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Förkortningar 
 

Barnkonventionen  FN:s konvention om barnets rättigheter 

BDSM  Bondage/disciplin, dominans/submission och sadomasochism 

BrB   Brottsbalken 

Brottsoffer-deklarationen Deklaration om grundläggande rättsprinciper för offer för brott 

och maktmissbruk 

BRÅ   Brottsförebyggande rådet 

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

FB   Föräldrabalken 

FN   Förenta nationernas förbund 

HD   Högsta domstolen 

HovR   Hovrätt 

HVB-hem   Hem för vård- och boende 

Prop.   Proposition 

RB   Rättegångsbalken 

RF   Regeringsformen 

SOU   Statens offentliga utredning 

TR   Tingsrätt 
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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion till ämnet 

De som är mest utsatta för sexualbrott i Sverige är kvinnor mellan 16 och 24 år och denna 

grupp utgör 9 % av alla våldtäktsoffer.
1
 Vid cirka 13 % av de 3 010 anmälda våldtäkterna år 

2016 var brottsoffret 15 till 17 år.
2
 Samhället har som grundläggande uppgift att skydda 

ungdomar mot alla former av sexuella kränkningar.
3
 Frågan är dock om Sverige verkligen gör 

det? I fråga om sexuella övergrepp i Sverige är barnperspektivet tydligast när det gäller yngre 

barn och mycket har skrivits om de yngre barnens behov av skydd mot sexuella övergrepp.
4
 

Frågan om det särskilda behovet hos unga mellan 15 till 17 år diskuteras dock sällan. Vissa 

går så långt att de påstår att barn i åldrarna 15 till 17 år inte har något skydd mot sexuella 

handlingar som sker mot deras vilja, eftersom svensk lagstiftning fortfarande ställer upp ett 

krav om hot eller våld för att någon ska kunna dömas för våldtäkt.
5
 

 

Förenta nationernas (FN:s) barnrättskommitté har länge poängterat att Sverige brister i sitt 

skydd för barn mot sexuellt utnyttjande och särskilt nämnt behovet av att utöka skyddet för 

barn i åldrarna 15 till 17 år. Kommittén uppmuntrar Sverige att fortsätta sitt arbete och att öka 

ansträngningarna för att tillförsäkra barn upp till 18 år ett bättre skydd och har föreslagit att 

Sverige bland annat upprättar en mekanism för att systematisk samla in data över utsatta barns 

ålder, kön, etnicitet med mera. Genom en kartläggning av våldtäktsbrottet kan 

förhoppningsvis förebyggande åtgärder genomföras på ett mer effektivt sätt.
6
  

 

I Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (Europakonventionen) uppställs i artikel 3 ett förbud mot att ungdomar utsätts för 

tortyr, förnedrande behandling eller bestraffning och enligt artikel 8 har ungdomar rätt till 

respekt för sitt privat- och familjeliv. Ungdomar 15 till 17 år, definieras också fortfarande som 

barn, se artikel 1 FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och 6 kap. 2 § 

föräldrabalken (FB), och omfattas därför även av skyddet mot sexuella övergrepp i 

                                                 
1
 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), 2017-09-18, s. 48-49. 

2
 BRÅ, 2017-12-02, s. 15-16. Vid tolkningen av denna statistik bör man vara uppmärksam på att förändringar i 

anmälningsbenägenhet och förändringar i lagstiftningen samt enstaka anmälningar med ett stort antal brott, 

kan ge upphov till årliga förändringar i statistiken. 
3
 Prop. 2004/05:45, s. 19. 

4
 Se till exempel prop. 2004/05:45; Diesen & Diesen, 2013; Diesen & Sutorius, 1999; Leijonhufvud, 2005/06, 

s. 900-904 och Zila, 2007/08, s. 552-559. 
5
 Leijonhufvud, 2013, s. 47-48. 

6
 FN:s barnrättskommitté, 1999, s. 5 och FN:s barnrättskommitté, 2015, s. 7. 
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Barnkonventionens artikel 19 och 34. Skyddet mot sexuella övergrepp i Barnkonventionen 

gäller alla barn oavsett ålder. Det förstärkta skydd som finns mot våldtäkt riktade mot barn i 

svensk lagstiftning i 6 kap. 4 § Brottsbalken (BrB) gäller dock i princip endast tills dess att 

barnet har fyllt 15 år.
7
 Ungdomar som blir utsatta för våldtäkt omfattas istället av samma 

reglering som vuxna i 6 kap. 1 § BrB. Den rättighet som ska skyddas när det gäller den 

straffrättsliga regleringen av våldtäkt mot ungdomar är rätten till sexuellt självbestämmande 

som kan sägas bestå av två sidor, rätten till självbestämmande och rätten till skydd mot 

sexuella övergrepp.
8
 Det finns dock här intressekonflikter inom barnperspektivet och frågan 

blir om barnets rättigheter främst syftar till att barnet ska kunna få sin vilja igenom eller till att 

skydda barnet.
9
 

 

I statens offentliga utredning (SOU) 2016:60 har vissa lagstiftningsåtgärder föreslagits som 

kan innebära en förstärkning av det straffrättsliga skyddet för barn 15 till 17 år.
10

 Frågan är 

dock vilka rättsliga konsekvenser dessa lagstiftningsåtgärder egentligen skulle få för 

ungdomar och huruvida dessa skulle åtgärda de eventuella brister som finns i dagens 

lagstiftning. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med förevarande examensarbete är att utifrån ett barnperspektiv, med fokus på barn i 

åldrarna 15 till 17 år, utreda och analysera huruvida det finns brister i den svenska 

våldtäktsregleringen. I det fall brister identifieras syftar examensarbetet även till att analysera 

hur våldtäktslagstiftningen skulle kunna ändras för att åtgärda dessa brister.  

 

De ändringar av lagstiftningen som främst analyseras är fyra lagändringar som 

diskuterats i SOU 2016:60
11

. Ungdomars rättigheter utreds utifrån Europakonventionen, 

Barnkonventionen och till viss del Brottsofferdeklarationen. Ungdomars rättigheter enligt 

andra konventioner utreds sålunda inte. Det ska även poängteras att detta examensarbete 

endast undersöker våldtäktsbrottet och inte huruvida ungdomars rättigheter skyddas genom 

andra regleringar i 6 kap. BrB. I detta examensarbete undersöks heller inte fall där övergrepp 

                                                 
7
 Undantag finns då ungdomar blir utsatta av en förälder eller person i liknande ställning, se 6 kap. 4 § 2 st. BrB. 

8
 SOU 2001:14, s. 109-110 och Asp, 2014, s. 80-82. 

9
 Schiratzki, 2017, s. 43-46. 

10
 SOU 2016:60, s. 236-239. 

11
 Regeringen har även föreslagit att tre av lagändringarna: samtyckeslagstiftning, oaktsamhetsbrott samt ålder 

som kvalifikationsgrund för grov våldtäkt, ska träda i kraft den 1 juli 2018, se Lagrådsremiss, 2017-12-21.  
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sker av en förälder, vårdnadshavare eller liknande och där barnet står under 

gärningspersonens fostran eftersom andra frågeställningar aktualiseras i dessa fall. 

