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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Våldtäktsbrottet utgör ett av de grövsta brotten enligt brottsbalken (BrB) idag. Trots detta är 

det få fall som leder till fällande domar på detta område. Omfattande kritik har därmed riktats 

mot den gällande regleringen och utformningen av densamma i 6:1 BrB. Bestämmelsens 

utformning gör det svårt att bevisa att den sexuella handlingen inte skett frivilligt. Detta leder 

till att brottsoffret hamnar i ett läge där dennes uppgifter inte enbart kan läggas till grund för 

ett åtal. Omfattande bevisning till stöd för målsägandens berättelse måste därmed föreligga 

medan det i annat fall inte blir fråga om någon fällande dom. 1  Statistik vad gäller 

våldtäktsärenden år 2015 visar att 176 fall där våldtäkt varit huvudbrottet lett till en lagföring. 

Det kan ställas i förhållande till antalet anmälda våldtäkter som år 2015 uppgick till 5 920 

fall.2 Detta visar på den problematik som föreligger beträffande våldtäktsärenden. Från många 

håll har därför kritik riktats mot gällande lagstiftning och speciellt avseende att få ärenden 

slutligen uppklaras. Detta väcker frågan om det behövs en ny lagstiftning på området för att 

åstadkomma en förändring härvidlag. 

 

Ända sedan lagändringen av sexualbrottslagstiftningen i brottsbalken år 1984 har frågan om 

en samtyckeslagstiftning varit på tal. Vid 2005 års reform gjordes en utredning om införande 

av en sådan lagstiftning men åsikten var den att en sådan skulle medföra fler nackdelar än 

fördelar.3 Även vid 2013 års lagändring utreddes detta med samma resultat som följd. År 

2014 tillsattes dock en sexualbrottskommitté med uppdrag att ”göra en översyn av 

våldtäktsbrottet, lämna förslag på hur ett särskilt oaktsamhetsansvar för våldtäkt bör utformas 

och granska hur rättsväsendet hanterar våldtäktsärenden”. 4 Huvudfrågan för 

sexualbrottskommittén var att se över om ett rekvisit om bristande samtycke skulle införas i 

bestämmelsen om våldtäkt. I oktober 2016 lades ett förslag fram som bl.a. innebär en 

förändring av lagtexten i 6:1 BrB och där ett samtyckesrekvisit föreslås. Efter att man under 

många år varit mycket tveksam inför en sådan lagstiftning, har utredningen således framlagt 

en bestämmelse som mött den kritik som framlagts. Vi står nu inför en relativt stor förändring 

på detta område men frågan är om det kommer att bli tal om en väsentlig skillnad för 

brottsoffer eller om den nuvarande regleringen avseende våldtäkter är att föredra?  

                                                
1 Diesen och Diesen, 2013, s. 26-27. 
2 BRÅ [http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html] 2016-11-21. 
3 Prop. 2004/05:45, s. 37-38. 
4 SOU 2016:60 s. 3. 
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1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att analysera den gällande regleringen i 6:1 1 och 2 st. BrB utifrån ett 

brottsofferperspektiv. Vidare kommer det nya förslaget som följer av SOU 2016:60 att 

studeras i förhållande till gällande reglering på området för att utifrån ett brottsofferperspektiv 

utreda om förslaget är mer fördelaktigt för brottsoffer än den nuvarande regleringen. En 

redogörelse för de nuvarande bevisreglerna görs i syfte att påvisa vilken bevisning som krävs 

vid våldtäktsbrott. Vidare kommer en redogörelse av statistik att göras för att visa på den 

problematik som den nuvarande bestämmelsen avseende våldtäktsbrott och de gällande 

bevisreglerna innebär. En jämförelse mellan gällande rätt och förslaget kommer slutligen att 

göras i syfte att därefter kunna dra en slutsats om vilken bestämmelse som möter brottsoffers 

intressen på bästa sätt. 

 

Uppsatsen kommer i huvudsak att avgränsas till att endast avse 6:1 BrB vid studien av 

gällande rätt och den föreslagna lagändringen. 6:4 BrB blir endast aktuell vid genomgången 

av den statistik som framtagits och som redogörs för i uppsatsen. Jag har vidare inte för avsikt 

att gå in på bedömningen av målsägandens eller gärningspersonens trovärdighet och 

tillförlitlighet vid genomgången av bevisreglerna. I SOU 2016:60 ges även förslag på ett 

oaktsamhetsbrott som endast i korthet kommer att redogöras för då fokus kommer att ligga på 

förslaget avseende samtyckesrekvisitet. Anledningen till att en redogörelse av detta ändå görs 

är att oaktsamhetsbrottet har en koppling till våldtäktsbrottet i 6:1 BrB och således kommer 

att bidra till en förändring på området.  

 

1.3 Metod  
Jag kommer i uppsatsen att tillämpa en rättsvetenskaplig metod5 för att uppnå syftet. Med 

detta avses att jag kommer att studera gällande lagstiftning samt förslaget till den nya 

samtyckeslagstiftningen utifrån ett brottsofferperspektiv. Jag kommer att studera och 

analysera de traditionella rättskällorna såsom lagtext, förarbeten, praxis och doktrin för att 

utreda gällande rätt. Särskild vikt har här lagts vid resonemangen kring lagtexten och 

rekvisiten i 6:1 BrB samt motiven bakom de lagändringar som gjorts avseende denna 

bestämmelse. Vidare har fokus legat på argumentationen avseende ett införande av en 

eventuell samtyckesreglering i förarbetena. De förarbeten som kommer att studeras är främst 

propositionerna som inneburit en lagändring på området. Dessa har studerats för att ge en 

                                                
5 Se Sandgren, 2011, s. 39.  
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större förståelse kring den nuvarande regleringen. Andra utredningar som framlagts på 

området kan komma att kortfattat redogöras för, men endast i den mån de inneburit en 

förändring av gällande lagstiftning eller innehåller resonemang om en samtyckeslagstiftning. 

Vidare kommer bevisreglerna som gäller i brottmål att studeras. Här kommer först att göras 

en utredning av de generella reglerna som gäller i brottmål. Därefter kommer jag att belysa 

bevisningen som krävs för en fällande dom vid våldtäkter. Här kommer i huvudsak praxis och 

doktrin att tillämpas. En redogörelse kommer att göras avseende stödbevisning och till grund 

för detta ligger i huvudsak Katrin Lainpeltos avhandling. Redogörelsen består därmed nästan 

uteslutande av vad som behandlats i avhandlingen med undantag för viss annan doktrin som 

även studerats i mindre omfattning. Anledning till detta är att stödbevisning inte behandlats i 

större utsträckning i andra källor och den doktrin som har redogjort för detta begrepp bygger i 

huvudsak på avhandlingen av Katrin Lainpelto. 

 

Urvalet av de rättsfall som använts i uppsatsen har gjorts utifrån ett flertal aspekter. Vissa av 

rättsfallen har valts utifrån att de visar på när den befintliga bevisningen inte är tillräcklig. 

Andra rättsfall har valts för att redogöra för sådana situationer där målet har lett till en 

fällande dom och vilken bevisning som i dessa fall har åberopats. I dessa sammanhang 

kommer domar efter år 2005 att studeras, då den mest omfattande lagändringen skedde detta 

år. De äldre domarna som redogörs för i uppsatsen, har studerats eftersom de legat till grund 

för bedömningen i senare domar. En aspekt som även kommer att behandlas i denna del är 

hur domstolarna bedömt bevisningen som förebringats i målen. Vid genomgången av 

rättsfallen får läsaren ha i åtanke att omständigheterna i fallen kan vara olika och att en 

fällande dom eller ogillande av åtalet i ett fall möjligen inte leder till samma utfall vid en 

annan liknande händelse. Omständigheterna i det enskilda fallet har stor betydelse för utfallet 

i fråga. Det innebär att samma bevisning inte kommer att godtas eller förkastas beroende på 

de föreliggande omständigheterna. Studien av rättsfallen görs därmed för att erhålla en större 

förståelse beträffande vilken bevisning som krävs för en fällande dom beträffande 

våldtäktsbrottet.  

 

Den föreslagna bestämmelsen som sexualbrottskommittén redovisat i SOU 2016:60 kommer 

att studeras i förhållande till gällande reglering. Vid studien av utredningen kommer den del 

som avser regleringen i 6:1 BrB att studeras. Jag kommer även att i korta drag gå in på 

införandet av ett oaktsamhetsbrott för att visa på vilka skillnader det skulle innebära på 

området. Vidare kommer fördelar och nackdelar med en våldtäktsparagraf som bygger på 
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samtycke att utredas. I stor utsträckning kommer förslaget som sådant att utgöra grunden för 

denna del men även tidigare uttalanden i förarbeten och doktrin beträffande en 

samtyckeslagstiftning kommer att tillämpas i detta avseende. 

 

Därefter kommer en jämförelse att göras mellan den nuvarande regleringen och förslaget. 

Jämförelsen kommer delvis att göras vid genomgången av förslaget i syfte att visa på 

förändringar av själva lagtexten och innebörden av den enligt utredningen. Slutligen kommer 

en mer genomgripande jämförelse av de båda att göras i analysen för att därefter föra ett 

resonemang kring vilken bestämmelse som möter brottsoffers intressen på bästa sätt. Med vad 

som avses med brottsoffers intressen och vilka intressen som kommer att beaktas vid 

utredningen av bestämmelserna följer nedan under avsnitt 1.4.1. För att underbygga delarna 

avseende brottsoffrens intressen och det tillämpade brottsofferperspektivet har viktimologisk 

litteratur studerats. Valet av denna litteratur har gjorts för att få en uppfattning om vad 

brottsoffren har för behov vid utsatthet för brott och hur dessa behov kan tillgodoses. 

Beträffande teorin om det ideala brottsoffret har i allt väsentligt Nils Christies artikel 

tillämpats, då denna ligger till grund för teorin i fråga. Därefter har annan litteratur studerats 

för att erhålla en större förståelse för uppfattningen om det ideala brottsoffret. 

 

I uppsatsen kommer en redovisning av statistik att göras. Jag har framtagit statistiken med 

anledning av ett uppdrag inom Polismyndigheten. Under uppdraget har jag granskat ett antal 

våldtäktsärenden där fokus legat på olika parametrar. Urvalet av ärendena har skett 

slumpmässigt utifrån alla inkomna våldtäktsärenden till Polismyndigheten, Region väst år 

2015. Det totala antalet inkomna våldtäktsärenden till denna region uppgick år 2015 till 813 

fall. Granskningsunderlaget har därefter uppgått till 278 ärenden efter att det slumpmässiga 

urvalet gjorts. Av dessa ärenden har 50 stycken fallit bort på grund av felkodningar samt 

ärenden, som fortfarande är under utredning borttagits, vilket inneburit att det slutliga 

granskningsmaterialet uppgått till 228 ärenden. För att urvalet ska anses vara representativt 

och statistiskt korrekt ska urvalet motsvara minst 25 % av alla ärendena, vilket det har gjort 

härvidlag. Då Polisregion väst innehåller ett flertal polisområden har urvalet byggt på ärenden 

från 8 olika handläggningsområden: Kansli region Väst, Fyrbodal, Halland, Skaraborg, 

Storgöteborg, Älvsborg, Polisregion Väst och Utredningsenheten. Anledningen till att en 

studie har gjorts på ärenden i de olika områdena är att urvalet ska vara mer representativt. De 

uppgifter som jag erhållit vid granskningen av ärendena har därefter behandlats i ett 
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statistikprogram, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).6 En analys av kvantitativ 

data har därmed gjorts i SPSS som är ett datorprogram för statistisk analys. Anledningen till 

att statistikprogrammet har använts är att den ger större möjligheter till analys av en stor 

mängd datamaterial.  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
1.4.1 Brottsofferperspektiv 
Jag har för avsikt att genomgående i uppsatsen tillämpa ett brottsofferperspektiv. Här avser 

jag att studera gällande reglering och det framlagda förslaget utifrån brottsoffers intressen 

samt i förhållande till det nya lagförslaget även studera teorin om det ideala brottsoffret.  

Anledningen till att lagförslaget kommer att studeras med beaktande av teorin av det ideala 

brottsoffret är på grund av att lagförslaget har till syfte att förändra synen på sexualbrott och 

att det därmed är intressant att se om detta även kommer att påverka allmänhetens syn på det 

ideala brottsoffret.  

 

Det förekommer ingen allmän definition av begreppet brottsoffer och det följer inget 

förtydligande av detta i lagen. Vägledning kan dock hämtas av vad som föreskrivs för vem 

som utgör en målsägande enligt 20:8 4 st. rättegångsbalken (RB). Här föreskrivs att 

”målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit 

skada”. Brottsofferbegreppet är dock vidare än vad som avses med målsägande. För att en 

person ska kunna utgöra en målsägande krävs att denne blivit utsatt för ett brott och därefter 

anmält detsamma. Inte alla brottsoffer anmäler det som de blivit utsatta för och kommer 

således inte att få status som målsägande och går därmed miste om de rättigheter som följer 

av detta. En definition av brottsoffer följer dock av 5:11 4 st. socialtjänstlagen som innebär att 

barn som bevittnar våld ses som brottsoffer och kommer att erhålla en målsägandestatus.  

 

I internationell rätt uppställs vissa andra definitioner av brottsofferbegreppet. År 1985 antogs 

FN-deklarationen om grundläggande rättsprinciper för offer för brott och maktmissbruk (FN:s 

brottsofferdeklaration). Av FN:s brottsofferdeklaration följer att med brottsoffer avses 

”personer som, enskilt eller gemensamt, har lidit skada, inklusive fysisk eller psykisk skada, 

känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande 

rättigheter, genom handlingar eller underlåtelser som strider mot strafflagar som gäller i 

                                                
6 IBM SPSS Statistics 23, IBM, New York, US. 
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medlemsstaterna, inklusive de lagar som förbjuder brottsligt maktmissbruk.” 7 . Med 

brottsoffer kommer i denna uppsats avse en person som blivit utsatt för en brottslig gärning, 

här våldtäkt, av en annan person (gärningspersonen).8  

 

Med brottsoffers intresse kan flera olika aspekter avses. Främst är det här fråga om vilka 

behov en person har efter att ha blivit utsatt för ett brott och hur dessa behov tillgodoses. För 

det första kan sägas att offret har ett behov att få ett gott bemötande av olika personer inom 

rättsväsendet såsom polis och åklagare, att bli trodd på och således bli tagen på allvar samt att 

erhålla stöd och hjälp efter händelsen. Vidare är det viktigt att brottsoffret får tydliga 

instruktioner om den fortsatta utredningen samt tillvägagångsättet vid en domstolsprocess. 

För det andra finns ett behov av beivrande och lagföring av brott i samhället och som riktats 

mot dem. Med andra ord är det här fråga om ett intresse av upprättelse och gottgörelse. När 

man talar om upprättelse och gottgörelse handlar det vanligen om att förövaren ska bli 

straffad för brottet och att offret ska erhålla någon form av kompensation för det brott som 

denne blivit utsatt för.9 Detta har en central koppling till rättvisa, som är en stark önskan hos 

personer som blivit utsatta för ett brott, att gärningspersonen ska dömas och målsäganden 

kompenseras för detta leder till rättvisa i offrets ögon.10 Offrets alla behov kommer dock inte 

att kunna tillgodoses vid en rättsprocess men om man dock ser till det intresse som har störst 

betydelse för målsäganden utgörs detta just av upprättelse. Samtidigt är upprättelse ett 

intresse, som det föreligger en förväntning hos samhället om att offret ska ha.11 

 

Beträffande brottsoffers rättigheter med anledning av ett brott, finns enligt internationell rätt 

en uppräkning av vissa principer som blir tillämpliga när en person blir utsatt för en brottslig 

gärning. I FN:s brottsofferdeklaration uppställs ett antal grundläggande principer som utgör 

en standard för brottsoffer och föreskriver vad brottsoffer har rätt till vid ett brott.12 Den är 

inte juridiskt bindande för medlemsstaterna men har betydelse politiskt samt symboliskt. 

Medlemsstaterna uppmanas istället att tillämpa och nå upp till de principer som uppställs i 

deklarationen. Av deklarationen följer fyra huvudprinciper som först och främst framhäver 

vikten av ersättning till brottsoffer från gärningsmannen och staten. Vidare framhävs 

brottsoffers rätt till ”materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp” som ska erbjudas av 
                                                
7 Det framgår av artikel 1 i tillägget. 
8 Se även definitionen av brottsoffer i Granström m.fl., 2016, s. 10. 
9 Granström m.fl., 2016, s. 15-16. 
10 Van Dijk, 2009, s. 3-7. 
11 Burman, 2011, s. 288. 
12 Se även Europeiska unionens råds rambeslut 2001/220/RIF som uppställer liknande principer. 
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frivilliga samt offentliga organ. Slutligen innebär principerna att det är av vikt att brottsoffer 

får tillgång till den process som denne är delaktig i samt att denne blir rättvist behandlad 

under processen. 

 

Vidare har den europeiska sammanslutningen av brottsofferorganisationer, The European 

Forum for Victim Services, inom programmet ”Statement of victims rights in the process of 

criminal justice” uppställt ett antal grundläggande principer och rättigheter för brottsoffer i 

brottmål. Här följer bl.a. att de rättigheter som tillkommer ett brottsoffer ska ges samma 

prioritet som de rättigheter som gärningsmannen erhåller. Processen får inte heller leda till att 

brottsoffers situation förvärras samt att brottsoffer under denna ska bemöts med respekt och 

erkännande. Vidare ska brottsoffer erhålla skydd för sin fysiska säkerhet men även sin 

personliga integritet. 

 

Brottsofferperspektivet kommer i första hand att tillämpas genom att utreda om den 

nuvarande regleringen tillvaratar brottsoffers intressen på ett godtagbart sätt eller om det 

krävs en förändring på området för brottsoffrens del. Vidare ska en granskning göras av det 

nya förslaget avseende våldtäktsbrottet i linje med detta för att se om det utgör en mer 

fördelaktig lagstiftning för brottsoffer. Då uppsatsens fokus ligger på lagtexten som sådan 

kommer brottsoffrens intresse av beivrande och upprättelse att beaktas här. En fråga som 

kommer att diskuteras är därmed om den föreslagna bestämmelsen har potential att leda till en 

större mängd fällande domar på området. Här ska vidare utredas ifall utredningen tagit hänsyn 

till brottsoffrens behov och intressen vid utformningen av förslaget.  

 

1.4.2 Det ideala brottsoffret 
Jag har även för avsikt att gå in på teorin om det ideala brottsoffret. Anledningen till detta är 

att jag vill utreda om synen på det ideala brottsoffret kan komma att förändras till följd av en 

ändring av lagtexten och innebörden av regleringen i 6:1 BrB. Den nuvarande bestämmelsens 

uppbyggnad leder till en viss syn på vem som anses utgöra ett brottsoffer vid våldtäkter. En 

förändring av regleringen enligt förslaget innebär även en förändrad syn på sexualbrott, vilket 

gör det intressant att studera om detta även kan komma att påverka hur vi ser på det ideala 

brottsoffret. 

 

Teorin om det ideala brottsoffret introducerades av Nils Christie, en norsk kriminolog. Enligt 

teorin ska den som blivit utsatt för ett brott vara och agera på ett specifikt sätt för att ses som 
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ett brottsoffer av allmänheten och av rättsväsendet. Christie ställer därmed upp ett antal 

kriterium som måste vara uppfyllda för att en person ska betraktas som ett idealt brottsoffer. 

Offret ska vara svagt i förhållande till gärningspersonen, vilket gör att äldre och yngre 

personer utgör de grupper av människor som kriteriet främst tar sikte på. Offret ska vidare 

vara involverat i en respektabel aktivitet samt vara på väg till en plats som denne inte kan 

förebrås för. Gärningspersonen ska befinna sig i ett överläge och vara en för offret okänd 

person. Slutligen ska offret kunna hävda sin offerstatus för att ses som ett idealt brottsoffer.13 

Förutom de uppställda kriterierna föreligger även en uppfattning om att målsäganden ska bete 

sig på ett visst sätt efter att denne blivit utsatt för ett brott. Denne ska bl.a. vara upprörd och 

inte ha någon personlig kontakt med gärningspersonen efter händelsen.14 Vidare ska offret 

helst ha gjort motstånd och gjort allt för att försvara sig utan att för den sakens skull hamna i 

ett läge då denne anses vara starkare än gärningspersonen.15  

 

Ett exempel som Christie ger för att visa på det optimala ideala brottsoffret enligt kriterierna 

är en äldre kvinna som blir överfallen av en okänd gärningsman på väg hem från sin sjuka 

syster. Överfallet sker mitt på dagen eller på en upplyst gata på kvällen. I denna situation är 

alla kriterier uppfyllda och kvinnan faller således in på bilden av det ideala brottsoffret. I 

motsats till detta kan ställas en berusad man som efter en kväll på krogen beger sig hem och 

därefter hamnar i slagsmål eller blir rånad.16 I detta fall är inget av rekvisiten uppfyllda, 

förutom möjligen det att gärningspersonen varit okänd för denne, vilket gör att han inte anses 

utgöra ett idealt brottsoffer. Likaså anses inte en prostituerad kvinna som blir våldtagen 

utgöra ett brottsoffer då denne inte varit involverad i en respektabel aktivitet vid tillfället för 

händelsen. De personer som blivit utsatta för ett brott kan därmed i vissa situationer inte 

komma att ses som ett brottsoffer då de av samhället kan ifrågasättas för sitt agerande i en 

viss situation.17  

 

Konstruktionen av det ideala brottsoffret gör det även svårt för män som utsätts för våldtäkt 

att ses som ett brottsoffer. Anledningen till detta är att en man som blir offer för en våldtäkt 

inte anses vara svag i förhållande till gärningspersonen oavsett om denne är en man eller 

kvinna och befinner sig därmed inte i ett underläge i förhållande till gärningspersonen. Även 

                                                
13 Christie, 1986, s. 19. 
14 Lindgren m.fl., 2001, s. 31. 
15 Christie, 1986, s. 19. 
16 Christie, 1986, s. 19. 
17 SOU 1992:84 s. 293-294, Lindgren m.fl., 2001, s. 31-32. 
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om gärningspersonen i praktiken varit starkare än målsäganden och genom våld tilltvingat sig 

den sexuella handlingen, stöds inte detta av den allmänna uppfattningen av en mans fysiska 

förmågor.18 Även de offer som uppfyller rekvisiten som Christie uppställt kan komma att bli 

ifrågasatta och därmed falla utanför bilden av det ideala brottsoffret. Anledningen till detta 

kan vara att offret inte har gjort motstånd eller försökt tillkalla hjälp. Offret kan t.ex. befinna 

sig i ett sådant tillstånd att denne låter det ske på grund av rädsla för att det annars blir värre.19 

Detta är en av de största svårigheterna när det är fråga om våldtäkter, dvs. att sådana 

omständigheter kan tyda på att handlingen varit frivillig. En person som blivit utsatt för ett 

brott ska inte kunna klandras för sitt agerande och beteende i efterhand. Offret ska ha agerat 

på ett ”normalt sätt” utan några avvikelser som gör att personen kan ifrågasättas.20 Vidare 

innebär uppfattningen om det ideala brottsoffret att målsäganden inte ska känna hämndlystnad 

och ilska gentemot gärningspersonen. Målsäganden ska snarare vara ledsen och rädd efter det 

inträffade samt eftersträva att förlåta gärningsperson och inte ge sig in en rättslig process. 

