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Summary 
The first of July 2018, the Swedish sexual cime act on rape was change. The 

previous crime prerequisites violence and threat were removed. The 

prerequisite was replaced by the fact that the penalty limit is that one party 

"did not participated freely". In the media, the law has been named the law 

of consent. While the law was introduced, criticism of new law was put 

forward by several actors. The essay aims to investigate whether the 

criticism is reflected in the judgments. The investigation was carried out by 

collecting 84 judgments from Sweden's district courts. This was possible by 

the using the publicity principle. 

 

To understand the criticism, the essay begins with a historical review of rape 

regulations to see what led to the  consent law. Definitions of legal-technical 

sex offenses are reviewed to understand the problem of evidence in these 

types of goals. 

 

The criticism of the law consisted of the following; that the law would  

make the victim become the protagonist of the trial, that it would breach 

systematics of the legislation, that it was a normative legislation, that 

difficulties of applicability would arise and that it would increase verdicts of 

guilty. 

 

After the compilation of the criticism, the essay began to go through the 

court cases and examine whether the concerns in the criticism could be 

verified in the judges. Finally, I give my personal thoughts and observations 

on the issue. Criticism raised various aspects of the possible consequences 

of the law, but largely the criticism was not reflected in the cases. There 

were parts of the criticism that were difficult to comment only on the basis 

of the legal cases as a basis. Some of the concerns in the criticism had to a 

large extent already been discussed before the entry into force of the new 
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provision, speaking because they were not specific to the new law, but 

concerned general difficulties with sex crime legislation. 
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Sammanfattning 
Den förste juli 2018 ändrades den svenska sexualbrottslagen rörande 

våldtäkt. Rekvisiten ”våld” och ”hot” som funnits tidigare togs bort. De 

ersattes med att straffgränsen går vid att ena parten ”inte deltagit frivilligt”. I 

media har lagen fått benämningen samtyckeslagen. I samband med lagens 

införande framförde flera aktörer. Uppsatsen syftar till att undersöka om 

denna kritik avspeglas i domarna. 

Undersökningen som är föremål för uppsatsen har utförts genom att samla 

in 84 domar från Sveriges tingsrätter och hovrätter med hjälp av 

offentlighetsprincipen.  

 

För att förstå kritiken inleds uppsatsen med en historisk genomgång av 

våldtäktsbestämmelser för att se vad som ledde fram till en samtyckeslag. 

Definitioner av lagtekniskt sexualbrott gås igenom för att förstå 

problematiken vad gäller bevis i dessa typer av mål.  

 

Kritiken mot lagen består av följande grunder; att lagen skulle göra så att 

brottsoffret hamnar i centrum, att systematiken bryts i brottsbalken, att det 

var en normativ lagstiftning, att tillämplighets svårigheter skulle uppstå och 

att fler fällande domar skulle utdelas.  

 

Efter sammanställningen av kritiken undersöktes rättsfallen för att 

undersöka om kritiken kunde verifieras i domarna.  

 

Kritiken tog upp olika aspekter av möjliga konsekvenser av lagen men till 

en övervägande del avspeglades kritiken inte påtagligt i rättsfallen. Det finns 

delar av kritiken som är svåra att kommentera endast utifrån rättsfallen som 

underlag. En del av farhågorna i kritiken hade till stor del redan diskuterats 

innan den nya bestämmelsens ikraftträdande. Det talar för att farhågorna 

inte är specifika utan kan hänföras till allmänna svårigheter med 
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sexualbrottslagstiftning. Till sist ger författaren sina personliga tankar och 

observationer som svar på frågeställningen.  
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Förord 
Det känns näst intill obehagligt hur snabbt tiden på Juridicium springer förbi 

mig. Jag ser framemot att göra min sista tid på juristprogrammet så givande 

jag kan.  

 

Jag vill börja att tack min handledare Martina Axmin som jag gett mig den 

konstruktiva kritik jag behövt för att färdigställa uppsatsen. 

 

Jag skulle vilja tacka min familj för allt stöd under uppsatsskrivandet.  

 

Jag vill tacka min flickvän Umran Can för att hon har visat stort intresse för 

min uppsats samt alla sena diskussioner in på kvällskvisten.  
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Förkortningar 
BrB                                           Brottsbalken  
RB                                            Rättegångsbalken 
SOU                                          Statens offentliga utredningar 
HD                                            Högsta domstolen 
HovR                                        Hovrätten 
TR                                           Tingsrätten 
Prop.                                         Proposition 
EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 
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1 Inledning  
Den 23 maj 2018 beslutade riksdagen att genomföra regeringens förslag om 

en samtyckeslagstiftning. Den nya lagstiftningen ersatte den gamla 

lagstiftningen gällande våldtäkt.1 Den tidigare lagbestämmelsen tog sin 

utgångpunkt i att en person utsattes för våld i samband med en sexuell 

handling.   

 

Från och med den förste juli 2018 gäller istället att en person som inte 

erhållit frivilligt samtycke till en sexuell handling skall lagföras enligt 6 kap 

1 § brottsbalken (BrB).2 Bägge parter ska vara försäkrade om att den andra 

parten samtycker till den sexuella handlingen. Samhällets uppfattning ligger 

i överensstämmelse med den nya lagstiftningen, varför det kan tyckas 

förvånande att en sådan bestämmelse kommer först år 2018.   

 

När den nya lagstiftningen publicerades möttes den av kritik från flera 

aktörer. Vissa kvinnoorganisationer, bland annat Kvinnofront, kritiserade 

lagen för att leda till att offret sattes i centrum medan andra kvinno-

organisationer gav sitt stöd till lagen.  

 

Lagrådet riktade kritik mot lagen i ett remissutlåtande. Advokatsamfundet 

tog sedan fasta på lagrådets kritik.3 

 

Huvudpunkterna i advokatsamfundets kritik bestod i att lagen var normativ, 

dvs. återspeglade samhällets norm istället för att definiera brott. Därmed 

påstods lagen kunna strida mot den straffrättsliga legalitetsprincipen då den 

innebar ett nytt brottsrekvisit med oförutsebar innebörd. Advokatsamfundet 

menade vidare att det inte fanns något rättsligt behov av en ny lag.4  

                                                
1 Riksdagen, 23 maj 2018. Se även Sveriges television, 23 maj 2018. 
2 BrB kap. 6 1§. 
3Kudo, Per, Svenska Dagbladet, 25 januari 2018. 
4 Advokatsamfundet, 24 januari 2018. 
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Hur kommer det sig att lagbestämmelsen får så olika stöd från olika grupper 

i samhället?  

1.1 Syfte & frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att analysera de utvalda rättsfallen utifrån kritiken 

som framkommit och se om den avspeglas i domarna. Med avspeglas avses 

här om de brister som påtalats av kritikerna kan verifieras i utfallen. 

Frågeställningen lyder enligt följande. 

• Avspeglas kritiken mot den nya våldtäktsparagrafen i rättsfallen där 

denna nya bestämmelse ha applicerats? 

1.2 Perspektiv   
I uppsatsen används ett rättsutvecklingsperspektiv, ett genusperspektiv samt 

ett kritiskt perspektiv som verktyg. Rättsutvecklingsperspektivet tillämpas i 

kombination med genusperspektivet vid den historiska genomgången av 

våldtäktsbestämmelsen. Det kritiska perspektivet används vid 

undersökningen av kritiken i rättsfallen.  