 

1.3 Metod och material 

Uppfattningen om att det endast skulle finnas en juridisk metod kan starkt ifrågasättas. Det 

blir därför av vikt att beskriva den metod som använts i examensarbetet samt motivera valet 

av källor.
12

 I förevarande examensarbete används en så kallad rättsanalytisk metod. Detta för 

att ha möjlighet att gå utöver den strikta rättsdogmatiska metoden och kunna använda ett 

externt perspektiv samt att kunna föra en analys och diskussion utifrån ett de lege ferenda 

resonemang. Den rättsanalytiska metoden innebär även att annat material än de strikt 

traditionella rättskällorna kan motiveras som till exempel annan litteratur än strikt juridisk 

samt underrättspraxis.
 13

 Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet samt det material 

som har använts i examensarbetet.  

 

För att kunna använda ett barnperspektiv i detta examensarbete inhämtas kunskap om vad 

som är speciellt med barn som brottsoffer, vilka specifika behov som ungdomar har samt vad 

ett barnperspektiv innebär och hur det kan användas. Kunskap om barns speciella behov som 

brottsoffer har främst inhämtats genom att studera brottsofferdeklarationen, lagstiftning och 

doktrin. Kunskap om barnperspektivet hämtas genom en studie av litteratur samt förarbeten. 

Den litteratur som främst har använts för att definiera barnperspektivet är inte strikt juridisk. 

Viss litteratur fokuserar mer på yngre barn, men har ändå varit användbar för att förstå vad 

barnperspektivet är och hur det kan användas. Denna litteratur har kompletterats med litteratur 

som fokuserar på de speciella behov som ungdomar har. För att få en bättre förståelse av hur 

barnperspektivet används och förstås i rättsliga sammanhang har främst SOU 2001:72 

använts. Denna har studerats främst med fokus på definitionen av ett barnperspektiv i svensk 

rätt samt hur kunskap om ett barnperspektiv kan inhämtas. Hur barnperspektivet används i 

examensarbetet redovisas i kapitel 2.3. 

 

För att utreda bakgrunden till våldtäktslagstiftningen diskuteras inledningsvis hur 

våldtäktsbrottet har utvecklats historiskt samt vilka rättigheter barn har som ska skyddas 

genom regleringen av våldtäktsbrottet. Detta studeras för att få en djupare förståelse för 

dagens lagstiftning. För det historiska avsnittet används juridisk litteratur inom rättshistoria. 

                                                 
12

 Svensson, 2014, s. 211-226. 
13

 Sandgren, 2005, s. 655-656 och Sandgren, 2016, s. 724-727 & 729-739. 
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På grund av den alltmer globaliserade värld som vi lever i finns mycket av barnrättens normer 

i internationella källor.
14

 Kunskap om barns rättigheter har främst inhämtats genom att studera 

Europakonventionen, Barnkonventionen samt doktrin. Europakonventionen har stark ställning 

i Sverige och är inkorporerad i svensk lag genom lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. Europakonventionen gäller för alla oavsett ålder, men barn och unga är en grupp 

som har ett starkare skydd av konventionen.
15

 För att studera rättigheterna i 

Europakonventionen används konventionstexten, rättsfall från Europadomstolen samt 

doktrin.
16

 

 

Bland de globala rättskällorna som särskilt gäller barn utmärker sig främst 

Barnkonventionen.
17

 För att studera Barnkonventionen har utöver själva konventionen de 

allmänna kommentarerna och rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté använts. 

Barnkonventionen ratificerades av Sverige den 21 juni 1990 och är sedan dess en svensk 

rättskälla. Ratificeringen av Barnkonventionen innebär att Sverige har åtagit sig en folkrättslig 

förpliktelse att garantera rättigheterna enligt konventionen för alla barn och ungdomar i 

Sverige genom bland annat fördragskonform tolkning och en anpassning av den svenska 

normgivningen till innehållet i konventionen.
18

 Poängteras ska dock att konventionen inte 

gäller som svensk lag då den ännu inte inkorporerats i svensk lagstiftning. Sverige har istället 

valt att omarbeta de delar av konventionen som behöver införlivas till svensk 

författningstext.
19

  Lagstiftaren har föreslagit att Barnkonventionen ska inkorporeras i svensk 

lag i januari 2020, någon proposition (prop.) har dock inte kommit ännu.
20

 

Barnrättighetsutredningen har även föreslagit att FN:s barnrättskommittés allmänna 

kommentarer används som vägledning vid genomförandet av konventionen.
21

 Syftet med 

FN:s barnrättskommitté är att på internationell nivå övervaka Barnkonventionens 

genomförande. Kommittén ger ut allmänna kommentarer i syfte att främja genomförandet och 

bistå konventionsstaterna när de fullgör sina rapporteringsskyldigheter och grundas på 

                                                 
14

 Schiratzki, 2017, s. 26-28. 
15

 Enarsson & Naarttijärvi, 2016, s. 132. 
16

 Ovey & White, 2010, s. 64-65. 
17

 Barnkonventionen har i princip universellt stöd, USA är det enda landet i världen som inte ratificerat 

Barnkonventionen. Schiratzki, 2017, s. 26-28 och SOU 2016:19, s. 88-90. 
18

 Prop. 1989/90:107; bet. 1989/90:SoU28; artikel 4 i Barnkonventionen; FN:s barnrättskommitté, 2013, s. 6 och 

Schiratzki, 2017, s. 27 & 48.  
19

 Brandin Berndtsson & Juhlén, 2008, s. 13. Exempel på transformering finns i till exempel 6 kap. 2 a § FB. 
20

 SOU 2016:19, s. 383-387 och Lagrådsremiss, 2017-07-06. 
21

 SOU 2016:19, s. 97-98. 
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konventionens artiklar och bestämmelser. Kommittén kan även ge allmänna 

rekommendationer som baseras på den information som de fått under rapporteringsprocessen 

eller från andra källor.
22

 