Dock kan känslor såsom rädsla och ledsamhet inte sägas förekomma i vidare utsträckning hos 

offer än hämndlystnad.21  

 

En person som blivit utsatt för en brottslig gärning men som inte uppfattas som ett brottsoffer 

riskerar att inte få den hjälp och stöd som denne behöver efter händelsen.22 Även om 

målsäganden lidit en avsevärd skada i samband med brottet kan denne mista det skydd som 

följer av en brottsofferstatus enligt modellen.23 Risken är även att offret själv har svårt att 

identifiera sig som ett brottsoffer. Offret kan då komma att skuldbelägga sig själv för det som 

hänt i det fallet ingen annan ser denne som ett brottsoffer.24 Vissa personer som blir utsatta för 

en brottslig gärning kommer därmed inte att få sina rättigheter som just brottsoffer 

tillgodosedda.  

 

Synen på det ideala brottsoffret finns med än i dag och lagtexten i 6:1 BrB kan även anses 

vara uppbyggd i enlighet med denna. Därmed har jag för avsikt att föra ett resonemang 

huruvida det kan tänkas bli fråga om en förändring av synen på det ideala brottsoffret i och 

med införandet av det nya förslaget. 

                                                
18 Burcar och Åkerström, 2009, s. 37. 
19 Lindgren m.fl., 2001, s. 33. 
20 Granström m.fl., 2016, s. 11. 
21 Van Dijk, 2009, s. 3-7 och 18-20. 
22 Granström m.fl., 2016, s. 11. 
23 Lindgren m.fl., 2001, s. 32. 
24 Lagerbäck, 2006, s. 6-7. 
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2 Framväxten av nuvarande våldtäktsbestämmelse 
 
2.1 Våldtäktsparagrafen i 6:1 BrB 
Gällande bestämmelsen om våldtäkt regleras i 6:1 BrB och utformningen av de två första 

styckena som fokus kommer ligga på vid den fortsatta redogörelsen av bestämmelsen, är 

utformade på följande sätt: 

 

”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. 

 Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling 

som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen 

på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, 

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

befinner sig i en särskilt utsatt situation.” 

 

Regleringen i 6:1 1 st. BrB tar sikte på tre rekvisit, 1) att någon genom misshandel, våld eller 

hot, 2) tilltvingat sig, 3) samlag eller annan sexuell handling som är jämförlig härmed. 

Utgångspunkten i nuvarande reglering är att det krävs att det har varit fråga om ett kvalificerat 

tvång. Tvånget ska ha förelegat genom misshandel eller annat våld eller genom hot som 

innebär trängande fara för offret. Det tvång som ska föreligga motsvarar det som föreskrivs i 

4:4 BrB beträffande olaga tvång.25 Beträffande misshandel avses vad som följer av 3:5 BrB, 

dvs. att någon ”tillfogar en annan person kroppskada, sjukdom eller smärta eller försätter 

honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd”. Vidare avses med annat våld 

en fysisk kraftanvändning av något slag och är i enlighet med vad som i övrigt kallas våld mot 

person.26 Det kan här vara fråga om att en person knuffar offret eller håller fast offret.27 Det 

krävs endast ett ringa våld för att rekvisitet ska vara uppfyllt.28 Tvånget som förelegat behöver 

inte ha varit fullständigt utan det kan vara fråga om att gärningspersonen med tvång särar på 

offrets ben eller begränsar offrets rörelsefrihet genom att lägga sin kroppsvikt på denne. Vad 

gäller hot ska det för offret innebära eller framstå som trängande fara. Hotet ska här rikta sig 

                                                
25 Prop. 2004/05:45 s. 134. 
26 Prop. 2004/05:45 s. 45. 
27 Diesen och Diesen, 2013, s. 80. 
28 Prop. 1983/84:105 s. 18. 
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mot offret eller annan närstående persons liv eller hälsa. Det kan även rikta sig mot egendom 

såsom hot om skadegörelse av detsamma samt utgöra ett utpressningshot. Hotelsen kan bestå 

i att gärningspersonens muntligen uttryckt ett hot eller där dennes uppträdande lett till en 

fruktan hos målsäganden. Det våld eller hot som förekommit i det enskilda fallet ska ha varit 

en förutsättning för den sexuella handlingens utförande för att en våldtäkt ska anses begången 

enligt 6:1 BrB.29 Med en reglering som bygger på tvång läggs fokus mer på gärningspersonen 

och dennes agerande, vilket är något som lagstiftaren har haft i åtanke vid utformningen av 

lagen.30 

 

Bestämmelsens andra stycke innefattar situationer där våld eller hot inte förekommit. Den 

omfattar fall där offret befunnit sig i en ”särskilt utsatt situation” och varken kunnat uttrycka 

sin vilja eller göra motstånd. Här är det fråga om att en person genomför en sexuell handling 

med en annan person som t.ex. är medvetslös eller mycket berusad. De omständigheter som 

uppräknas i lagtexten är endast exempel och övriga situationer faller in under uttrycket ”eller 

annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation”. Tidigare 

användes begreppet ”hjälplöst tillstånd” för att ta sikte på övriga situationer som inte 

uppräknades i bestämmelsen. Det som är av betydelse vid tillämpningen av stycket är att 

målsäganden befunnit sig i ett sådant tillstånd att denne inte kunnat värja sig för den sexuella 

handlingen.31  

 

Brottsrubriceringen ska inte vara beroende av hur målsäganden agerat före övergreppet eller 

på vilken relation målsäganden och gärningspersonen har sedan tidigare. Det är endast 

rekvisiten som sådana som ska ligga till grund för rubriceringen. Dessa omständigheter kan 

dock ha betydelse vid det kommande utredningsarbetet. Händelseförloppet ska belysas på ett 

allsidigt sätt och för att kunna få en helhetsbild av vad som föranlett situationen måste detta 

därmed utredas. Dessa omständigheter har vidare betydelse vid utredningen av 

uppsåtsfrågan.32 

 

 

                                                
29 Prop. 2004/05:45 s. 134-135. 
30 Prop. 2012/13:111 s. 24. 
31 Prop. 2012/13:111 s. 28. 
32 Prop. 1983/84:105 s. 20-21. 
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2.2 1984 års lagändring 
Vid lagändringen år 1984 av brottsbalken gjordes en förändring av den gällande regleringen 

avseende våldtäktsbrottet i riktning mot hur nuvarande reglering ser ut. Tidigare gällde att en 

våldtäkt endast kom i fråga om gärningen begåtts av en man och offret varit en kvinna. Lagen 

byggde i huvudsak på de rekvisit som föreligger idag, dvs. att någon genom våld eller hot 

tilltvingat sig den sexuella handlingen. Det tvång som krävdes var ett så kallat ”råntvång” och 

skulle motsvara vad som gällde för rånbrott enligt gällande bestämmelse i BrB.  

Lagändringen innebar en stor förändring av den gällande bestämmelsen avseende 

våldtäktsbrottet. Främst avsåg ändringen att det sexuella umgänget skulle avse samlag eller 

annan sexuell handling som kan jämföras med samlag. Vidare gjordes bestämmelsen 

könsneutral, vilket innebar att män enligt lagen i fortsättningen skulle kunna få en 

målsägandestatus samt att kvinnor kunde ses som förövare av brottet.33  

 

Ändringen av lagen innebar att lagtexten skulle framhäva offrets självbestämmanderätt och 

fokus skulle läggas på själva övergreppet som sådant. Andra omständigheter såsom hur 

målsäganden uppträtt och agerat i samband med brottet skulle sakna betydelse för 

bedömningen av brottet.34 Dock byggde lagen vidare på att det krävdes att målsäganden 

tydligt uttryckt sin motvilja att deltaga i den sexuella handlingen, t.ex. genom motstånd för att 

värja sig mot gärningspersonen. Motståndet kunde vara antingen fysiskt eller psykiskt. 

Tanken var här att ett betvingande inte bedömdes ha förelegat om målsägandens inte gett 

uttryck för sin vilja.35 

 

Beträffandet motståndet har domstolen därefter i NJA 1988 s. 40 sagt att målsäganden inte 

behöver ge uttryck för sin motsättning till den sexuella handlingen genom att göra fysiskt 

motstånd. Det som krävs är dock att målsäganden utifrån det tillstånd denne befinner sig i vid 

tillfället för händelsen gör det klart för gärningspersonen att denne inte samtycker härtill. 

Domstolen ifrågasatte i det aktuella fallet varför målsäganden inte ropat efter hjälp utan 

istället sagt åt gärningspersonen att sluta och därefter gjort motstånd i mindre utsträckning i 

samband med övergreppet. Men då målsäganden kunde ge en trovärdig motivering till sitt 

agerande godtogs detta av domstolen. Detta rättsfall och de slutsatser som dras härav har både 

Högsta domstolen (HD) och underrätterna dock kommit att frångå genom att ställa högre krav 

                                                
33 Prop. 1983/84:105 s. 16-18 och 50-51. 
34 Sutorius, 2014, s. 49. 
35 Sutorius, 2003, s. 51. 



 17 

på målsäganden och ifrågasatt denne för att inte har uttryckt sin vilja på ett mer ”rationell 

sätt”, dvs. genom att i större omfattning göra fysiskt motstånd.36  

 

2.3 2005 års reform 
Efter lagändringen år 1984 dröjde det ända fram till år 2005 innan en reform avseende 

sexualbrottslagstiftningen kom ifråga. Syftet med reformen var att stärka och tydliggöra alla 

personers rätt till personlig och sexuell integritet samt självbestämmande. Detta var även 

ledorden vid den tidigare lagändringen år 1984.37 Reformen innebar att graden av tvång som 

enligt lagen krävdes för att det skulle vara fråga om en våldtäkt sänktes. Enligt tidigare 

bestämmelse skulle tvånget uppgå till den grad som avses vid ”råntvång” motsvarande den 

nuvarande regleringen i 8:5 BrB.38 Motiveringen till ändringen av graden av tvång var att 

denna redan sänkts i praxis. Domstolarna hade redan tidigare gjort bedömningar som 

inneburit att det räckt att gärningspersonen genom våld eller hot bidragit till ”ett fysiskt 

betvingande av offrets rörelsefrihet”.39 Vidare framhölls i 2001 års sexualbrottsutredning att 

det sätt på vilket offret vanligen agerar vid våldtäkter innebär att det uppställda kravet på 

tvång ibland i större utsträckning inte uppfylls.40  

 

Tvånget kom därmed att motsvara det tvång som föreskrivs enligt 4:4 BrB om olaga tvång. 

Detta visar även på den syn som börjat växa fram avseende brottsoffers agerande i sådana 

situationer, dvs. att offret på grund av våldet eller hotet vanligen inte vågar göra motstånd. En 

översyn gjordes även av det våld och hot som krävdes enligt lagen. Det våld som i 

fortsättningen skulle godtas kunde avse att en person genom att knuffa eller hålla fast offret 

tilltvingar sig det sexuella umgänget. I linje med detta ändrades även graden av hot i det 

avseendet att det t.ex. räcker med hot om att göra sönder offrets ägodelar om denne inte 

genomför en sexuell handling. Ändringen avsåg även att hotet inte längre behövde komma till 

uttryck genom ord utan ett hotfullt agerande skulle vara tillräckligt för att uppfylla rekvisitet 

här.41  

 

Vidare innebar reformen att de mer allvarliga sexuella utnyttjandena som tidigare reglerats i 

6:3 BrB skulle övergå till att omfattas av regleringen för våldtäktsbrottet i 6:1 BrB. De fall 
                                                
36 Sutorius, 2014, s. 92 och 127. 
37 Prop. 2004/05:45 s. 21. Se även prop. 1983/84:105 s. 67. 
38 Prop. 1983/84:105 s. 18. 
39 Ett av rättsfallen som bidragit till denna förändring är NJA 1988 s. 40. Se mer om detta ovan under avsnitt 2.2. 
40 SOU 2001:14 s. 124. 
41 Prop. 2004/05:45 s. 44-45 och 134. 



 18 

som avsågs här var de situationer där målsäganden befunnit sig i ett ”hjälplöst tillstånd” på 

grund av t.ex. berusning eller sömn och därefter blivit sexuellt utnyttjad. Det ansågs att 

eftersom målsäganden i dessa situationer inte kan freda sig mot gärningspersonen på grund av 

sitt tillstånd, var detta att se som en sådan kränkning av den personliga integriteten 

motsvarande den som uppstår vid en våldtäkt.42 Slutligen poängterades att våldtäktsbrottet, 

liksom gällande reglering, endast skulle omfatta de mest allvarliga sexuella kränkningarna.43 

 

Vid 2005 års reform var frågan om en samtyckeslagstiftning på tal. Resonemangen som 

framfördes här var i linje med vad som framhållits vid 2001 års sexualbrottsutredning, där ett 

införande av en sådan lagstiftning inte bedömdes fördelaktig.44 Först och främst påpekade 

regeringen att utvecklingen på området gått mot att samtyckesfrågan börjat beaktas som en 

grundläggande fråga vid bedömningen av våldtäkter. Framförallt har detta blivit aktuellt i 

bedömningen av brottet då ett samtycke inte ansetts föreligga när det förekommit våld eller 

hot i samband med handlingen. Det fokus som även lagts på själva kränkningen av brottet 

talade även för ett införande av ett samtyckesrekvisit. De personer som under starka 

påtryckningar och övertalning från en annan person gått med på att genomföra en sexuell 

handling framhölls vidare kunna skyddas genom en sådan reglering.45 Trots detta fann man 

ett antal argument som talade mot ett införande av en samtyckeslagstiftning.  

 

Det första som påtalats var att för stort fokus läggs på offret som en följd av en sådan 

lagstiftning. Ett sådant fokus skulle främst komma i fråga då ett tyst samtycke görs gällande 

av gärningspersonen. I dessa fall är det utredningsmässigt av vikt att klargöra hur offret agerat 

och betett sig vid den aktuella gärningen. Huvudfrågan blir därmed med en sådan lagstiftning, 

på vilket sätt offret påtalat eller markerat att denne inte samtyckt till den sexuella handlingen. 

Här vändes även blicken mot lagstiftningen i England som innehåller en samtyckesreglering 

beträffande sexualbrott. I regleringen framgår att “[A] man commits rape if (a) he has 

unlawful sexual intercourse with a woman who at the time of intercourse does not consent to 

it; and (b) at that time he knows that she does not consent to the intercourse or is reckless as 

to whether she consents to it.”46. Regeringen utredde statistiken över anmälningar och åtal 

som kommit i fråga i England och drog slutsatsen att denna inte skiljer sig i större mån från 

                                                
42 Prop. 2004/05:45 s. 48-50 och 136. 
43 Prop. 2004/05:45 s. 44. 
44 SOU 2001:14 s. 127-138. 
45 Prop. 2004/05:45 s. 37, SOU 2016:60 s. 112. 
46 Sexual Offences (Amendment) Act 1976 Section 1(1). 
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den i Sverige. Vidare framlades att en sådan reglering inte förekommer eller tillämpas av de 

andra nordiska länderna, vilket därmed talade mot ett införande av detsamma i Sverige. 

Regeringen fann därmed att en sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke inte var 

önskvärd.47 

 

Det som är intressant här är att det i förarbetena föreskrivs att det inte krävs att offret har gjort 

motstånd för att straffansvar ska komma i fråga.48 Dock har målsäganden i praxis vid ett 

flertal tillfällen ifrågasatts för att inte ha gjort motstånd.49 Frågan om motstånd kom även i 

fråga i Bulgariendomen50, vilken behandlades vid reformen. I domen var det fråga om en 14-

årig flicka som uppgett att hon blivit våldtagen av två män. Förundersökningen lades ned på 

den grunden att det inte kunde påvisas att det varit fråga om våld eller hot i samband med den 

sexuella handlingen. Vidare kunde inte styrkas att målsäganden gjort fysiskt motstånd eller 

tillkallat hjälp i samband med händelsen. Målsäganden har vid det aktuella tillfället hamnat i 

tillståndet ”frozen fright”51 och därmed inte haft kraft att göra motstånd eller ropa på hjälp. De 

rekvisit som uppställdes i den inhemska lagen för att en våldtäkt skulle anses vara för handen 

var att gärningspersonen vidtagit våld eller hot i samband med den sexuella handlingen samt 

att målsäganden gjort motstånd för att värja sig mot gärningspersonen.  

 

Flickan vände sig till Europadomstolen och uppgav att det bulgariska rättsystemet inte 

utgjorde ett tillräckligt effektivt skydd beträffande våldtäktsbrott. Som skäl för detta var att 

det bulgariska rättsystemet krävde att offret gjort fysiskt motstånd för att ett brott skulle anses 

begånget. Till styrkande av talan åberopades artikel 3 och 8 i EKMR. Av artikel 3 följer att en 

person inte ska behöva utsättas för omänsklig och förnedrande behandling medan artikel 8 

innebär att var och en har rätt att bestämma över sitt egna privat- och familjeliv och att få 

denna rätt respekterad av andra. Artikel 8 medför att olika tolkningar kan göras av detsamma 

och olika slutsatser kan dras av medlemsstaternas skyldigheter som följer av denna. Av 

artikeln följer dock en positiv skyldighet, vilket innebär ett krav för medlemsstaterna att 

upprätta en lagstiftning som skyddar brottsoffers privat- och familjeliv samt att lagföra dem 

                                                
47 Prop. 2004/05:45 s. 37-38. 
48 Prop. 2004/05:45 s. 35 och 135. 
49 Sutorius, 2014, s. 125. Se även bl.a. NJA 1988 s. 40 där domstolen framhöll att fysiskt motstånd inte krävs 

men där målsäganden ändå blev ifrågasatt för att inte ha gjort mer motstånd. 
50 M.C. mot Bulgarien (39272/98) dom meddelad den 4 december 2003. 
51 Begreppet innebär ett tillstånd som ett offer av brott kan hamna i vid utförandet av gärningen, även kallat 

”traumatic psychological infantilism syndrome”. Tillståndet innebär att offret på grund av rädsla blir 
paralyserad och förhåller sig passiv samt underkastar sig gärningen. Detta framgår bl.a. av Hovrätten för 
Västra Sverige dom 2014-11-04, mål B 4147-14. 
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som bryter mot artikeln.52 Vilka brottsoffer kan då skyddas av artikel 8? Vissa brottsoffer 

erhåller ett mer omfattande skydd än andra enligt artikeln, t.ex. barn samt offer för 

sexualbrott.53 Ett sexualbrott gentemot en person anses här utgöra en avsevärd kränkning av 

den personliga integriteten vid beaktande av artikeln. Med privatliv avses nämligen både den 

fysiska och psykiska integriteten samt även en persons sexuella integritet.54 Detta innebär att 

artikel 8 EKMR är tillämplig på sexualbrott som begås i medlemsstaterna.  

 

Europadomstolen uttalade i punkt 166 att varje medlemsstat därmed har en positiv skyldighet 

enligt artiklarna att stifta lagar som effektivt bestraffar sexuella handlingar där samtycke inte 

förekommit samt sådana handlingar där offret inte gjort motstånd. Domstolen framhöll även 

att när det kommer till samtycke vid sexualbrott ska detta vara ett grundläggande kriterium 

beträffande sådan brottslighet. I punkt 159 i domen uttalade domstolen vidare att det följer en 

tradition avseende medlemsstaternas lagstiftningar där det för ett våldtäktsbrott uppställs krav 

på våld och hot. Här framhöll domstolen dock att det i varje fall i rättspraxis ska ske en 

bedömning av om ett samtycke har förelegat eller inte i det enskilda fallet. Slutligen skulle 

detta tolkas på så sätt att länderna har en skyldighet att kriminalisera sexuella handlingar där 

ett samtycke inte förekommit även om det inte varit fråga om något fysiskt motstånd. Detta 

för att åstadkomma ett effektivt skydd för brottsoffer vid denna typ av brottslighet. 

Medlemsstaterna ska därmed införa och tillämpa en straffrättslig ordning som tar sikte på alla 

typer av sexualbrott, vilket följer av punkt 185 i domen. Europadomstolen kom slutligen fram 

till i punkt 187 att det bulgariska rättsystemet inte utgjort ett effektivt skydd mot våldtäkter då 

den inhemska domstolen lade fokus på om offret gjort motstånd eller inte. Det ansågs därmed 

vara fråga om en kränkning av EKMR i det aktuella fallet.55  

 

Efter att regeringen granskat Bulgariendomen i samband med 2005 års reform ansågs att 

domen utgått från ett för specifikt fall avseende Bulgariens rättsystem för att några generella 

slutsatser kunde dras av detta. En annan slutsats som regeringen drog av domen var att 

Europadomstolen inte kritiserat den bulgariska lagstiftningen som sådan, avseende att det 

uppställde krav på våld och hot, utan själva tillämpningen av regleringen. Vidare menade 

regeringen att frågan om fysiskt motstånd förekommit från offrets sida saknar betydelse för 

bedömningen av om ett brott varit i fråga enligt svensk lag. Den svenska 
                                                
52 Enarsson och Naarttijärvi, 2016, s. 129-130. 
53 X och Y mot Nederländerna (8978/80) dom meddelad den 26 mars 1985. 
54 Enarsson och Naarttijärvi, 2016, s. 129. 
55 M.C. mot Bulgarien (39272/98) dom meddelad den 4 december 2003. 
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sexualbrottslagstiftningen bedömdes därmed inte stå i strid med Europadomstolens 

resonemang i Bulgariendomen och således inte heller EKMR. En förändring av den svenska 

lagbestämmelsen avseende våldtäktsbrottet till en lagstiftning som bygger på samtycke ansågs 

därmed inte påkallat med anledning av domen.56 

 

2.4 2013 års lagändring  
År 2008 tillsattes en sexualbrottsutredning med uppdrag att göra en utvärdering av lagen och 

dess tillämpning efter 2005 års reform.57 Ändringarna som gjordes i 6 kap. BrB år 2013 var 

därmed ett resultat av denna utredning. De ändringar som kom i fråga här avseende 

våldtäktsbrottet var att fler fall av de situationer som tidigare omfattats av bestämmelsen i 6:3 

BrB om sexuellt utnyttjande kom att överföras till 6:1 BrB. Begreppet ”hjälplöst tillstånd” 

som reglerats i andra stycket ersattes av ”särskilt utsatt situation”. Likaså infördes att inte bara 

samlag utan även en sexuell handling ”som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig 

med samlag” skulle omfattas av bestämmelsen. Varför man valt att utöka omfattningen av 

vilka sexuella handlingar som avses i bestämmelsen var på grund av att man ville visa på 

kränkningens art även vid andra sexuella handlingar än samlag. Bedömningen av dessa 

handlingar ska därmed avse vilken kränkning varje handling inneburit och ingen jämförelse 

mellan olika handlingar vidtas. Bestämmelsen i 6:1 BrB bedömdes efter lagändringarna 

innebära ett starkare straffrättsligt skydd samt utgöra en heltäckande reglering avseende 

våldtäkter.58 

 

Även vid 2013 års lagändring väcktes frågan om införande av en samtyckslagstiftning. 