1.3 Material  
Huvuddelen av materialet består av rättsfall som författaren har samlat in 

från Sveriges tings (TR)- och hovrätter (HovR). Eftersom inget fall tagits 

upp i högsta domstolen (HD) utesluts den instansen. Utöver rättsfallen 

består materialet av offentliga tryck från utredningar (SOU), propositioner 

(prop.), remissvar, samt elektroniska artiklar. Litteraturen består av 

författare som är aktuella inom sexualbrott till exempel, Peter Asp, 

Madeleine Leijonhufvud med flera. 

1.4 Metod och Teori   
Uppsatsen är en kvantitativ empirisk uppsats då arbetet bygger på ett stort 

antal rättsfall som samlats in från Sveriges TR och HovR. 5 På grund av det 

                                                
5 Rienecker & Jörgensen 2008 s. 305 och 308. 
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omfattande materialet kommer rättsfallen att kategoriseras och analyseras, 

för att därefter utifrån indelningen besvara den slutgiltiga frågeställningen 

enligt ovan. 

 

Insamlingen av domar krävde ett omfattade arbete, i form av många 

kontakter med de olika domstolsinstanserna. Insamlingsarbetet gjordes hos 

samtliga TR:s och HovR:s i Sverige och alla svarade. Metoden bygger på 

offentlighetsprincipen då domar är offentliga handlingar. Insamlingen 

omfattade domar från den 1 juli 2018 fram till den 3 april 2019. 

 

Det är en omständlig process att begära ut domar från första juli 2018 till 

tredje april 2019. Den första arbetsuppgiften bestod av få ut en söklista från 

domstolen med rubriken ”personbrott” för att sedan urskilja relevanta 

domar, dvs. våldtäktsdomar, från övriga domar. Av praktiska skäl föll vissa 

domstolar bort då de krävde att personen med förfrågan fysiskt var på plats 

vid domstolen för att få ta del av domarna. Exempel på bortfall är Falun, 

Gävle, Gällivare, Lycksele och även Lund. I träfflistan var det 

våldtäktsdomar som var aktuella, dock inte alla domar rörande våldtäkter. 

Andra steget var att i varje enskild dom kontrollera att 6 kap 1 § BrB efter 

första juli 2018 applicerades. Andra domstolar hade ännu inte prövat den 

nya lagstiftningen och domarna från dem användes inte. Vissa domstolar 

krävde betalning när begäran översteg nio begärda domar vilket resulterade i 

bortfall av ett begränsat antal domar. I sista avsnittet ”avslutande 

kommentar” ger författaren sin personliga åsikt om kritikens avspegling i 

domarna. I analysen undersöks rättsfallen i ljuset av den kritik som 

framförts för att se om den avspeglas däri. 

 

Det ska nämnas att Sveriges domstolar inte gör den kategorisering som 

uppsatsen använder sig av. Många av rättsfallen har inslag av flera av de 

kategorier som uppsatsen presentat. Exempelvis kan en gärning ha inslag av 

våld/hot men att frivillighetsresonemanget varit det centrala när domstolen 

redogör för fällande dom.  
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1.5  Avgränsningar   
Det stora avgränsningsarbetet har bestått i avgränsningar mot andra 

våldtäktsdomar. Domarna som gäller våldtäkt mot barn, försök till våldtäkt 

och grov våldtäkt har sållats bort på grund av att de grundar sig på andra 

bestämmelser. Då uppsatsen ska undersöka om offret deltagit frivilligt eller 

inte kommer endast i 6 kap 1 § BrB ifråga. Mål som behandlar våldtäkt mot 

barn fokuserar på ålder och inte frivillighet. Försöksbrotten är generellt 

uppbyggda enligt en annan systematik och har därför valts bort.  

”Oaktsam våldtäkt” som rättslig rubricering kom samtidigt som 

samtyckesalgen och var en del av reformeringen av 

sexualbrottsbestämmelserna, men kommer inte behandlas i denna uppsattas. 

 

Avgränsningar i prop., SOU samt remissvar är avgränsat till endast det som 

behandlar 6 kap 1 § BrB.  I SOU och prop. avseende sexualbrotten i Sverige 

diskuteras många områden ut över våldtäktsparagrafen, bland annat 

sexualbrott mot barn och andrar paragrafer såsom sexuellt ofredande och 

sexuellt umgänge med avkomling.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse av våldtäktbestämmelsens historiska 

utveckling. Den tar avstamp på 1200-talet och fram till idag.  

 

Därefter redovisas och konkretiseras den kritik som riktas mot 

samtyckeslagen från myndigheter, intresseorganisationer samt yrkesamma 

inom området. 

 

Sedan redovisas rättsfallsstudien samt hur kategoriseringen har gått till och 

vad som innefattas i kategorierna.  
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Analysen består i att undersöka praxis i ljuset av kritiken som framförts och 

se om den avspeglas i domarna. Den analyserande undersökningen görs i 

kapitel 5.  

 

I uppsatsens sista avsnitt 6 redovisas det för författarens personliga tankar 

och funderingar i en avslutande del. 
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2 Våldtäkt genom tiderna  
Det finns idag enligt författarens mening ett brett förankrat konsensus i att 

det är samhällets grundläggande uppgift att skydda människor från alla 

former av sexuella kränkningar. Ett sexuellt övergrepp ses som en 

oacceptabel kränkning av en persons sexuella självbestämmande. Så har det 

dock inte alltid varit i Sverige och än idag utgör våldtäkt inom äktenskap 

inte en brottslig gärning i flera länder.6  

 

Förändringen av samhällets inställning till sexualbrotten har ur ett historiskt 

perspektiv lett till omfattande reformarbeten och uppdateringar genom 

åren.7  

2.1 Historisk genomgång 
Den första våldtäktslagen i Sverige kom under landskapslagarnas tid på 

1200-talet och benämndes kvinnofridslagarna. Varken kvinnans vilja eller 

samtycke nämndes däri och våldet utgjorde gränsen för våldtäkt. En 

förklaring till avsaknaden av kvinnans vilja är att brottet under lång tid sågs 

som ett egendomsbrott då kvinnan stod under manligt förmyndarskap.8 

 

1734 års lag innebar att kvinnas vilja för första gången togs i beaktning när 

dåtidens våldtäktsdefinition formulerades. Under 1700-talet var våldtäkt 

inom äktenskap inte kriminaliserat. Våldtäkt kriminaliserades först 1962. I 

och med kriminaliseringen tillkom rekvisitet att samlag skett mot kvinnas 

vilja i förening med tidigare rekvisitet våld.9  

 

1864 års strafflag innebar ett ökat perspektiv på individens frihet. 

Våldtäktsbrotten placerades med den förklarningen under frihetsbrotten. 