 

Vid kartläggning av rättssystemet används de klassiska rättskällorna lagtext, förarbeten, 

praxis samt doktrin.
23

 Inledningsvis studeras lagstiftningen som är den viktigaste källan inom 

straffrätten då man är bunden vid skriven lag vid utrönandet av om något är brottsligt. En 

gärning är brottslig och kan straffas endast om det finns stöd för detta i lag.
24

 För att utreda 

innebörden av rekvisiten har sedan förarbeten använts. Många gånger nämns samma sak i 

flera av förarbetena, i dessa fall har hänvisning gjorts endast till det senaste förarbetet. I vissa 

fall har något diskuterats utförligare i äldre förarbeten och i sådana fall har hänvisning gjorts 

även till dessa. För en djupare förståelse av rekvisiten studeras även allmän praxis med offer 

som inte är ungdomar. För att utreda beviskravet och uppsåtsbedömningen vid våldtäkt 

används allmän praxis samt doktrin. Anledningen till detta är att lagstiftaren inte behandlar 

dessa frågor i förarbeten utan överlämnar detta till rättstillämpningen.  

 

För att fördjupa undersökningen kring eventuella brister i tillämpningen för ungdomar görs en 

rättsfallsanalys av våldtäktsdomar från HD och hovrätterna (HovR:erna). Rättsfallen har 

studerats för att undersöka huruvida domstolen har diskuterat målsägandens ålder i sina 

domskäl och hur målsägandens ålder i sådana fall har påverkat utgången eller brottets 

rubricering i målet. För att hitta relevanta rättsfall används hänvisningar från förarbeten och 

doktrin samt en sökning på databasen Zeteo. Vid databassökningen avgränsades sökningen till 

att endast gälla HD:s avgöranden från år 2012-2016 och HovR:ernas avgöranden från år 2016, 

detta för att få ett hanterbart antal rättsfall samt att studera rättsfall som ligger nära i tiden. 

Anledningen till att HD:s avgöranden sökts i första hand och under en längre tidsperiod är att 

dessa är prejudicerande. Då syftet med undersökningen var att studera hur lagstiftningen 

tillämpades utvidgades dock sökningen till att även gälla fall från HovR:erna. Inget av de 

rättsfall som hittades har fått prövningstillstånd i HD. Sökningen har förutom avgränsningen i 

tid avgränsats till avgöranden gällande 6 kap. 1 § BrB för målsäganden i åldrarna 15 till 17 år. 

Då målsägandens uppgifter oftast skyddas av sekretess i dessa mål och gärningar mot 

ungdomar inte särregleras behövs en annan metod för att hitta de rättsfall där målsäganden är 

                                                 
22

 Artikel 43 i Barnkonventionen och Brandin Berndtsson & Juhlén, 2008, s. 436-437. 
23

 Se Jareborg, 2001, s. 101-106. Jmf. Rättsdogmatisk metod, se till exempel Jareborg, 2004, s. 1-7. 
24

 Se till exempel artikel 7 i Europakonventionen; 2 kap. 10 § 1 st. Regeringsformen (RF); 1 kap. 1 § BrB samt 

Leijonhufvud, 2015, s. 28-29. 
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15 till 17 år. I rättsfallen görs därför en sökning efter orden barn, ålder, under 18, underårig 

och minderårig. Valet av ord har gjorts utifrån vilka olika skrivningar som finns om unga som 

är 15 till 17 år, det finns dock ingen garanti för att domstolarna inte har använt andra ord för 

att diskutera målsägandens ålder. Diskussion samt analys av resultatet från undersökningen 

redovisas löpande i texten om våldtäktsbrottet i kapitel 3 samt i kapitel 5. Poängteras ska dock 

att det vid en studie av rättsfall inte är möjligt att kommentera huruvida utgången i målet har 

varit riktig eller ej då endast domstolarnas domar studerats och inte rättegången och 

bevisningen som sådan. Brister i domskälen behöver inte betyda att domstolen på något sätt 

har dömt fel eller ens värderat fel. Påpekas bör även att domstolen kan ha tagit hänsyn till 

omständigheter som inte syns i domskälen.
25

 Antalet rättsfall som har studerats är inte 

tillräckligt för att dra generella slutsatser kring hur dessa ärenden hanteras. Den kvalitativa 

studie som har gjorts i detta examensarbete kan därför endast belysa viss problematik som kan 

finnas i regleringen. Slutsatser som dragits kring brister i rättsystemet baseras på en 

kombination av en analys av förarbeten samt den rättsfallsundersökning som har gjorts. 

Uppmärksammas ska att slutsatsen kunnat bli en annan om andra avgränsningar kring årtal 

eller sökord använts. 

 

I kapitel 4 och 5 används ett de lege ferenda-resonemang
26

 där fyra olika lagförslag 

undersöks. Lagförslagen är hämtade från den senaste utredningen kring sexuallagstiftningen, 

SOU 2016:60. Dessa förslag har valts eftersom de är aktuella i dagens debatt kring en 

eventuell lagändring. Varje förslag analyseras sedan gentemot Svea HovR:s dom i mål B 22-

16 och Svea HovR:s dom i mål 165-16 för att se huruvida utgången i målen skulle förändras 

vid respektive lagändring. Anledningen till att just dessa två fall valts ut är att de är relativt 

olika samt att den tilltalade blev friad i ett av fallen och fälld i det andra fallet. Den avslutande 

diskussionen görs sedan utifrån effekten på de valda rättsfallen, argument som finns i 

utredningen, litteratur samt remissvar. Utgångspunkt i diskussionen är främst ungdomars rätt 

till sexuell självbestämmanderätt i dubbel bemärkelse, som rätt att ha sex och rätt att skyddas 

mot sexuella övergrepp. 

  

                                                 
25

 Se till exempel Diesen & Diesen, 2013, s. 42. 
26

 Se till exempel Jareborg, 2004, s. 1-7. 
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1.4 Terminologi 

För att språkmässigt få en så könsneutral text som möjligt kommer begreppet gärningsperson 

att användas om den person som har utfört en brottslig gärning och ordet hen kommer att 

användas istället för uttrycken han eller hon. Då termen lagstiftaren används innefattar detta 

både riksdagen och regeringens uttalanden i lagstiftningssammanhang. 