Resonemangen kring en samtyckesreglering var här utförliga och behandlade vad som 

framkommit vid 2010 års sexualbrottsutredning. Regeringen var dock återigen av den 

uppfattningen att bestämmelsen avseende våldtäkt inte ska konstrueras med ett 

samtyckesrekvisit. Det förslag som lagts fram i 2010 års sexualbrottsutredning avseende ett 

subsidiärt brott innehållande en samtyckesreglering bedömdes därmed inte komma i fråga vid 

denna lagändring.59 Med anledning av de ändringar som föreslagits ansågs en eventuell 

samtyckesreglering inte erforderlig, majoriteten av remissinstanserna delade den bedömning 

som gjorts av regeringen i frågan. Här nämndes dock andra omständigheter än de som tagits 

upp vid 2005 års reform.  
                                                
56 Prop. 2004/05:45 s. 39-41. 
57 SOU 2010:71. 
58 Prop. 2012/13:111 s. 24-31. 
59 Prop. 2012/13:111 s. 33-34, SOU 2010:71 s. 495. 
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Ett flertal remissinstanser ansåg att ett rekvisit som bygger på bristande samtycke innebär 

vissa bevissvårigheter samt försvårar domstolarnas bedömningar avseende personernas 

avsikter vid handlingen. Det framhölls att tolkningssvårigheter kunde komma att uppstå för 

rättsväsendet vid införandet av en sådan reglering, främst avseende innebörden av ett 

samtycke och hur detta ska komma till uttryck i det enskilda fallet. Liksom vid 2005 års 

reform framhölls även det fokus som kommer att läggas på offret i större omfattning, vilket 

man i största möjliga mån vill undvika. Dock påtalades att de argument, som framkommit 

mot en samtyckesreglering inte omöjliggör ett införande av detsamma och ett flertal av 

remissinstanserna var även för ett införande av ett samtyckesrekvisit. De positiva rösterna 

anförde att en bestämmelse, som bygger på ett rekvisit om bristande samtycke innebär att det 

dras en klar gräns för vad som utgör en våldtäkt. Det innebär även att beträffande de fall där 

offret inte sagt ”nej” eller gjort motstånd, ska detta inte innebära att det förelegat ett 

samtycke. Slutligen kan en sådan reglering bidra till att fler vågar anmäla en ofrivillig sexuell 

handling som riktats mot dem.60  

 

Regeringen framhöll att utgångspunkten för konstruktionen av lagbestämmelsen avseende 

sexualbrott är ”varje individs rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt 

självbestämmande”61. Självbestämmanderätten är därmed central för bestämmelsen. Det 

innebär att det har betydelse för bedömningen om det föreligger ett samtycke eller inte vid 

frågan om ett brott begåtts. Dock betyder inte detta enligt regeringen att bestämmelsen ska 

innehålla ett samtyckesrekvisit för att tillvarata intresset av att skydda 

självbestämmanderätten. Därmed hindrar inte det att regleringen innehåller sådana rekvisit 

som, om de är uppfyllda, innebär att det inte kan anses föreligga ett samtycke från 

brottsoffrets sida. Det är även här som rättssäkerheten för första gången kommer på tal vid 

konstruktionen av lagbestämmelsen. Regeringen framhöll att det som ska vara avgörande för 

hur lagtexten ska konstrueras är vad som ska anses mest ändamålsenligt och rättssäkert för att 

syftet med regleringen ska kunna uppnås. Det framfördes dock inga fler resonemang i detta 

avseende.62 

 

                                                
60 Prop. 2012/13:111 s. 18-24. 
61 Prop. 2012/13:111 s. 19. 
62 Prop. 2012/13:111 s. 19. 
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Återigen nämndes Bulgariendomen63 då viss kritik riktats mot regeringens tidigare tolkning 

av denna.64 Tolkningen som gjorts var av den innebörden att Sverige inte har en skyldighet att 

införa ett rekvisit om bristande samtycke i regleringen om domstolarna i övrigt beaktar ett 

samtycke vid bedömningen av brottet.65 Domen har snarare setts som en uppställning av en 

standard beträffande sexualbrott än ett uttryckligt krav på viss formulering av lagtexten. 

Regeringen har även tolkat domen som att den innebär att medlemsstaterna har ett 

handlingsutrymme vid utformningen av sexualbrottslagstiftningen. Andra internationella 

åtaganden har vidare inte uppställt några krav på utformning av sexualbrottslagstiftning, 

vilket ger stöd för medlemsstaternas handlingsutrymme här.66 Detta var även i linje med vad 

som framförts vid 2010 års utredning. Dock framhölls här att även om det inte följer några 

uttryckliga krav på utformning av lagtexten enligt artikel 8 måste man vid tillämpningen av 

lagen straffa alla fall där ett samtycke inte förelegat. Detta ansågs enligt utredningen inte vara 

fallet med den gällande regleringen.67 

 

Hur en samtyckeslagstiftning skulle kunna utformas och vilka tolkningsproblem som kan 

komma att uppstå har varit centrala frågor vid regeringens bedömning av införandet av en 

eventuell samtyckeslagstiftning. Först och främst ansågs ett samtycksrekvisit kunna medföra 

problem beträffande innebörden av ett samtycke och på vilket sätt detta ska komma till 

uttryck i det enskilda fallet. Det innebär att det klart måste framgå i lagtexten vad som ska 

anses utgöra ett samtycke och hur detta ska förmedlas. Detta är även ett krav för att 

regleringen ska vara förutsebar och rättssäker.  

 

Det framhölls vidare att det finns en risk för att det uppstår svårigheter i bedömningen om ett 

samtycke förelegat eller inte i de fall det inte förekommit våld eller hot. Detta eftersom ett 

samtycke allmänt sett inte diskuteras innan genomförandet av en sexuell handling. Det 

ankommer då på domstolen att i efterhand bedöma personernas ageranden och på vilket sätt 

offret kan ha gett uttryck för sin frivillighet. Samtidigt kan det uppkomma bevissvårigheter då 

det först ska påvisas att det objektivt sett har skett ett brott och därefter styrkas att ett uppsåt 

                                                
63 M.C. mot Bulgarien (39272/98) dom meddelad den 4 december 2003. 
64 Se bl.a. Leijonhufvud, 2015, s. 53-54. 
65 Se ovan avsnitt 2.3. 
66 Prop. 2012/13:111 s. 20-21. 
67 SOU 2010 s. 204.  
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förelegat från gärningspersonens sida. Efter en samlad bedömning ansåg regeringen därmed 

att en samtyckesreglering inte skulle införas.68 

 

2.5 Sammanfattande kommentar 
Av redogörelsen ovan framgår att lagtexten i grunden har varit densamma sedan införandet av 

brottsbalken. Bestämmelsen har genomgående byggt på tvång genom våld eller hot som 

rekvisit för våldtäktsbrottet. Vissa förändringar har dock kommit i fråga genom åren. Främst 

avser ändringarna av 6:1 BrB att det kriminaliserade området har utökats genom att nya 

omständigheter införts. Grundtanken har varit att endast samlag som tilltvingats någon genom 

hot eller våld har kunnat utgöra en våldtäkt. Med tiden har man dock kommit till insikt att 

även andra handlingar, som tidigare fallit under sexuellt utnyttjande, innebär en lika stor 

kränkning av den personliga integriteten som typfallet. Detta speglar även den utveckling som 

skett i samhället och som varit den bidragande faktorn till dessa förändringar.  

 

Beträffande diskussionerna avseende införande av en samtyckeslagstiftning har dessa i 

princip varit densamma i förarbetena. Farhågorna har riktats mot att för stort fokus läggs på 

målsäganden med en sådan lagstiftning, då man måste utreda hur målsäganden gett uttryck för 

sin ovilja att deltaga. Detta är även ett av de främsta argumenten som har framförts mot ett 

införande av en samtyckeslagstiftning. Vidare har framhållits de tolkningssvårigheter som en 

sådan lagstiftning kan medföra. Detta har främst bestått i svårigheter att fastställa hur ett 

samtycke ska komma till uttryck i det enskilda fallet. Endast vid 2010 års 

sexualbrottsutredning har ansetts att ett samtyckesrekvisit varit påkallad. I detta fall 

redovisades därmed ett förslag avseende en förändring av våldtäktsparagrafen. I övrigt har 

regeringen förhållit sig mycket negativ till en sådan lagstiftning. Framförallt har ansetts att 

nackdelarna med en samtyckeslagstiftning överväger fördelarna och därmed har en 

samtyckesreglering inte ansetts erforderlig. 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Prop. 2012/13:111 s. 23-24.  
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3 Bevisning  
 
3.1 Bevisbörda 
Bevisbördan ankommer på åklagaren i brottmål. Åklagaren ska således lägga fram bevisning 

för att styrka att rekvisiten för det aktuella brottet är uppfyllda. Samtidigt ska denne 

motbevisa de påståenden som försvararen framför härvidlag.69 Beträffande våldtäktsbrottet 

ska åklagaren bevisa att målsäganden har blivit utsatt för ett samlag eller annan jämförlig 

handling. Vidare ska påvisas att det förekommit ett tvång där gärningspersonen genom våld 

eller hot framtvingat den sexuella handlingen. Slutligen har åklagaren att styrka att 

målsäganden inte velat genomföra handlingen och på vilket sätt denne gett uttryck för detta 

samt på vilket sätt gärningspersonen borde ha uppfattat det. Åklagaren har förutom 

bevisbördan även en utredningsbörda. Det innebär att åklagaren ska lägga fram utredning som 

styrker vart och ett av de omständigheter som bevisbördan avser. Om bristfällig utredning 

föreligger för att kunna styrka en av omständigheterna finns det inget skäl för domstolen att 

pröva bevisningen för de andra omständigheterna vid domstolsprocessen. 70  Med 

utredningsbördan följer även en objektivitetsplikt för åklagarens del som föreskrivs i 23:4 1 

st. RB. Av denna framgår att åklagaren eller annan förundersökningsledare även ska utreda 

och framta bevisning som är till förmån för den tilltalade.  

 

Objektivitetsplikten gäller under både förundersökningen och vid rättegångsprocessen. Vid 

förundersökningen ska alternativa händelseförlopp utredas och utifrån det som framkommit 

ska åklagaren besluta om att väcka åtal eller inte. Ett beslut om att väcka åtal anses därmed 

objektivt grundat, då åklagaren efter bedömning av allt som framkommit i ärendet ansett att 

utredningen talar för att gärningspersonen begått den aktuella gärningen. När åtal väckts 

behöver åklagaren därefter endast åberopa sådan bevisning som styrker åtalet och således är i 

överensstämmelse med gärningsbeskrivningen. Objektivitetskravet innebär dock att åklagaren 

måste ta hänsyn till nya omständigheter som uppkommer under en rättegång och som talar 

mot den tilltalades skuld. 71  Kravet innebär därmed att åklagarens uppgift inte är att 

åstadkomma en fällande dom utan snarare att bidra till en objektiv dom i det enskilda fallet.72  

  

                                                
69 Diesen, 2015, s. 122. 
70 Diesen, 2015, s. 124. 
71 SOU 2011:45 s. 16-17. 
72 Heuman och Lassen, 1952, s. 126. 
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3.2 Beviskrav 
Beviskravet i brottmål följer av 35:1 1 st. RB där det föreskrivs att ”rätten skall efter 

samvetsgrann prövning av allt, som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat”. I praxis har 

”bevisat” fått innebörden ”ställt utom rimligt tvivel” som först kom till uttryck i NJA 1980 s. 

725. Domstolen framhöll i målet att för att gärningspersonerna ska kunna dömas för att ha 

tilltvingat sig sexuellt umgänge med målsägarna krävs att skulden är ställd utom rimligt 

tvivel. Även om målsägarnas berättelser inte kunde anses orimliga förelåg det visst tvivel om 

händelseförloppet. Därmed ansågs det inte vara ställt utom rimligt tvivel att 

gärningspersonerna begått de påstådda gärningarna.  

 

Justitierådet Torgny Gregow har skrivit en artikel som kommit att ligga till grund för 

bedömningen av beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”. Gregow uttalar i artikeln att det 

”praktiskt sett ska framstå som uteslutet att den åtalade är oskyldig” för att en fällande dom 

ska komma i fråga. Detta innebär att åtalet ska ogillas om det är fråga om minsta lilla tvivel 

om den tilltalades skuld.73 För att domstolen ska komma fram till att det är uteslutet att den 

tilltalade är oskyldig måste alla andra alternativa händelseförlopp kunna elimineras vid 

bedömningen av skuldfrågan. Här ska domstolen i princip pröva alla tänkbara 

händelseförlopp och med bevisningen i ryggen kunna stryka ett efter ett tills det står klart att 

gärningspersonen har begått den aktuella gärningen.74 Vanligen är det försvararen som lägger 

fram ett alternativt händelseförlopp gentemot det som åklagaren lagt fram. Rätten har därmed 

att pröva om försvararens påstådda händelseförlopp ska anses rimligt och att det föreligger 

omständigheter som talar för detta.75 Om rätten finner att det inte är framlagt något stöd för de 

alternativa händelseförloppen ska brottet anses vara ”ställt utom rimligt tvivel”.  

 

I NJA 1980 s. 725 var den alternativa hypotesen som domstolen hade att ta ställning till, om 

målsägarna ljög om att samlagen inte skett frivilligt från båda parternas sida. Försvaret 

framhöll i målet att en av målsägarna skulle hamna i dålig dager om hon inte kunde ge en bra 

förklaring till sin familj om var hon befunnit sig under natten för händelsen. Detta på grund av 

att hon frivilligt följt med en okänd man till dennes lägenhet. En annan omständighet som 

domstolen beaktade var även att målsägarnas uppgifter varit knapphändiga. Det som talade 

emot trovärdigheten av uppgifterna var att målsägarna inte framfört fler detaljerade uppgifter 

                                                
73 Gregow, 1996, s. 510-511. 
74 Diesen, 2015, s. 196. 
75 Bring, 2009, s. 184. 
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till sina berättelser för att på så sätt anses som mer trovärdiga. Domstolen fann även att 

målsägarna kunde anses ha ljugit om de knapphändiga minnesbilderna de haft på grund av att 

samlagen just skett frivilligt. Domstolen kunde dock inte fastställa något motiv härför. Det 

alternativa händelseförloppet kunde inte elimineras i det aktuella fallet och därmed ansågs 

saken inte vara ställd utom rimligt tvivel. 

 

Det är ett relativt högt ställt beviskrav som uppställs i brottsmål. Anledningen till detta är att 

man i största möjliga mån vill undvika att en person blir oskyldigt dömd. Hellre fria än fälla 

är det som genomsyrar hela bevisvärderingen. Att det blir fråga om få fällande domar på 

området till följd av detta är ett pris som man är beredd att betala för att upprätthålla 

rättssäkerheten.76 Utgångspunkten i lagen är att oskyldighetsprincipen gäller, vilken innebär 

att den misstänkte får anses oskyldig till dess att motsatsen är bevisad. Av denna anledning 

har man valt att tillämpa ett högt ställt beviskrav. Detta har även lett till att åklagaren har 

bevisbördan i brottmål och således är den som ska lägga fram bevisning som visar på den 

misstänktes skuld. 

 

3.3 Stödbevisning  
Av avgöranden från HD följer att det kan anses tillräckligt att målsägandens berättelse anses 

trovärdig för att en fällande dom ska komma i fråga. Dock upprätthålls inte detta fullt ut i 

praxis då det vanligen krävs att det framförs andra omständigheter som styrker målsägandens 

utsaga. Bevisning till stöd för målsägandens utsaga kan därmed anses nödvändig när det råder 

brister i dennes berättelse och för att styrka berättelsen uppställs därmed krav på 

stödbevisning.77 Beträffande våldtäkter finns det vanligen inga vittnen som har gjort direkta 

iakttagelser att tillgå eller någon teknisk bevisning i övrigt.78 Det förekommer däremot 

vanligen bevisning som pekar ut vem gärningsmannen är och om det har varit fråga om en 

sexuell handling eller inte. Svårigheten ligger dock i att styrka att det inte förelegat ett 

samtycke i det enskilda fallet. Det är därmed vanligt att det uppstår ord mot ord situationer, 

som innebär att det krävs att det åberopas bevisning till stöd för målsägandens berättelse för 

att en fällande dom ska aktualiseras. 79  Vidare föreligger svårigheter i att få fram 

förstahandsuppgifter beträffande våldtäktsbrott, vilket gör att åklagaren får åberopa 

andrahandsinformation i större utsträckning. Eftersom det sällan förekommer åsyna vittnen, 
                                                
76 Gregow, 1996, s. 509-511. 
77 Diesen, 2015, s. 212. 
78 Se bl.a. domstolens uttalanden i NJA 2009 s. 447 I. 
79 Sutorius, 2014, s. 70. 
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som iakttagit händelseförloppet, är man tvungen att åberopa vittnen som fått sina uppgifter 

berättade för sig i efterhand.80  

 

Begreppet stödbevisning myntades genom domen NJA 2005 s. 712. HD ansåg här att det inte 

förekom någon stödbevisning i linje med målsägandens berättelse. Det framkom i målet att 

målsäganden berättat för sin väninna att hon inte fick vara ifred sexuellt. Detta har väninnan 

även berättat i sitt vittnesmål. Vittnesmålet gav dock inte för handen att det i samtalen mellan 

målsäganden och väninnan framkommit uppgifter som tyder på att målsäganden har blivit 

utsatt för ett brott. Till stöd för åklagarens gärningspåstående förelåg därmed endast 

målsägandens egen berättelse om de våldtäkter hon blivit utsatt för och ingen stödbevisning 

härför ansågs föreligga. Domstolen ogillade därmed åtalet i denna del. I målet hänvisar 

domstolen även till NJA 1991 s. 83. I detta mål var det fråga om att målsäganden blivit utsatt 

för ett flertal våldtäkter. Ingen teknisk bevisning förelåg och det förekom inte några 

vittnesiakttagelser. Dock hade målsäganden berättat för sin mor och syster om vad hon blivit 

utsatt för. Målet ledde till en fällande dom på grund av den stödbevisning som åberopats i 

form av vittnesutsagor innehållande uppgifter som vittnena fått berättade för sig. 

 

Med stödbevisning avses den bevisning som åberopas av åklagaren. Försvararens bevisning 

ses därmed som regel inte som stödbevisning i detta avseende. Stödbevisningen avser därmed 

den bevisning som läggs fram till stöd för målsägandens egna uppgifter.81 Det finns således 

två olika typer av bevisstöd, samverkande stöd och tillförlitlighetsstöd. Med samverkande 

stöd avses att mer än ett bevisfaktum som stödjer bevistemat åberopas. Bevisfakta utgör den 

bevisning som framförs för att bevisa eller motbevisa bevistemat. Det kan här vara fråga om 

ett åsyna vittne eller teknisk bevisning såsom blodspår eller sperma på brottsplatsen som 

matchar med utpekad gärningsperson. Det avser stöd som pekar mot själva gärningen som 

sådan samt har en direkt koppling till bevistemat. Bevistemat är här vanligen att ”X har 

våldtagit Y”. Bevisfaktumen ska därmed oberoende av varandra styrka att X har begått en 

våldtäkt mot Y eller således visa på att gärningspåståendet inte stämmer.82  

 

Den andra typen av stödbevisning utgörs av tillförlitlighetsstöd som till skillnad mot 

samverkande stöd riktar sig mot ett bevisfaktum. Här är det istället fråga om att flera 

                                                
80 Lainpelto, 2012, s. 209. 
81 Lainpelto, 2012, s. 174 och 184. 
82 Lainpelto, 2012, s. 200 och 194. 
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omständigheter är beroende av varandra och bedömningen av en omständighet påverkar 

således detsamma av en annan. Det blir fråga om ett hjälpfaktum som ger stöd åt ett 

bevisfaktum som i sin tur kan kopplas till bevistemat. Hjälpfaktumet kan här utgöras av att Y 

tidigare anmält X för en våldtäkt. Denna omständighet kan inte kopplas till den senast 

begångna våldtäkten men kan styrka det bevisfaktum som föreligger i målet. Även 

hörsägensvittnens utsagor som bygger på vad målsäganden har berättat för vittnen kan ses 

som ett hjälpfaktum. Vittnesutsagan kan inte i sig styrka att brottet har begåtts men 

tillsammans med andra omständigheter kan det styrka den begångna gärningen.83 

 

Katrin Lainpelto har i sin avhandling avseende stödbevisning uppställt exempel på 

stödbevisning som framkommit efter observationer av ett flertal domar. Vad gäller muntlig 

bevisning är det främst fyra typer av stödbevisning som observerats. Den första består av 

återgivande där målsäganden berättat för ett vittne om det som denne blivit utsatt för 

(hörsägensvittne). Den andra avser återgivande där vittnet i samband därmed gör iakttagelser 

av målsägandens sinnesstämning. Slutligen innebär den tredje typen att vittnet i efterhand 

gjort observationer av målsäganden där denne påvisar en förändring i sin personlighet och 

hälsa efter att händelsen inträffat. Utöver dessa ses även vittnens direkta iakttagelser av 

övergreppet som stödbevisning.84  

 

Beträffande den skriftliga bevisningen är det flera dokument som kan komma att betraktas 

som stödbevisning. Exempel på detta är rättsintyg, journalutdrag, undersökningsprotokoll, 

fotografier, beslagsprotokoll, promemorior och dagboksanteckningar gjorda av målsäganden. 

Det kan här vara fråga om fotografier som är tagna på målsägandens skador som uppkommit i 

samband med händelsen och journalanteckningar från läkarundersökning av målsäganden. 

Vidare kan ett beslagsprotokoll avseende beslagtagen mobiltelefon och där det av 

undersökningen av denna framkommer sms-konversationer mellan målsäganden och 

gärningspersonen utgöra bevisstöd. Den tekniska bevisningen som erhålls på en brottsplats 

ses även som stödbevisning här.85 

 

De slutsatser som Katrin Lainpelto drar av de rättsfall hon studerat är att det inte finns en klar 

definition av begreppet stödbevisning utan domstolarna gör olika bedömningar och namnger 

                                                
83 Lainpelto, 2012, s. 197, 200-201 och 209. 
84 Lainpelto, 2012, s. 174-176. 
85 Lainpelto, 2012, s. 180-181. 
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viss bevisning som stödbevisning och annan inte. Det är även fråga om att domstolarna sällan 

värderar den stödbevisningen som förekommer i målet utan istället nöjer sig med att framhåll 

att sådan föreligger eller inte.86 Det går därmed inte att erhålla några klara svar på detta 

område utan endast vägledning vid bedömningen av bevisningen i brottmål. Genom en 

ordning med stödbevisning finns dock en risk för att målsägandens beteende kan komma att 

bli schablonartat. Som stödbevisning ses som nämnts ovan en persons iakttagelser av 

målsägandens beteende efter en händelse.87 Om målsäganden varit ledsen och upprörd kan det 

styrka målsägandens berättelse i efterhand. Detta riskerar dock att bidra till en ordning där 

offret förväntas bete sig på ett visst sätt efter att denne utsatts för en våldtäkt. Därmed kan 

omständigheter såsom att målsäganden gör sin anmälan en lång tid efter övergreppet samt inte 

gråter eller visar oro efter en sådan händelse utgöra negativa hjälpfakta. Konstruktionen av 

stödbevisning kan därmed i vissa situationer komma att ställas emot målsägandens 

berättelse.88 Vidare innebär stödbevisningsmetodiken vissa problem för domstolarna som har 

kommit att ställa höga krav på den bevisning som föreligger i målet. Det innebär att det blir 

fråga om fler friande än fällande domar på detta område.89 

 

3.4 Skillnad på olika typer av våldtäkter 
Som tidigare nämnts är den största svårigheten med våldtäkter att bevisa att handlingen har 

varit mot målsägandens vilja och att en person genom tvång förmått målsäganden att tåla den 

sexuella handlingen. Bevissvårigheterna grundar sig huvudsakligen på om handlingen skett 

frivilligt eller inte och detta blir ytterst påtagligt när två olika typer av våldtäkter granskas. 

