommer inte behandlas. Fokus kommer att ligga på våldtäktsparagrafens 

första stycke som behandlar tvång. Andra stycket, särskilt utsatt situation, 

kommer inte att behandlas då detta hamnar utanför uppsatsens syfte.  

1.4 Metod och perspektiv 

Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod
4
 och har därmed använt lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin för att redogöra för den rättsliga regleringen 

av våldtäkt, samtycke och uppsåt samt tillämpning av denna i praktiken. 

Analysen görs ur ett kritiskt perspektiv utifrån skyddet av den sexuella 

integriteten. 

1.5 Forskningsläge 

Det finns i nuläget ingen djupgående forskning angående sex med hävdat 

samtycke till våldsinslag och våldtäkt. Diskussioner angående skyddet för 

den sexuella integriteten, och lämpligheten av ett oaktsamhetsrekvisit har 

dock förts i större utsträckning. Bland de personer som argumenterat kring 

en utvidgning av skuldkravet kan Peter Asp och Madeleine Leijonhufvud 

nämnas. Angående sex med våldsinslag har Linnea Wegerstad i artikeln 

”BDSM- befriar leken från ansvar?” problematiserat kring skyddet för 

utövare av BDSM. 
5
 

  

                                                 
4
 Korling och Zamboni (2013) s.21ff. 

5
 Wegerstad (2012), Leijonhufvud (2008), Asp (2010). 
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1.6 Material 

Praxis från Högsta domstolen, gällande våldtäktsfall där en tilltalad hävdat 

samtycke till våldsutövning, saknas. Jag har, medveten om att dessa inte har 

prejudikatvärde, valt att använda rättsfall från de lägre instanserna. Detta då 

de kan ge en bild av hur domstolarnas behandling av mål som rör uppsåt 

och våld i sexuella sammanhang kan se ut. De domar som valts ut kommer 

från tingsrätt och hovrätt och de har gemensamt att domstolen berör frågan 

om uppsåtsbrist hos våldsutövaren, som i sin tur hävdar samtycke. 

   

Jag har även valt att ta upp en utredning, som presenterades i september 

2016, och behandlar ett eventuellt införande av ett oaktsamhetsrekvisit.
6
 

Detta görs för att visa på hur diskussionerna kring utformningen av ett ökat 

skydd för den sexuella integriteten kan se ut, medvetet om att utredningen 

har gjorts inom tydliga ramar och efter instruktioner från regeringen.  

1.7 Disposition 

I uppsatsens första del kommer gällande rätt avseende 

våldtäktslagstiftningen och dess skyddssyfte att behandlas. Jag kommer 

under samma del redogöra översiktligt för uppsåtsbegreppet och samtycke 

som allmän ansvarsfrihetsgrund som den ser i ut i nuvarande 24 kap. 7 § 

BrB. Jag kommer i därpå följande avsnitt behandla hur uppsåtsbedömning 

och samtyckestolkning kan se ut i relation till brottet våldtäkt, samt hur detta 

görs i praxis. Detta följs av en genomgång av hur argumentationen förts i 

doktrin och i offentlig utredning avseende en utvidgning av skuldkravet i 

relation till brottet våldtäkt. Uppsatsen avslutas med en analys som 

återknyter till mina två huvudfrågeställningar. 

 

                                                 
6
 SOU 2016:60. 
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1.8 Begrepp och förkortningar 

HD: Högsta domstolen 

 

BrB: Brottsbalk (1962:700) 

 

SOU: Statens offentliga utredningar 

 

RFSU: Riksförbundet för sexuell upplysning. 

 

BDSM: BDSM är ett samlingsbegrepp som står för bondage/disciplin, 

dominans/submission och sadomasochism och är enligt RFSU en sexuell 

praktik som innebär att parterna söker njutning genom olika former av 

rollspel och maktutbyten. RFSU betonar att detta uteslutande ska bygga på 

överenskommelser och frivillighet.
7
 En vanlig teknik är att använda 

stoppord som kan sägas av en av parterna om hen vill avbryta. 
8
 Trots att 

ordet BDSM bara uttryckligen nämns i en av de domar jag gått igenom, 

kommer jag använda detta som ett begrepp där straffrättsligt relevant våld 

har hävdats varit en del av ett sexuellt rollspel.   

 

Den utsatte: Jag kommer använda ordet den utsatte för den person som blir 

föremål för en våldsutövning. Detta ord ska ses neutralt.  

 

Våldsutövare: Våldsutövaren är den person som utövar våld, med eller utan 

den utsattes samtycke. Även detta ord ska ses som neutralt.  

 

                                                 
7
 http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sexteknik-och-praktik/BDSM/. 

8
 BDSM fetischism (2008) s.15ff. 

http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Sexteknik-och-praktik/BDSM/
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2 Gällande rätt 

2.1 Våldtäkt och skyddsintresse 

Regleringen för våldtäkt återfinns i 6 kap. 1 § BrB. Den första delen av 

paragrafen lyder: 

 

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om 

brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla 

en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 

jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst 

sex år. 
9
  

 

Tvånget, som kan bestå av våld eller hot, måste vara en förutsättning för 

handlingens genomförande. Kravet på våld är relativt lågt satt och behöver 

inte nå upp till vad som enligt gällande rätt räknas som misshandel. Det 

räcker till exempel att dra i någons kläder eller tvinga isär någons ben för att 

våldsrekvisitet ska vara uppfyllt.
10

 Vidare har HD har slagit fast att det inte 

krävs fysiskt motstånd för att det ska föreligga en våldtäkt, utan personen 

kan på något annat sätt visa sin motvilja till den sexuella handlingen.
11

 

 

Skyddsintresset som ligger till grund för kriminaliseringen av våldtäkt är 

den enskildes självbestämmanderätt och sexuella integritet.
12

 Våldtäkt 

innebär ett intrång i en persons autonomi, och intrånget sker på ett område 

där vi tillmäter autonomi en stor betydelse.
13

 Den sexuella 

självbestämmanderätten och personliga integriteten är ett återkommande 

mantra i propositionerna till den nuvarande sexuallagstiftningen. Det sägs 

                                                 
9
 6 kap. 1§ 1 st. brottsbalken. 