Syftet med den nya formuleringen var att skydda kvinnans viljefrihet och 

                                                
6 Prop. 2017/18:177 s. 14. 
7 Prop. 2017/18:177 s. 16. 
8 Andersson 2004 s.79. 
9 Andersson 2004 s. 82.  
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handlingsfrihet i sexuellt avseende.10 Däremot hade kvinnans vilja liten 

praktisk betydelse. Under 1800-talets slut började individen ligga till grund 

för lagändringar. Lagstiftaren ville se ett ökat perspektiv på individen istället 

för på kollektivet, vilket hade dominerat tidigare. Det var bara män som fick 

studera och arbeta med juridik under 1800-talet. Resultatet blev att det var 

männens syn på kvinnor som styrde domstolarna i Sverige. Även om 

kvinnors vilja skulle få större vikt blev resultatet oförändrat. Det var fortsatt 

den manliga synen på vad som är klandervärt vid sexualbrott som styrde.11  

 

Brottsbalkens ikraftträdande år 1965 medförde att våldtäkt inom äktenskap 

kriminaliserades. Begreppet sexualbrott tillkom med motiveringen att det 

skulle vara uttalat att sexualbrotten avsåg skydd mot sexuella övergrepp.12 

1984 års reform innebar främst att motsvarigheten till dagens 6 kap 1 § BrB 

kom att inkludera flera situationer. 6 kap. 1 § BrB:s räckvidd utvidgades till 

att omfatta flera situationer än tidigare genom den nya ordalydelsen. Flera 

situationer så som oral- och analsex inkluderades. Våldtäktsparagrafen blev 

samtidigt 1984 könsneutral.13 Utgångspunkten för tiden 1984 var att ”inte 

försöka påverka det frivilliga sexuallivet mellan vuxna människor”.14 

 

Under 2000-talet ändrades lagbestämmelsen vid tre olika tillfällen.  

2.2 2005 års ändring  
2005 års lagändring kom till stånd mycket på grund av det s.k. 

Bulgarienfallet. Fallet handlade om en flicka som blivit våldtagen av tre 

främmande män men där inget våld hade förekommit, vilket bulgarisk lag 

krävde. Hon stämde staten Bulgarien i Europadomstolen med anledning av 

att Bulgarien inte skyddade hennes rätt till sexuell integritet. 

Europadomstolen fällde Bulgarien för brott mot Europakonventionen om 

                                                
10 Andersson 2004 s. 87. 
11 Andersson 2004 s. 89. 
12 Andersson 2004 s. 90. 
13 SOU 2001:14 s. 51. 
14 Andersson 2004 s. 92. 
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mänskliga fri- och rättigheter (EKMR) enligt regelverkets artikel 3 och 8.15 

Denna dom ledde till ökade påtryckningar för Sverige att införa en mer 

heltäckande lagstiftning med avseende på sexualbrott. 

 

År 2005 ersattes kravet på tvång till otillbörligt tvång så som det 

framkommer i dåvarande 4 kap 4 § BrB. Tillämpningsområdet utvidgades 

ytterligare på så vis att en person som befunnits sig i ett ”hjälplöst tillstånd” 

så som berusning, sömn eller sjukdomstillstånd kunde likställas med någon 

som utsatts för våld vid en sexuell handling, vilket tidigare rubricerades som 

sexuellt utnyttjande. Avsikten var främst att stärka rättigheter för personer 

med svårigheter att värna om sin sexuella integritet.16  

 

Utvecklingen i praxis kring s.k. ”hjälplöst tillstånd” fanns redan i 

bestämmelsen om sexuellt utnyttjande 6 kap 3 § BrB. Praxis som skapades 

där fördes över till våldtäktsbegreppet.17  

 

Utveckling i praxis kring ”hjälplöst tillstånd” fanns redan i bestämmelsen 

sexuellt utnyttjande, se 6 kap 3 § BrB. Praxis som skapades i domstolarna 

fördes över till våldtäktsbegreppet.18 Praxis utvisade att det för 

rubriceringen ”hjälplöst tillstånd” krävdes i princip att personen i fråga 

skulle vara helt utslagen och inte kunna uppfatta något. Konsekvensen blev, 

i fallen där den tilltalade nekade ansvar för sin gärning och målsägande själv 

inte mindes, att domstolen friade den tilltalade.19   

2.3 2013 års ändring  
Sexualbrottsutredningen år 2008 uppdagade vissa problem med 

lagbestämmelsen från 2005 och detta fick genomslag i lagändringen 2013. 

Lagstiftaren ansåg att begreppet ” hjälplöst tillstånd” var för snävt, precis 

som praxis hade visat. Lagstiftaren ansåg nu att begreppet skulle ändras till 

                                                
15 Leijonhufvud 2015 s. 52 
16 SOU 2016:60 s. 105. 
17 Prop. 2004/05:45 s. 48. 
18 Prop. 2004/05:45 s. 50. 
19 Leijonhufvud 2015 s. 55. 
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” i en tillräckligt utsatt situation”. Användningen av begreppet i tidigare 

praxis demonstrerade att kravet var för högt ställt.20 Den nya lydelsen 

exemplifierades med medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller 

annan drogpåverkan. I sammanband med tillägget ”särskilt utsatt situation” 

förklarades detta kunna orsakas av allvarlig rädsla. Motiveringen till 

tillägget var främst att fånga upp ”frozen fright ”, vilket innebär att offret 

bemöter övergreppet med att vara passiv.21 Generellt förelåg en ytterst liten 

skillnad mellan lagtexterna från år 2005 och år 2013.  

2.4 Fortsatta påtryckningar som ledde till 
2018 års lag.  
Genom 2013 års lagreform var ambitionen att lagstiftning skulle stärka varje 

individs oinskränkta integritet över sin kropp.22 Det höjdes snabbt röster och 

protester mot den nya lagstiftningens luckor som tydliggjordes i flera fall. 

Den 29 oktober 2013 kom en dom från Jönköpings TR. Den tilltalade hade 

bjudit målsägande på hasch. Till följd av haschberusning blev målsägande 

påverkad och kräktes upprepande gånger. På grund av drogpåverkan vågade 

inte flickan gå hem och följde med mannen hem där han hade sex med 

målsägande där hon till en början sov på grund av sin drogpåverkan.23 TR 

drog slutsatsen att flickan visserligen befann sig i en utsatt situation men det 

hade inte varit en särskild utsatt situation som bestämmelsens ordalydelse 

avsåg. Att en 15-åring som utnyttjats sexuellt av en 21 år äldre man som 

berusat henne med droger inte hamnar under våldtäktsparagrafen ansågs 

uppseendeväckande i media. Då ovan beskrivna situation inte hamnade 

under ”särskild utsatt situation” ansåg många att den nya lydelsen hade 

snävare tillämpningsområde än äldre lydelsen ”hjälplöst tillstånd”. Genom 

praxis framkom att begreppet ”hjälplöst tillstånd” innefattade fler situationer 

än begreppet som kom med ändringen år 2013. Kritiker ansåg ändringen 

vara ett steg tillbaka i utvidgningen av bestämmelsens tillämpning.24   

                                                
20 Prop. 2012/13:111 s. 34. 
21 Prop. 2012/13:111 s. 26. 
22 Prop. 2012/13:111 s. 24 
23 Leijonhufvud 2015 s. 84.  
24 Leijonhufvud 2015 s. 85 och 86. 
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År 2014 samlades Europarådet i Istanbul för att diskutera våld mot kvinnor i 

hemmet. Konferensen resulterade i en mängd artiklar som förklarade och 

konkretiserade hur länder skulle komma underfund med problemet. Enligt 

artikel 36 Istanbulkonventionen skulle partnerna där Sverige skrev på, vidta 

nödvändiga lagstiftningsåtgärder. Nödvändiga åtgärder bestod i att 

straffbelägga sexuella handlingar där endera av parterna inte lämnat 

samtycke straffbara.25  

 

Hittills hade diskussionen kring våldtäkt handlat om ett krav på tydligt 

tecken på motvilja från den som utsattes för ett närmande. I efterhand har 

istället diskussionen alltmer mynnat ut i att handla om samtycke finns eller 

inte. Denna diskussion fick gehör år 2018 då Sverige fastställde en 

samtyckesreglering.  