När det gäller överfallsvåldtäkter går det snabbt att dra slutsatsen att handlingen inte varit 

frivillig. Vid dessa typer av våldtäkter är det vanligt att det har förekommit våld gentemot 

målsäganden och att målsäganden även gjort motstånd mot förövaren vilket innebär att 

brottsrekvisiten får anses uppfyllda. Den största svårigheten här är dock att få tag på 

gärningspersonen som vanligen är okänd för målsäganden. Det som kan bidra till att man 

ändå får fram gärningspersonens identitet är om det förekommer vittnen, som kan peka ut 

denne och att det därefter går att knyta personen till brottet genom en DNA-undersökning. Ett 

annat sätt att finna gärningspersonen är om det efter en genital undersökning av målsäganden 

kan förekomma DNA efter gärningspersonen och att det framkommer en matchning med en 

person som tidigare finns med i DNA-registret. Detta innebär att om man väl hittar 
                                                
86 Lainpelto, 2012, s. 185. 
87 Diesen och Diesen., 2013, s. 42-43. 
88 Diesen och Diesen, 2013, s. 44-45, Sutorius, 2014, s. 122. 
89 Leijonhufvud, 2015, s. 40. 
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gärningspersonen är överfallsvåldtäkterna relativt lättutredda samt sannolikheten för åtal 

stor.90 

 

När det istället är fråga om relationsvåldtäkter samt andra typer av våldtäkter bygger 

svårigheten i bevisningen på att visa huruvida den sexuella handlingen har framtvingats eller 

skett frivilligt. Det råder vanligen inga svårigheter att konstatera att ett samlag eller jämförligt 

har genomförts och vem gärningspersonen är utan svårigheten ligger i själva frivilligheten.91 

Här förekommer vanligen inte några vittnen som gjort direkta iakttagelser av händelsen.92 

Teknisk bevisning som tyder på att det varit fråga om ett sexuellt umgänge mellan personerna 

är inte till större hjälp här då det inom en relation kan förekomma ett frekvent sexuellt 

umgänge.93 Stödbevisningen i form av vittnesutlåtanden är därmed av stor betydelse i dessa 

situationer. Det som gör det svårt här är även att det idag måste förekomma någon form av 

våld eller hot i samband med den sexuella handlingen. Den nuvarande regleringen innebär att 

det inte är tillräckligt för bestämmelsens tillämpning att målsäganden ”låter” övergreppet ske 

genom att inte gör motstånd eller säga någonting på grund av rädsla om vad som kan inträffa 

om denne går emot gärningspersonen. Det blir inte fråga om en våldtäkt här i lagens mening.  

 

Samma problematik kan även kopplas till sexuella handlingar som genomförts när 

målsäganden varit mycket berusad och inte haft kapacitet att uttrycka sin vilja eller göra 

motstånd samt när det är fråga om sådana handlingar gentemot en målsäganden som sover. I 

dessa fall är det omöjligt för målsäganden att förmedla sin motvilja till handlingen och det 

kommer att leda till att ord står mot ord beträffande frivilligheten. I linje härmed ligger även 

de fall där målsäganden först gått med på att genomföra en sexuell handling med en person 

men under genomförandet av själva handlingen ändrat åsikt.94 Sammantaget visar detta på 

den problematik som för närvarande föreligger beträffande vissa våldtäkter, dvs. att det råder 

svårigheter att bevisa om ett samtycke förelegat eller inte.  

 

 

                                                
90 Sutorius, 2014, s. 69-70. 
91 Diesen och Diesen, 2013, s. 26. 
92 Se domstolens uttalanden i bl.a. NJA 2009 s. 447 I. 
93 Diesen och Diesen, 2013, s. 27. 
94 Sutorius, 2014, s. 70-71 och 74-75. 
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3.5 Avgöranden i domstol 
Vid genomgång av ett antal våldtäktsärenden har några aspekter som är tydligt 

framkommande i målen noterats. Dessa utgörs främst av bedömningen av muntlig- och 

skriftlig bevisning samt bedömningen av om tillräcklig stödbevisning ansetts föreligga eller 

inte i de enskilda fallen. Nedan kommer en redogörelse av ett antal domar med avseende på 

dessa aspekter att göras. 

 

3.5.1 Bedömning av skriftlig bevisning 
Den skriftliga bevisningen har främst betydelse vid styrkandet av om en sexuell handling 

förekommit i det enskilda fallet. Den kan även påvisa om våld eller hot utövats med 

anledning härav. Därmed är det sällan tillräckligt för en fällande dom att målsägandens 

berättelse enbart styrks genom skriftlig bevisning. En redogörelse för utfallen i målen nedan 

kommer därmed inte ske utan bedömningen av den skriftliga bevisningen som sådan kommer 

enbart framgå härvidlag.  

 

I NJA 2015 s. 1024 bestod den skriftliga bevisningen av ett rättsintyg och ett utlåtande av 

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) 95  avseende beslag och provtagning av 

målsäganden och på brottsplatsen. Av rättsintyget har framkommit att målsäganden haft en 

skada på läppen. Målsäganden har uppgett att skadan uppkommit genom att den tilltalade bitit 

målsäganden. Det har även noterats ett fingeravtryck på målsägandens käke. Både skadan och 

fingeravtrycket har bedömts tillfogat av en annan person än målsäganden. Vid en yttre 

provtagning på målsäganden har därefter påträffats sperma som styrkt att det förekommit en 

sexuell handling i det aktuella fallet. Bevisningen har även starkt talat för att det är den 

tilltalades DNA, som anträffats vid provtagningarna. I detta fall har domstolen därmed utrett 

att det förekommit en sexuell handling och att bevisningen talat för att den tilltalade 

genomfört handlingen med målsäganden. Skadan på målsägandens käke har även gett 

indikationer på att handlingen inte varit frivillig. I linje med detta kan även skador i 

målsägandens underliv påvisa att målsäganden inte samtyckt till ett samlag. I Hovrätten för 

Västra Sverige dom 2012-03-09, mål B 1129-12 hade ett rättsintyg utfärdats där det 

framkommit att målsäganden haft skador i underlivet samt att målsäganden vid 

läkarundersökningen påtalat att hon hade betydande smärta. Detta ansåg av domstolen tyda på 

att det samlag som varit i fråga inte varit frivilligt från målsägandens sida. 

                                                
95 Motsvarande nuvarande Nationellt forensiskt centrum (NFC). 
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I Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-09-02, mål B 1924-14 bestod den skriftliga 

bevisningen av sms-konversation som framtagits vid telefonundersökning av målsägandens 

och den tilltalades mobiltelefoner. Av sms-konversationen har bl.a. framgått att målsäganden 

skickat ett sms till den tilltalade efter den aktuella händelsen. Den tilltalade har därefter frågat 

om målsäganden fortfarande var sur på denne varpå målsäganden svarat ja. Denna sms-

konversation har tagits fram från målsägandens mobiltelefon medan konversationen inte gick 

att finna i den tilltalades telefon och kan således ha raderats härifrån. Denna bevisning har 

bedömts av domstolen ge vissa indikationer på att ett ofrivilligt sexuellt umgänge kan ha varit 

i fråga.  

 

Även annan bevisning som inte direkt är kopplad till brottsplatsen och gärningen som sådan 

kan ha betydelse som skriftlig bevisning. Av samma rättsfall framgår att målsäganden uppgett 

att hon mått dåligt efter händelsen och därför börjat skära sig i sina armar och ben. Läkarvård 

har sökts på grund av detta och en dokumentation av skadorna har gjorts. Målsägandens 

uppgifter om sitt mående efter händelsen har därmed kunnat styrkas av de journalunderlag 

som åberopats. Detta visar vidare att det har hänt någonting som målsäganden upplevt som 

mycket traumatiserande och större vikt har därmed kunnat läggas vid målsägandens berättelse 

om händelsen. I målet har även framkommit att målsäganden dröjt ca 2 månader innan hon 

gjorde anmälan till polisen. Detta har bidragit till att någon tekniskt bevisning från 

brottsplatsen samt provtagningar för att påvisa en sexuell handling inte kunnat säkras. 

Beträffande teknisk bevisning från brottsplatsen eller bevisning som har erhållits vid en 

genitalundersökning av målsäganden har det därmed stor betydelse att målsäganden anmäler 

brottet i nära anslutning till händelsen. 

 
3.5.2 Bedömning av muntlig bevisning 
Enligt uttalanden i praxis följer att en trovärdig berättelse av målsäganden i kombination med 

uppgifter som gjorts gällande i domstolen såsom hur målsäganden betett sig efter den aktuella 

händelsen, kan leda till en fällande dom. Det räcker således inte endast med målsägandens 

egen berättelse men i kombination med vittnens uppgifter om t.ex. iakttagelser av 

målsägandens sinnesstämning efter händelsen, kan tillräckligt bevisning anses föreligga för 

att en fällande dom ska komma i fråga. Den muntliga bevisningen har därmed stor betydelse 

för bedömningen härvidlag. Beträffande muntlig bevisning består denna främst av 

vittnesutsagor innehållande uppgifter som erhållits från målsäganden.  
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Ett rättsfall där tillräcklig stödbevisning ansetts föreligga på grund av den muntliga 

bevisningen som åberopas är NJA 2015 s. 1024. Här bestod åtalet av att den tilltalade genom 

vidtagande av våld tilltvingat sig ett vaginalt samlag med målsäganden. Det våld som 

förekommit har inneburit att den tilltalade hållit fast målsägandens armar och därefter tagit av 

henne kläderna samt särat på målsägandens ben. Målsäganden har uppgett att hon gjort 

motstånd för att värja sig mot den tilltalade. Den tilltalade har däremot framfört att de haft 

sexuellt umgänge vid det aktuella tillfället och att det har varit frivilligt från bådas sida. Att en 

sexuell handling varit för handen kunde påvisas med hjälp av den skriftliga bevisningen.96 

Frågan att ta ställning till var därmed om handlingen varit frivillig eller inte. Målsägandens 

uppgifter har ansett trovärdiga och det har inte kunnat påvisas något motiv för att 

målsäganden skulle ha ljugit om händelsen. Målsäganden har även berättat om händelsen för 

två andra personer som noterat att målsäganden varit mycket ledsen och upprörd efter denna. 

Den muntliga bevisningen som frambringats i målet har därmed ansetts stödja målsägandens 

uppgifter. Den sammantagna bedömningen ledde därmed till att saken ansågs vara ställd utom 

rimligt tvivel och den tilltalades dömdes för våldtäkt enligt 6:1 BrB. Alla tre instanser vad 

enliga i detta avseende.  

 

Ett liknande fall som visar på betydelsen av vittnens iakttagelser av målsägandens beteende, 

efter att denne utsatts för ett påtvingad sexuell handling, är Svea hovrätts dom 2014-10-03, 

mål B 5235-14. En av åtalspunkterna i målet var våldtäkt enligt 6:1 1 st. BrB. Målsäganden 

framhöll i målet att denne genom våld och hot tvingats att genomföra analt samlag med den 

tilltalade vid ett flertal tillfällen. Detta har skett under tiden som målsäganden bott hos denne. 

Den tilltalade har bland annat slagit målsäganden i huvudet vid ett tillfälle och vid ett annat 

hotat målsäganden och dennes familj. Den tilltalade har nekat till han skulle ha haft en sexuell 

samvaro med målsäganden vid något av dessa tillfällen.  

 

I det aktuella fallet har målsäganden berättat för flera andra personer om vad denne har blivit 

utsatt för vid de olika tillfällena. Vittnesutsagorna har därmed åberopats som stöd för 

målsägandens berättelse. Vittnena har framförallt observerat ett ändrat beteende hos 

målsäganden efter varje kontakt med den tilltalade och att målsäganden varit rädd samt 

nedstämd efter dessa tillfällen. Samtidigt har målsägandens beteende ändrats till det bättre 

efter att målsäganden gjort anmälan mot den tilltalade och tagit avstånd från denne. Dessa 

                                                
96 Se ovan under avsnitt 3.5.1. 
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omständigheter talade därmed enligt tingsrätten för att målsägandens berättelse skulle anses 

styrkt och bedömde att saken vara ställd utom rimligt tvivel. Hovrätten fastställde tingsrättens 

dom avseende ansvarsfrågan och HD meddelade inte prövningstillstånd i målet.  

 

Vad gäller ett fall där målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation har domstolen 

gjort följande bedömning. I Svea hovrätts dom 2011-05-06, mål B 158-11 avsåg åtalet att den 

tilltalade, medan målsäganden sov, fört in sina fingrar i målsägandens underliv. Målsäganden 

och den tilltalade tjänstgjorde på samma regemente, där övergreppet påstås ha skett. I målet 

har främst förebringats vittnesutsagor där vittnena fått uppgifterna berättade för sig. Ingen 

teknisk bevisning eller direkta iakttagelser av vittnen fanns att tillgå. Av vittnesutsagorna har 

enligt tingsrätten inte framkommit några uppgifter som direkt stödjer målsägandens uppgifter. 

Till två av vittnena har målsäganden sagt att den tilltalade tagit målsäganden innanför dennes 

trosor. Målsäganden har här inte uttryckligen uppgett att den tilltalade fört in sina fingrar i 

henne utan har framfört detta i ett polisförhör senare. Det andra vittnet har talat med den 

tilltalade efter händelsen, som sagt att han råkat slå till målsäganden och därigenom träffat 

denne i underlivet. Vittnet är dock osäker på om den tilltalade i efterhand sagt i eller på 

underlivet. Den tilltalade har även uppgett att om det skulle ha inträffat någonting är det i så 

fall enligt det förlopp som uppgetts för vittnet. Tingsrätten ansåg dock att detta därmed inte 

kunde läggas till grund för att styrka åklagarens gärningsbeskrivning. Sammantaget förelåg 

enligt tingsrättens mening inte tillräckligt stöd för målsägandens berättelse och ogillade därför 

åtalet.  

 

I hovrätten gjordes till skillnad från i tingsrätten en annan bedömning. Målsäganden ansågs 

här ha redogjort för en trovärdig berättelse som inte ändrats i betydande avseende under 

utredningen och processen. Likaså att målsäganden har berättat om händelsen för två andra 

personer på samma regemente har gett stöd för vad målsäganden uppgett om 

händelseförloppet. Anledningen till att målsäganden inte uttryckligen sagt till vittnena att den 

tilltalade fört in sina fingrar i hennes underliv var på grund av att vidare frågor inte ställts till 

henne om detta. Mer ingående frågor har istället ställts senare i ett polisförhör. Hovrätten 

gjorde därmed den bedömningen att det förelåg tillräcklig stödbevisning i form av 

vittnesutsagor som kunde läggas till grund för målsägandens berättelse. Det ansågs därmed 

påvisat att den tilltalade begått den aktuella gärningen. Hovrätten ändrade därmed tingsrättens 

dom i linje med detta. 
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Av Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-09-02, mål B 1924-14 följer att 

målsäganden varit mycket berusad av både alkohol och narkotika vid själva övergreppet. Hos 

den tilltalade har enligt målsägandens berättelse konsumerats en mängd alkohol samt brukats 

narkotika. Den tilltalade har däremot uppgett att det inte förekommit någon narkotika. Det 

som målsäganden berättat här har dock kunnat styrkas av uppgifter lämnade av målsägandens 

väninna, som varit närvarande under kvällen. Denne har befunnit sig tillsammans med 

målsäganden hos den tilltalade under kvällen men sov således under själva övergreppet. 

Målsäganden har därefter senare lagt sig i samma säng som den tilltalade. Vad som därefter 

inträffat föreligger två olika redogörelser för. Målsäganden har uppgett att den tilltalade frågat 

om de skulle ha samlag varpå målsäganden sagt nej. Den tilltalade har då fört in sina fingrar i 

målsägandens underliv. Målsäganden har vid detta tillfälle fortsatt att påtala att hon inte vill 

och försökt putta bort den tilltalade men har på grund av sin berusning känt sig bortdomnad. 

Målsäganden har även senare vaknat upp av att den tilltalade fullbordat ett samlag med henne. 

Den tilltalade har dock uppgett att de inte genomfört någon sexuell handling med varandra 

utan att det endast förekommit viss sexuell beröring från målsägandens sida som den tilltalade 

motsatt sig. Då anmälan gjorts några månader efter händelsen har teknisk bevisning inte 

kunnat framtas, som möjligtvis kunnat påvisa att ett samlag varit för handen. Den bevisning 

som åberopas av åklagaren i målet har därmed i huvudsak bestått av muntlig bevisning. 

 

Tingsrätten har ansett att målsägandens berättelse varit trovärdig men samtidigt framhållit att 

den tilltalades berättelse inte varit helt osannolik. Frågan har därmed bestått i om det funnits 

ytterligare stöd för målsägandens berättelse. Den bevisning som åklagaren lagt fram till 

styrkande av målsägandens uppgifter har utgjorts av vittnesförhör. Målsägandens moder har 

uppgett att målsäganden, när denne kommit hem efter besöket hos den tilltalade, inte betett 

sig som vanligt och gått mycket bredbent. Målsäganden har därefter berättat om att hon blivit 

våldtagen för en annan person som meddelat föräldrarna om detta. Målsäganden har dock inte 

uppgett några fler uppgifter mer än att hon har blivit våldtagen. Hon har även berättat om 

händelsen för sin väninna som befunnit sig på platsen vid det aktuella tillfället. Ytterligare en 

person har noterat att när målsäganden tittat på en film tillsammans med denne, där det 

förekommit en våldtäkt, har målsäganden börjat må dåligt och inte kunnat se klart filmen. 

Flera av vittnena har även uppmärksammat att målsäganden inte visat samma glädje som 

tidigare utan att målsägandens beteende väsentligt ändrats efter händelsen. Tingsrätten 
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bedömde att åklagarens gärningsbeskrivning ansågs styrkt med beaktande av den bevisning 

som förebringats i målet. Hovrätten ansåg dock att tillräcklig stödbevisning inte förelegat.97 

 

3.5.3 Bristfällig stödbevisning 
Domstolen har i vissa fall bedömt att tillräcklig stödbevisning inte åberopats i målet för att 

saken ska anses vara ställd utom rimligt tvivel. Detta var fallet i NJA 2009 I och II. I det 

första målet vara frågan om en våldtäkt begåtts enligt 6:1 BrB. Målsäganden hade i det 

aktuella fallet följt med den tilltalade till dennes väns lägenhet. Målsäganden och den 

tilltalade kände inte varandra sedan innan utan träffades för första gången vid det aktuella 

tillfället. Båda har uppgett olika uppgifter om varför målsäganden följt med den tilltalade till 

lägenheten. Målsäganden har uttalat att denne endast följt med för att därefter få skjuts hem. 

Den tilltalade har dock uppgett att målsäganden följt med på efterfest hos vännen. 

Målsäganden har i målet framfört att den tilltalade, när de befunnit sig i lägenheten, tagit fram 

en kniv och riktat den mot målsägandens hals. Den tilltalade har därefter beordrat 

målsäganden att ta av sig sina kläder. När målsäganden vägrade tryckte den tilltalade kniven 

hårdare mot hennes hals. Målsäganden blev därefter tvingad att genomföra ett oralt och 

vaginalt samlag. Ett analt samlag har därefter genomförts på ett annat ställe i lägenheten. Det 

är ostridigt i målet att de sexuella handlingarna förekommit. Det som skiljer sig i berättelserna 

är dock avseende om samlagen varit frivilliga. Medan målsäganden uppgett att hon tvingats 

genomföra dessa har den tilltalade däremot påtalat att målsäganden frivilligt deltagit. Den 

tilltalade har även framhållit att målsäganden redan på vägen till lägenheten fått uppfattningen 

om att den tilltalade ville ha samlag med målsäganden.  

 

Till stöd för målsägandens berättelse åberopade åklagaren målsägandens samtal till 112, ett 

brottsplatsundersökningsprotokoll och ett rättsintyg. Vid bedömningen av målsägandens 

berättelse framhölls att det inte förelåg något rimligt motiv för målsäganden att ljuga om 

händelsen och bedömdes i övrigt vara trovärdig av tingsrätten. Av samtalet till 112 har 

framgått att målsäganden varit rädd, vilket även den polis som senare under dagen hållit ett 

förhör med målsäganden uppgett. Det rättsmedicinska utlåtandet i rättsintyget visade inte på 

förekomst av synliga skador på målsäganden. Målsäganden har dock framfört att det ömmat i 

hårbotten och att hon haft smärta i analöppningen vilket styrkt målsägandens uppgifter om 

själva händelseförloppet. Tingsrättens slutsats av detta blev att det rättsmedicinska utlåtandet 

                                                
97 Se mer om målet nedan under avsnitt 3.5.3. 
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gav stöd åt målsägandens berättelse. Ett vittnesförhör med vännen som befunnit sig i 

lägenheten vid tillfället för händelsen har åberopats som stöd för den tilltalades talan. 

Vännens uppgifter har i huvudsak varit i linje med vad den tilltalade framfört i målet. Dock 

har denne inte gjort några iakttagelser av själva händelsen. På grund av vänskapen till den 

tilltalade har betydande vikt inte kunnat läggas vid dennes utsaga. Vidare har inget DNA från 

målsäganden eller den tilltalade kunnat påvisas på den kniv som målsäganden uppgett att den 

tilltalade hotat målsäganden med. Med beaktande av det som framkommit i målet kom 

tingsrätten och hovrätten dock fram till att målsägandens berättelse varit trovärdig och således 

motbevisat den tilltalades uppgifter.  

 

HD gjorde dock en annan bedömning än vad de lägre instanserna gjort. Främst ansåg 

domstolen att det rådde visst tvivel avseende knivhotet. Uppgifterna som målsäganden lämnat 

stämde inte överens med händelseförloppet i övrigt. Dock vidhöll domstolen som tidigare 

instanserna framhållit att målsägandens sinnesstämning vid samtalet till 112 samt vid förhöret 

med polisen gett stöd för målsägandens uppgifter. Domstolen framhöll dock att det inte 

förelegat några andra uppgifter i målet, som ansetts stödja målsägandens påstående om att den 

tilltalade hotat målsäganden med kniv. Detta då varken målsägandens eller den tilltalades 

DNA anträffats på kniven samt att inga skador observerats på målsäganden. HD gjorde 

därmed den bedömningen att det inte var ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade begått den 

aktuella gärningen. 