10
 Prop. 2004/05:45 s.134f. 

11
 NJA 1988 s.40. 

12
 Prop. 2004/05:45 s.19 och Prop. 2012/13:111 s. 20 

13
 Asp (2010) s.43. 
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vara en grundläggande utgångspunkt att en persons önskan att inte delta i 

sexuell aktivitet ovillkorligen ska respekteras.
14

  

 

2.2 Uppsåtsbedömning 

Utgångspunkten är att en gärning bara är ett brott om den begås uppsåtligen. 

Om oaktsamhet ska vara straffbart, ska detta anges i lagrummet.
15

  

Man kan säga att uppsåtsbedömningen består av ett voluntativt och ett 

kognitivt element. Det kognitiva elementet består av en bedömning av 

föreställningen eller kunskapen hos gärningspersonen, medan det 

voluntativa består av en bedömning av personens inställning till följden. 

Uppsåtet måste föreligga i relation till följden av gärningen, men också till 

frånvaron av omständigheter som kan utesluta ansvar, till exempel nödvärn 

eller samtycke. Gärningspersonen kan begå gärningen med följden som ett 

direkt syfte, eller med full vetskap om konsekvenserna och alla relevanta 

omständigheter.
16

 

 

Det finns olika konstruktioner av hur ett uppsåt kan se ut. Oftast ställs det i 

lagen inte upp vilken sorts uppsåt som leder till ansvar.
17

 Den nuvarande 

undre gränsen av uppsåt, klarlagd genom ett avgörande från HD, är 

likgiltighetsuppsåt.
18

 Likgiltighetsuppsåt kan sägas bestå av de två 

faktorerna: en uppfattad sannolikhet att följden kan inträffa, och en 

likgiltighet inför detta.
19

 Det krävs i praktiken att gärningspersonen funderat 

över risken för att en viss följd ska inträffa, men inte låtit denna risk påverka 

sitt handlande.
20

 

                                                 
14

Prop. 2004/05:45  s.21 och NJA II 1984 s.143. 
15

 1 kap. 2 § Brottsbalken. 
16

 Asp & Ulväng (2013) s.284f. 
17

 Ibid. s.286. 
18

 Ibid. s.287 ff. Och NJA 2004 s.176. 
19

 Asp & Ulväng (2013). s.290. 
20

 NJA 2011 s.563. 
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Att bevisa ett uppsåt 

Det föreligger samma beviskrav för uppsåt som för andra rekvisit rörande en 

otillåten gärning. Bevis ska läggas fram för att ställa det bortom rimlig 

tvivel att en person, just i gärningsögonblicket, har trott något eller har haft 

en viss inställning. Ett uppsåt får oftast läsas av genom gärningspersonens 

beteende, genom en samlad bedömning av ett händelseförlopp, och utifrån 

hur personen i fråga förklarar sitt agerande.
21

  

 

Problemen angående uppsåtsprövningen gör sig oftast gällande när ett 

likgiltighetsuppsåt ska prövas. Problemet blir i regel då den voluntativa 

delen. En faktor som kan påverka bedömningen av ett likgiltighetsuppsåt är 

den, av gärningspersonen, uppfattade sannolikheten för att en följd kommer 

inträffa. Är den uppfattade sannolikheten hög, kan detta tala för att 

likgiltighetsuppsåt föreligger. En individuell bedömning i det enskilda fallet 

måste trots allt göras, då en likgiltighet inför följden behöver fastställas trots 

en sannolikhet som uppfattats som hög. Om den uppfattade sannolikheten 

hos gärningspersonen är låg så kan faktorer som hänsynslöst beteende, eller 

om gärningspersonen agerat på grund av att hen varit upprörd, tala för 

likgiltighetsuppsåt.
22

 HD har i ett avgörande använt rysk roulett som 

exempel på en situation, där sannolikheten för en viss följd är relativt låg, 

men där ett hänsynslöst beteende kan tala för likgiltighetsuppsåt.
23

 Vad som 

anges i praxis och doktrin som omständigheter som skulle kunna tala mot 

likgiltighet inför följden, är exempelvis att gärningspersonen vidtagit 

åtgärder för att förhindra följden, eller om gärningspersonen hade ett 

intresse i att följden inte inträffade.
24

  

 

Ett problem som kan uppstå är också bedömningen av hur långt 

gärningspersonens uppsåt sträcker sig. Hade hen uppsåt att misshandla eller 

att döda till exempel? Bedömningen vid angrepp på person  

                                                 
21

 Asp & Ulväng (2013) s.294 f. 
22

 Ibid. s.297f. 
23

 NJA 1998 s.86. 
24

 Asp & Ulväng (2013) s.298 f. 
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får göras bland annat utifrån om det är en gärning som typiskt sett är ägnad 

att, exempelvis, beröva någon livet. Till exempel ett strupgrepp som tagits 

med viss kraft och under lång tid.
25

  

 

2.3 Gränsen mellan likgiltighetsuppsåt 

och oaktsamhet 

För att oaktsamhet ska vara straffbart måste det som tidigare nämnts stå i 

brottsbeskrivningen. Oaktsamhet anses som mindre klandervärt än uppsåt. I 

oaktsamhetssammanhang talar man ofta om två typer av oaktsamhet: 

medveten och omedveten oaktsamhet. Vid medveten oaktsamhet är 

gärningspersonen likgiltig inför risken för skada och inte, som vid 

likgiltighetsuppsåt likgiltig inför själva skadan. Personen ska ha funderat 

över att det finns en risk, vilket motsvarar första ledet i 

likgiltighetsuppsåtsprövningen, men behöver i oaktsamhetsfall inte vara 

likgiltig inför följden.
26

  

 

Vid omedveten oaktsamhet behöver gärningspersonen inte ens insett att det 

finns en risk för följdens inträde. Gärningspersonen behöver därmed inte ens 

funderat över en risk, men borde ha gjort det vid ett aktsamt beteende. 