 

Åldersspannet från det att barnet fyllt 15 år tills det att barnet har fyllt 18 år kan uttryckas 

antingen som barn 15 till 17 år eller mellan 15 till 18 år. I denna text har jag valt att 

konsekvent använda benämningen 15 till 17 år även då jag hänvisar till texter som talar om 

15 till 18 år då det är personer som har fyllt 15 år, men ännu inte fyllt 18 år som åsyftas i 

bägge fallen. Barn definieras i detta examensarbete som en person under 18 år. Med unga 

personer eller ungdomar avses i detta examensarbete barn som är 15 till 17 år. 

 

Termen våldtäkt används i detta examensarbete för att beteckna en gärning enligt 

6 kap. 1 § BrB. Våldtäkt mot barn används för att beteckna en gärning enligt 6 kap. 4 § BrB. 

Denna terminologi gör att vissa fall då en våldtäkt har skett mot en ungdom oftast inte 

innefattas i termen våldtäkt mot barn trots att brottsoffret är ett barn. Anledningen till att 

denna terminologi ändå har valts är för att följa den terminologi som används i BrB:s sjätte 

kapitel så långt som möjligt. Problematiken kring att det är vilseledande att sexualbrott som 

riktar sig mot barn under 15 år benämns som brott mot barn då alla individer under 18 år är 

barn har även lyfts av till exempel Barnombudsmannen och ECPAT som därför föreslagit att 

formuleringen våldtäkt mot barn bör ändras.
27

 

 

 

1.5 Disposition 

Detta examensarbete är uppdelat i fem kapitel. I kapitel 1 introduceras läsaren till ämnet och 

examensarbetets syfte samt metod och material presenteras. I examensarbetet används 

genomgående ett barnperspektiv. Barnperspektivet presenteras i kapitel 2. Här redovisas vad 

som är speciellt med barn som brottsoffer, olika definitioner av ett barnperspektiv samt vad 

ett barnperspektiv innebär och hur det använts i detta examensarbete. Barnperspektivet 

används även slutligen som ett analysverktyg i det avslutande kapitlet. 

 

                                                 
27

 Barnombudsmannen, 2017, s. 2-3 och ECPAT, 2017, s. 4-5. 
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I kapitel 3 presenteras våldtäktsbrottet. Kapitlet inleds med en kort översikt över brottets 

historiska utveckling. Detta följs sedan av utgångspunkterna till varför ungdomar har rätt att 

skyddas mot våldtäkt och en genomgång av rättigheter som skyddas genom denna reglering. 

Ungdomars självbestämmanderätt diskuteras samt hur avvägningen mellan ungdomars olika 

intressen ska göras. Fortsättningsvis presenteras sedan våldtäktsbrottets reglering i 

6 kap. 1 § BrB, de olika rekvisiten innebörd samt hur dessa tillämpats i praktiken. En 

redovisning görs även över grov våldtäkt samt våldtäkt mindre allvarligt brott. Slutligen 

diskuteras även uppsåtsbedömningen och beviskravet vid våldtäkt. Som avslutning av kapitlet 

diskuteras eventuella brister för ungdomar i den nuvarande lagstiftningens utformning samt i 

tillämpningen ur ett barnperspektiv med fokus på ungdomars rätt till självbestämmande och 

skydd mot sexuella övergrepp. 

 

Kapitel 4 består av ett de lege ferenda-resonemang kring hur lagstiftningen skulle kunna 

förändras och vilka eventuella konsekvenser detta skulle kunna få för ungdomar. Det görs i 

kapitlet en genomgång av fyra alternativa sätt att förändra våldtäktslagstiftningen. I kapitel 

4.1.1 presenteras även skillnaderna mellan 6 kap. 1 § BrB och 6 kap. 4 § BrB samt vissa andra 

undantagsregler i 6 kap. BrB som kan bli aktuella då brottsoffret är ett barn under 15 år. 

Denna genomgång görs för att sedan kunna göra en analys av vad det skulle kunna innebära 

att höja den sexuella självbestämmanderätten till 18 år. I varje delkapitel görs även en analys 

kring hur den aktuella lagändringen skulle kunna påverka den rättsliga hanteringen av 

våldtäkter då brottsoffret är 15 till 17 år samt ifall detta skulle kunna åtgärda de eventuella 

brister som finns i dagens reglering gällande denna åldersgrupp.  

 

Varje kapitel analyseras separat ur ett barnperspektiv i det sista underkapitlet i respektive del.  

Anledningen till att analysen redovisas löpande i examensarbetet är för att läsaren på ett bättre 

sätt ska förstå vilka fakta slutsatserna grundar sig på samt för att kunna använda slutsatserna i 

kommande kapitel. Utöver detta kommer en sammanfattande analys att göras i det avslutande 

kapitlet där examensarbetets resultat sammanfattas och analyseras ur ett barnperspektiv. Detta 

för att knyta samman examensarbetets olika delar och nå djupare i en analys än vad som kan 

göras om de olika delarna endast analyseras var för sig.  
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2 Barnperspektiv 
 

2.1 Barn som brottsoffer 

Det finns ingen direkt definition av brottsoffer i svensk lag.
28

 Enligt 

20 kap. 8 § 4 st. Rättegångsbalken (RB) är målsägande den mot vilken ett brott har blivit 

begånget eller någon som har blivit förnärmad av brottet eller som har lidit skada av det. I 

Brottsofferdeklarationen
29

 definieras ett offer som en person som har lidit skada genom en 

handling eller underlåtelse i strid mot medlemsstatens strafflagstiftning eller lagar mot 

brottsligt maktmissbruk. I begreppet skada inkluderas fysisk eller psykisk skada, 

känslomässigt lidande, ekonomisk förlust eller en väsentlig försämring av sina grundläggande 

rättigheter, se artikel A.1 Brottsofferdeklarationen. Enligt deklarationens definition i artikel 

A.2 betraktas en person som ett offer oavsett om förövaren är identifierad, gripen, åtalad eller 

dömd och oavsett vilken relation offret och förövaren har. Definitionen kan också, då det är 

tillämpligt innefatta även andra personer som är nära släkt eller anhörig med offret eller har 

lidit skada då de har ingripit för att hjälpa offret. Ett offer har enligt brottsofferdeklarationen 

vissa rättigheter. Enligt artikel A.4 ska brottsoffer behandlas med medkännande och respekt 

samt har rätt att få tillgång till rättsväsendet.
30

 Brottsoffer har rätt till ersättning och 

kompensation enligt artikel A.8-A.13 i Brottsofferdeklarationen, 2 kap. 1-3 §§ 

Skadeståndslagen (1972:207) samt 2 kap. 1 § Brottsskadelagen (1978:413). Brottsoffer har 

även rätt till stöd och hjälp från frivilliga eller offentliga organ enligt artikel A.14-A.17 i 

Brottsofferdeklarationen, 20 kap. 15 § RB, lag (1988:609) om målsägandebiträde samt 5 kap. 