 

I NJA 2009 s. 497 II åtalades den tilltalade för att ha tilltvingat sig samlag med målsäganden 

genom att lägga sin vikt över denne. Målsäganden och den tilltalade var bekanta och 

övergreppet ska ha skett i den tilltalades bostad. I målet har framgått att målsäganden varit på 

besök hos den tilltalade för att plugga. Båda parterna har uppgett att det varit fråga om ett 

samlag vid målsägandens vistelse hos den tilltalade. Målsäganden har uppgett att det varit 

fråga om ett påtvingat samlag menar den tilltalades ansett att det varit frivilligt. Målsäganden 

har berättat att den tilltalade innan händelsen varit mycket närgången varpå målsägandens vid 

ett flertal tillfälle sagt ifrån. Den tilltalade har dock påtalat att målsäganden börjat kela med 

denne innan och att detta sedan lett till själva samlaget. Då ett genomfört samlag har kunnat 

konstateras genom ett rättsintyg och parternas utsagor, blev en utredning av frivilligheten 

aktuell. 
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Målsägandens berättelse har bedömts mer trovärdig än den tilltalades. Ytterligare 

stödbevisning till stöd för målsägandens berättelse krävs dock. Målsägandens föräldrar har 

iakttagit att målsäganden varit upprörd när denne kommit hem från besöket hos den tilltalade. 

Efter att målsäganden berättat om händelsen har föräldrarna förstått att beteendet berott på 

den aktuella händelsen. Målsäganden har även ringt sin vän och berättat om vad som hänt. 

Tingsrätten och hovrätten dömde den tilltalades för våldtäkt medan HD ansåg att det förelåg 

bristfällig stödbevisning i målet. 

 

Av Göta hovrätts dom 2011-09-26, mål B 2057-11 framgår att en polisman stod åtalad för 

bl.a. våldtäkt mot sin fru. Tingsrätten dömde mannen för brottet medan hovrätten ändrade 

domslutet. Målsäganden uppgav i sin berättelse att hennes man vid ett tillfälle när de låg i 

sängen lagt sig över henne och hållit fast hennes händer samt därefter tilltvingat sig ett 

samlag. Målsäganden har tydligt uppgett för den tilltalade att hon inte ville deltaga i den 

sexuella handlingen. Den tilltalade har dock förnekat att det har varit fråga om våld vid något 

tillfälle i den sexuella samvaron. Målsäganden har lämnat vissa osammanhängande uppgifter 

och även ändrat sig i frågan om när övergreppet skulle ha ägt rum. Den skriftliga bevisningen 

som lagts fram till styrkande av åtalet var en chattkonversation mellan målsäganden och en 

vän till denne. I konversationen berättar målsäganden att hon blivit utsatt för ett sexuellt 

övergrepp av den tilltalade men inga uppgifter om tidpunkten eller tillvägagångsättet för 

denna händelse har lämnats. Målsäganden har även berättat om händelsen för ett antal andra 

personer men har inte heller här lämnat några fler ingående uppgifter om detsamma. Den 

slutsats som hovrätten drog av detta var att det är möjligt att målsäganden blivit utsatt för ett 

sexuellt övergrepp, dock har bevisningen ansetts knapphändig vilket lett till att målsägandens 

uppgifter inte kunnat styrkas. Då tillräcklig stödbevisning inte förelåg ogillade hovrätten 

åtalspunkten avseende våldtäkten. 

 

Beträffande bedömningen av alternativa händelseförlopp har försvararen i Hovrätten över 

Skåne och Blekinge dom 2014-09-02, mål B 1924-14 framfört som alternativt 

händelseförlopp att målsäganden varit förtjust i den tilltalade och själv gjort sexuella 

närmanden vid det aktuella tillfället.98 Tingsrätten bedömde att det ansetts styrkt att det 

sexuella umgänget inte varit frivilligt från målsägandens sida. Till stöd för målsäganden 

utsaga åberopades, som nämnts ovan, främst vittnesutsagor innehållande uppgifter som 

                                                
98 Se mer om målet ovan i avsnitt 3.5.2. 
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vittnena erhållit från målsäganden samt uppgifter om målsägandens sinnesstämning. 

Omständigheten att målsäganden varit berusad vid det aktuella tillfället och att dennes 

minnesbilder av den anledningen kunnat vara felaktiga lades ingen vikt vid hos tingsrätten. 

Hovrätten ansåg till skillnad från tingsrättens bedömning att eftersom målsäganden varit 

mycket berusad och känt sig avdomnad vid tillfället för händelsen kan dennes 

verklighetsuppfattning ha varit missvisande. Domstolen gjorde därmed bedömningen att det 

förelåg betydande tvivel för att händelsen gått till på det sätt som åklagaren redogjort för i sin 

gärningsbeskrivning. Vidare framhöll domstolen att ”fastmera skulle det förhållandet att 

målsäganden lagt sig bredvid den tilltalade i dennes säng kunna grunda ett antagande att 

målsäganden inte varit ointresserad av intim kontakt med den tilltalade”. Med anledning av 

detta ogillade hovrätten åtalet.  

 

3.6 Sammanfattande kommentar 
Rättsfallen visar på svårigheten i bedömningen av våldtäkter samt vilken bevisning som kan 

styrka vad. Med hjälp av skriftlig bevisning kan påvisas att ett samlag genomförts och att en 

sexuell handling således förelegat. Vidare kan med hjälp av sådan bevisning styrkas vem 

samlaget genomförts med. I de festa av fallen som behandlats ovan har den tilltalade dock 

förnekat brott men medgett att en sexuell handling varit för handen. Det förekommer därmed 

fall där den tilltalade medger att det varit fråga om ett sexuellt umgänge mellan denne och 

målsäganden men samtidigt påpekat att detta har skett frivilligt. Detta innebär att den tekniska 

bevisningen tillsammans med den tilltalades utlåtande kan påvisa att samlag eller liknande 

handling har förekommit men visar i övrigt inte på frivilligheten i detta. Den skriftliga 

bevisningen kan dock utöver att visa på att det varit fråga om en sexuell handling påvisa att 

det förekommit våld vid den aktuella händelsen. Tecken på våld kan tillsammans med 

uppgifter om den genomförda sexuella handlingen tala för att detta inte varit frivilligt. Dock 

när det endast är fråga om att gärningspersonen lagt sin vikt över målsäganden eller hotat 

denne förekommer det vanligen ingen skriftlig bevisning som kan åberopas för att styrka 

ofrivilligheten i handlingen.  

 

Den bevisning som kan läggas till grund för utredningen av frivilligheten är istället den 

muntliga bevisningen bestående av vittnesutsagor. Beträffande vittnesutsagorna krävs för att 

dessa ska utgöra ett tillräckligt stöd för målsägandens berättelse att de innehåller detaljer om 

själva händelseförloppet och således inte endast att målsäganden utsatts för en våldtäkt. I 

några fall har målsäganden uttalat till vittnena att denne har blivit utsatt för en våldtäkt utan 
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att gå in på när detta har skett och på vilket sätt det har genomförts. Det som är av vikt vid 

styrkandet av målsägandens berättelse är även vittnens iakttagelser av målsägandens 

sinnesstämning efter brottet. Ett ändrat beteende hos målsäganden efter att denne utsattas för 

en våldtäkt anses i viss mån påvisa att den sexuella handlingen inte varit frivillig.  

 

En slutsats som även kan dras av de fall som studerats ovan och som är i linje med vad Katrin 

Lainpelto redogjort för i sin studie är att domstolarna sällan värderar eller går in närmare på 

den stödbevisning som föreligger i målet.99 Det är snarare vanligt att de endast noterar att det 

inte föreligger tillräckligt stöd för målsägandens berättelse eller motsatt att det gör detta. 

Domstolarna redogör vanligen för vilken bevisning som föreligger i målet och gör sedan en 

bedömning av trovärdigheten och tillförlitligheten av målsägandens och den tilltalades 

berättelser. Därefter gör domstolarna en samlad bedömning av vad som redogjorts för i målet. 

I den sammantagna bedömningen görs endast en notering huruvida det föreligger stöd för 

målsägandens berättelse vilket bidrar till att saken kan anses vara ställd utom rimligt tvivel 

eller inte. Dock kan man vid en jämförelse av de olika rättsfallen i viss mån erhålla en 

förståelse för när en vittnesutsaga inte är tillräcklig i sig. I övrigt är det svårt att dra några 

generella slutsatser om i vilken utsträckning stödbevisning krävs för att det ska bli fråga om 

en fällande dom. 

 

4 Statistik över våldtäktsbrott 
 
I Sverige år 2015 anmäldes 5 920 brott som rubricerats som våldtäkter. Av dessa ärenden har 

ca 15 % lett till en personuppklaring100 av brottet.101 Denna statistik visar det nationella 

inflödet av anmälningar och lagföringar. Vidare visar statistik under 2000-talet att det i ca 1 

fall av 10 blir fråga om en fällande dom.102 I den statistik som jag framtagit ligger fokus på 

ärenden inkomna till Polisregion Väst och är därmed regionalt förankrad. Nedan följer ett 

antal tabeller över statistik framtagna för att visa på olika förhållanden beträffande våldtäkter. 

Underlaget för tabellerna är 228 ärenden där olika parametrar har studerats. Först följer en 

redovisning av lagrum och karaktär som har till syfte att visa på vilket lagrum som har 

tillämpats samt fördelningen av våldtäkterna beroende på vilken karaktär dessa har. Därefter 

                                                
99 Se ovan avsnitt 3.3. 
100 Med personuppklaring avses att en person har bedömts som skäligen misstänkt genom att åklagaren har valt 

att väcka åtal, ett utfärdande av strafföreläggande har skett eller en åtalsunderlåtelse varit i fråga. 
101 BRÅ [http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html] 2016-11-21. 
102 Diesen och Diesen, 2013, s. 27. 
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kommer en redogörelse att göras av de slutredovisningsbeslut som blir aktuella under en 

förundersökning och anledningarna bakom dessa beslut. 

 

4.1 Tillämpade lagrum 

 
Tabell 1. Tabellen visar vilka lagrum som tillämpats i de 228 ärendena.  

 

6:1 BrB är det lagrum som är vanligast förekommande här. I ett antal fall har 6:4 tillämpats 

som avser våldtäkt mot barn. Det urval av ärenden som framtagits har bestått av både 

våldtäkter enligt 6:1 och 6:4 BrB. För att erhålla en representativ bild av våldtäktsbrotten har 

därmed båda typerna av våldtäkter beaktats. I den fortsatta redogörelsen av de olika tabellerna 

kommer alla studerade omständigheter att ställas i förhållande till vilka lagrum som har varit 

aktuella. Motivet till detta är att eftersom uppsatsen i övrigt tar sikte på regleringen i 6:1 BrB 

vill jag tydliggöra redogörelsen av statistiken då även 6:4 BrB varit aktuell i studien av 

ärendena. I dessa våldtäktsärenden kan det även förekomma andra brottspunkter som 

förundersökningen avser. Vanligt förekommande brott tillsammans med våldtäkten är grov 

kvinnofridskränkning, olaga hot, misshandel och sexuellt ofredande. Det allvarligaste brottet 

bedöms dock vara våldtäkterna i dessa fall. Det förekommer även fall där det varit fråga om 

flera våldtäkter i ett och samma ärende. Statistiken visar dock endast i hur många ärenden 6:1 

respektive 6:4 BrB har tillämpats och inte på hur många våldtäkter det i realiteten varit fråga 

om i varje ärende.  
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4.2 Karaktär av våldtäkter 
 

 
Tabell 2. Tabellen visar statistik över olika karaktärer av våldtäkter. 

 

En indelning av karaktärer har gjorts i grupperna överfall, relation och övrigt. Inom 

överfallskategorin faller de våldtäkter där en för målsäganden okänd förövare angripit denne 

utan att först ha haft någon form av kontakt med målsäganden. Det har i dessa fall varit fråga 

om omedelbara övergrepp som inträffat utan förvarning. Både de övergrepp som skett 

inomhus och utomhus är inräknade här. Vidare beträffande relation är det fråga om fall där 

målsäganden och gärningspersonen befinner sig i ett förhållande med varandra, det kan vara 

fråga om äktenskap, samboskap och förhållanden där det förekommer en sexuell samvaro 

mellan parterna. Hit hör även närståendeförhållanden som släktskap men även de fall där 

övergreppen sker mot en person som bor på ett familjehem eller hos en fosterfamilj. Under 

övrigt faller slutligen de fall som inte inräknas i de två ovanstående kategorierna. Det kan här 

vara fråga om att målsäganden och gärningspersonen är bekanta eller fall där de träffats för 

första gången på en efterfest eller stämt träff via en dejtingsida.  

 

Den statistik som framtagits visar helt andra siffror än vad allmänheten förväntar sig. Genom 

medier uppställs en bild av att en majoritet av de våldtäkter som begås i Sverige är 

överfallsvåldtäkter. Dock visar undersökningen ovan att det endast i 14 fall av 228 varit fråga 

om överfallsvåldtäkter. Även våldtäkter som begåtts av närstående förefaller vara mindre 

vanliga än våldtäkter som begås av en bekant etc. Mörkertalet vad gäller våldtäkter begångna 



 44 

av en närstående torde dock vara stort. Av brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik framgår 

att 69 % av de våldtäkter som anmälts begåtts av en för målsäganden okänd person. 

Beträffande gärningspersoner som är bekanta till offret är motsvarande 21 %. Vidare har i 10 

% av fallen brotten begåtts av en närstående. Dock är det återigen ett stort mörkertal avseende 

närståendebrotten.103 Statistiken enligt BRÅ tar dock sikte på målsägandens relation till 

gärningspersonen och således inte karaktären av brottet. Att gärningspersonen är okänd för 

målsäganden betyder inte att det varit fråga om endast överfallsvåldtäkter utan kan även avses 

att målsäganden följt med en okänd person hem som denne inte vet namnet på och därefter 

blivit utsatt för ett övergrepp. 

 
4.3 Beslut under förundersökningen 
Beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” tillämpas inte under själva förundersökningen men 

beaktas således genom att alla alternativa händelseförlopp ska prövas. Polis och åklagaren har 

därmed i uppdrag att under förundersökningen se till att alla alternativa händelseförlopp blir 

utredda för att de därefter ska kunna prövas i domstol. Under förundersökningen har aktörerna 

som är delaktiga därmed att se till att den bevisning som anskaffas och bevisvärdering är i 

linje med den bevisprövning som därefter kommer att ske i rätten. Dock föreligger det på det 

sättet att beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” blir aktuell först när förundersökningen är 

sammanställd och slutförd. Detta på grund av att det under förundersökningens gång kan 

föreligga stor osäkerhet avseende vissa omständigheter då utredningen inte är fullständig. 

Under förundersökningen blir istället andra beviskrav aktuella och det är här fråga om en 

”trappa av stegrande beviskrav” 104: 

 

• Brott kan uteslutas 

• Anledning anta 

• Kan misstänkas 

• Skäligen misstänkt 

• Sannolika skäl  

• Tillräckliga skäl 

• Ställt utom rimligt tvivel105 

                                                
103 BRÅ [http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html] 2016-11-21. 
104 Bring, 2009, s. 149-150, Diesen, 2015, s. 138. 
105 Bring, 2009, s. 150. 
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Jag har i mitt uppdrag granskat ärenden och tagit fram statistik där anledning anta, sannolika 

skäl och tillräckliga skäl varit aktuella. Varför alla beviskrav inte behandlas är på grund av att 

endast de som har betydelse för förståelsen av statistiken har behandlats. Vidare har jag här 

fokuserat på tre olika stadier i processen, om förundersökning inletts, nedläggning av 

förundersökningen samt om ett förundersökningsprotokoll har redovisats till åklagaren. Dessa 

redogörs för nedan. 

 

4.3.1 Förundersökning ej inledd  
 

 
Tabell 3. Tabellen visar i hur många fall polis eller åklagare beslutat att inte inleda 

förundersökning. 

 

För att en förundersökning ska inledas krävs att det finns ”anledning anta” att ett brott har 

begåtts. Detta beviskrav följer av 23:1 1 st. RB, vilken föreskriver att ”förundersökning ska 

inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett 

brott som hör under allmänt åtal har förövats”. Det är ett lågt ställt beviskrav, som betyder att 

det i princip kan antas att ett brott begåtts. Förundersökning behöver dock enligt 2 st. inte 

inledas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Här avses bl.a. fall där den 

misstänkte inte längre kan anträffas då denne lämnat landet och inte förväntas återkomma. 

Det krävs därmed att det föreligger någon konkret omständighet som stödjer misstanken om 

brott och det finnas något för polisen eller åklagaren att gå vidare med.  
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Det krävs inte att tidpunkten för brottet och platsen är klarlagd eller att det föreligger 

detaljerade uppgifter om den brottsliga gärningen. Brottsrubriceringen behöver vidare inte 

vara slutligen fastställd eller en utpekad misstänkt vara inlagd i ärendet. Det som däremot 

måste föreligga i det enskilda fallet är ett bevisfaktum, som ”med viss styrka talar för ett visst 

straffbart handlande inom ramen för viss typ av brottslighet”.106 I nästan alla ärenden som 

studerats och som kan utläsas ovan har förundersökning inletts. I de fall som 

förundersökningsledaren har valt att inte inleda en förundersökning har det varit uppenbart att 

ett brott inte har begåtts i det aktuella fallet. Då våldtäktsbrottet hör till de allvarligaste brotten 

beslutar man därmed i nästan alla fall att inleda förundersökning.  

 

  
Tabell 5 och 6. Tabellerna visar ej inledda förundersökningar i förhållande till lagrum och 

karaktär. 

 

4.3.2 Förundersökning nedlägges 
 

 
Tabell 7. Tabellen visar i hur många ärenden som polis eller åklagare beslutat att lägga ned 

förundersökningen. 

                                                
106 Bring, 2009, s. 154. 
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Här kan utläsas att förundersökningen i majoriteten av fallen har lagts ned. I 23:4 2 st. RB 

föreskrivs att då det inte längre föreligger anledning att fullfölja förundersökningen ska 

förundersökningen läggas ned. Omständigheter som bidrar till att det inte längre finns 

anledning att fullfölja förundersökningen är när det inte finns några spår eller bevis som kan 

koppla en misstänkt till brottet. Vidare ska förundersökningen läggas ned då den som utpekats 

som misstänkt får anses oskyldig eller där det inte går att styrka att ett brott faktiskt begåtts. 

Det föreligger även skäl att lägga ned en förundersökning då målsäganden inte längre vill 

medverka i utredningen samt om brottet har begåtts av en person som är hemmahörande i 

annat land och som efter brottet lämnat Sverige.  

 

Enligt 23:4 2 st. RB kan en förundersökning läggas ned när det i utredningen inte kunnat 

erhållas tillräcklig bevisning. Det blir i dessa fall fråga om en nedläggning på grund av att 

förundersökningen inte ger något resultat och förväntas inte heller vidare kunna ge något 

resultat om ytterligare åtgärder vidtas. Detta utgör ett obligatoriskt krav och innebär att om 

det inte längre finns anledning att fortsätta utredningen ska förundersökningen läggas ned. 

Detta hindrar dock inte att ärendet återupptas i ett senare skede om nya omständigheter 

tillkommer. Den befintliga utredningen ska här ställas mot eventuella vidare 

utredningsmöjligheter och det ska inte vara fråga om att befintlig bevisning ses i förhållande 

till beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel”.107  

 

De motiveringar som följer med beslut om att lägga ned förundersökningen är 

standardmotiveringar som i viss mån har olika innebörd. De motiveringar som förekommer i 

majoriteten av de fall som jag studerat är ”Brott kan ej styrkas” och ”Ej anledning anta att 

brott som hör under allmänt åtal har förövats”. I det första fallet är det fråga om att det inte 

går att visa att den eller de som är misstänka har begått ett brott. Här är det vanligen fråga om 

att det inte går att bevisa att den sexuella handlingen inte har skett frivilligt. Det andra fallet 

innebär att det inte finns några konkreta omständigheter som tyder på att ett brott har begåtts i 

det enskilda fallet.  

 

                                                
107 Bring, 2009, s. 492-493. 
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Tabell 8 och 9. Tabellerna visar nedlagda förundersökningar i förhållande till lagrum och 

karaktär. 

 

4.3.3 Förundersökningsprotokoll redovisas 
 

 
Tabell 10. Tabellen visar i hur många ärenden som förundersökningen lett till att ett 

förundersökningsprotokoll redovisats till åklagaren.  

 

Om bevisningen når upp till tillräckliga skäl innebär det att åklagaren är skyldig att väcka åtal. 

För att uppnå detta krävs att ”sannolika skäl” är för handen avseende den misstänktes skuld. 

Det innebär att det ska föreligga ”övertygande bevisning om skuldens sannolikhet”. Om 

tillräckliga skäl föreligger ska åtal väckas i domstol. 108  Denna statistik visar på den 

problematik som föreligger på området. Det är uppseendeväckande att endast 20 fall av 228, 

vilket utgör ca 9 %, har lett till att ett förundersökningsprotokoll redovisats till åklagaren. 

Statistiken visar dock inte i hur många fall som åklagaren faktiskt har valt att väcka åtal i 

dessa ärenden, dock utgörs detta troligtvis av mindre fall. Problemet som jag ser efter att ha 

studerat ett antal fall ligger inte i åtgärderna som vidtas för att utreda själva brottet utan 
                                                
108 Bring, 2009, s. 492-493. 
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problematiken avser brottet som sådant. Det är främst bevissvårigheterna som gör att 

förundersökningen läggs ned. I de fall som man valt att redovisa ett 

förundersökningsprotokoll har det varit fråga om omfattande bevisning i målet såsom 

läkarundersökning av målsäganden, brottsplatsundersökning, sms-konversationer och 

vittnesutsagor etc. Det har även i ett flertal ärendena varit fråga om att förundersökningen 

omfattat även andra brott än våldtäkter men där brottet kan kopplas till våldtäkten som 

sådan.109 När ärendet omfattar flera brott som begåtts mot målsäganden föreligger vanligen 

mer omfattande bevisning, vilket underlättar vid utredningen av brotten.  

 

   
Tabell 11 och 12. Tabellerna visar redovisade förundersökningsprotokoll till åklagaren i 

förhållande till lagrum och karaktär. 

 

4.4 Sammanfattande kommentar 
Av statistiken framgår att den största mängden anmälda våldtäkter faller under karaktären 

övrigt. Det innebär att bland de anmälda brotten är det vanligare att en bekant begår en 

våldtäkt än att det handlar om en överfallsvåldtäkt av en okänd person. Bland de övriga fallen 

är det även vanligt att ett övergrepp begås när målsäganden följer med en annan person hem 

från krogen eller att det är fråga om en så kallad date-rape där personerna stämt träff via en 

dejtingsida. Statistiken som framtagits har varit förvånande för mig liksom den torde vara 

även för andra. Som sagt föreligger en uppfattning om att de flesta våldtäkter som begås är 

s.k. överfallsvåldtäkter och att ifall det är fråga om sådana så handlar det främst om våldtäkter 

inom familjen. Dessa uppfattningar motbevisas till viss mån genom statistiken ovan. Denna 

ger en generell bild av hur det ser ut med fördelningen av våldtäkter i landet även om endast 

en storstad har beaktats här. Liknande statistik torde dock kunna framtagas i andra delar av 

landet.  