Prövningen av omedveten oaktsamhet görs i två steg. Det första steget, 

orsaksledet, är vad gärningspersonen kunde gjort för att komma till insikt 

om risken, och om denne hade förmåga och tillfälle att göra detta. Det andra 

ledet består av huruvida man kan kräva att gärningspersonen skulle vidtagit 

dessa åtgärder. I andra ledet görs alltså en normativ bedömning av hur en 

aktsam person, i samma situation och med samma förutsättningar, kan antas 

handla.
27

 

                                                 
25

 NJA 2011 s.563. 
26

 Asp & Ulväng (2013). s.310. 
27

 Ibid. s.314 f. 
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2.4 Täckningsprincipen 

Vid en uppsåtsprövning ska gärningspersonens bild av vad hen har gjort, 

själva gärningen och följderna, i huvudsak överensstämma med vad som är 

utrett faktiskt har skett.  Täckningen ska omfatta rekvisiten i en 

brottsbeskrivning och frånvaron av rättfärdigande omständigheter, som till 

exempel samtycke och nödvärn.  Uppsåtet eller oaktsamheten (då det 

angetts i lagrummet), ska täcka alla rekvisit i brottsbeskrivningen. 
28

  

2.5 Samtycke 

I 24 kap. 7 § BrB hittas ansvarsfrihetsgrunden samtycke: 

 

”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”
29

 

 

Ansvarsfrihetsgrunderna tillämpas först efter att det klarlagts att det rör sig 

om en otillåten gärning. Denna lagregel infördes 1994 och var en 

kodifiering av en oskriven regel som tillämpats tidigare i praxis, med i 

huvudsakligen samma innehåll. Syftet bakom samtyckesregleringen är 

skyddet av var och ens självbestämanderätt, och att det inte finns någon 

anledning till statligt ingripande om individen har gett upp sitt vanligtvis 

skyddade intresse.
30

 

 

För att ett samtycke ska vara giltigt krävs att vissa kriterier är uppfyllda.   

Personen som ger sitt samtycke måste vara behörig att förfoga över intresset 

som åsidosätts i och med samtycket. Vidare måste personen kunna förstå 

innebörden av sitt samtycke. Den samtyckande personen måste även ha full 

insikt i relevanta förhållanden gällande samtycket. Samtycket måste också 

                                                 
28

 Ibid. s.324. 
29

 24 kap. 7 § brottsbalken. 
30

 SOU 1988:7 s.99. 
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lämnats frivilligt och vara allvarligt menat.
31

 För att ett samtycke ska vara 

giltigt måste personen vidare samtycka till en specifik gärning. Det går 

alltså inte att lämna ett allmänt samtycke till exempelvis våld.
32

  

 

Samtycket måste föreligga vid tidpunkten för gärningen och föreligga under 

hela tiden gärningspersonen har gärningen under kontroll. Ett giltigt 

samtycke kan inte ges i efterhand.
33

  Gärningen får inte heller vara 

oförsvarlig. Det är oklart var den gränsen går och hur bedömningen görs 

beror på omständigheter kring gärningen. Det står i vilket fall klart att det 

inte går att samtycka till grov misshandel eller uppsåtligt dödande. Om en 

sådan gärning företagits med ett annars giltigt samtycke, kan detta dock 

påverka straffvärdet.
34

 

 

Samtycke är en subjektiv omständighet. Det krävs i teorin bara att den 

utsatte faktiskt har samtyckt, och våldsutövaren behöver inte ens tro att ett 

samtycke föreligger. Det är alltså godtagbart med ett så kallat inre 

samtycke.
35

 Om förekomsten av ett samtycke skulle komma upp till 

prövning krävs det dock att det finns något som tyder på att ett samtycke har 

funnits.
36

  I utredningen avseende samtyckesregleringen tar kommittén upp 

frågan kring vad som i en process kan tala för att ett samtycke föreligger. 

Bland annat nämns konkludent handlande och att personen i fråga tidigare 

gått med på liknande intrång i sin sfär. Dock betonar de att det tidigare 

godkännandet, kombinerat med passivitet, inte ensamt får ses som att det 

förelegat samtycke. Det måste i dessa fall även finnas andra omständigheter 

som talar för ett samtycke.
37

 

 

Ett missförstånd om ett samtycke kan aktualisera frågan om putativt 

samtycke. Om våldsutövaren faktiskt trodde att den utsatte samtyckt till 

                                                 
31

 Asp & Ulväng (2013) s.230 och prop. 1993/94:130 s. 38. 
32

 Asp & Ulväng (2013) s.228. 
33

 Prop. 1993/94:130, s.38 och s.42. 
34

 Asp & Ulväng (2013) s.233. 
35

 Prop. 1993/94:130 s. 39 och s.42. 
36

 Berggren & Bäcklund m.fl. Brottsbalken (2016-05-10, Zeteo) Kommentaren till 24 kap. 

7§. 
37

 SOU 1988:7 s.107. 
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vissa handlingar, och inte hade någon andledning att tvivla på detta, så kan 

putativt samtycke hindra att en person döms för uppsåtligt brott. Detta i 

enlighet med täckningsprincipen som redogjorts för i avsnittet ovan. Dock 

gäller detta under förutsättning att, i exempelvis ett misshandelsfall, våldet 

inte har gått utöver vad som vore försvarligt om det faktiskt funnits ett 

samtycke.
38

 

 

En invändning om samtycke ska, i likhet med de andra 

ansvarsfrihetsgrunderna, ligga till grund för domstolens bedömning, om inte 

invändningen framstår som så osannolik att den kan lämnas utan avseende 

eller om den inte motbevisas av åklagaren till den grad att den framstår som 

obefogad.
39

 För att inte fällas till ansvar för en uppsåtlig gärning vid 

samtyckesinvändning, krävs alltså att gärningspersonen inte ens har insett 

risken för att målsägande inte samtyckt, samt förhållit sig likgiltig till 

följden av detta. 
40

 

                                                 
38

  Berggren & Bäcklund m.fl. Brottsbalken (2016-05-10, Zeteo) Kommentaren till 24 kap. 

7§. 
39

 Zila, Brottsbalk (1962:700) 24 kap. 7 §, Lexino 2012-07-01. 
40

 Berggren & Bäcklund m.fl. Brottsbalken (2016-05-10, Zeteo) Kommentaren till 24 kap. 