2.5 Gällande rätt  
Kritiken som har lyfts fram ovan fick ett brett politiskt stöd och ledde till 

den nuvarande samtyckeslagen. I 6 kap. 1 § BrB handlar nu 

gränsdragningen i straffbestämmelsen om huruvida frivilligt deltagande har 

förekommit eller inte.  

 

Dagens lydelse i 6 kap 1 § BrB kan ses i bilaga B. Som tidigare nämnts 

bygger lydelsen främst på uppfattningen om varje människans oinskränkta 

självbestämmanderätt till sexuell integritet. Den nya bestämmelsen som 

bygger på ett frivilligt deltagande ses som ett steg emot totalt 

självbestämmande. 26 

 

Lagstiftaren har bytt fokus från framtvingat våld till samlag eller annan 

jämförlig handling på basis av frivillighet. Tanken med lagstiftningen är att 

fånga upp situationer där samtycke saknas.27 Frivilligheten är kopplad till 

självbestämmanderätten. Personen behöver inte innerst inne ha varit positiv 

                                                
25 Leijonhufvud 2015 s. 93 och 94.  
26 Prop. 2017/18:177 s. 15 
27 Prop. 2017/18:177 s. 21. 
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eller negativ till sexuell samvaro. Så kallt ¨tjatsex¨ blir med den nuvarande 

motiveringen inte kriminaliserat.28 Det ställs inga krav på att frivilligheten 

uttryckligen ska visas, det räcker med ömsesidig beröring och kroppsspråk 

osv.29 Vid bedömningen om deltagande har varit frivilligt skall dock särskilt 

beaktas om frivilligheten kommit till utryck genom ord eller annan 

handling. Bestämmelsen utrycker att den som utför en sexuell handling har 

ett ansvar att förvissa sig om att mot parten vill delta.30 Punkterna i 

våldtäktsparagrafen är situationer då frivilligt deltagande aldrig kan anses 

föreligga. 

2.6 Bevisbörda och beviskrav.  

2.6.1 Allmänt brottsmål  
Generellt är det åklagaren som har bevisbördan att styrka att brott har 

begåtts i brottsmål. Detta är en viktig uppgångspunkt inom alla rättsstater.31 

Fram till att åklagaren har styrkt brott gäller oskyldighetspresumtionen 

vilket innebär att den är oskyldig till motsatsen bevisats.32 Beviskravet i 

brottmål är ”ställt utom rimligt tvivel”, vilket är ett högt krav. Det högt 

ställda beviskravet berör principen ”in dubio pro reo” som innebär att vid 

tvivlen ska det tolkas till den tilltalades fördel.33 Allt som beskrivs ovan 

gäller generellt för brottsbalken och därmed sexualbrott.  

2.6.2 Sexualbrott  
Sexualbrott är brott som är särskilt svåra att utreda då bevisningen i många 

fall består av ”ord mot ord”- situationer. Det högt ställda kravet ” ställt utom 

rimligt tvivel” gör det svårt att fälla den tilltalade. HD har slagit fast att en 

mer trovärdig utsaga av målsägande än av den tilltalade inte räcker det för 

en fällande dom. En stor del av domstolens uppgift i sexualbrott är att 

utvärdera målsägandes utsaga mot den tilltalades. Riktlinjer för hur 

                                                
28 Prop. 2017/18:177 s. 33. 
29 Prop. 2017/18:177 s. 35 
30 Prop. 2017/18:177 s. 34. 
31 Diesen 2015 s. 122. 
32 Ekelöf Per Olof, Bylund Torleif & Edelstam 2006 s. 263. 
33 Diesen 2015 s. 138. 
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domstolen tolkar en muntlig utsaga har kommenterats i HD NJA 2010 s. 

671 och i NJA 2017 s. 316. Där skrivs att om en utsaga är klar, lång och 

detaljrik samt om den inte innehåller motsägelser tyder detta på att utsagan 

är sann och trovärdig.34   

 

Därför kan en målsägandeutsaga med hjälp av stödbevisning vara tillräckligt 

för fällande dom.35 I NJA 2005 s 725 uttalade sig HD angående 

stödbevisning genom att påpeka att det inte kan ställas krav på vad 

stödbevisning ska bestå av.36 Stödbevisning bedöms från fall till fall i 

kombination med resterande omständigheter i målet.37 Följaktligen kan 

trovärdiga utsagor tillsammans med vad som övrigt framkommit i målet 

vara tillräckligt för en fällande dom.  

 

                                                
34 Diesen 2015 s. 210 
35 Diesen 2015 s. 212. 
36 Se NJA 2005 s. 712. 
37 Sutorius 2014 s. 85. 
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3 Kritik mot samtycke   
Den 23 maj 2018 fattade riksdagen beslutet om att införa samtyckeslagen 

var det med stor enighet, se bilaga A. Vid utredningarna 2001:14, 2010:71 

samt 2016:60 har frågan om lagstiftning med samtycke tagits upp. Vid alla 

tillfällen resulterade utredningarna i att en samtyckeslagstiftning inte var 

önskvärd. Skälet till slutsatsen är främst den omfattande kritiken som varje 

förslag har mötts av. I detta avsnitt konkretiseras och analyseras kritiken för 

att närmare undersöka vad kritiken består av.  

3.1 Brottsoffret hamnar i centrum  
Det fanns redan i början av 2000-talet farhågor om att samtyckeslagstiftning 

skulle mynna ut i att det i brottsutredningen skulle lägga större vikt vid 

offret. Hur offret agerade respektive hur offret var klätt skulle hamna i 

fokus. Detta möjliga oönskade utfall, att offret skulle hamnar mer i centrum, 

var något som lagstiftaren ville komma bort från i och med 1984 års 

reform.38 Det ska nämnas att processer om våldtäkt ofta har centrala inslag 

om målsägandes uppträdande och att det är en essentiell del i den objektiva 

bedömningen.39 Fokuseringen på målsägande förefaller fortfarande som 

vanligt även till idag. Detta fokus råder trots den skyldighet som rättens 

ordförande har enligt 46 kap. 4 § rättegångsbalken (RB) att ingripa när 

sådana frågor ställs. Det framkommer också i 40 § Sveriges 

advokatsamfund att det inte är tillåtet att ställa frågor som är irrelevanta och 

nedlåtande.40 Det finns verktyg i dagens regelverk för domstolen att agera 

mot ovan beskrivna situationer.  

Peter Asp, före detta professor i straffrätt och idag ledamot av HD, skriver 

att en ren samtyckesreglering innebär att det med stor sannolikhet kommer 

att läggas mer fokus på målsägande. Asp tror inte att en samtyckesreglering 

kommer att ändra fokus från målsägande till den tilltalade. Så länge 

                                                
38 SOU 2001:14 s. 128. 
39 SOU 2010:71 s. 211. 
40 Leijonhufvud 2008 s. 58.  
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bevisbördan och beviskraven ser ut som det gör i dagsläget är en sådan 

förhoppning obefogad.41 

3.2 Bryter systematiken i BrB 
Det är gärningsmannens handlingar samt vad som föranlett hen som ska stå 

i centrum för bedömningen vilket brott hen har gjort sig skyldig till. 