 

                                                
109 Se ovan avsnitt 4.1. 
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Beträffande statistiken för vilka slutredovisningsbeslut som har tagits i de olika fallen framgår 

att det vanligaste beslutet har bestått i nedläggning av förundersökningen. Anledningen till 

detta har tidigare nämnts och beror i de flesta fallen på att brott inte kan styrkas. Detta innebär 

att det har kunnat påvisas att en sexuell handling genomförts men där det inte går att visa att 

den inte varit frivillig från målsägandens sida. Endast i ett fåtal fall har man valt att inte inleda 

en förundersökning. Varför man i stor omfattning väljer att inleda en förundersökning beror 

på att sexualbrott innebär ett allvarligt brott och en stor kränkning i det enskilda fallet. 

Anledningen till detta är även att det vid denna typ av brottslighet vanligen finns någonting att 

gå vidare med och att utredningsmöjligheter föreligger. Av den statistiken som framtagits 

visas dock inte i hur många fall av de studerade ärendena som dessa lett till ett åtal. Dock kan 

viss vägledning om detta hämtas från statistiken över redovisade förundersökningsprotokoll. I 

mindre än 20 fall har målen därmed lett till åtal. 

 

5 Samtyckesregleringen  
 
I augusti 2014 tillsattes en kommitté med uppdrag att se över den gällande 

sexualbrottslagstiftningen, 2014 års sexualbrottskommitté. Kommitténs huvuduppdrag har 

varit att utreda frågan om införande av en samtyckeslagstiftning och behovet av en sådan.  

Uppdraget ledde till att ett förslag på ändring av den nuvarande regleringen framlades i 

oktober 2016. En redogörelse av förslaget kommer att göras nedan.  

 

5.1 Förslaget enligt SOU 2016:60 
Det har enligt utredningen förelegat ett behov av förändring av gällande reglering avseende 

våldtäktsbrottet. En förändring av lagen för att möta behoven kan ske på två olika sätt. Det 

första består av en komplettering av gällande reglering, där ett förtydligande i lagtexten kan 

komma i fråga. Detta har dock skett vid två tidigare tillfällen som redogjorts för ovan.110 Det 

andra sättet är att ändra lagstiftningen genom att bygga bestämmelsen på bristande samtycke. 

Valet landade här på det andra alternativet.111 Förslaget innebär därmed en ändring av den 

nuvarande regleringen i 6:1 BrB.  

 

 

 

                                                
110 Vid 2005 års reform och 2013 års lagändring. Se avsnitt 2.3 och 2.4. 
111 SOU 2016:60 s. 180. 
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Förslaget enligt första stycket lyder som följer: 

”Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för 

sexuellt övergrepp till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller om genom- 

förandet består i att personen, som inte deltar frivilligt, utför handlingen på sig själv eller 

med någon annan. För att ett deltagande ska anses frivilligt måste valet att delta komma till 

uttryck.” 

 

Regleringen innebär att gränsen mellan en straffbar och en straffri gärning går vid om det 

sexuella umgänget varit frivilligt eller inte. I och med en sådan reglering kommer fokus att 

skiftas från våldet och hotet till frivilligheten mellan parterna. Tidigare har talats om en 

samtyckesreglering som bygger på att det ska föreligga ett samtycke mellan parterna. Detta 

begrepp har man dock valt att inte tillämpa här då detta förekommer på andra ställen i lagen 

där definitionen är en annan än vad som avses i dessa sammanhang.112 Där samtycke används 

i den nuvarande lagen uppställs ett krav som innebär att det är tillräckligt med ett 

underförstått samtycke. Om en sådan reglering skulle tillämpas i våldtäktsbestämmelsen 

enligt förslaget skulle det motverka den förändring som man vill åstadkomma på området. Ett 

underförstått samtycke kommer därmed inte kunna godtas enligt den föreslagna 

lagstiftningen. Begreppet frivillighet avses istället att tillämpas och får en annan innebörd 

härvidlag. Vid den tidigare utredningen av våldtäktsparagrafen år 2010 var det begrepp som 

föreslagits istället ”utan personens tillåtelse”.113 Kommittén ansåg dock att rekvisitet ”inte 

deltar frivilligt” passar bättre in i dessa sammanhang. För att möta den nya utformningen av 

lagtexten ändras även rubriceringens namn från våldtäkt till sexuellt övergrepp. Då 

bestämmelsen inte längre kommer att bygga på ett rekvisit om våld eller hot som tvång blir 

rubriceringen missvisande om den förblir densamma som enligt nuvarande reglering. Därmed 

har man lagt fram en ny benämning av brottet för att namnet ska vara i linje med vad som 

avses i bestämmelsen.114  

 

Utgångspunkten i lagen blir att ett deltagande ses som frivillig endast om detta kommit till 

uttryck. Här avses att valet att deltaga ska ha kommunicerats på något sätt, genom ord eller 

                                                
112 I 25:7 BrB finns en reglering om samtycke som ansvarsfrihetsgrund. Bestämmelsen innebär att en person som 

begår en gärning, där den person som gärningen riktats mot gett sitt samtycke härtill, kan gå fri från ansvar 
om vissa förutsättningar är uppfyllda. 

113 SOU 2010:71 s. 249. 
114 SOU 2016:60 s. 187-188, 194 och 197. 
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handling. Därmed krävas ett uttrycklig ”ja” eller ett aktivt deltagande för att det ska ha varit 

fråga om ett godtagbart sexuellt umgänge. Ett underförstått samtycke kommer inte att vara 

tillräckligt, vilket även innebär att passivitet från en av parterna inte ses som ett samtycke 

här. 115  Detta är även i enlighet med den föreslagna regleringen i 2010 års 

sexualbrottsutredning.116 En sådan ordning där det krävs ett uttryckligt ”ja” eller aktivt 

handlande innebär att målsägandens självbestämmanderätt respekteras på en högre nivå 

eftersom en genomförd sexuell handling utan samtycke alltid innebär en allvarlig kränkning 

av denna rätt. Om gärningspersonen genomför en sexuell handling utan att det föreligger ett 

samtycke torde denne vara likgiltig till huruvida målsäganden deltar frivilligt i handlingen 

eller inte.117 

 

Det kommer vidare inte att föreskrivas ett formkrav för hur frivilligheten ska uttryckas. 

Varför man valt att inte ställa upp krav på detta är på grund av att det vanligen inte 

förekommer en muntlig överensstämmelse mellan parterna innan den sexuella handlingen 

vidtas utan att den istället föregås av ömsesidiga handlingar från båda parternas sida. Ett 

formkrav i bestämmelsen skulle därmed göra den svårtillämplig för domstolen och inte spegla 

hur det ser ut i verkligheten. Man har därmed lämnat till domstolarna att senare i sina 

avgöranden ställa upp riktlinjer för bedömningen av detta i de enskilda fallen.118  

 

Bedömningen kommer att te sig olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Även om målsäganden är fysiskt delaktigt i en sexuell handling kan detta bedömas inte vara 

tillräckligt. Det kan förekomma en viss passivitet här som gör att frivilligheten måste komma 

till uttryck på annat sätt. Det kan även komma att ställas krav på att motparten i de här fallen 

frågar målsäganden om denne vill delta. Detta innebär att om målsäganden uttryckt sin vilja 

att deltaga har det ingen betydelse för bedömningen om målsäganden innerst inne velat delta 

eller inte. Dock finns undantag från detta som följer av andra stycket i bestämmelsen som 

redogörs för nedan. Motiven bakom denna ordning är att den andra personen ska kunna lita på 

det som målsäganden har gett uttryck för. Detta är även av vikt vid beaktande ur en 

rättssäkerhetsaspekt.119 

 

                                                
115 SOU 2016:60 s. 196. 
116 SOU 2010:71 s. 495. 
117 Asp, 2010, s. 48 och 120. 
118 SOU 2016:60 s. 198. 
119 SOU 2016:60 s. 198-199. 
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En person som har uttryckt sin vilja att delta i en sexuell handling kan närhelst ändra sig. 

Detta måste dock uttryckligen komma till kännedom för den andra parten återigen genom ord 

eller handling. Det förekommer situationer då målsäganden först gått med på att delta i den 

sexuella handlingen men därefter ångrar sig och på grund av rädsla eller chock inte vågar göra 

eller säga något. Att man här ställer upp ett krav på att målsäganden måste agera för att den 

andra parten ska uppfatta dennes vilja kan anses vara ett högt ställt krav för målsäganden men 

ur rättssäkerhetssynpunkt är det enligt utredningen nödvändigt att uppställa ett sådant krav. 

Frivilligheten är vidare koncentrerad till ett specifikt tillfälle och handling. Det spelar ingen 

roll att en person vid ett tidigare tillfälle gett sitt samtycke till ett sexuellt umgänge utan för 

varje tillfälle ska ett klargörande av saken ske. Det innebär även att det för varje sexuell 

handling krävs ett samtycke härtill. Om det först förekommit ett vaginalt samlag där samtycke 

föreligger krävs ett klargörande av frivilligheten senare vid ett analt samlag. Ett samtycke 

krävs därmed för var och en av de sexuella handlingarna här och ett samtycke avseende det 

ena innebär inte ett samtycke även för den andra handlingen.120 

 

Av lagtexten kommer uttryckligen att framgå vid vilka situationer som det sexuella umgänget 

inte ska anses frivilligt även om målsäganden uttryckt sin vilja att deltaga. Detta kommer att 

regleras i det andra stycket i 6:1 BrB. Här uppräknas ett antal omständigheter som innebär att 

handlingen inte ska anses ha skett på frivillig väg och ett sexuellt övergrepp således begåtts. 

 

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

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

av hot om att åtala eller ange annan för brott eller om att lämna ett menligt 

meddelande om annan,  

2. gärningsmannen otillbörligt har utnyttjat att personen på grund av allvarlig rädsla, 

berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller 

annars, med hänsyn till omständigheterna, har befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation,  

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

personen står i beroendeställning till gärningsmannen, eller   

                                                
120 SOU 2016:60 s. 199-200. 
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4. gärningsmannen har vilselett personen att delta genom att utge sig för att vara någon 

som denne personligen känner, eller genom att utnyttja personens villfarelse i det 

avseendet.”   

 

De två första punkterna motsvarar i huvudsak det som följer av den nuvarande regleringen i 

6:1. Vidare innefattas i punkten 3 av vad som följer för straffansvar beträffande sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning enligt 6:3 BrB medan punkten 4 är en helt ny 

reglering. Detta stycke har man valt att lägga till på grund av att ett uttryckligt ”ja” från en 

person kan ha framkommit under tvång. Då alla uttryck för vilja att deltaga i ett sexuellt 

umgänge inte kan försäkras ha tillkommit utan tvång, har man valt att uppställa ett ytterligare 

skydd här.121 Det blir därmed fråga om en tvåstegsbedömning enligt det nya förslaget. I första 

ledet ska utredas huruvida målsäganden gett uttryck för en vilja att deltaga i den sexuella 

handlingen. Om svaret är ”nej” stannar bedömningen här eftersom kravet på frivillighet enligt 

första stycket inte är uppfyllt. Om svaret istället är ”ja”, ska en bedömning göras huruvida 

frivilligheten ska godtas eller inte enligt det andra stycket och då med beaktande av de 

uppställda omständigheterna ovan. 

 

De uppräknade omständigheterna har förblivit densamma med några enstaka förändringar 

från nuvarande lagstiftning. Beträffande första punkten föreligger inget krav att det är fråga 

om att det är samma person som brukat våldet eller uttalat hotet som även har genomfört den 

sexuella handlingen. Detta omfattar framförallt de fall där personer köper sexuella tjänster, 

som enligt förslaget istället kommer att kunna dömas för sexuellt övergrepp trots att dessa 

personer inte har tvingat målsäganden att erbjuda de sexuella tjänsterna.122 Beträffande 

hotelser kommer gränsen fortsatt att gå vid utpressningshot.123 Till punkten har även tillförts 

de omständigheter som tidigare legat till grund för brottet sexuellt tvång enligt 6:2 BrB. Den 

andra punkten innebär en förändring genom att sömn och medvetslöshet borttagits. 

Anledningen till detta är att det inte går att ge uttryck för sin vilja om man befinner sig i något 

av dessa tillstånd. Det innebär att dessa situationer faller under det första steget i 

bedömningen över huruvida målsäganden gett uttryck för sin frivillighet eller inte. 

Utgångspunkten är att målsäganden ska vara kapabel till att ge uttryck för sin vilja och även 

                                                
121 SOU 2016:60 s. 201. Se även Petter Asp uttalande i Asp, 2010, s. 86, innehållande resonemang om att varje 

uttryckt ”ja” måste ses i sin kontext och att ett sådant uttryck inte alltid bör godtas som ett samtycke enligt en 
samtyckesreglering. 

122 SOU 2016:60 s. 205-206. 
123 Se ovan under avsnitt 2.1. 
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vara medveten om konsekvenserna av detta. Ett samtycke som getts tidigare ska därmed inte 

godtas om målsäganden befinner sig i något av de tillstånd som uppräknas i denna punkt. 

Anledningen till detta är att målsäganden inte har möjlighet att framföra en ändrad mening i 

dessa fall.124  

 

Den tredje punkten motsvarar vad som tidigare framgått av bestämmelsen avseende sexuellt 

utnyttjande av person i beroendeställning. Regleringen i 6:3 BrB kommer i sin helhet därmed 

att flyttas över till 6:1 2 st. BrB. En sådan reglering i 6:1 BrB bidrar till att lagen blir tydlig 

och mer i linje med de övriga lagförändringarna av sexualbrotten enligt utredningen. Denna 

förändring innebär även att det blir fråga om en straffskärpning avseende de gärningar som 

tidigare omfattats av brottet i 6:3 BrB. Slutligen är vad som följer av punkten 4 en ny 

reglering som tillkommit för att omfatta fall av sexuella bedrägerier. Med detta avses sådana 

fall där en person påstår sig vara någon annan, t.ex. en partner och på så sätt vilseleder 

målsäganden. Det ska vara fråga om ett vilseledande i den bemärkelsen att målsäganden inte 

haft möjlighet att komma till insikt om vem personen är som den sexuella handlingen vidtas 

med. En sådan reglering har av kommittén ansetts utgöra ett ökat straffrättsligt skydd mot 

sexuella bedrägerier.125  

 

Vidare vägledning av de uppräknade omständigheterna kan hämtas ur gällande praxis då 

bedömningar av dessa har gjorts tidigare och i huvudsak ska bedömas på liknande sätt enligt 

förslaget. Avslutningsvis kommer de uppräknade omständigheterna i andra stycket att vara 

uttömmande, vilket innebär att endast de omständigheter som uppräknas här kommer att 

innebära att ett uttryckligt samtycke inte är giltigt.126 

 

5.2 Motiven bakom förslaget 
Det har ansetts föreligga ett behov av en ny sexualbrottslagstiftning då det förekommer 

situationer där det nuvarande straffrättsliga skyddet gällande sexualbrott inte innebär ett 

tillräckligt bra skydd. I utredningen har ett antal specifika situationer observerats som 

inneburit viss problematik på området. Främst avses här situationer där målsäganden blivit 

utsatt för en sexuell handling som denne inte velat deltaga i utan att våld eller hot förekommit 

men där målsäganden inte gjort motstånd eller befunnit sig i en ”särskilt utsatt situation” vid 

                                                
124 SOU 2016:60 s. 209-211. 
125 SOU 2016:60 s. 213-220. 
126 SOU 2016:60 s. 202 och 210. 
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tillfället för händelsen. Här bedöms handlingen i vissa fall som ett sexuellt ofredande enligt 

6:10 2 st. BrB och således inte som en våldtäkt.127 Det blir därmed problematiskt när fall där 

tvång inte förekommit inte bedöms som våldtäkter. Den föreslagna lagstiftningen enligt 

utredningen bidrar därmed till ett utökat skydd avseende de fall där tvång inte förekommit 

och målsäganden t.ex. varit medvetslös eller kraftigt berusad. Den nuvarande lagen ger vidare 

inget uttryckligt svar på vad som utgör en godtagbar sexuell samvaro utan anger endast när 

det inte utgör en sådan. Därmed bidrar en reglering som bygger på frivillighet med en ram för 

vad som i samhället ska anses utgöra ett acceptabelt sexuellt umgänge.128  

 

Slutligen har de negativa tankarna som tidigare framförts gentemot en samtyckeslagstiftning 

har av kommittén ansetts överdrivna. Den kritik som varit mest påtaglig är det fokus som kan 

komma att läggas på målsäganden. Redan med beaktande av gällande regleringen ställd ett 

flertal frågor till målsäganden vilket innebär att denne hamnar i fokus i vidare mån.129 

Förslagen enligt utredningen innebär snarare att målsäganden hamnar i en bättre ställning än 

tidigare. Detta beror dock inte endast på förändringen av våldtäktsparagrafen utan är ett 

resultat av alla lagförändringar som föreslagits. I utredningen har gjorts gällande att det inte 

längre kommer att ställas frågor om hur målsäganden förmedlat att denne inte velat deltaga i 

den sexuella handlingen, vilket idag har stor betydelse under en rättegång.  

 

Vilka frågor och i vilken utsträckning dessa kommer att ställas är dock helt beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet. Stort fokus kan komma att läggas på målsäganden om 

frågan som domstolen har att ta ställning till enbart utgörs av är om målsäganden uttryckt sin 

frivillighet eller inte. Detta menar kommittén är en följd av lagstiftningen som måste godtas. 

Det kan även komma att ställas fler frågor till den tilltalade avseende dennes uppfattning om 

frivilligheten samt vad denne gjort för att komma till insikt om detta. Bevisbördan kommer 

dock fortsatta att ligga på åklagaren. Det blir inte fråga om en omvänd bevisbörda som det 

varit tal om tidigare. Sammantaget kan sägas att den reglering av våldtäktsbrottet som 

redogjorts för i utredningen utgör en omfattande reglering som uttryckligen föreskriver när en 

sexuell handling är godtagbar och när den inte är det. Därmed har den kritik som riktats 

                                                
127 Leijonhufvud, 2015 s. 77. Se även bl.a. Göta hovrätts dom 2011-08-02, mål B 1659-11. 
128 SOU 2016:60 s. 178-180. 
129 Leijonhufvud, 2015 s. 66. 
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tidigare mot en samtyckeslagstiftning kunnat mötas och övervinnas med den föreslagna 

formuleringen och innebörden av lagtexten.130 

 

Förslaget har inte tillkommit för att åstadkomma fler fällande domar på området. En 

lagstiftning som bygger på samtycke och frivillighet innebär inte per automatik att fler 

ärenden uppklaras. Bevissvårigheterna som följer av den nuvarande regleringen kommer 

fortsättningsvis att bestå. I och med den nya regleringen har man istället för avsikt att 

åstadkomma en lagstiftning som speglar allmänhetens bild på sexuella umgängen idag. 

Genom förändringen av regleringen finns även en förhoppning om att fler sexuella övergrepp 

ska komma att anmälas på grund av att rekvisiten våld och hot tas bort från bestämmelsen. 

Mörkertalet avseende våldtäkter kan därmed tänkas minska genom den nya regleringen.131  

 

5.3 Oaktsamhetsbrott 
Den nuvarande regleringen avseende våldtäktsbrottet bygger på att det för brottet krävs att 

gärningspersonen haft uppsåt till gärningen. Ett undantag från detta följer dock av 6:13 BrB 

beträffande våldtäkt mot barn. Här föreskrivs att gärningspersonen inte behöver ha haft 

vetskap om målsägandens ålder utan det räcker att gärningspersonen haft ”skälig anledning 

anta att” målsäganden inte uppnått den erforderliga åldern. Oaktsamheten omfattar därmed 

endast målsägandens ålder. Detta är dock den enda regleringen i 6 kap. BrB som tar sikte på 

oaktsamhet hos gärningspersonen.  

 

Vid 2008 års sexualbrottsutredning diskuterades frågan om ett oaktsamhetsbrott. Det man 

kom fram till här var att det vanligen inte förekommer några tvivel mellan parterna om 

frivilligheten i det sexuella umgänget, vilket gör att behovet av ett oaktsamhetsbrott är 

begränsat. Blicken vändes även mot Norges sexualbrottslagstiftning som innehåller en 

reglering om grov oaktsamhet vid sexualbrott. Här konstaterades att vid införande av 

detsamma i Sverige kan vägledning hämtas härifrån. Dock framhölls i utredningen att gränsen 

för vilket uppsåt som krävs enligt lagen skiljer sig mellan Norge och Sverige där den svenska 

sexualbrottslagstiftningen endast kräver ett likgiltighetsuppsåt. Med anledning av att det 

räcker med ett likgiltighetsuppsåt vid våldtäkter ansågs det kriminaliserade området vara väl 

avgränsat. Ett oaktsamhetsbrott bedömdes därmed inte påkallat här.132  

                                                
130 SOU 2016:60 s. 178-184. 
131 SOU 2016:60 s. 185, 400 och 418. 
132 SOU 2010:71 s. 218 och 254. 
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Kommittén har i den senaste utredningen till skillnad från tidigare ansett att det föreligger ett 

behov av att införa ett oaktsamhetsbrott i sexualbrottslagstiftningen. Då ett införande av ett 

sådant brott innebär att det straffbara området utökas krävs för ett införande att det avser ett 

beaktansvärt skyddsintresse.133 Eftersom de handlingar, som är kriminaliserade vid uppsåt, 

innebär en fara för skada hos brottsoffer och samhälle menar kommittén att detta även torde 

gälla de handlingar som begås av oaktsamhet från gärningspersonens sida. Efter en 

genomgång av praxis har kommittén även funnit att många friande domar kommit i fråga då 

det inte gått att fastställa uppsåtet hos den tilltalade. Slutsatsen härav var att det inte föreligger 

något hinder att införa ett oaktsamhetsbrott och att ett sådant brott får anses motiverat.134  

 

I utredningen lägger kommittén fram ett förslag på en egen bestämmelse i 6 kap. BrB som ska 

omfatta ett oaktsamhetsbrott. Beträffande våldtäktsbrottet i 6:1 BrB kommer bedömningen av 

oaktsamheten bli aktuell först när det konstaterats att målsäganden inte deltagit frivilligt i den 

sexuella handlingen. Därefter ska det inte gå att styrka att gärningspersonens haft ett uppsåt 

till gärningen. Den grad av oaktsamhet som ska gälla är grov oaktsamhet.135 Det innefattar en 

medveten oaktsamhet, som innebär att gärningspersonen ska ha varit medveten om och insett 

att handlingen kanske inte varit frivillig från målsägandens sida men genomfört den ändå.136 

Den grova oaktsamheten ska även komma att omfatta en omedveten oaktsamhet enligt 

utredningen. Detta tar sikte på de fall där gärningspersonen kunde ha vidtagit en åtgärd för att 

komma till insikt om att målsäganden inte vill deltaga i handlingen samt att gärningspersonen 

borde ha vidtagit den aktuella åtgärden. 137  Det kan avse att gärningspersonen innan 

handlingen genomförs t.ex. frågar målsäganden om denne vill deltaga eller inte. 

Oaktsamhetsbrottet kommer att ta sikte på de grövre sexualbrotten såsom sexuellt övergrepp 

av normalgraden138, grova och synnerligen grova brott som följer av 6 kap. BrB samt grov 

sexuell kränkning.139 Regleringen föreslås komma till uttryck i en ny 4 § i 6 kap. BrB. 