7§. 
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3 Samtycke och uppsåt vid sex 

med våldsinslag 

3.1 Våldtäkt och uppsåt 

För att fällas till ansvar för våldtäkt krävs uppsåt hos gärningspersonen. En 

uttalad prövning av uppsåtet i våldtäktsfall förekommer dock bara i 

begränsad omfattning, när det förekommer handlar det ofta om en tilltalads 

insikt om målsägandes bristande frivillighet.
41

 Detta gör att 

uppsåtsbedömningen ofta får relevans just i fall där det från ena parten 

hävdas att det utövade våldet var föremål för ett samtycke. En våldtäkt 

förövad med våld som tvångsmedel kräver att gärningspersonen har uppsåt 

till våldet som företas, den sexuella handlingen som företas, och uppsåt till 

att hen genom våldet framtvingat den sexuella handlingen.
42

  

 

Som tidigare nämnts måste en konstaterat otillåten gärning vara för handen, 

innan prövningen om huruvida uppsåtet täcker frånvaron av rättfärdigande 

omständigheter kan göras.
43

 Frånvaron av den rättfärdigande 

omständigheten samtycke kan ibland ligga invävd i en brottsbeskrivning 

som ett rekvisit, till exempel olovligen vid stöld, eller som i våldtäktsbrottet, 

tvång. Detta innebär att samtycke i ett våldtäktsbrott inte prövas enligt 24 

kap. 7 § BrB, eftersom ifall samtycke föreligger, täcks inte rekvisiten 6 kap. 

1 § 1 st. BrB, då samtycke utesluter tvång.
44

  

                                                 
41

 Anderson (2004) s.76f. 
42

 Asp (2010) s.178. 
43

 Asp & Ulväng (2013) s.325. 
44

 Berggren & Bäcklund m.fl. Brottsbalken (2016-05-10, Zeteo) Kommentaren till 24 kap. 

7 §. 
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3.2 Samtycke och tvång  

Samtyckesparagrafen i 24 kap. 7§ BrB används ibland som en utgångspunkt 

i syfte att jämföra hur bedömningen kan se ut avseende frivillighet i 

sexualbrott.
45

 Det verkar idag råda en konsensus om att samtycke till sex 

dock inte bör kunna lämnas som ett inre samtycke, utan måste manifesteras 

på något sätt. Hur detta ska göras är dock en mer komplicerad fråga.
46

 

 

Eftersom det inte finns något formkrav för ett giltigt samtycke när det gäller 

sex, kan bedömningen landa i vad den våldsutövande insett angående ett 

betvingande. Detta kan i praktiken leda till att den utsatte måste göra 

motstånd och tydligt uttrycka sitt missnöje för att gärningspersonen ska ha 

uppsåt till tvånget. Detta kan dock bli problematiskt när motståndet, utifrån 

våldsutövarens perspektiv, ses som en del i ett sexuellt rollspel.
47

 Indirekt 

blir det en brist på samtycke som är relevant när det ska redas ut om 

samlaget genomförts med tvångssyftande våldsutövning. Föreligger det 

samtycke till våldet blir tvång irrelevant, och föreligger det tvingande våld 

så kan inte ett samtycke, som måste ges frivilligt, hävdas. 

 

Utgångspunkten vid samtycke till både våldsutövning och sexuella 

handlingar, är att det ska föreligga vid tiden för gärningens påbörjande och 

vidare föreligga under hela tiden tills gärningen avslutas. Detta gäller enligt 

förarbetena till 24 kap. 7 § BrB, och går också att härleda ur 

våldtäktsparagrafens syfte att en individ inte skall objektifieras eller 

användas som ett medel.
 48

 I propositionen till införandet av 

samtyckesparagrafen skrivs det att frånvaro av samtycke är en förutsättning 

för att rekvisiten i de flesta sexualbrott ska anses uppfyllda, med undantag 

för bland annat våldtäkt mot barn.
49

  

                                                 
45

 Bl.a. Asp (2010) s.32 och Berggren & Bäcklund m.fl. Brottsbalken (2016-05-10, Zeteo) 

Kommentaren till 6 kap. 1§. 
46

 Wennberg (2014) s.82, SOU 2016:60 s.122ff. 
47

 Berglund (2007) s.69. 
48

 Berggren & Bäcklund m.fl. Brottsbalken (2016-05-10, Zeteo) Kommentaren till 24 kap. 

7§. 
49

 Prop. 1993/94:130 s.38. 



 19 

 

Frivillighet i sexuella situationer kan ofta uttryckas genom subtila fysiska 

signaler i en större utsträckning än i andra fall. Det kan vara allt från att 

besvara beröring till att helt enkelt inte protestera mot den.
50

 Passiviteten 

som kan tolkas som ett samtycke, kan dock istället vara ett uttryck för 

rädsla.
51

   

 

 

3.3 Sex med våldsinslag och uppsåt i 

praxis 

Nedan följer sammanfattningar av tre domar där frågan om uppsåt och 

samtycke till BDSM har aktualiserats. Efter genomgången av dessa domar 

följer en sammanfattande kommentar avseende uppsåtsprövningen i målen, 

där fokus kommer ligga på tingsrätternas avgöranden, då det är de som 

bedöms vara mest relevanta för denna uppsats. 

”Dominanssexfallet”
52

 

Detta medialt uppmärksammande mål kom från Hovrätten över Skåne och 

Blekinge 2014. Det här fallet gällde två personer som inte kände varandra 

sedan tidigare, och som tagit sällskap hem från krogen. Den inledande 

sexuella samvaron var frivillig från båda håll. Målsäganden menar att hon 

sedan ångrade sig och började göra motstånd, och även uttryckligen sa att 

den tilltalade skulle sluta, men att han inte gjorde det. Den tilltalade blev 

enligt målsägande efter detta våldsam. Den tilltalade medgav att målsägande 

sagt ”nej” och ”sluta”, men att han uppfattat att dessa ord inte varit allvarligt 

menade och även att han regelbundet pausat och kontrollerat så att allt stod 

rätt till. Han ansåg att det var väldigt tydligt att hon velat ha dominanssex. 

                                                 
50

 Asp (2010) s.111ff. 
51

 Ibid. s.114 och http://www.svt.se/nyheter/inrikes/studie-visar-de-flesta-valdtaktsoffer-

stanger-av. 
52

 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr B 409-14 . 
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Våldet bestod av örfilar och att den tilltalade hållit för näsan på 

målsäganden så att hon inte kunnat andas.  