Domstolen ska bedöma utifrån gärningsmannens handlande, motiv och 

avsikter. Lagstiftning som baseras på bristande samtycke skulle ändra 

bedömningen.42 Svea Hovrätt ser negativt på hur den tilltalade försätts i en 

position där hens tystnad blir till nackdel. Det skulle strida mot den 

grundläggande principen att den tilltalade inte har någon förklarningsbörda 

som utgångspunkt. Enligt Svea hovrätt är det svårt att se hur 

samtyckesreglering kommer att underlätta de bevissvårigheter som redan 

finns i 6 kap 1 § BrB. Svea hovrätt ser tvärtom att bevisläget i 6 kap 1 § BrB 

kan försvåras med den nya lagstiftningen.43 Om kravet på tvång togs bort så 

skulle dessutom alltför många gärningar falla in under våldtäkt trots att inte 

alla har samma straffvärde. Brottet våldtäkt inbegriper ordet våld och av den 

anledningen anses det ologiskt att bygga det på annat än våld44  

3.3 Normativ lagstiftning 
Utgångspunkten i svensk lagstiftning är att kriminalisera i allmänpreventivt 

syfte dvs. att avhålla människor från att begå brott. Samtidigt kan lagen i 

den meningen också påverka människors normer.45  

 

Asp menar att begreppet samtycke är normativt och måste fyllas med 

innehåll och kan därför inte kastas in i juridiska bedömningar eller juridisk 

argumentation. Ett samtycke behöver inte avspeglas i individens inställning 

                                                
41Asp 2014 s. 964. 
42 SOU 2001:14 s. 124. 
43 Svea hovrätt, yttrande över SOU 2016:60 s. 4. 
44 Leijonhufvud 2008 s. 62.  
45 SOU 2001:14 s. 129. 
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till samtycket.46 Asps poäng är att såväl dagens lagstiftning som den äldre 

båda syftar till samma sak. Den syftar till att förbjuda sex som sker utan 

samtycke. Advokatsamfundet ställer sig kritiskt till att straffrätten ska 

framföra normativa uppfattningar så som Asp poängterar med sitt 

resonemang.  

 

Stockholms TR ställer sig frågande till vilka krav som ställs på personens 

deltagande i bestämmelsens mening. De fruktar också att det kan få 

betydelse vad just den personen i fråga vanligtvis brukar förhålla sig till i 

sexuella sammanhang.47 Svea hovrätt skriver i sitt remissvar angående SOU 

2016:16 att en samtyckeslag är överflödig då gamla våldtäktsordalydelsen 

inkluderar de situationer där samtycke saknas.48 Bengt Ivarsson, före detta 

ordförande i Sveriges advokatsamfund, uttrycker allmänt missnöje angående 

samtyckeslagstiftningen. En av Ivarssons ståndpunkter är att det vid 

överfallsvåldtäkter eller liknande aldrig blir frågan om frivillighet då det är 

självklart att det saknas. Problemet är istället att knyta okänd gärningsman 

till gärningen. I de beskrivna fallen ser han en samtyckebaserad lagstiftning 

som helt irrelevant lösning på problemet.49 

 

Kvinnofrontens remissvar belyser ytterligare problematiken då samlag har 

påbörjats men att offret, efter att en ny sexuell akt inleds, har drabbats av 

”frozen fright”. Alltså kan ett frivilligt deltagande inledningsvis föreligga 

men då övergången till ny sexuell akt föreligger inte frivillighet på grund av 

”frozen fright”.50 

3.4 Tillämpningssvårigheter  
Med en samtyckesreglering måste definieras dels vad ett giltigt samtycke är, 

dels vad ett ogiltigt består av. Detta är för att skapa rättsäkerhet främst för en 

                                                
46 Asp 2014 s. 960. 
47 Prop. 2017/18:177 s. 30. 
48 Svea hovrätt, yttrande över SOU 2016:60 s. 3. 
49 SOU 2016:60 s. 468. 
50 Kvinnofronten yttrande över SOU 2016:60 s. 5. 
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förutsägbar tillämpning av bestämmelsen. Det finns risk för att en ren 

samtyckesreglering ska bli allt för generell och svårhanterlig ur 

utredningssynpunkt.51 Ett exempel på tillämpningssvårigheter kan vara 

situationen då det görs gällande att samtycket inte var giltigt utan var utryck 

för underkastelse, eller att prostituerade aldrig kan anses våldtas på grund av 

att då de redan anses samtyckt till det sexuella umgänget.52  

 

Sveriges advokatsamfund samt hovrätten över Skåne och Blekinge utrycker 

oro på att bristande frivillighet inte når upp den förutsägbarhet som ställs på 

straffrättslig lagstiftning.53 Gränsen mellan fritt och icke fritt deltagande 

skall bestämmas utifrån den enskilda situationen. Det blir domarens uppgift 

att i det enskilda fallet avgöra fritt deltagande eller inte. Det finns med den 

bedömningen stor osäkerhet kring straffbestämmelsens innebörd och risk 

för godtyckligt dömande.54  

 

Advokatsamfundet uppmärksammar att frivilligheten ska föreligga under 

hela den sexuella handlingen. Frågan som uppstår är när en ny sexuell 

handling har företagits eller inte. Om det krävs ett nytt frivilligt deltagande i 

varje sexuell handling innebär det stor oförutsägbarhet. Övergångarna 

mellan nya akter och nya samtycken blir svår definierade.55 

 

Med slutsatsen att förutsägbarheten inte når det krav som ställs så gäller det 

i jämförelse med EKMR som Sverige är part till. Krav på förutsägbarhet 

återkommer i EKMR där legalitetskravet är uttryckt i artikeln 7 i EKMR. 

Konventionen kräver inte att straffbestämmelsens ordalydelse uppfyller 

kraven på förutsägbarhet. Förutsägbarheten i den bemärkelsen att 

medborgarna ska förstå måste i så fall komma till utryck genom praxis i 

kombination med bestämmelsens lydelse. Inte heller krävs det att varje 

                                                
51 SOU 2010:71 s. 215 
52 Leijonhufvud 2008 s. 60.  
53 Prop. 2017/18:177 s. 29. 
54 Prop. 2017/18:177 s. 130.  
55 Advokatsamfundets yttrande över SOU 2016:60 s. 1.  
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enskild person skall kunna bilda sin egen uppfattning kring ett visst 

beteendes eventuella straffbarhet. Dock skall en enkel fråga till en jurist 

kunna besvaras utan större problem, vilket blir det som medför 

förutsebarheten.56 

3.5 Fler fällande domar 
En baksida med en normativ lagreglering är att det skapas orimliga 

förväntningar på fler fällande domar. Det kan knappast förväntas att fler 

fällande domar skulle bli fallet med samtycke. Däremot förutspås det att 

antalet anmälningar kommer att öka drastiskt.57 Fler anmälningar skulle, 

enligt prop. 2017/18:177 kunna leda till avsevärt högre kostnader för 

rättsväsendet.58 Det redan problematiska läget med stort antal ouppklarade 

fall med våldtäkter i kombination med en ökning på anmälningar kan leda 

till att fällande domar statistiskt sett sjunker. Detta blev resultatet i England. 