 

”Den som av grov oaktsamhet gör sig skyldig till en sådan gärning som anges i 1 § första 

stycket, 2 § eller 3 § tredje stycket, döms för oaktsamt sexuellt övergrepp eller oaktsam 

sexuell kränkning till fängelse i högst fyra år.”  

                                                
133 SOU 2013:38 s. 481. 
134 SOU 2016:60 s. 259-265. 
135 SOU 2016:60 s. 268. 
136 Jareborg, 2001, s. 319. 
137 SOU 2016:60 s. 132. 
138 Motsvarande nuvarande reglering om våldtäkt av normalgraden. 
139 SOU 2016:60 s. 265. 
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En reglering avseende ett oaktsamhetsbrott vid de grova sexualbrotten kan leda till att det blir 

fråga ett större antal fällande domar avseende våldtäkter då det straffbara området utökas. Det 

föreligger även en förhoppning enligt utredningen om att ett oaktsamhetsbrott ska fungera 

brottsförebyggande då den uppmanar till vidare aktsamhet vid genomförande av en sexuell 

handling.140 

 

6 Tillämpning av samtyckesregleringen 
 
Här har jag för avsikt att tillämpa den föreslagna bestämmelsen som följer av utredningen på 

rättsfallet NJA 2009 s. 497 I samt på två fiktiva fall. Detta för att se om förslaget kommer att 

innebära en förändring för målsägandens del på detta område. Jag kommer inte att gå in på 

själva bedömningen av bevisningen utan redogörelsen koncentreras till vilka olika scenarion 

som kan uppkomma i de olika fallen. 

 

6.1 NJA 2009 s. 497 I 
Målsäganden har i målet följt med den tilltalade hem till dennes vän och därefter blivit 

tvingad att genomföra ett flertal sexuella handlingar. Domstolen slog fast att det varit fråga 

om ett sexuellt umgänge mellan målsäganden och den tilltalade. Det som inte kunde påvisas 

var dock om ett hot förelegat i samband med detta. Målsäganden redogjorde för att den 

tilltalade hotat henne med kniv medan den tilltalade uppgett att de sexuella handlingarna varit 

frivilliga. Saken ansågs dock av domstolen inte vara styrkt på grund av att hotet inte kunde 

bevisas och således var rekvisiten i 6:1 1 st. BrB inte uppfyllda därav. Om den föreslagna 

bestämmelsen istället tillämpas på fallet blir utfallet ett annat. I första skedet ska därmed 

utredas om målsäganden uttryckt en vilja att deltaga i de sexuella handlingarna. I målet 

framgår inga omständigheter som tyder på att ett samtycke har givits från målsägandens sida. 

Målsäganden har uppgett att denne endast följt med den tilltalade för att därefter få skjuts 

hem. Väl på platsen för händelsen har den tilltalade enligt målsägandens uppgifter tilltvingat 

sig sexuella handlingar. Den tilltalade har uppgett att målsäganden följt med på efterfest och 

att denne redan innan de kommit till platsen har fått uppfattningen om att den tilltalade ville 

ha ett sexuellt umgänge med denne.  

 

                                                
140 SOU 2016:60 s. 409 och 419. 
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Av detta följer varken att målsäganden sagt ”ja” till de aktuella handlingarna eller aktivt 

deltagit i dessa. Ett sexuellt övergrepp 141 är därmed för handen enligt den föreslagna 

regleringen. Om den tilltalade istället skulle ha invänt att målsäganden aktivt deltagit i den 

aktuella handlingen skulle en annan bedömning ske i likhet med den som gjorts i målet. I ett 

sådant fall skulle frågan avseende samtycke enligt 1 st. inte kunna fastställas då ord står mot 

ord. Därmed är man tvungen att gå vidare till en bedömning av 2 st. som avser fall där ett 

uttryckligt samtycke inte ska godtas. En av punkterna här är att ett sexuellt övergrepp ska 

anses begånget även om ett samtycke förelegat om målsäganden tvingats till detta genom hot. 

En utredning av om ett hot har förekommit i det aktuella fallet måste därmed göras. Dock som 

har konstaterats redan innan föreligger det betydande tvivel kring denna omständighet, då 

ingen bevisning pekar mot att ett hot har varit för handen. En sådan bedömning skulle därmed 

leda till att saken inte kan anses vara ställd utom rimligt tvivel och ett ogillande av åtalet 

komma i fråga. 

 

6.2 Överfallsvåldtäkt 
En person går en kväll hem från stan och blir påhoppad bakifrån av en annan person. 

Målsäganden blir slagen i huvudet och ramlar omkull på marken. Gärningspersonen 

genomför därefter ett samlag med målsäganden och försvinner därefter från platsen. Enligt 

bedömningen som följer av regleringen i 6:1 1 st. BrB är rekvisitet för våld uppfyllt samt ett 

tvång förelegat, då gärningspersonen slagit målsäganden i huvudet för att denne skulle falla 

till marken och göra det möjligt för ett samlag. Genom att gärningspersonen är starkare än 

målsäganden kan denne inte ta sig från platsen eller värja sig från denne. En våldtäkt är 

därmed begången. Enligt den föreslagna bestämmelsen kommer denna gärning även att 

rubriceras som ett sexuellt övergrepp då ett samtycke inte kan anses ha förelegat här.  

 

Vidare kan i detta fall även två olika scenarion tänkas. I första fallet finns det teknisk 

bevisning i form av sperma från gärningspersonen medan det i andra fallet inte finns några 

spår som kan påvisa identiteten av gärningspersonen. I ena fallet om man kan hitta en 

matchning på DNA kan en fällande dom komma i fråga, dock kommer det andra fallet inte att 

leda till åtal. Överfallsvåldtäkterna kommer inte att leda till någon förändring då det inte blir 

fråga om någon bedömning av frivilligheten. Den bedömning, som görs idag enligt gällande 

reglering, kommer därmed att bestå då en överfallsvåldtäkt aldrig innebär en bedömning av 

                                                
141 Motsvarande våldtäkt enligt gällande reglering. 
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om ett samtycke har förelegat i det enskilda fallet. Denna typ av våldtäkt innebär därmed inga 

problem vid handläggningen idag och kommer således inte heller göra detta i fortsättningen 

om förslaget införs. Problemet som dock kommer att bestå här är svårigheten att få tag på 

gärningspersonen som begått den aktuella gärningen. 

 

6.3 Särskilt utsatt situation 
Målsäganden befinner sig på en fest där ett antal bekanta till denne också vistas. Målsäganden 

har druckit en stor mängd alkohol under kvällen och går senare och lägger sig i en säng i ett 

avskilt rum för att sova. Denne vaknar därefter av att en av de som befunnit sig på festen 

ligger över målsäganden och genomför ett samlag. Målsäganden säger nej och puttar bort 

personen. Vid förhör uppger målsäganden att samlaget inte varit frivilligt då denne vaknat 

upp av att personen genomfört ett samlag med denne. Gärningspersonen förnekar dock brott 

och menar att det varit frivilligt och att målsäganden således varit aktiv i det sexuella 

umgänget. I det aktuella fallet blir en bedömning enligt 6:1 2 st. BrB aktuell. Att ett samlag 

har genomförts är ostridigt men frågan är därmed om det varit frivilligt eller inte. Utifrån 

gällande reglering kommer ord stå mot ord då målsägandens och den tilltalades berättelser 

skiljer sig åt. Utan några direkta iakttagelser eller annan stödbevisning kommer åtalet att 

ogillas.  

 

Om vi istället bedömer händelsen enligt den föreslagna bestämmelsen ska ett uttryckligt ”ja” 

eller aktivt handlande från målsägandens sida har förelegat för att handlingen ska anses vara 

frivillig. Målsäganden uppger att denne inte sagt ”ja” och således vaknat upp av att 

gärningspersonen genomfört ett samlag med denne och har därmed inte varit aktiv i den 

sexuella handlingen. Detta verkar till synes vara en klar invändning från målsägandens sida 

som i högsta grad tyder på att gärningspersonen utsatt målsäganden för ett sexuellt övergrepp 

då ett samtycke inte förelegat.  Sömn innebär enligt bestämmelsen att ett samtycke inte kan ha 

lämnats. Bedömningen begränsas därmed till 6:1 1 st. BrB i den föreslagna regleringen. Dock 

uppstår återigen bevissvårigheter när gärningspersonen uttalar att målsäganden aktivt deltagit 

i handlingen såsom att utdela kyssar och i övrigt med kroppsspråket visat frivilligheten. I 

detta läge blir det återigen fråga om en ord mot ord situation där målsägandens berättelse 

måste styrkas med annan stödbevisning. 
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7 Analys 
 
7.1 Nuvarande reglering 
Av den statistik som redogjorts för i uppsatsen framgår problematiken avseende 

våldtäktsbrott. Av 228 ärenden har 20 stycken lett till redovisade förundersökningsprotokoll 

varpå några av dessa har lett till åtal. De flesta förundersökningar har lagts ned på grund av att 

det inte går att styrka att ett brott har begåtts. Huvudsakligen består detta i att våld eller hot 

inte kan påvisas i det enskilda fallet eller att det inte ansetts styrkt att målsäganden befunnit 

sig i en ”särskilt utsatt situation” vid tillfället för händelsen. Den nuvarande bestämmelsen har 

således sedan införandet av våldtäktsbrottet bestått av rekvisit som inneburit att en person 

genom våld eller hot tilltvingat sig ett samlag eller jämförlig handling. Det enda som i princip 

har förändrats är mot vem en våldtäkt kan begås, vilket grad av tvång som krävs och vilka 

typer av sexuella handlingar som omfattas. Varför man valt att formulera lagtexten på detta 

sätt finns det inga uttryckliga motiv för.  

 

Synen på våldtäktsbrottens karaktär har i princip varit densamma genom tiderna även om 

denna typ av brottslighet kan te sig mycket olika samt att målsäganden agerar olika vid varje 

situation. Det krävs vanligen inte våld eller uttryckliga hot för att målsäganden ska underkasta 

sig den sexuella handlingen och därmed blir det svårt att bevisa att det har varit fråga om en 

våldtäkt. Det tillstånd som är mycket vanligt bland våldtäktsoffer s.k. ”frozen fright” har inte 

beaktats vid införandet av den nuvarande regleringen. De brottsoffer som på grund av rädsla 

inte vågar göra motstånd eller säga ifrån har därmed kommit att falla utanför regleringen och 

således bedömts inte utgöra ett offer för en våldtäkt. Detta beror på att gärningspersonen 

således inte kunnat uppfatta att målsäganden inte velat deltaga i handlingen om denne inte 

sagt ”nej” eller gjort motstånd. Den nuvarande regleringen förefaller inte vara anpassad efter 

hur brottsoffer verkligen agerar vid en våldtäkt. Detta kan dock förefalla naturligt eftersom 

prövningen av våldtäktsbrottet i grunden har varit densamma sedan införandet av brottsbalken 

år 1965. 

 

Har brottsoffers intressen beaktats vid införandet av den gällande regleringen? Den nuvarande 

regleringen med dess höga beviskrav är snarare ett resultat av synen på rättssäkerhet och att 

ingen ska bli oskyldigt dömd för ett brott än ett resultat av att brottsoffers intressen har 

beaktats i större omfattning. Att man går så långt för att skydda gärningspersonen innebär att 

motsatt part kommer att få stå tillbaka för detta, dvs. målsäganden. Anledningen till att 
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beviskravet är högt ställt beror därmed på att man i möjligaste mån vill undvika att en 

oskyldig person blir dömd för ett brott. Det innebär dock, när det gäller våldtäkter, att det blir 

svårt att bevisa att ett brott har begåtts i det enskilda fallet. Brottsoffret blir därmed den som i 

betydande mån blir lidande och detta på grund av den rättssäkerhet som man försöker att 

upprätthålla i brottmål. Ledorden i förarbetena avseende våldtäktsbrottet är att ”alla har rätt att 

bestämma över sin kropp samt sexualitet och att en önskan om att inte ha sexuellt umgänge 

med en person ska respekteras”.142 Enligt min mening respekteras inte detta fullt ut med 

gällande reglering. Det kan tänkas föreligga två olika intressen här som står emot varandra: 

målsägandens rätt att inte bli utsatt för ett sexuellt övergrepp och dennes rätt att själv 

bestämma över sin kropp gentemot att inte fälla någon till ansvar för ett brott som denne inte 

kan bevisas ha begått. De båda intressena väger tungt men bara en av dem kan gå vinnande ur 

striden. Detta leder vanligen till att gärningspersonens intresse beaktas i större utsträckning än 

målsägandens.  

 

Konsekvenserna av att målsäganden i princip faller mellan stolarna blir att denne kan få 

uppfattningen av att inte bli tagen på allvar och att dennes berättelse inte beaktas i vidare mån. 

Det kan vara fråga om att målsäganden tagit sig modet att anmäla det som denne blivit utsatt 

för och om målsäganden då blir ifrågasatt samt en fällande dom inte kommer i fråga innebär 

det att dennes förtroende för rättsväsendet kan bli lidande. Även vid ett beaktande av den 

statistik som framtagits är intresset av beivrande och lagföring av våldtäktsbrott inte 

tillvarataget på ett betydande sätt. De slutsatser som kan dras härav är att brottsoffers 

intressen inte tillgodoses på ett tillfredställande sätt med den nuvarande regleringen i 6:1 BrB. 

Brottsoffrets ställning vid våldtäktsbrott har därmed kommit i skymundan och det föreligger 

ett behov av att stärka denna härvidlag. 

 

7.2 Samtyckesrekvisit 
En sexualbrottslagstiftning innehållande en samtyckesreglering har länge varit på tal vid 

lagstiftningsarbetet. Olika resonemang och förslag har framlagts genom åren men nu har en 

genomförlig utredning gjorts som förväntas innebära att en ny reglering kommer att träda 

ikraft avseende våldtäktsbrottet. Mycket kritik har dock framförts avseende en sådan 

reglering, främst avser denna att för stort fokus kommer att läggas på målsäganden. Det som i 

huvudsak framhållits är att många frågor om målsägandens agerande innan, under och efter 

                                                
142 Prop. 2004/05:45 s. 21. 
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gärningen kommer att aktualiseras. Jag är dock av den uppfattningen att det inte kommer att 

innebära någon förändring av detta i realiteten då fokus redan idag ligger på hur målsäganden 

agerat och betett sig vid den aktuella händelsen. Däremot kan andra frågor komma att ställas 

till målsäganden som inte har betydelse för den nuvarande bedömningen. Vidare har 

framhållits tankar om att tolknings- och bevissvårigheter kan komma att uppstå med 

anledning av ett samtyckesrekvisit. En redogörelse avseende regleringen med beaktande av 

detta kommer att göras nedan. 

 

Bestämmelsen kommer att bestå av två stycken som innebär en tvåstegsbedömning för att 

avgöra om ett sexuellt övergrepp har begåtts. Det första steget innebär att målsägandens 

samtycke ska ha kommit till uttryck på något sätt genom ord eller handling. Ett krav på att 

målsäganden uttryckligen, genom ord eller handling, visar sin vilja att deltaga i ett sexuellt 

umgänge gör att det blir tydligt vilka situationer en sexuell handling är godtagbar och när den 

inte är det. Detta krav innebär även att det inte har betydelse vad målsäganden känner innerst 

inne så länge denne har gett uttryck för frivilligheten. Detta kommer, som regeringen för 

resonemang om i utredningen, att bidra till att de fall där en person tjatats till att delta i en 

sexuell handling inte kommer att omfattas av bestämmelsen.143 I dessa fall befinner sig 

målsäganden i en situation där denne faktiskt kan bestämma över om denne vill deltaga eller 

inte. Därmed ska en sådan handling inte omfattas av straffansvaret här.  

 

Detta anser jag är en fördelaktig reglering då bestämmelsen annars kan komma att utnyttjas 

och omfatta ”oseriösa” fall där målsäganden bara har för avsikt att sätta dit en annan person. 

Detta har även betydelse från rättsäkerhetssynpunkt eftersom gärningspersonen ska kunna lita 

på att det som målsäganden har gett uttryck för gäller. I annat fall skulle gärningspersonen 

hamna i ett läge där stor osäkerhet föreligger och där förutsebarheten av bestämmelsen skulle 

bli lidande. Ur rättssäkerhetssynpunkt kommer det även krävas att en person som först 

uttryckt sin frivillighet men som sedan ångrar sig, måste ge uttryck för sin ändrade mening. 

Detta är även ett krav som uppställts för att skydda gärningspersonen. En reglering där 

målsäganden själv måste visa sitt samtycke innebär även att denne har viss kontroll över sitt 

deltagande i sexuella handlingar. Målsägandens självbestämmanderätt får därmed ett 

betydande genomslag här. 

 

                                                
143 SOU 2016:60 s. 199. 



 65 

Det som ses som problematisk vid våldtäkter idag är att det är svårt att bedöma fall där 

målsäganden hamnat i tillståndet ”frozen fright”. Med den nuvarande regleringen är det svårt 

att visa att handlingen inte varit frivillig när målsäganden drabbas av detta tillstånd. 

Anledningen är att det inte klart framgår för gärningspersonen att målsäganden inte vill 

deltaga, om inte våld eller hot förekommit dessförinnan. Detta fenomen är vanligt 

förekommande bland våldtäktsoffer men det är någonting som lagstiftaren inte haft i åtanke 

vid införandet av nuvarande reglering i 6:1 BrB. Med den föreslagna regleringen kommer 

dessa situationer att omfattas av det första stycket i 6:1 BrB. I dessa fall uttrycker 

målsäganden inte sin vilja utan på grund av rädsla låter förloppet fortlöpa. Men utan ett 

uttryckligt samtycke kommer dessa handlingar därmed att ses som våldtäkter. Vidare innebär 

detta att dessa ärenden kan komma att bli lättare att utreda genom den föreslagna 

lagstiftningen. Målsägandens passivitet kommer därmed inte ligga denne till last vid 

bedömningen av brottet. Ett passivt handlande av målsäganden kommer istället att bedömas 

som att ett samtycke inte förelegat i det enskilda fallet. 

 

Det kan dock komma att uppstå tolkningssvårigheter vad gäller hur frivilligheten ska komma 

till uttryck. Ett uttryckligt ”ja” från målsäganden kommer inte kunna tolkas på annat sätt än 

att denne vill deltaga i det sexuella umgänget. Det som dock kan medföra visst 

tolkningsutrymme är istället ”aktivt deltagande” från målsägandens sida. Eftersom en sexuell 

handling vanligen inte föregås av en diskussion eller en överensstämmelse kommer denna del 

att få störst utrymme vid bedömningen av frivilligheten. Det följer ingen närmare förklaring i 

utredningen om vad detta ska omfatta. Som exempel uppställs dock att det innan den sexuella 

handlingen förekommer ömsesidiga kyssar och smek. Här lämnar man till domstolarna att 

senare uppställa riktlinjer för hur frivilligheten ska komma till uttryck. De problem som kan 

uppstår här är att det blir fråga om många ord mot ord situationer där målsäganden uppger att 

denne inte uttryckt sin vilja att deltaga medan den tilltalade uppger att målsäganden smekt 

denne och även utdelat kyssar samt gjort andra sexuella närmanden. Om det inte finns några 

vittnen närvarande som sett själva händelsen blir det därmed svårt att bevisa att handlingen 

inte varit frivillig i dessa fall. Det kan därmed komma att bli fråga om bedömningssvårigheter 

beträffande ett påstående om att målsäganden uttryckt sin vilja att delta genom sitt aktiva 

deltagande här. 

 

Det kan vidare komma att uppstå svårigheter i bedömningen beträffande att samtycket ska 

vara kopplat till en specifik handling och inte avse ett senare sexuellt umgänge. Det har inte 
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klargjorts för vad som avses här och när det är fråga om en ny sexuell handling. Kommittén 

har i utredningen uttalat att vaginalt och analt samlag innebär två helt olika handlingar. I 

övrigt har dock inget förtydligande gjorts. Därmed kan tolkningssvårigheter komma att uppstå 

för domstolarna avseende detta. Det kommer säkerligen uppstå situationer där målsäganden 

deltagit i flera olika handlingar men endast uttryckt sin vilja att delta i en av dem men i övrigt 

inte vågat ge uttryck för sin vilja. I dessa fall ankommer det på domstolen att bedöma om det 

har varit fråga om flera olika sexuella handlingar eller endast en. Även om målsäganden bara 

har samtyckt vid ett fall kan domstolen därmed komma fram till en bedömning som innebär 

att målsäganden anses ha samtyckt till alla handlingar. Att samtycket ska kopplas till en 

specifik sexuell handling kommer även att möta problem vid sexuella övergrepp inom en 

relation. Eftersom sexuella handlingar inom en relation vanligtvis inte föregås av någon 

diskussion om samtycke kommer en bedömning av målsägandens agerande vid själva 

handlingen att vara av betydelse.  

 

Beträffande bevisningen har det förekommit diskussioner om att bevisbördan ska övergå till 

den tilltalade och att denne därmed ska kunna visa på vilket sätt målsäganden deltagit 

frivilligt i det sexuella umgänget. Detta är dock inte fallet enligt förslaget utan bevisbördan 

kommer fortsatt att ligga på åklagaren. Denne har därmed att påvisa att den sexuella 

handlingen inte skett på frivillig väg från målsägandens sida. En omvänd bevisbörda hade 

varit fördelaktig ur brottsoffrets synpunkt då det är lättare att bevisa att en omständighet har 

förelegat än att den inte gjort det. Om bevisbördan skulle ankomma på den tilltalade innebär 

det att den tilltalade ska bevisa att handlingen varit frivillig från båda parternas avseenden. Att 

man valt att inte lägga över bevisbördan på gärningspersonen torde ha att göra med att det 

därmed skulle innebära att man måste tillämpa samma princip vid övriga brott i BrB. Det går 

inte att ändra bevisbördan vid ett enskilt brott utan då måste en genomgående förändring 

göras. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv skulle en sådan bevisbörda även kunna ifrågasättas 

och anses stå i strid med oskyldighetsprincipen. 

 

7.3 Jämförelse mellan gällande reglering och förslaget 
Den nuvarande bestämmelsen och den som föreslås enligt utredningen skiljer sig i allt 

väsentligt från varandra. Rekvisiten för brottet kommer inte längre vara densamma men 

gällande rekvisit föreslås ingå i den nya bestämmelsen men utgöra ett andra steg i 

bedömningen. Ett samtyckesrekvisit innebär att lagtexten i sig inte längre fokuserar på att det 

måste ha förekommit ett tilltvingande av det sexuella umgänget, bestående i våld och hot. 
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Utgångspunkten blir istället att varje sexuell handling gentemot en person måste vara frivillig. 

Om målsäganden inte gett sitt samtycke därtill blir det fråga om ett brott enligt 6:1 1 st. BrB. I 

förslaget har man i samband med detta även ändrat namnet på brottet från våldtäkt till sexuellt 

övergrepp, vilket ger mer vikt åt det nya rekvisitet. I många våldtäktsfall idag förekommer 

inget våld eller hot utan det kan vara fråga om att målsäganden på grund av tidigare händelser 

eller på grund av chock låter det ske och därmed inte gör motstånd. Då det inte har 

förekommit något våld eller hot kan det bli fråga om situationer där målsäganden undviker att 

göra en anmälan på grund av osäkerhet avseende om denne blivit utsatt för ett brott vid det 

aktuella tillfället. Enligt förslaget bidrar förändringen av bestämmelsen både genom ett 

samtyckesrekvisit och genom ändringen av namnet på brottet att fler personer, som enligt 

lagens mening blivit utsatta för en våldtäkt kommer att anmäla detta. 