 

Tingsrättens bedömning: De två berättelserna stämde huvudsakligen 

överens om våldet som förekommit, men det som skiljde dem åt var hur 

målsäganden visat att hon inte samtyckt och huruvida den tilltalade stämt av 

att samtycke förelåg. Att målsäganden inte samtyckt till handlingarna vann 

stöd av att den tilltalade medgivit att han hört henne säga ”nej” och ”sluta”. 

Även de vittnesuppgifter från en person som mött henne då hon sprang från 

lägenheten och hennes mående efter händelsen talade för detta. 

 

Eftersom den tilltalade vidgått att visst våld använts anser tingsrätten att det 

är visat att han objektivt sett tvingat målsägande till samlag. Den tilltalade 

hade dock enligt domen fått uppfattningen att målsäganden gillade 

okonventionellt sex, och uppfattade hennes nej som en del av leken. 

Uppsåtskravet ansågs alltså inte uppfyllt i förhållande till tvånget. 

Tingsrätten konstaterade vidare att det inte var säkert att målsäganden hade 

gjort det tillräckligt tydligt att hon inte samtyckte till våldet och de sexuella 

handlingarna, vilket även hon hade uttryckt osäkerhet inför i förhören. 

 

När det gäller uppsåtet uttalar tingsrätten att det generellt sett bör vara ett 

mycket litet utrymme för uppsåtsbrist då orden ”nej” och ”sluta” uttalats 

utan att det avtalats mellan parterna att dessa ska sakna innebörd.  

Tingsrätten anför vidare att det är den tilltalades berättelse som läggs till 

grund för domen då den, trots att målsägandes utsaga verkat trovärdig, inte 

kan ansetts motbevisats på ett sådant sätt som krävs. Då den tilltalade hävdat 

att han kontrollerat att målsäganden samtyckte, och att han varit övertygad 

om att hon var med på dominanssex ansågs det inte bevisat bortom rimligt 

tvivel att han haft uppsåt till att, med våld, tvinga målsägande till samlag. 

Åtalet ogillades därför.  

 

Hovrätten: Hovrätten ansåg inte heller den tilltalades historia motbevisad, 

och lade den till grund för domen. De ansåg precis som tingsrätten att den 
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tilltalade inte kan ansetts bevisats ha haft uppsåt till att med våld, även om 

våldet klart skulle ha nått upp till våldskravet i våldtäktsbestämmelsen, 

tvingat målsägande till samlag. 

”Stureplansfallet”
53

 

Detta mål gällde tre personer som känt varandra sedan tidigare som slog 

följe till en av de tilltalades lägenhet. Åtalet i tingsrätten byggde i princip 

bara på målsägandes berättelse.  

Målsägande uppger att det till början handlade om ett frivilligt samlag från 

hennes sida, men att hon sedan ångrade sig och gjorde detta väldigt klart 

genom att skrika och försöka ta sig loss och att våld därefter började utövas. 

De tilltalade hävdar att det hela var frivilligt från hennes sida, och att våldet 

som utövades hade skett i samma omfattning vid tidigare tillfällen, parterna 

emellan, med samtycke från målsäganden. 

 

Tingsrätten: Vad målsäganden berättat om tvånget var oförenligt med vad 

de tilltalade berättat. Målsägandes berättelse ansågs inte ha ett sådant 

trovärdighetsövertag att den kunde läggas till grund för domen, vilket 

innebar att de tilltalades berättelse fick ligga till grund för bedömningen. De 

skador som upptäckts vid den medicinska undersökningen var väl förenliga 

med vad målsägande hade berättat om händelseförloppet och de kom fram 

till att hon åtminstone under något skede objektivt sett tvingats till sexuella 

handlingar genom våld.  

 

Tingsrätten menade att omständigheten att de tidigare haft frivilligt sex med 

våldsinslag, som enligt de tilltalade varit av samma omfattning som vid det 

aktuella tillfället, kunde tala för att det våld som användes, utifrån de 

tilltalades uppfattning, inte var ett medel för att tvinga målsägande till 

samlag. De ansåg också att det var oklart om målsägande i sitt berusade 

tillstånd hade gjort det tillräckligt tydligt att hon inte samtyckte till vad som 

hände. Tingsrätten gjorde slutligen bedömningen att det inte kunde ansetts 

                                                 
53

 Svea hovrätts dom i mål nr B 3806-07. 
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bevisat att de tilltalade hade uppsåt att genom våld tvinga målsägande till 

samlag.  

 

Hovrätten: I hovrätten hade ny bevisning åberopats, bland annat 

larmsamtalet målsägande ringt, och åklagaren hade även justerat 

gärningsbeskrivningen till att också omfatta utnyttjande av hjälplöst 

tillstånd. Hovrätten valde att lägga målsägandes berättelse till grund för 

domen. I och med detta ansågs det vara uteslutet att de tilltalade inte skulle 

ha insett att samlaget inte var frivilligt. 

”Handbojsfallet”
54

  

Ett annat mål från Svea hovrätt rörde två personer som tidigare haft en 

sexuell relation där frivilligt våldsutövande förekommit. Den tilltalade hade 

vid det aktuella tillfället fäst samman målsägandes händer i handbojor, och 

våldet hade enligt gärningsbeskrivningen bland annat bestått av slag i 

ansiktet och att den tilltalade tagit strupgrepp på målsägande. De båda 

vidgick att våld förekommit även vid det aktuella tillfället, men 

berättelserna skiljde sig åt både angående omfattningen av våldet och 

huruvida ett samtycke fanns. 

 

Tingsrätten: Det var den målsägandes berättelse som lades till grund för 

domen. Det konstaterades att det, i personernas tidigare sexuella samvaro, 

förekommit våld och sms skickade av målsäganden där hon uttryckt en 

önskan att bli fastbunden i sexuella sammanhang. Detta talade för att den 

tilltalade åtminstone i början av gärningen hade kunnat tro att samtycke 

förelåg. Dock bedömde tingsrätten att, på grund av målsägandes utsatta läge 

och att händelseförloppet var utdraget, den tilltalade hade ett ansvar att 

kontrollera målsägandes samtycke. Något han inte ansågs ha gjort. Den 

tilltalade fälldes därför för grov våldtäkt. 