11 § Socialtjänstlagen (2001:453). 

 

Barn som brottsoffer är utsatta i flera olika avseenden. Det är dock inte självklart vad som är 

positivt för brottsoffer och vad som ökar möjligheterna för brottsoffer att få upprättelse. 

Huruvida straffnivån av brottet bör ses som ett intresse för brottsoffret kan diskuteras. 

Hårdare straff ger inte per automatik mer upprättelse till brottsoffret. Straffnivån på ett brott 

kan dock skicka signaler kring hur allvarligt samhället ser på ett visst brott. På senare tid har 

frågor om barns rättigheter och brottsofferfrågor uppmärksammats alltmer vilket har gjort att 

                                                 
28

 Begreppet brottsoffer används dock i till exempel lag (1994:419) om brottsofferfond samt i 5 kap. 11 § 

Socialtjänstlagen (2001:453). 
29

 Lagstiftaren ansåg att Sverige efter några fåtal lagändringar vid genomförandet av direktivet uppfylla de krav 

som ställs i direktivet, se prop. 2014/15:77, s. 10-22. 
30

 Se även till exempel 5 kap. 6 § RB.  
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även barns situation som brottsoffer har uppmärksammats.
 31

 Behovet av skydd återspeglas i 

flera avseenden i rättssystemet. Till exempel har en utvidgning av det kriminaliserade 

området i vissa fall skett då gärningen riktas mot ett barn och i andra fall kan det faktum att 

brottsoffret var ett barn vara en särskilt försvårande omständighet vid 

straffvärdesbedömningen.
32

 Barn har i och med detta ett starkare skydd än andra brottsoffer i 

flera hänseenden. Detta är naturligt då straffrätten i grunden handlar om att fastställa vissa 

grundläggande regler om hur man beter sig mot andra människor och utformningen av dessa 

regler påverkas därför av dem handlingen riktar sig mot.
33

 Trots deras starkare skydd i vissa 

hänseenden står barn ändå i ett klart underläge i rättssystemet, på grund av att utredning, 

begrepp, bevisväderingen och rättstillämpningen fortfarande har ett vuxenperspektiv som inte 

passar in i barnets värld. Det särskilda skyddet mot barn som finns i straffrättssystemet är 

endast att betrakta som undantag.
34

 Mycket har på senare tid gjorts för att situationen för barn 

som brottsoffer ska förbättras. Åtgärderna har många gånger handlat om ökad kunskap samt 

ett bättre bemötande.
35

 Även om bristerna som funnits i rättssystemet gällande barn som 

brottsoffer har uppmärksammats och till viss del åtgärdas finns det fortfarande mycket kvar 

att jobba med då lagstiftningen fortfarande är långt ifrån fullgod. Detta underläge måste 

jämnas ut genom kunskap om barn och barnanpassade metoder vid utredning och 

rättegångar.
36

 

 

2.2 Barnrätt och innebörden av ett barnperspektiv 

Ett barn är en individ som är under 18 år.
37

 Barnrätten introducerades som ett eget 

rättsområde under slutet av 1900-talet. Fokus i barnrätten är barnet och barnets egna legala 

relationer till det omkringliggande samhället, dess institutioner och dess medlemmar.
38

 

Barnrättsperspektivet styr i Sverige lagstiftningen och politiken om barn. Den grundläggande 

tanken är att barn har mänskliga rättigheter och att barn är särskilt sårbara och därför har 

                                                 
31

 Burman, 2011, s. 293-294 och Wergens, 2016, s. 110. 
32

 Asp, 2014, s. 77-80, se även 6 kap. 4 § BrB; 29 kap. 1 § 2 st. BrB och 29 kap. 2 § BrB.  
33

 Asp, 2014, s. 80. 
34

 Diesen & Sutorius, 2014, s. 149-150. 
35

 Se till exempel Brottsoffermyndigheten, 2009. 
36

 Diesen & Sutorius, 2014, s. 149-150 och Wergens, 2016, s. 123. För tidigare studier gällande brottsoffer i 

rättssystemet se till exempel Enarsson, 2013. 
37

 Se till exempel 9 kap. 1 § FB och artikel 1 i Barnkonventionen. Enligt Barnkonventionen upphör dock den 

legala barndomen tidigare om ett barn enligt den lag som är tillämplig på dess personliga förhållanden blir 

myndig före 18 års ålder. I detta examensarbete kommer dock barn fortsättningsvis att definieras som 

individer under 18 år, för en närmare diskussion kring vem som är barn se vidare i Schiratzki, 2017, s. 24-26.  
38

 Schiratzki, 2017, s. 17. 
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behov av stöd.
 39

 Termen barnperspektiv används med en stor mängd betydelser inom en 

mängd olika vetenskaper, i utbildningssammanhang och inom olika barnrelaterade yrken. 

Termen används ofta utan definition eller förklaring vilket är problematiskt då det ibland 

riskerar att förvirra läsaren mer än vad det förklarar. Det är därför viktigt att fundera kring vad 

ett barnperspektiv innebär och hur det används.
40

 

 

Barnperspektivets innebörd är relativ. Perspektivet innebär olika saker för olika personer och 

det förändras över tid genom att ny kunskap om barn framkommer, samt att värderingarna i 

samhället förändras.
41 

När barnperspektivet används som ett verktyg inom olika vetenskaper 

riktas vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns uppfattningar, erfarenheter och 

handlingar i världen. Det är viktigt att poängtera att det då är vuxna som skapar 

barnperspektivet i en strävan att, så korrekt som möjligt, återskapa barns 

perspektiv.
42

Barnperspektivet kan delas upp i tre typer av barnperspektiv: det vuxna 

barnperspektivet, samhällets barnperspektiv och barnets eget barnperspektiv. Det vuxna 

barnperspektivet bygger på vuxnas syn och deras värderingar kring barndomen. Detta 

perspektiv präglas av den vuxna individens egna erfarenheter, barndom, bakgrund, kunskap 

och upplevelser samt det samhälle som den vuxne lever i. Samhällets barnperspektiv grundar 

sig på de samlade värderingar, den kultur och det synsätt om barn och ungas rättigheter och 

behov som finns i samhället. Detta är ett kollektivt perspektiv, men grundar sig främst på 

vuxnas synsätt. Samhällets barnperspektiv återspeglas i lagstiftningen, forskningen samt 

media. Barnkonventionen är idag en viktig del av detta perspektiv. Varje enskilt barn har även 

sitt eget perspektiv. Detta perspektiv handlar om hur ett specifikt barn upplever just den 

aktuella situationen. Utvecklingen hos barnet och förändringar i dess omgivning gör att detta 

perspektiv ständigt förändras.
43

  