Fler anmälningar inkom visserligen till polisen. Polisen har dock 

fortsättningsvis svårt att få fram underlag. Av den anledningen blev 

statistiken negativ. I England finns redan en straffbestämmelse som är 

byggd kring samtycke. Där kan det konstateras att det i ”ord mot ord” 

situationer är oförändrat antal fällande domar. Utvecklingen har till och med 

blivit negativ och antalet fällande domar hade i själva verket minskat 

statistisk sett.59  

 

                                                
56 Lernestedt 2003 s. 347. 
57 SOU 2010:71 s. 216. 
58 Prop. 2017/18:177 s. 73. 
59 Prop. 2017/18:177 s. 94.  
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4 Rättsfallen 

4.1 Kommentar till rättsfallen 
Rättsfallen påvisar många likheter och återupprepningar som kan ses i 

gärningsbeskrivningar. Den mest påtagliga likheten är att det är främst 

kvinnor som är brottsoffer. Endast i ett fall av hela insamlingen figurerar en 

manlig målsägande. Ytterligare en observation är att majoriteten av fallen 

utgörs av situationer där båda eller en av parterna är påverkade av alkohol. 

Berusning av alkohol i kombination av att målsägande somnat är tillika 

vanligt förekommande.60 

 

Domslutens utformning varierar avsevärt. En del domslut har en väldigt 

pedagogisk struktur där domstolen först förklarar rättsläget och hur ett 

fällande utfall sker i sexual mål, samt vilka omständigheter i det gällande 

målet som fått den tilltalade fälld respektive friad. Därutöver finns det andra 

domar som är väldigt fåordiga och som har svårförståeliga förklaringar till 

deras slutsatser. Detta på grund av att vissa domstolar applicerar rättsregler 

och rättsprinciper utan att förklara dess sammanhang. Som icke-jurist kan 

det förefalla svårt att förstå vilka omständigheter som resulterat i att den 

tilltalade fälldes eller friades.  

4.2 Sammanställningen 
Rättsfall vilka resulterade i 70 domar från Sveriges TR:s samt 14 domar från 

Sveriges HovR:s, se förteckningslista se tabell nedan.61 Alla HovR:s fall 

kommer från domar som är med i beräkningen till TR.  

I nio fall från HovR fastställdes TR:s dom. I tre fall ändrades endast 

påföljdsvalet. I ett fall ändrades domslutet till friande dom och i en dom 

ändrades skäl för fällande dom. 

 
                                                
60 Se TR:s mål B-100-19; B-6402-18; B-1080-18 
61 Se rättsfall studien.  
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Vissa enstaka rättsfall kommer att belysas tydligare då de är av särskild vikt 

då det sätter frivilligt deltagande begreppet på sin spets.  

4.3 Kategorisering 
Kategoriseringen görs utifrån rättsfallen i insamlingen där 6 kap 1 § BrB har 

applicerats, se avsnitt 5.4. 

Kategori TR HR 

Våld och hot 26 7 

Särskilt utsatt situation 14 4 

Frivillighet 9 2 

Överumplingsfall 5 1 

Friande dom 15 1 

 

Den första kategoriseringen är fall som har inslag av våld i sig. Alltså hade 

dessa fall varit föremål för den gamla lydelsen där gränsen var just våld/hot.  

  

Den andra kategoriseringen är rättsfall som gav fällande dom på grund av 

att målsägande befann sig i en ”särskild utsatt situation”. Bestämmelsen 

träffade den äldre lagens tillämpningsområde men spelar nu en annan roll i 

praxis.  

 

Den tredje kategorin är just de förhållanden som dagens bestämmelse tar 

sikte på, dvs. situationer då frivilligt deltagande inte har förekommit vid den 

sexuella handlingen.  
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Den fjärde kategorin är överrumplingsfall, alltså situationer där 

gärningsmannen överrumplar sitt offer. I en såda situation förekommer 

frivilligt deltagande vanligtvis inte förkommer.   

 

Den sista kategorin är mål där den tilltalade frias. Denna kategori innefattar 

friande domar som på olika sätt resulterat i slutsatsen att skyldighet inte är 

ställt utom rimligt tvivel eller där uppsåt saknats.  

4.4 Gärningar och situationer i 
kategoriseringen 

4.4.1 Våld och hot 
Rättsfall som haft inslag av våld eller hot är den största gruppen. Våldet 

eller hoten har varierat av olika slag. Alltifrån våld som nästintill resulterat i 

död till våld som bestått av att den tilltalade använt sig av sin kroppsvikt 

mot målsägande.62  

4.4.2 Särskild utsatt situation 
Rättsfallen med inslag av att målsägande på grund av olika förutsättningar 

befunnits sig i en särskild utsatt situation. Majoriteten av fallen gällde 

alkoholpåverkan i kombination med sömn som beskrivs ovan. Se bilaga B, 

med situationer som räknas upp.63  

4.4.3 Inte deltagit frivilligt   
Frivillighetskategorin är den grupp av rättsfall där det centrala i 

resonemanget är ren frivillighet. Fallen haft inslag av de andra kategorierna 

men då författaren anser att ”inte deltagit frivilligt” är den centrala orsaken 

har placeringen skett här.64    

                                                
62 Se rättsfallstudien. 
63 Se rättsfallstudien. 
64 Se rättsfallstudien. 



 27 

4.4.4 Överrumplingsfall 
Vad som anses vara överrumplingsfall varierar mellan olika gärningar. 

Situationer kan vara att målsägande ligger och sover och vaknar upp till ett 

övergrepp. Det innefattar det klassiska skräckexemplet där förövaren 

förföljer sitt offer och förgriper sig i på offert på ensliga platser. Det syns 

också fall av de som beskrivs i förarbeten där sexuella övergrepp sker vid 

stora folksamlingar så som festivaler.65 

4.4.5 Friande domar  
Om åklagarens bevisning uppfyller beviskravet prövar domstolen den 

tilltalades motbevisning. Övervägande del av rättsfallen av friande domar 

skedde efter att åklagaren inte når upp det till krav som krävs. Därför 

behöver aldrig motbevisningen i de fallen prövas av domstolen. Sen 

återfinns gärningar där uppsåtet har saknats och därför lett till friande dom 

just för våldtäkt men den tilltalade har fällts för andra brott.66 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Se rättsfallstudien. 
66 Se rättsfallstudien. 
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5 Analys  
I analysen kommer varje del av kritiken att bemötas under respektive rubrik 

och det kommer undersökas om kritiken kan avspeglas i rättsfallen och vilka 

slutsatser som kan dras och vilka som inte kan dras.  

5.1 Brottsoffret hamnar i centrum. 
I dessa typer av mål är det oundvikligt att inte lägga stort fokus på parterna i 

målet på grund av bevistekniska skäl. 

 

Vid granskningen av rättsfallen kan det konstaterats att domstolen hör 

parternas utsagor om den aktuella gärningen och sedan utvärderar deras 

utsagor. Domstolen värderar deras utsagor separat och ser om det finns 

övrig bevisning i målet som styrker deras anförande. För kategorin ”våld 

och hot” förkommer det stödbevisning främst i form av rättsintyg på fysiska 

samt psykiska skador. Den stödbevisningen i förening med målsägandes 

utsaga resulterar i många fall i att kategorin uppfyller beviskravet. Av den 

iakttagelsen kan slutsatsen dras att ju mer stödbevisning som styrker 

målsägandens utsaga desto mindre behöver målsägandens utsaga granskas. 