 

                                                 
54

 Svea hovrätts dom i mål nr. B 4280-10. 
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Hovrätten: I hovrätten hade ny värdefull bevisning lagts fram, vilket innebar 

att det blev en ny prövning, och inte bara överprövning av tingsrättens dom. 

Domstolen kom fram till att gärningspåståendet inte var styrkt och ogillade 

åtalet. De hävdade också att målsägande skulle vara mer intresserad av 

BDSM än vad hon sagt i rätten, och detta skadade hennes trovärdiget. Åtalet 

ogillades på grund av att det inte ansågs bevisat att det gått till så som 

målsägande hävdat.     

3.4 Uppsåtsbedömningen i målen 

Huruvida samtycke förelegat eller ej har inte varit det centrala problemet i 

domarna ovan. Det som domstolarna lagt vikt vid är huruvida frånvaron av 

ett samtycke varit otydligt för den våldsutövande. I två av domarna har det 

förekommit tidigare frivillig våldsutövning parterna emellan. Detta har 

ansetts kunna tala till förmån för våldsutövaren, som hävdat att samtycke 

förelåg även denna gång. Uppsåtsbedömningen verkar också påverkas av 

omständigheten att den utsatte till en början samtyckt till den sexuella 

handlingen, vilket var situationen i ”Stureplansfallet” och 

”Dominanssexfallet”. Då verkar det krävas att den utsatte på ett mer tydligt 

sätt gör gällande sitt icke-samtycke för att våldsutövaren ska ha uppsåt till 

ett betvingande. 

 

I ”Handbojsfallet” togs parternas tidigare kommunikation om våld och sex 

upp som en omständighet som talade för att våldsutövaren eventuellt skulle 

anses ha bristande uppsåt. Kan detta tala för att en tidigare antydd vilja att 

utöva BDSM, kan skapa en samtyckespresumtion hos våldsutövaren även 

vid ett senare tillfälle? I ett initialt skede menade tingsrätten att det faktiskt 

kunde vara så att det förelåg uppsåtsbrist, men att det utdragna 

händelseförloppet gjorde att våldsutövaren hade skyldighet att kontrollera 

samtycket. En omständighet som ledde till fällande dom i detta fall tycks 

också vara att målsägandes handlingsfrihet var så pass inskränkt, att hon 

inte kunnat freda sig. Som nämnts i avsnitt 2.4 så kan, enligt förarbetena till 

24 kap. 7§ BrB, ett tidigare givet samtycke till liknande intresseintrång vara 
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en omständighet som talar för samtycke. Dock under förutsättning att det 

även finns andra omständigheter som talar för att ett samtycke föreligger.
 55

   

 

I både ”Stureplansfallet” och ”Dominanssexfallet” ifrågasätter domstolarna 

om den utsatte gjort det tillräckligt tydligt att denna inte samtycker till 

handlingarna. Det förefaller nästan som att våldsutövaren kan utgå ifrån att 

samtycke till BDSM föreligger om den utsatte inte tydligt säger ifrån.   

Wegerstad och Carlström efterlyste i en debattartikel, efter domen i 

”Dominanssexfallet”, en större kunskap hos domstolarna avseende BDSM-

utövning. De menar att en sådan bedömning måste bygga på fakta om de 

normer som finns under sådan utövning, vilken ska präglas av tydliga regler 

och ramar. De anser att en våldsutövares magkänsla inte ska få fria från 

ansvar i våldtäktsfall där det förekommit tvång med våld.
56

 

 

Vidare verkar tingsrättens dom i ”Stureplansfallet” innebära att en 

våldsutövare måste förvissa sig om samtycke, om våldet överskridit vad 

som tidigare utövats med samtycke parterna emellan. Det kan möjligtvis 

innebära att om det är samma våld som utövats parterna emellan tidigare, så 

ligger det på den utsatte att freda sig på ett tydligt sätt för att den 

våldsutövande ska ha uppsåt till tvång. 

                                                 
55

 SOU 1988:7 s.107. 
56

 Wegerstad & Carlström (2014)  s.2f. 
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4 Skuldkravet och våldtäkt 

4.1 Oaktsam våldtäkt 

Uppsåtsbedömningen blir som tidigare nämnts oftare relevant i de fall där 

våldsutövning hävdas vara föremål för ett samtycke. Det har till och från 

diskuterats rörande lämpligheten av en utvidgning av skuldkravet till 

oaktsamhet i sexualbrott. En av de som diskuterat oaktsamhetsrekvisit är 

Petter Asp. Bland annat anser Asp att svaret på frågan om det är straffvärt 

att någon genomför en sexuell handling med misstanke om att en annan part 

inte samtycker, är ett självklart ja. Han menar att det främst skulle kunna 

vara ett bristande behov som talar emot ett införande av 

oaktsamhetsrekvisit, men påpekar att det finns fall ur praxis där ett 

oaktsamhetsrekvisit hade kunnat få en betydelse. Han betonar dock att en 

kriminalisering av oaktsamhet inte får ske bara på den grund att det är svårt 

att bevisa uppsåt, utan att en kriminalisering av något endast får ske om det 

som är föremål för kriminalisering anses klandervärt i sig. Detta måste 

enligt Asp också vara utgångspunkten för diskussionen kring 

kriminaliseringen av oaktsamhet i samband med våldtäkt.
57

 

 

I en utredning av sexualbrottslagstiftningen år 2010 var en av 

ståndpunkterna att ett oaktsamhetsrekvisit på brottet våldtäkt inte var 

önskvärt. Argumenten för detta var bland annat det bristande behovet av ett 

sådant på grund av att de klandervärda fallen av medveten oaktsamhet enligt 

utredningen omfattas av likgiltighetsuppsåt, och att det sällan borde vara 

oklart för parterna huruvida samtycke föreligger.
58

 Att de klandervärda 

fallen omfattas av likgiltighetsuppsåtet var även uppfattningen hos 

Madeleine Leijonhufvud när hon presenterade sin utredning angående en 

samtyckesreglering i sexualbrott 2008. Leijonhufvud har dock ändrat 
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uppfattning och har efter tillkommande av ny praxis efterlyst en 

kriminalisering av oaktsamhet i våldtäktsfall.
59

 