 

Grundläggande i ett barnperspektiv är respekten för barnets fulla människovärde och 

integritet. Integritet innebär då rätten till grundläggande mänskliga rättigheter som att få sina 

mest grundläggande behov uppfyllda, skyddas mot övergrepp samt att få sin röst hörd. För att 

barnets integritet ska kunna upprätthållas måste barnet själv ha möjlighet att påverka sitt liv 

och bestämma i vissa situationer. Rätten till självbestämmande hos barn kränks dock i flera 

                                                 
39

 Wergens, 2016, s. 109. 
40

 Sommer m.fl., 2011, s. 38-43. 
41

 SOU 2001:72, s. 92. 
42

 Sommer m.fl., 2011, s. 38-43. 
43

 SOU 2001:72, s. 93-94. 
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avseenden. En sådan kräkning är endast godtagbar om den sker med utgångspunkt i vad som 

är barnets bästa. Trots att Barnkonventionen inte ger någon direkt definition om vad barnets 

bästa är kan den ses som en allmän vägledning kring vad som är barns behov och intressen. 

Vägledning kring begreppet kan även finnas i samhället, genom experter, barnets egna 

åsikter, barnets eget nätverk samt beslutsfattarens egen kunskap och erfarenheter.
44

 En 

rättstillämpning som inte använder ett barnperspektiv utan utgår från vuxnas erfarenheter och 

fördomar riskerar att misslyckas med att ge barn ett tillfredsställande rättssystem och en 

rättvis rättegång. Vid analyser av rättsfall rörande sexuella övergrepp mot barn har visats att 

föreställningar kring kön, barn, sexualitet samt normala och rationella beteenden på ett 

avgörande sätt påverkat utgången i målet.
45

 

 

2.3 Diskussion kring barnperspektivet i detta examensarbete 

Utgångspunkten i detta examensarbete är att en individ är ett barn tills dess att de har fyllt 

18 år. Kunskap om barn som brottsoffer och barns särskilda behov behövs för att anpassa 

rättsystemet till barn och säkerställa att deras rättigheter uppfylls. Detta ställer särskilda krav 

på lagstiftningen och tillämpningen när det gäller sexuella övergrepp mot unga. 

 

I svensk lagstiftning är barnperspektivet tydligast när det gäller små barn, men även 

ungdomar kan av olika anledningar ha ett behov av ett ökat skydd.
 46

 Ungdomsåren är en tid i 

livet som ofta karaktäriseras av å ena sidan ökade möjligheter, kapacitet och utveckling, men 

å andra sidan även visst beroende och sårbarhet. Under denna period sker många förändringar 

för barnet som att hjärnkapaciteten ökar, ungdomar upptäcker nya förmågor och styrkor, 

puberteten förändrar kroppen och de börjar utforska sin sexualitet. Förändringarna sker också 

väldigt fort, från att vara barn till att bli vuxen på bara några år. Under tonårstiden börjar 

ungdomar även att ställa frågor kring hur de ska hantera kärlek och sexualitet. Bland annat de 

kroppsförändringar som sker under ungdomsåren skapar ett behov och en lust efter sexuella 

erfarenheter. Sexualitet är en grundläggande drift hos människan som denne behöver få 

utlopp för på ett sätt som passar ungdomen. För att kunna hitta sig själv och sin sexualitet 

krävs ett visst mått av experimenterande. De allra flesta ungdomar utvecklas genom detta 

experimenterande, men för vissa övergår experimenterandet till ett rikstagande. Detta kan 

göra att ungdomar utsätter sig för situationer som de sedan inte kan hantera som att till 

                                                 
44

 SOU 2001:72, s. 94-96. 
45

 Sutorius, 2014, s. 149. 
46

 FN:s barnrättskommitté, 2016, s. 3-4. 
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exempel dricka sig berusad i samband med sex, att ha sex med någon som de inte känner eller 

att inte använda preventivmedel.
47

   

 

I detta examensarbete kommer ett perspektiv att användas som utgår från vuxnas och 

samhällets syn på barns behov och rättigheter. Barnperspektivet i denna uppsats syftar till att 

analysera våldtäktslagstiftningen med beaktande av barn i åldrarna 15 till 17 år. Detta skulle 

kunna benämnas som ett ungdomsperspektiv, men då en viktig del av uppsatsen är att 

poängtera det faktum att ungdomar fortfarande är barn har ändå ett barnperspektiv valts, dock 

med fokus på behovet hos barn i åldrarna 15 till 17 år. Påpekas ska även att barnperspektivet 

används för att utreda ungdomars rättigheter vid våldtäkt då offret är en ungdom och inte för 

att undersöka fall då gärningspersonen är en ungdom. Barnperspektivet genomsyrar hela 

examensarbetet, men används främst i de två avslutande kapitlen där det används som ett 

verktyg i analysen. 

 

  

                                                 
47

 Hwang & Nilsson, 2011, s. 297-328. 
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3 Hur är våldtäktslagstiftningen utformad idag? 
 

3.1 Bakgrund till våldtäktslagstiftningens utformning 

Våldtäkt har alltid setts som ett allvarligt brott i Sverige, dock har definitionen av vad som är 

en våldtäkt och vem som är ett offer varierat genom historien.
48

 Det finns olika uppfattning 

om huruvida den våldtagna alltid har setts som ett offer och våldtäkt som ett övergrepp mot 

den våldtagna som individ eller inte. Vissa hävdar att den våldtagna i vart fall under 1600-

talet till 1900-talet har setts som ett offer. Men att beviskraven dock har varit väldigt hårda 

och att det dessutom har varit väldigt svårt för offret att visa sig trovärdig samt bevisa att 

denne inte har varit medskyldig till handlingen. En förändring ska dock ha skett genom att 

brottet tidigare setts som ett brott mot Gud, ordningen och kvinnans dygd och ära jämfört med 

att det nu ses som ett brott mot person och som en kräkning av individens sexuella integritet.
49

 

Andra menar dock att våldtäkt har utvecklats från ett brott där fokus varit på kvinnans man 

och setts som ett egendomsbrott mot mannen till att fokus nu ligger på det egentliga offret för 

brottet, det vill säga den person som handlingen har riktats mot. Även om det idag handlar om 

ett skydd för den personliga och sexuella integriteten anser vissa att det även idag finns kvar 

spår av manligt tolkningsföreträde inte minst i själva rättstillämpningen.
50

 

 

Den syn som vi idag har på sexuella övergrepp mot barn har en förhållandevis kort historik. 