 

Jag är av den åsikten att den föreslagna bestämmelsen är bra i teorin men det kommer inte att 

innebära någon skillnad i praktiken. Förväntningarna i förslaget är även i linje med detta då 

man uttalat att den nya formuleringen av lagtexten i 6:1 BrB inte kommer att leda till fler 

fällande domar. Detta beror enligt min mening på att bevissvårigheterna fortfarande består. 

Även om det införs ett samtyckesrekvisit ska just samtycket bevisas på något sätt. Det 

kommer fortfarande att uppstå situationer där ord står mot ord och där målsäganden säger att 

det sexuella umgänget inte skett frivilligt medan gärningspersonen påstår detta. Man har dock 

varit tydlig med att påpeka det i utredningen och inte gett några falska förhoppningar om fler 

fällande domar på området. Kommittén har redogjort här att förändringen inte gjorts av denna 

anledning utan avsikten är snarare att spegla hur det sexuella umgänget ter sig i det moderna 

samhället. Det har även uttalats att det finns en förhoppning om att fler ska våga anmäla 

sexuella övergrepp som de blivit utsatta för. Detta riskerar dock att leda till att det görs fler 

anmälningar men där det inte kommer bli någon förändring över uppklarade brott. Resultatet 

av detta är att det statistiskt sett blir fråga om färre fällande domar i förhållande till inflödet, 

vilket i sin tur kan komma att väcka allmänhetens och brottsoffers irritationer återigen. 

Förtroendet för rättsväsendet från personer som blivit utsatta för ett brott består i att denne blir 

väl omhändertagen av olika aktörer inom rättsväsendet samt att denne erhåller upprättelse i 

form av att gärningsmannen döms och att målsäganden får kompensation för den skada som 

denne lidit. Om regleringen inte innebär någon större förändring på området leder det till att 

brottsoffers förtroende istället minskar. 
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Nuvarande lagstiftning är uppbyggd på så sätt att en person har en rätt att säga ”nej” till ett 

sexuellt umgänge men än så länge erfordras inte ett ”ja”. Det innebär att det förutsätts att en 

sexuell handling är godtagbart tills dess att en av personerna säger ”nej” eller gör motstånd. 

En samtyckeslagstiftning skulle dock innebära en förändring på detta område, dvs. att så 

länge som ena parten inte visat genom ord eller handling att denne frivilligt deltar är 

handlingen inte att anse som frivillig. Det innebär att alla sexuella handlingar endast betraktas 

som godtagbara om en vilja att deltaga har kommit till uttryck. Övriga handlingar godtas 

därmed inte.  

 

I förslaget har man även uttalat att varje samtycke begränsas till just det aktuella tillfället och 

inte kan beaktas vid ett senare tillfälle. Det man har haft i åtanke här torde vara sexuella 

övergrepp inom en relation. Även om en person i ett förhållande gett sitt samtycke vid ett 

tidigare sexuellt umgänge ska detta inte omfatta ett annat umgänge senare. Att personerna har 

haft sexuellt umgänge tidigare ska därmed inte kunna användas som en omständighet som 

tyder på att det inte har varit fråga om ett övergrepp vid det senare tillfället. Enligt den 

nuvarande regleringen kan en sådan omständighet beaktas för att påvisa att gärningspersonen 

skulle uppfattat det som att målsäganden frivilligt deltagit. Dock enligt förslaget kommer det 

därmed krävas att målsäganden uttryckligen förmedlat sin vilja att deltaga i den sexuella 

handlingen. Detta har även betydelse när det gäller andra situationer.  

 

Det föreligger en uppfattning om att då målsäganden t.ex. följt med gärningspersonen hem 

från krogen, ses detta som ett tecken på att målsäganden haft för avsikt att delta i en sexuell 

handling. Detta kan även sägas vara i linje med tidigare resonemang om målsägandens 

klädval som använts som en omständighet för att ifrågasätta målsägandens berättelse. Många 

gånger blir målsäganden därmed klandrad från allmänhetens sida för att ha följt med eller 

bjudit hem gärningspersonen. Frågan som dyker upp är, varför skulle Y följt med X hem om 

Y inte hade en tanke om att en sexuell handling skulle komma ifråga? Dessa resonemang och 

lagen som sådan ger därmed uttryck för att varje sexuell samvaro är godtagbar så länge 

målsäganden inte uttryckt en annan åsikt genom ”nej” eller genom fysiskt motstånd. Den 

föreslagna lagstiftningen enligt utredningen bidrar dock till att det inte har någon relevans för 

bedömningen att målsäganden följt med gärningspersonen hem, så länge målsäganden inte 

uttryckt sin vilja blir det aldrig fråga om ett godtagbart sexuellt umgänge. Det ställs därmed 

upp tydliga ramar för vad som ska anses vara en accepterad sexuell samvaro och vad som inte 

utgör detta. Målsäganden ska därmed inte kunna klandras för sitt agerande innan handlingen 
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genomförts. Jag tror däremot att målsäganden fortsatt kommer att ifrågasättas av samhället 

och av rättsväsendet även om förändringen kommer i fråga. De tankar som finns kring detta 

kommer inte att försvinna i och med den ändrade lagstiftningen då dessa är fast förankrade i 

samhället. 

 

Ett mål som redogjorts för ovan visar även på den problematik som föreligger med gällande 

reglering.144 I målet har domstolen uttalat följande: ”fastmera skulle det förhållandet att 

målsäganden lagt sig bredvid den tilltalade i dennes säng kunna grunda ett antagande att 

målsäganden inte varit ointresserad av intim kontakt med den tilltalade”. Målsäganden har i 

sin berättelse uppgett att anledning till att denne lagt sig bredvid den tilltalade berott på att det 

var för trångt för målsäganden att sova i soffan med sin väninna. Detta godtogs dock inte av 

domstolen på grund av att målsägandens berättelse kunde ifrågasättas. Ett sådant uttalande 

som domstolen gjort här kommer dock kunna elimineras genom den nya regleringen. Så länge 

målsäganden inte har sagt ”ja” eller på annat sätt visat att denne vill deltaga i den sexuella 

handlingen spelar det ingen roll om målsäganden lägger sig bredvid den tilltalade i dennes 

säng eller inte. Återigen visar detta på det gammalmodiga synsättet avseende att en persons 

agerande innan händelsen läggs till grund för bedömningen av frivilligheten.  

 

Hovrätten har även uttalat i målet att eftersom målsäganden varit alkoholpåverkad samt 

brukat droger innan händelsen kan detta ha påverkat målsägandens verklighetsuppfattning. 

Tillförlitligheten av målsägandens berättelse har därmed ifrågasatts av domstolen. Detta 

uttalande är problematiskt eftersom det gör att bestämmelsen i 6:1 2 st. BrB blir verkningslös. 

Bestämmelsen innebär att en person gör sig skyldig till våldtäkt om denne genomför ett 

samlag eller jämförlig handling genom att otillbörligt utnyttja en annan person på grund av 

dennes berusning. Den slutsats som hovrättens uttalande ger uttryck för är att en målsägande 

på grund av berusning inte kan anses fullt ut tillförlitlig då en förvrängd 

verklighetsuppfattning kan uppstå vid detta tillstånd. Att målsägandens uppgifter kan 

ifrågasättas innebär vidare att det föreligger tvivel huruvida den tilltalade begått den aktuella 

gärningen. Detta leder till att det alltid kommer att föreligga visst tvivel när en person under 

berusning blir utsatt för en påtvingad sexuell handling.  

 

                                                
144 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2014-09-02, mål B 1924-14. Se avsnitt 3.5.3. 
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Enligt min mening har hovrätten ställt för höga krav på målsägandens uppgifter i det aktuella 

målet och gjort en för hård bedömning, vilket leder till att det i princip aldrig skulle kunna bli 

fråga en fällande dom i dessa fall. Om målsägandens uppgifter inte bedöms vara tillförlitliga 

lägger detta även grunden för att övrig bevisning till stöd för dessa kan ifrågasättas. Efter att 

domstolen konstaterat att det förelåg tvivel avseende målsägandens berättelse gjordes det 

därmed ingen bedömning av den stödbevisning som lagts fram av åklagaren i målet. Den 

stödbevisning som åberopats var mycket omfattande. Det förekom utsagor om målsägandens 

ändrade beteende och agerande vid olika tillfällen samt vittnesutsagor innehållande uppgifter 

om vad målsäganden berättat om händelsen. Den skriftliga bevisningen bestod vidare av sms-

konversation och journalanteckningar, som styrkt vad målsäganden gjort gällande i målet. Det 

föreligger sällan sådana omfattande uppgifter i dessa ärenden, som styrker olika delar av 

målsägandens berättelse avseende förhållanden innan, under och efter själva händelsen. En 

fällande dom hade därmed kunnat komma i fråga i målet om omständigheterna varit 

annorlunda eller vid en bedömning enligt den föreslagna bestämmelsen. 

 

När det gällare Sveriges internationella åtaganden har kritik riktats mot den svenska 

lagstiftningen efter avgörandet i Bulgariendomen 145 . Regeringen tolkade domen som 

avseende ett för specifikt fall och där Europadomstolen endast uppställde vissa riktlinjer som 

medlemsstaterna har att ta ställning till. Ett uttryckligt krav på att medlemsstaterna skulle 

införa en lagstiftning med ett samtyckesrekvisit ansågs därmed inte vara påkallat. Vissa har 

dock ansett att regeringens tolkning inte varit korrekt. Även om den nuvarande bestämmelsen 

inte ställer upp något krav på att målsäganden ska ha gjort motstånd eller ropat på hjälp för att 

en våldtäkt ska vara för handen är detta någonting som beaktas vid bedömningen av brottet. 

Om målsäganden inte gjort motstånd anses innebära viss problematik då gärningspersonen 

därmed möjligen inte förstått att målsäganden inte velat deltaga i den sexuella handlingen. 

Målsäganden kan även bli ifrågasatt avseende sitt beteende och agerande vid det aktuella 

tillfället. Därmed är jag av den meningen att även om det inte uppställs ett uttryckligt krav på 

motstånd, vilket det gjorde i den bulgariska lagstiftningen, får det ändå samma effekt i 

slutändan vid en tillämpning av den svenska lagstiftningen. Vidare anser jag att 

samtyckesfrågan inte beaktas i vidare mån idag av domstolarna vid bedömningen av 

våldtäktsbrotten. I och med förändringen av bestämmelsen i 6:1 BrB i riktning mot ett 

samtyckesrekvisit kommer kritiken därmed att kunna stillas avseende detta. En förändring av 

                                                
145 M.C. mot Bulgarien (39272/98) dom meddelad den 4 december 2003. 
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bestämmelsen blir därmed i sin helhet i överensstämmelse med Europadomstolens 

resonemang i målet. 

 

7.4 Det ideala brottsoffret 
Teorin om det ideala brottsoffret bygger på uppfattningen att offret ska vara svagt i 

förhållande till gärningspersonen och att denne ska vara en för offret okänd person. Offret ska 

även befinna sig på ett ställe eller vara på väg till en plats som denne inte kan förebrås för. 

Det innebär beträffande våldtäkter att de som passar bäst in på bilden av det ideala brottsoffret 

är de personer som utsätts för överfallsvåldtäkter. Det är då vanligen fråga om att brottsoffret 

befinner sig utomhus och kanske är på väg hem från en vän och går på en öppen gata när 

denne blir överfallen av en okänd person. Gärningspersonen använder här våld för att 

tilltvinga sig ett samlag med offret medan offret försöker att göra motstånd för att värja sig 

mot gärningspersonen. Det är detta scenario som teorin om det ideala brottsoffret tar sikte på. 

Det är även denna bild på brottsoffer som den nuvarande regleringen har. Det förutsätts 

nämligen att det ska ha förekommit någon form av våld eller hot som försätter 

gärningspersonen i ett överläge. Brottsoffret måste även ha försökt att värja sig mot 

gärningspersonen på något sätt. Även namnet på brottet ”våldtäkt” tar sikte på detta. Men 

detta speglar inte hur det ser ut med just våldtäkter i verkligheten.  

 

Överfallsvåldtäkter förekommer inte i stor utsträckning idag och den statistik, som jag tagit 

fram visar att endast 14 av de studerade 228 ärendena utgjorts av denna typ av våldtäkter. De 

flesta våldtäkter sker istället i hemmet där en närstående är förövare eller på annat ställe där 

en bekant till målsäganden utsatt denne för en våldtäkt. I dessa fall passar målsäganden aldrig 

in på bilden av det ideala brottsoffret och kommer av samhället inte heller att ses som ett 

brottsoffer. Anledningen till detta är att en person i en relation med förövaren kan ifrågasättas 

för att inte ha lämnat denne tidigare samt när det fråga om en våldtäkt där en bekant utgör 

gärningspersonen kan omständigheterna i övrigt bidra till att allmänheten inte uppfattar denne 

som ett brottsoffer. 

 

Teorin om det ideala brottsoffret bygger liksom bedömningen av stödbevisningen på en 

föreställning hos allmänheten och rättsväsendet om hur målsäganden ska agera under, innan 

och efter en våldtäkt. Vid redogörelsen för stödbevisning har framkommit att det finns en risk 

för att stödbevisningen bidrar till en uppställning av ett standardiserat beteende hos 

målsäganden som är det enda som godtas av rättsordningen. Om målsäganden inte gråter eller 
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är upprörd efter händelsen kan detta användas mot denne vid en eventuell rättegång. Även det 

förehållandet att målsäganden träffar gärningspersonen senare kan innebära att trovärdigheten 

av målsägandens berättelse minskar. Synen på det ideala brottsoffret innebär vidare att det 

förutsätts att målsäganden ska göra motstånd eller tillkalla hjälp. Detta synsätt är därmed inte 

anpassat för det s.k. tillståndet ”frozen fright” som är vanligt förekommande hos offer för 

våldtäkter. Att målsäganden inte sagt ”nej” eller gjort fysiskt motstånd kan därmed bidra till 

att denne inte anses utgöra ett brottsoffer i dessa sammanhang. Enligt det nya förslaget 

kommer det som tidigare nämnts inte krävas att målsäganden gör motstånd eller säger ”nej”. 

Sådana invändningar kommer inte längre att kunna läggas målsäganden till last här. Vad 

gäller invändningar avseende målsägandens beteende under och efter händelsen är jag dock 

av den uppfattningen att dessa fortfarande kommer att finnas kvar. Även om själva 

bestämmelsen som sådan byter skepnad till en samtyckesreglering kommer målsägandens 

sinnesstämning efter händelsen att behandlas. En ny reglering av brottet kommer därmed 

troligtvis inte innebära någon större förändring för målsäganden i detta avseende.  

 

En intressant fråga väcks i och med det nya lagförslaget där sexualbrottslagstiftningen 

kommer att ändras, däribland rekvisiten för våldtäktsbrottets fullbordan. Att rubriceringen av 

brottet ändrar namn till sexuellt övergrepp innebär även en förändring på området. Att lagen 

byter skepnad leder till att den bild som lagen tidigare byggt upp avseende våldtäktsoffer 

ändras och att lagen fortsatt inte kommer att förutsätta att det ska ha varit fråga om en 

överfallsvåldtäkt för att ett brott ska anses begånget. Lagen kommer därmed inte längre vara i 

linje med den nuvarande uppfattningen om det ideala brottsoffret. Vad kommer detta att få för 

konsekvenser för brottsoffer? Enligt min mening innebär det att lagen i sig accepterar fler 

brottsoffer än vad den tidigare gjort och att det skapas en ny bild om vem som kan anses 

utgöra ett brottsoffer. Frågan är dock om regleringen i praktiken kommer att innebära att fler 

offer för våldtäkter ses som brottsoffer härvidlag? Det är en fråga som vi får vänta med att få 

svar på till dess att lagförslaget träder i kraft. 

 

7.5 Oaktsamhetsbrott 
I utredningen som följer av SOU 2016:60 läggs ett förslag om ett oaktsamhetsbrott fram. Här 

har man främst blickat åt den reglering som finns i Norge, där sexualbrott kan begås av 

oaktsamhet. Jag anser att en sådan reglering inte hade kunnat komma i fråga om 

våldtäktsparagrafen i 6:1 BrB förblir densamma som enligt nuvarande reglering. Eftersom 

den nuvarande regleringen bygger på att en person har vidtagit våld eller hot för att tilltvinga 
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sig ett samlag, innebär det att gärningspersonen i princip alltid måste antas ha haft uppsåt till 

gärningen. Tillvägagångsätt vid en våldtäkt föregås av två för sig olika steg. Det första steget 

består av vidtagande av våld eller hot för att därefter i andra steget bli fråga om ett 

tilltvingande av en sexuell handling. Det är svårt att tänka sig att någon av oaktsamhet genom 

våld eller hot tilltvingar sig t.ex. ett samlag. I de fall våld eller hot inte kan påvisas kan 

bedömningen av ett eventuellt samtycke bidra till svårigheter i fastställandet av uppsåtet. En 

förändring av regleringen i enlighet med utredningen gör att ett oaktsamhetsbrott därmed kan 

anses påkallat. Eftersom det är svårt att fastställa ett uppsåt vid våldtäkter just med avseende 

på frivilligheten kan ett oaktsamhetsbrott leda till att de grövre sexualbrotten blir lättare att 

utreda. En förväntning hos kommittén enligt utredningen är även att ett sådant brott kan bidra 

till fler fällande domar på området, i och med att det kriminaliserade området utökas. För att 

en sådan utökning av det straffbara området ska kunna införas måste ett behov finnas härför 

Eftersom en samtyckesreglering i 6:1 BrB inte förväntas leda till fler fällande domar avseende 

våldtäkter kan införandet av ett oaktsamhetsbrott dock innebära detta. Behovet som påkallat 

en sådan reglering kan därmed anses vara att fler fällande domar önskas på detta område. 

 

Den problematik som framförts avseende ett oaktsamhetsbrott är att det kan komma att 

tillämpas i för stor utsträckning.146 Som en naturlig följd av ett oaktsamhetsbrott kommer det 

att bli lättare att åtala och döma en person för att av oaktsamhet begått en våldtäkt än att 

uppsåtligen ha gjort det. Anledningen till detta är att gärningspersonen vanligen förnekar brott 

och därefter framhåller att den sexuella handlingen varit frivillig. I dessa fall är det svårt att 

påvisa att gärningspersonen haft uppsåt till gärningen. Beroende på omständigheterna i det 

enskilda fallet skulle dock en oaktsamhet från gärningspersonens sida kunna styrkas här. 

Konsekvensen av denna ordning blir dock att en lägre straffskala tillämpas. Det föreligger 

därför en risk med att införa ett oaktsamhetsbrott genom att det kan leda till en benägenhet att 

i större mån tillämpa oaktsamhetsbrottet, vilket i sin tur leder till lindrigare straff vid 

våldtäkter. Omfattande kritik föreligger dock redan idag avseende att våldtäktsbrottet innebär 

för låga straff. Frågan som måste ställas är dock vad man vill uppnå med införandet av ett 

sådant brott. Är svaret att man vill åstadkomma fler fällande domar på området kan en sådan 

ordning vara påkallad. Samtidigt kan detta ge sken av att denna typ av brottslighet inte tas på 

allvar och att straffen från samhällets sida anses alldeles för lindriga i förhållande till den 

kränkning och skada som sexualbrotten innebär.  

                                                
146 SOU 2016:60 s. 263. 
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7.6 Sammanfattningsvis 
Slutsatsen som jag drar av redogörelsen ovan är att den gällande regleringen inte tillgodoser 

brottsoffers intressen och behov på ett tillfredställande sätt. Det krävs därmed en förändring 

på området. Den förändring som dock har föreslagits i utredningen som följer av SOU 

2016:60 kommer dock inte att innebära att brottsoffrets ställning stärks i praktiken. I teorin 

verkar förslaget ta tillvara offrens intressen på ett betydande sätt men lär således inte få denna 

effekt i realiteten. Lagföringen av våldtäkter torde inte komma att öka och målsäganden 

kommer fortsatt att uppleva situationer där dennes berättelse ifrågasätts. Förslaget får dock 

anses utgöra ett bättre alternativ än nuvarande reglering då denna speglar den uppfattning om 

våldtäkter som föreligger i samhället idag. 

 

Det som istället kan komma att innebära en förändring på området är däremot ett 

oaktsamhetsbrott. Ett sådant leder till att även om gärningspersonen inte haft uppsåt till 

brottet och således haft uppfattningen om att den sexuella handlingen varit frivillig kan 

omständigheterna i övrigt tyda på att gärningspersonen borde ha uppfattat ofrivilligheten hos 

målsäganden. I annat fall ska gärningspersonen ha vidtagit en åtgärd för att komma till insikt 

om målsägandens vilja, genom att t.ex. fråga denne om detta. Bevismässigt kan det därmed 

förenkla bedömningen av om en våldtäkt har begåtts eller inte. Det kan i sin tur leda till att det 

blir fråga om fler fällande domar avseende våldtäkter. Dock kan ett oaktsamhetsbrott leda till 

vissa motsättningar från allmänhetens sida då straffen för dessa brott blir lindrigare. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att förslagen som redogjorts för i utredningen innebär både 

fördelar och nackdelar. Liksom den nuvarande regleringen kan kritik även riktas mot vad som 

framlagts i utredningen. Dock kommer sexualbrottslagstiftningen alltid kunna ifrågasättas 

oavsett vilka förändringar som görs av denna. Således kommer beviskraven som sådana i 

brottmål att bestå. Detta leder till att bevissvårigheterna förblir densamma oavsett vilka 

lagändringar som görs här. En förändring av våldtäktsbestämmelsen kan utvidgas för att 

åstadkomma en ändrad syn på våldtäkter men det är svårare att åstadkomma fler fällande 

domar på området genom ändringar av konstruktionen i lagtexten. 
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Bilaga 
 

Frågeformulär vid framtagande av statistik: 

 

1. I hur många fall har respektive lagrum tillämpats? 

• 6:1 BrB 

• 6:4 BrB 

2. I hur många fall har respektive av de olika karaktärerna förekommit? 

• Överfall 

• Relation  

• Övrigt  

3. I hur många fall har förundersökningsledaren valt att inte inleda förundersökning? 

4. Hur ser förhållandet ut mellan ej inledda förundersökningar och tillämpade lagrum? 

5. Hur ser förhållandet ut mellan ej inledda förundersökningar och karaktären av brotten? 

6. I hur många fall har förundersökningsledaren valt att lägga ned förundersökningen? 

7. Hur ser förhållandet ut mellan nedlagda förundersökningar och tillämpade lagrum? 

8. Hur ser förhållandet ut mellan nedlagda förundersökning och karaktären av brotten? 

9. I hur många fall har ett förundersökningsprotokoll redovisats till åklagaren? 

10. Hur ser förhållandet ut mellan redovisade förundersökningsprotokoll och tillämpade 

lagrum? 

11. Hur ser förhållandet ut mellan redovisade förundersökningsprotokoll och karaktären 

av brotten? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