4.2 SOU 2016:60 

En kommitté tillsattes år 2014 för att bland annat undersöka om en 

samtyckeslagstiftning bör införas och utvärdera hur ett eventuellt 

oaktsamhetsrekvisit i förhållande till sexualbrott skulle utformas. I 

september 2016 var utredningen färdig och den kallas ”Ett starkare skydd 

för den sexuella integriteten”. Kommittén föreslår i utredningen att det ska 

läggas till ett oaktsamhetsrekvisit på vissa sexualbrott, bland annat enligt 

nuvarande reglering, våldtäkt.
60

 Graden av oaktsamhet som skulle bli 

straffbar i sådana fall skulle vara ”grov oaktsamhet”. Med grov oaktsamhet 

avses i princip alla former av medveten oaktsamhet, medan enbart de mer 

allvarliga formerna av omedveten oaktsamhet skulle omfattas.
61

 

 

Kommittén motiverar en nykriminalisering av oaktsamhet vid våldtäkt med 

att den sexuella självbestämmanderätten redan är ett konstaterat skyddsvärt 

intresse eftersom det är straffvärt vid uppsåt. De menar vidare att det är en 

så pass allvarlig gärning att det bör vara motiverat med ett 

oaktsamhetsrekvisit, och jämför oaktsamhetsrekvisitet i förhållande till 

misshandel och vållande av kroppskada.
62

 De anser också att det bör vara 

klart straffvärt att fortsätta en sexuell handling om en person sett en risk för 

en annan person inte deltar frivilligt.
63

 

 

För att en nykriminalisering ska vara aktuell måste det också finnas ett 

behov av denna. Kommittén menar att det de senaste åren har kommit ett 

flertal friande domar på grunden uppsåtsbrist, där de menar att ett 

oaktsamhetsrekvisit kunde haft betydelse för skyddet mot kränkning av 

                                                 
59
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offrets självbestämmanderätt. Bland de domar som kommittén nämner som 

exempel är ”Dominanssexfallet” som tagits upp i föregående avsnitt.
64

 De 

konstaterar att den stora debatten angående dessa friande domar, trots att 

den ibland grundats på felaktiga omständigheter, visar att det finns ett glapp 

mellan allmänhetens uppfattning och rättsystemets uppfattning om vad en 

våldtäkt är, och att detta glapp riskerar att skada förtroendet för 

rättsväsendet. 
65

 

 

Ett argument som tas upp mot ett oaktsamhetsrekvisit i utredningen är 

risken för så kallad nedsubsumering av brottet våldtäkt. Detta då ett 

oaktsamt brott skulle ha en lägre straffskala än ett uppsåtligt. De menar att 

åklagare och domare rikserar att falla tillbaka på att en handling var oaktsam 

när en dom för uppsåtlig våldtäkt faktiskt hade kunnat vara för handen. 

Utredarna anser dock att detta inte är unikt för sexualbrotten, och att det inte 

varit ett skäl för att avstå från oaktsamhetsreglering i andra fall.
66
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5 Analys 

Ett av uppsatsens övergripande syften är att undersöka hur 

uppsåtsbedömningen korrelerar med de angivna skyddsintressena i 

våldtäktslagstiftningen vid våldtäktsmål med hävdat samtycke till 

våldsutövning. I den praxis jag undersökt, har det från målsägandes sida 

gjorts gällande att hon blivit tvingad till den sexuella handlingen med våld, 

medan den tilltalade hävdat att våldet varit en del av ett frivilligt rollspel. 

För att det ska föreligga ett tvingande våld kan det inte finnas ett samtycke, 

och i och med uppsåtsbedömningen inte heller ett putativt samtycke utifrån 

våldsutövarens perspektiv. Om domstolen kommer fram till att målsägande 

objektivt tvingats till en sexuell handling, blir föremålet för bedömningen 

huruvida den tilltalade kan anses ha haft uppsåt till att tvinga målsäganden 

till den sexuella handlingen genom våldet. Omständigheterna som 

målsägande och tilltalad hävdar kan vara lika varandra, men skillnaden 

ligger i uppfattningen om huruvida det förelegat samtycke till våld. 

 

Den följande analysen kommer att ha uppsatsens huvudfrågeställningar som 

utgångspunkt: hur syftet bakom våldtäktsregleringen tillgodoses i praktiken 

vid sex med våldsinslag, och vilka argument som finns för och emot ett 

oaktsamhetsansvar i våldtäktsbrott. De två underfrågeställningarna, 

avseende rekvisitet tvång och vad som anses påverka en tilltalads uppsåt, 

har besvarats i tidigare avsnitt.  

5.1 Självbestämmanderätt, tvång och 

samtycke 

Ett övergripande problem kan sägas vara en avvägning mellan friheten att 

kunna avstå från sitt straffrättsliga skydd, vilket ligger till grund för 24 kap. 

7§, och skyddet för att inte utsättas för icke godkända intrång i sin sfär i 

enlighet med 6 kap. 1 § BrB. 
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Syftet bakom våldtäktsregleringen är, som nämnts ovan, en persons absoluta 

självbestämmanderätt och rätt att bestämma över sin sexuella integritet. 

Det går att argumentera för att uppsåtsbedömningens subjektiva karaktär 

blir problematisk när en persons subjektiva uppfattning står emot en 

skyddsreglering som tar sikte på en annan persons integritet och 

självbestämmande. Denna subjektiva bedömning görs också utifrån kriterier 

för hur den tilltalade förklarar sitt beteende, och hur den tilltalades agerande 

talar för uppsåt. 