Barn betraktades länge som ofullständiga vuxna och begreppet barndom är en relativt ny 

företeelse. Incest har länge varit kriminaliserat, men definitionen av, samt synen på brottet har 

varierat. Länge sågs barnet som medbrottsling till incest så länge inte våldtäkt kunde bevisas. 

Våldtäkt kunde på grund av kraven på våld samt beviskraven ytterst sällan bevisas. Otukt mot 

minderårig var tidigare straffbart mot barn under 12 år, men åldern höjdes 1937 till 15 år och 

kom då även att gälla för pojkar. Samma år togs även straffbarheten för barnen som 

medbrottsling bort. I och med detta skedde en tydlig förändring av synen på barn som 

brottsoffer. Vuxnas sexuella handlingar mot barn synliggjordes som en situation där barnet är 

i beroendeställning till den vuxna och ingår i en relation som karaktäriseras av ojämlikhet och 

en sned maktfördelning. Syftet ändrades nu till att skydda barn och ungdomar mot sexuella 

kränkningar samt att värna om individens sexuella integritet.
51

 

 

                                                 
48

 Bergenlöv, 2002, s. 217-219. 
49

 Bergenlöv, 2002, s. 227-230. 
50

 Diesen & Sutorius, 2014, s. 57. 
51

 Diesen & Sutorius, 1999, s. 7. 
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Straffet för våldtäkt har genomgående varit hårt och brottet var till och med belagt med 

dödsstraff fram till senare delen av 1700-talet. Det fanns visserligen en tendens till en mildare 

syn under 1960- och 1970-talen, men det väckte motstånd och attityden hårdnade igen vid 

början av 1980-talet.
 52

 Under 1800-talet fanns det egentligen inte något utrymme för tolkning 

och bedömning vid brott som sexuella övergrepp mot kvinnor och barn, det hade antingen 

varit ett sexuellt övergrepp, eller så hade det inte varit det. Under 1900-talet däremot ökades 

möjligheterna att tolka och förhandla om situationen även gällande sexualbrott. Fokus låg till 

stor del på handlingar runt omkring själva gärningen där offrets skyddsvärde avgjordes av 

dennes livsstil och gärningspersonens straffvärde avgjordes av dennes hälsa och sociala 

situation. Det här gjorde att mycket fokus vid rättegångarna hamnade på offrets kropp och 

sexualmoral. Detta gällde till en början bara vuxna kvinnor.  

 

På senare tid började dock även barns oskuldsfullhet ifrågasättas och även de var tvungna att 

bevisa sitt skyddsvärde. Denna utveckling berodde mycket på psykoanalysens utveckling i 

Sverige. Det psykoanalytiska inflytandet bidrog även till ett ifrågasättande av att otukt mot 

mindre barn straffades hårdare än otukt mot äldre barn, då äldre barn enligt psykoanalytiska 

rön tog mer skada än yngre barn. Det här ledde till att lagstiftaren tog bort ålder som ett 

särskilt avsnitt i lagstiftningen och att åldern istället skulle tas hänsyn till vid en 

helhetsbedömning av gärningen.
53

 Synen på offrets ålder förändrades sedan igen och 1992 

lades barnets låga ålder till som en kvalifikationsgrund för att betrakta våldtäkt och sexuellt 

utnyttjande av minderårig som ett grovt brott. Formuleringen var dock inte tvingande och 

fortfarande rådde det osäkerhet kring vilken bestämmelse som skulle tillämpas när offret var 

ett barn.
54

1995 upphävdes bestämmelsen om sexuellt umgänge med barn, och sådana 

handlingar rubricerades istället som sexuellt utnyttjande av underårig eller grovt sexuellt 

utnyttjande av underårig. Lagstiftaren ville med detta markera att sexuellt umgänge med barn 

innebar ett utnyttjande, även om barnet deltagit frivilligt.
55

 2001 föreslogs att lagstiftningen 

helt skulle skilja mellan sexualbrott mot vuxna och sexualbrott mot barn under 15 år. Ett skäl 

till detta var att när det gäller övergrepp mot barn är det vanligt att varken våld eller tvång har  

                                                 
52

 Bergenlöv, 2002, s. 217-219. 
53

 Bergenheim, 2005, s. 409. 
54

 Bergenheim, 2005, s. 352.  
55

 Prop. 1994/95:2 och Bergenheim, 2005, s. 353.  
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använts utan att gärningspersonen istället har lockat eller övertalat barnet till sexuella 

handlingar. 
56

  

 

3.2 Rätten till sexuellt självbestämmande 

1998 års sexualbrottskommitté förde en diskussion kring ungdomars rätt till sexuellt 

självbestämmande. De menade att varje människa från och med 15 års ålder i princip 

bestämmer själva över sin egen sexualitet. Denna rätt måste, i möjligaste mån gälla även för 

ungdomar. Även unga personer har rätt till en sexuell lust utan att dem skuldbeläggs. 

Lagstiftningen bör i möjligaste mån undvika att hindra ungdomars möjlighet att upptäcka och 

utveckla sin sexualitet. Principen om sexuell självbestämmanderätt kan dock inte gälla fullt ut 

beträffande ungdomar. Ungdomar mognar i olika takt och de kan befinna sig i situationer som 

de inte bemästrar, vara utsatta för påverkan eller stå i beroendeförhållanden som gör att de 

inte kan hävda sin sexuella självbestämmanderätt. Utredningen nämner här även 

Barnkonventionen samt det faktum att man är barn tills man har fyllt 18 år och att lagstiftaren 

måste ta hänsyn till barn och ungdomars rättigheter och behov när det gäller all lagstiftning 

som rör dem. Unga personer ska tillförsäkras ett särskilt skydd i rättsordningen mot sexuella 

övergrepp som ska gälla fram tills dess att de fyller 18 år. Det är ofrånkomligt att detta skydd 

innebär en inskränkning av ungas sexuella självbestämmanderätt. 
57

 

 

Även om utgångspunkten till dagens lagstiftning, enligt förarbetena är att en person i varje 

situation har rätt till sexuell självbestämmanderätt och att hens önskan att inte vilja ha samlag 

eller annat sexuellt umgänge ovillkorligen ska respekteras är lagen fortfarande uppbyggd på 

samma grund som i historisk tid. Det faktum att lagtexten talar om misshandel, våld och tvång 

medan förarbetena talar om att offrets vilja ska respekteras även om hen inte har gjort något 

motstånd gör att det skapas oklarheter både i rättstillämpningen och i det vardagliga livet.
58