Av den anledningen hamnar målsägande med stark stödbevisning mindre i 

fokus. Eftersom kategorin ”särskild utsatt situation” innebär en presumtion 

att målsägande ”inte deltagit frivilligt”, medför även den kategorin att mer 

fokus riktas mot den tilltalade jämfört med tidigare lagstiftning.  

 

Det framgår inte av rättsfallstudien att mer fokus läggs på målsägande i 

rättsprocessen. Tvärtom kan rättsfallssamlingen visa att domstolen lägger 

mer vikt på att undersöka vad det var som fick den tilltalade att uppfatta 

målsägandens deltagande som frivilligt. Att lägga vikt vid målsägandes 

klädsel eller tidigare sexuella erfarenheter är irrelevanta frågor enligt 

domstolen när frågan kommer upp.67 

 

                                                
67 Se TR:s mål B-5646-18. 
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I HovR:s mål B-794-19 försöker försvaret att pulvrisera målsägande genom 

att påpeka att målsäganden raderat alla online dejtingkonton innan polisen 

beslagtog hennes telefon. Domstolen kommenterar att sådana observationer 

inte tillför målet något och ska lämnas utan avseende.  

 

Målsägande måste fortsatt ha en central roll i processen. Men något ökat 

fokus på målsägande kan inte utläsas ur rättsfallen och således bör den del 

av kritiken anses som ogrundad. 

 

Slutsatserna som gjorts här är vad som kan utläsas från domslutet som i 

övervägande del ger en heltäckande bild av gärningen och dess 

omständigheter.   

5.2 Bryter systematiken i brottsbalken 
Att systematiken i sexualbrott, där det är åklagaren som har bevisbördan och 

där den tilltalades handlingar, avsikter och motiv står i centrum för vad 

åklagarens ska bevisa, skulle ändras efter den nya lagen kan inte utläsas i 

rättsfallen. Av rättsfallen framgår klart och tydligt att det är åklagaren som 

har fortsatt bevisbördan för den påstådda gärningen.  

 

I kategorin där frivilligt deltagande står i fokus förkommer dock en mer 

kontinuerlig förklaringsbörda för den tilltalade. Förklaringsbördan finns 

som allmän utgångpunkt i brottmål men har fått påtagligare fokusering i och 

med resonemanget kring frivilligt deltagande. Detta för att kategorierna 

”särskild utsatts situation” samt ”våld och hot” presumeras att frivilligt 

deltagande inte förelegat. Om åklagaren kan konstatera att målsägande 

befinner sig i någon av dessa situationer och kan knytas till en sexuell 

handling. Det är i detta skedde som förklaringsbördan inträder. Det är alltså 

när åklagaren uppfyllt beviskravet som domstolen prövar försvarets 

bevisning. Att den tilltalade sitter tyst och inte vill kommentera ska inte 

ensamt kunna ligga till grund för en fällande dom. Förklaringsbördan i 

rättsfallen är den samma som den tilltalades redogörelse av gärningen i 

fråga. Bland rättsfallen finns inget fall där den tilltalade sitter tyst genom 



 30 

hela processen. Vad rättsfallssamlingen kan konstatera är att 

förklaringsbördan appliceras i större utsträckning. Att den har förändrats kan 

dock inte utläsas ur rättsfallstudien.68  

 

Det är den kränkande handlingen som ska ligga till grund för domstolen vid 

bedömningen av våldtäkt enligt prop. 2017/18/177. I rättsfallen är 

gärningarna av sådan karaktär att självbestämmanderätten till sin egen kropp 

kränkts. Kränkningar varierar visserligen till art och karaktär. I kategorin 

”våld och hot” anses kräkningen i övervägande fall som mer klandervärd än 

vad den till exempel gör i kategorin ”inte deltagit frivilligt”. Kräkningen i 

kategorin ”våld och hot” är generellt längre än kräkningen i 

frivillighetskategorin, eftersom att där innefattas situationer där 

penetreringen endast skett en gång eller där övergreppet i sig sker under en 

kort tidsintervall.  

 

Kritiken stämmer när det kommer till bevissvårigheterna som finns i 

sexualbrott. Men detta gäller lika mycket den tidigare lagstiftningen. Av 

rättsfallen framgår att det vid ”ord mot ord” situationer fortfarande är svårt 

att få till en fällande dom. Det ska också konstateras att inget av rättsfallen 

har resulterat i en fällande dom enbart på grund av en trovärdig utsaga vilket 

ligger i linje med äldre praxis. Det är som tidigare i förening med 

stödbevisning som åklagaren kan nå upp till det beviskravet i sexualbrott.  

5.3 Normativ lagstiftning 
Denna del av kritiken är den svåraste ”om inte omöjlig” att tolka och 

bemöta endast utifrån rättsfallen. Här presenteras istället tankar kring denna 

del av kritiken i avsnittet avslutande kommentar.   

De centrala skälen till varför kritikerna ser lagändringen som en normativ 

lagstiftning är eftersom att många anser att sexuella handlingar utan 

samtycke redan ska kunna appliceras på den gamla lydelsen. I exemplet med 

överfallsvåldtäkter finns det visserligen inte några svårigheter att fastslå att 

                                                
68 Se TR:s mål B-5646-18 
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samtycke saknas. Men det är oftast inte på grund av att samtycke inte 

funnits utan oftast på grund av våld och hot som de situationerna tidigare 

blev fällande. Men vad rättsfallssamlingen har visat är att den kategorin är 

väldigt liten och speglar inte majoriteten av gärningarna. Ivarssons poäng 

med att det svåra är att knyta gärningsmannen till gärning kvarstår, men det 

är ju inget något specifikt för den nya lagstiftningen utan har alltid funnits.  

5.4 Tillämplighetssvårigheter  
En av många farhågor med bestämmelsen var att förutsägbarheten skulle 

resultera i ett försämrat läge. Alla kategorier förutom inte deltagit frivilligt 

har kunnat resultera i fällande dom med den äldre lydelsen. I kategorin inte 

deltagit frivilligt finns det absolut fall där det råder frågetecken. Det är 

framförallt där en ny sexuell akt har börjat och övergått till en annan där 

samtycke saknades. Dessa fall rör oftast övergång från vaginalt till analt 

samlag. Men det kan också vara att gå från oralt till antigen analt eller 

vaginalt. Till skillnad mot vad som anförts i kritiken kan det dock inte ses 

som något som försämra förutsägbarheten. Att urskilja och avgöra när 

vaginalt samlag gått över till analt samlag har inte varit svårt för domstolen 

att utreda. I TR:s mål B-1315-18 är det ett kompisgäng i en stuga där två av 

personer gått in för att inleda ett till en början frivilligt vaginalt samlag. Men 

där den tilltalade utan att rådfråga gått över på analsamlag vilket 

målsägande blev chokad av och regerade negativt på genom kroppsspråk. 

Motståndet hade till slut ökat och den tilltalade slutade pga. fysiskt 

motstånd. Han säger att hon deltog frivilligt hela vägen, målsägande säger 

att analsamlag inte var frivilligt. Det blev en fällande dom med hjälp av 

stödbevisning som bestod av vittnen i stugan och iakttagelser av vittnen 

efter händelsen.  

 

Många av domstolarna har i sina domskäl redovisat vad lagstiftarens 

ambition har varit med bestämmelsen och hur den ska appliceras genom att 

hänvisa till propositionen. Av rättsfallen att döma så förekommer det inte 

några svårigheter med när en ny sexuell handling har ägt rum. Efter att ha 
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rådfrågat en jurist så torde eventuella frågetecken vara utsuddade som då 

överensstämmer med kraven i EKMR krav, se avsnitt 6.7.4.  