 

I den, ur ett juridiskt perspektiv, speciella situation som det kan hävdas att 

BDSM är, där ett betvingande av en annan kan vara en del av ett frivilligt 

rollspel, är kanske den normativa föreställningen om hur en person med 

uppsåt agerar inte är tillämplig. Kan detta vidare förklaras med en 

samtyckesinvändning så kan, speciellt vid tidigare samtycke till BDSM, 

skyddet för utövare förefalla svagare än i andra fall. En uppsåtsbedömning 

ska delvis göras med utgångspunkt i om en handling typiskt sett är ägnad att 

uppnå ett visst syfte.
67

 När det gäller våldsutövning i sexuella sammanhang 

kan handlingen typiskt sett ses som ägnad att tvinga någon men, under 

förutsättning att det är en ömsesidig vilja, även ägnad att tillfredsställa 

någon. Här ligger skillnaden i samtycket och, i förekommande fall, 

våldsutövarens uppfattning om samtycket. En persons självbestämmanderätt 

är även grunden till den allmänna ansvarsfrihetsgrunden i 24 kap. 7§ BrB. 

En bedömning av en subjektiv omständighet, som våldsutövarens uppsåt i 

en situation, innebär att utgångspunkten för bedömningen tas i 

våldsutövarens uppfattning om våldets syfte. 

 

I tingsrättsdomarna i ”Stureplansfallet” och ”Handbojsfallet”, som 

redogjorts för ovan, har domstolen i sina bedömningar utgått från att 

målsägande inte manifesterat sitt icke-samtycke till våldet, men inte heller 

uttryckt en vilja att bli utsatt för det. Domarna ger uttryck för att en tidigare 

våldsutövning parterna emellan, kan innebära att den våldsutövande 
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ursäktligt kan anta att ett samtycke föreligger även vid ett senare tillfälle. 

Detta får som konsekvens att det i princip verkar som att våldsutövaren på 

eget initiativ kan göra intrång i den utsattes intressen, och att ett ansvar 

ligger på den utsatte att freda sig om hen vill ha sina intressen respekterade. 

Detta kan ses som oförenligt med syftet bakom 24 kap. 7§ BrB, som syftar 

till att ge individen rätt att själv bestämma över sina intressen. 

 

Det går också att diskutera om ett tidigare samtycke till våld möjligtvis får 

större utrymme än vad som är syftet i samtyckesregleringen, då en tidigare 

utövning av sex med våldsinslag kan ligga grund för uppsåtsbrist hos 

våldsutövaren. Ett samtycke måste enligt förarbetena till 24 kap. 7 § BrB 

gälla en specifik gärning, och föreligga vid gärningens inledande och så 

länge gärningspersonen har gärningen under kontroll. Den utsatte måste 

kunna förutse när ett eventuellt våldsutövande ska ske. En annan 

tillämpning av paragrafen kan anses skada förutsebarheten för den utsatte.  

 

Utövande av BDSM i en ömsesidig frivillig relation är enligt nuvarande 

reglering inte att se som klandervärt, och bör inte heller vara det med 

utgångspunkt i att en person ska få tillåta intrång i sin annars skyddade sfär 

enligt 24 kap. 7§ BrB. Ett problem som kan uppmärksammas är dock när 

det är bevisat att det objektivt förelegat tvång, och det förefaller vara relativt 

låga krav på att gärningspersonen ska ha kontrollerat ett samtycke.
68

 Detta 

kan tyckas rimma dåligt med en lagstiftning vars skyddssyfte är var och ens 

sexuella autonomi.  

5.2 Skuldkravet och våldtäkt 

Det har som tidigare nämnts förts diskussioner avseende en 

oaktsamhetsreglering för brottet våldtäkt. En viktig utgångspunkt får anses 

vara att en kriminalisering av oaktsamhet inte får ske bara på grunden att det 

är svårt att bevisa uppsåt. Oaktsamheten i dessa sammanhang måste anses 

klandervärd i sig. Ett oaktsamhetsrekvisit i våldtäktsparagrafen skulle i 
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fallen med våldsutövande och sex kunna skapa en starkare aktsamhetsnorm. 

Som medveten oaktsamhet är konstruerat skulle det räcka att våldsutövaren 

insåg en risk för att en utsatt inte samtyckte, och våldsutövarens inställning 

till följden behöver inte prövas. Med ”Dominanssexfallet” som 

utgångspunkt kan man misstänka att ett oaktsamhetsrekvisit hade fått 

betydelse, den tilltalade måste insett att det fanns en risk att målsägande inte 

samtyckte då hon uttryckligen sa ”nej”, utan att parterna kommit överens 

om att detta ord skulle sakna betydelse.  

 

Vid praktiserande av BDSM skulle man kunna argumentera för att det bör 

ställas ett högre krav på aktsamhet, och på en våldutövande att kontrollera 

att samtycke faktiskt föreligger. En uttryckt kontroll skulle dock eventuellt 

kunna ses som ett oönskat avbrott i ett rollspel. Ett aktsamt beteende och 

tydligare ramar angående samtycke till våldsutövning i sexuella situationer, 

kan dock stärka skyddet för en utsatt i sådana sammanhang. 

 

Det är lätt att ansluta sig till Asps synpunkt att det bör anses klandervärt att 

fortsätta en sexuell aktivitet om man misstänker att den andra personen inte 

deltar frivilligt. Ett argument mot oaktsamhetsansvar i våldtäktsregleringen 

har handlat om att de klandervärda fallen ändå täcks av ett 

likgiltighetsuppsåt och att det torde, i de flesta fall, stå klart för de 

inblandade personerna huruvida ett samtycke föreligger eller inte. I de 

domar som jag undersökt har det visat sig att detta ändå kan vålla problem 

där ett tvång hävdas vara föremål för ett samtycke. Där förefaller gränserna 

vara otydligare för hur en samtyckande person agerar. 

5.3 Avslutande kommentar 

Det kan tyckas vara olyckligt att personer som en gång utövat BDSM 

förefaller få ett sämre skydd i våldtäktsmål och att den utsatte själv måste se 

till att dennes sexuella integritet blir respekterad. Detta kan inte vara 

avsikten med nuvarande lagstiftning och tillämpningen av denna. Då 

skyddet måste antas ha som syfte att gälla alla lagliga sexuella praktiker, 
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förefaller konstruktionen av uppsåt och samtycke i mål som rör BDSM och 

våldtäkt innebära ett bristande skydd. I dessa fall skulle ett 

oaktsamhetsrekvisit kunna fylla en funktion och innebära att ett större 

ansvar läggs på våldsutövaren att kontrollera ett samtycke. 
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