 

 Det är fortfarande är det så att den tilltalade i majoriteten av fallen säger att 

den sexuella akten varit på frivillig basis. Det illustrerar de fortsatta 

bevissvårigheterna vid sexualbrott. Dessa har alltid varit komplicerade fall 

genom historien. Det finns ett fåtal fall som sätter ordalydelsen på sin spets 

där ibland B-2825-19 även kallat naprapatfallet som återfinns i inte deltagit 

frivilligt kategorin.69 Målsägande är i rättsfallet patient hos den tilltalade där 

hon lägger sig för att stretcha och under stretchningen som den tilltalade 

hjälpte till med ska han påbörjat en penetrering med fingrarna i målsägandes 

underliv. Den tilltalade påstår sig ha fått inviter från målsägande i from av 

poserande med kroppen samt att han såg att underlivet var vått på 

målsägande. Målsägande uppger att hon fått en så kallad ”frozen fright” och 

blivit helt förlamad då penetreringen började och inte kunnat förmå att 

agera. Domstolen konstaterar att inviterna som den tillade påstår inte kan 

anses vara ett sådan frivilligt deltagande som lagstiftaren menar. Ett annat 

fall är ”Svensexan” fallet som också kom till HovR med ny bevisning men 

där utfallet blev detsamma, fällande dom. TR:s mål B-10152 och HovR:s 

mål B-10579-18 var situationen att den tilltalade har återupprepade gånger 

under kvällen försökt få målsägande att utföra sexuella handlingar på han 

själv men blivit avvisad. Tillslut lägger hen sig bredvid målsäganden och 

börjar utföra vaginal sex och målsäganden drabbas av ”frozen fright”. 

Domstolen går på målsägandes utsaga då det känns orimligt att tilltalade 

under hela kvällen fått avslag på hans närmande och att detta helt plötsligt 

skulle ändras på det sätt som den tilltalade beskriver. Resultatet blev 

fällande dom.  

De beskrivna fallen har alla med hjälp av stödbevisningen i förening med 

trovärdiga utsagor resulterat i fällande domar. Domarna har tydlig struktur 

och förklarat varje steg som leder fram till domstolens beslut. Min 

bedömning av materialet är att det inte varit något problem att fastställa 

frivilligheten i de flesta fallen. 
                                                
69 Se TR:s mål B-2825-19. 
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5.5 Fler fällande domar 
Har lagstiftarens ambition att få till fler fällande domar visat resultat? Denna 

del av uppsatsen tycks kunna göra den mest påtagliga slutsatsen. Svaret är 

ett kort och enkelt ja. Dels är det uppenbart att det för domarna i kategorin 

”inte deltagit frivilligt” inte skulle kunnat ha utdömts straff eller att det 

skulle vara svårt att få en fällande dom, om frivilligheten inte var ett krav. I 

avsnittet ovan belyses domar där frivillighetsbegreppet gett fällande domar.   

Största skillnaden syns dock i kategorin ” särskild utsatt situation ”. 

Punkterna i 6 kap 1 § BrB men främst punkt 2 i paragrafen är fall då det 

aldrig kan anses föreligga frivilligt deltagande. När en sådan situation 

uppkommer föreligger en slags presumtion på att frivilligt deltagande inte 

föreligger. Trots att den äldre lydelsen var straffbar att otillbörligt utnyttja 

en person som är i en ”särskild utsatta situation” såg Sverige många 

uppmärksammade rättsfall där domstolen inte ansåg att en sådan tillräckligt 

”utsatt situation” förelåg. Som nämnt ovan är övervägande del av kategorin 

”särskild utsatta situation ” just tillfällen där målsägande ligger och sover på 

grund av olika anledningar och vaknar upp under övergreppet eller får 

vetskap om det i efterhand. Om det styrks att målsäganden sov till en början 

eller reagerat negativt på övergreppet efter uppvaknandet, har det 

majoriteten av fallen resulterat i domar utom rimligt tvivel. Det blir av 

naturliga skäl svårt för den tilltalade att argumentera för att samtycke 

förelegat när ett samtycke inte har kunnat inhämtas från en sovande 

målsägande. Slutsatsen blir att den nya lagen har resulterat i fler fällande 

domar.  
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6 Avslutande kommentar 
Har samtyckeslagen fått ett oönskat resultat? Till övervägande del vill 

författaren påstå att kritiken i liten omfattning avspeglats i rättsfallen. Min 

undersökning talar starkt för att antalet fällande domar har ökat efter att de 

nya bestämmelserna införts. Det är få domar där bristen på frivillighet har 

varit den enda anledningen till en fällande dom, men de finns. Om 

författaren sen räknar in fallen i kategorin ” särskild utsatt situation” så får 

fler domar ännu större genomslag, se avsnitt 8.4. 

 

 Givetvis förekommer tillämplighetssvårigheter när en ny bestämmelse 

inträder. Detta är inget unikt för den nya samtyckeslagen. Systematiken har 

förändrats i viss mån där praxis visat att förklaringsbördan blivit mer 

omfattande med den nya lydelsen. När det kommer till beviskravet och 

bevisvärdering är den oförändrad. Turordningen som innebär att åklagarens 

bevisning prövas först innan domstolen prövar försvarets bevisning är också 

oförändrad. Brottsoffrets centrala del finns med i alla sexualbrott. Att den 

nya lydelsen skulle medföra ytterligare fokus på målsägande kan däremot 

inte beläggas.  

 

Som nämnts råder snarare det omvända d.v.s. att den tilltalade får ökat 

fokus. Kritiken att straffrätten inte ska vara ett verktyg för en normativ 

lagstiftning är svår att värdera. Vad är lagstiftning om inte att se till 

människor håller sig inom de ramar och därmed den moral som lagarna 

utrycker? Om det är en allmän uppfattning att man inte ska stjäla utgör detta 

en norm likväl som uppfattningen att den som utför en sexuell handling ska 

vara förvissad om att motparten deltar frivilligt. I denna bemärkelse kan ju 

alla lagar definieras som normativa.  

 

Kritiker menar att bestämmelsen är för allmän och tillämpningsområdet blir 

för stort. Kritikerna anser att övergreppshandlingar som inte anses så 

klandervärda nu kommer att innefattas. Vid en undersökning av rättsfallen 
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framgår det att övergreppen är av olika slag och därmed medför olika 

påföljder. I förarbeten anför att bestämmelsen är till för att tjäna den 

enskilds oinskränkta integritet över sin kropp. Här anser författaren att 

utvidgningen är ett steg i rätt riktning jämfört med äldre lydelse. 

Ett tiotal fall finns det skiljaktiga som ville få friande domar, och alla 

skiljaktiga har varit män. Av dessa anser många att offret skulle reagerat 

annorlunda genom att göra motstånd. Denna typ av invändningar är tyvärr 

många gånger byggda på ren okunskap om det psykologiska agerandet från 

offret som lett till de skiljaktigas slutats i många fall. Tillslut är det min 

uppfattning att lagstiftaren kommit ytterligande ett steg mot en heltäckande 

lagstiftning som skyddar den enskildas oinskränkta självbestämmande rätt 

över sin egen kropp. Detta har i de allra flesta fallen fungerat utan att de 

farhågor kritiken uttalat besannats. 
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Bilaga B 
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