 

Det faktum att ett nej till sex alltid innebär ett nej har till viss del fått genomslag i samhället, 

men det kan inte sägas gälla fullt ut.
59

 Ungdomar ser på våldtäkt som något som är fel och 

oacceptabelt medan de anser att sex som en del av romantisk kärlek är bra och 

eftersträvansvärt. De anser att våldtäkt innebär ett gränsöverskridande. På en principiell nivå 

anser ungdomar att våldtäkt är allt sex som skett efter att någon har sagt nej. Dock verkar det 
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 SOU 2001:14, s. 19; SFS 2005:90; prop. 2004/05:45 och Bergenheim, 2005, s. 353. Se även kapitel 4.1.1 

angående regleringen av våldtäkt mot barn i 6 kap 4 § BrB. 
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 Diesen och Sutorius, 2014, s. 50-51, se även kapitel 3.3.1 angående rekvisiten hot och våld i 
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 Diesen & Diesen, 2013, s. 21. 
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finnas vissa omständigheter som kan göra att våldtäktsförståelsen förändras och skiljelinjen 

mellan bra sex och våldtäkt kan då flyttas. Det finns ett förhandlingsutrymme mellan våldtäkt 

och så kallat bra sex. Våldtäkt är då allt som har hänt efter att tjejen sagt nej så länge tjejen: 

sagt nej på rätt sätt, tjejen inte fortsätter att vara kär i killen efter händelsen, ingen av parterna 

var för fulla, tjejen inte kan tolkas som en hora, killen inte kan tolkas som normal och tjejen 

mår väldigt dåligt efter händelsen.
60

 Det är oklart vilka rättsliga följder ungdomars förståelse 

av vad som är en våldtäkt och inte får, men Högsta domstolen (HD) har till exempel i 

NJA 2009 s. 447 del I nämnt att målsäganden själv till en början inte betraktade gärningen 

som en våldtäkt. Detta fick tillsammans med vissa andra inslag i målsägandens berättelse HD 

att tvivla på huruvida den tilltalade tilltvingat sig samlaget på det sätt som åklagaren gjort 

gällande. Klart är också att huruvida ungdomen själv betraktar något som en våldtäkt eller 

inte kommer att påverka huruvida hen väljer att anmäla händelsen. 

 

3.2.1 Europakonventionen 

Ungdomar har, precis som vuxna, rättigheter enligt Europakonventionen. Rätten till sexuellt 

självbestämmande (Sexual Autonomy) finns inte uttryckligen reglerad i Europakonventionen, 

men denna rättighet har intolkats i andra artiklar.
 61

 Europakonventionen uppställer i artikel 3 

ett förbud mot att en människa utsätts för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning. Enligt artikel 8 i Europakonventionen har ungdomar rätt till respekt för sitt 

privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
 62

 Artikel 8 i Europakonventionen kan 

vissa gånger innebära en positiv skyldighet för medlemsstaterna att utforma lagstiftningen på 

ett sådant sätt att den skyddar rätten till privat- och familjeliv. Detta innebär att Sverige utöver 

skyldigheten att inte agera på ett sätt som strider mot artikel 8 även har en skyldighet att agera 

för att rättigheterna i artikel 8 upprätthålls.
63

 Positiva skyldigheter för staterna kan ha en 

viktig innebörd för offers möjlighet till upprättelse genom skyldigheten för staterna att 

utforma lagstiftningen på ett sätt som gör att rättigheterna enligt konventionen skyddas bildas 

ett institutionellt skydd för individer mot andra individers handlingar.
64

  

 

Europadomstolen har i målet M.C. mot Bulgarien konstaterat att artikel 3 och 8 i 

Europakonventionen innebär att medlemsstaterna har en skyldighet att skapa och 
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tillhandahålla ett effektivt rättssystem som straffar alla fall av sexuella övergrepp och 

våldtäkt.
65

 Målet gällde sökanden M.C. som vid tiden för händelsen var 14 år och 10 

månader.
66

 M.C. hade följt med tre män P (21 år), A (20 år) och V.A. i deras bil för att gå på 

disco i en annan stad.
67

 På vägen stannade de bilen och M.C. uppgav att P då tilltvingade sig 

samlag. M.C. bad P att gå, men hade inte styrkan att göra mera kraftigt motstånd eller 

skrika.
68

 De ska sedan ha fortsatt till en grannstad och V.A:s släktingars hus.
69

 M.C. uppgav 

att även A där tvingat sig till samlag. M.C. hade inte kraft att göra våldsamt motstånd, men 

bad A att sluta.
70

 Tio dagar efter händelserna anmälde M.C:s mamma våldtäkterna till polisen. 

P och A anhölls samma dag. De uppgav då att samlagen varit frivilliga och efter vittnesförhör 

även med en granne och V.A. släpptes P och A. Fyra månader efter anmälan öppnades en 

utredning. Under det nästkommande året händer ingenting i utredningen. Efter ett år skedde 

förhör med bland annat målsäganden, målsägandens mamma och andra vittnen, inklusive P 

och A. Efter detta samt ett expertutlåtande från en psykolog lades förundersökningen ned i 

brist på bevis för att P och A hade använt hot eller våld vid samlagen.
71

 

 

Domstolen uppgav att länderna har stor frihet att själva utforma sin lagstiftning. Tidigare har 

ländernas lagstiftning ofta innehållit ett krav på våld. Dessa krav finns dock inte längre då 

forskning visat att psykiska faktorer gör att offer, särskilt unga flickor, många gånger inte gör 

fysiskt motstånd. Artikel 3 och 8 i Europakonventionen innebär ett krav på straff och effektiv 

process mot alla sexuella handlingar utan samtycke, oberoende av bristen på fysiskt motstånd 

från offret.
72

 Det kan i praktiken ibland vara svårt att visa bristen på samtycke då det inte 

finns några direkta bevis på våldtäkt som vittnen eller spår av våld. Myndigheterna måste 

dock ändå undersöka alla fakta och besluta utifrån en bedömning av alla omständigheter. 

Utredningen och dess slutsatser måste koncentreras på problemet med bristande samtycke. I 

förevarande fall ansåg domstolen att myndigheterna misslyckats med att göra detta. 

Myndigheterna fick även kritik för att de hade lagt för lite vikt vid den särskilda sårbarheten 

hos unga personer och de speciella psykologiska faktorerna som rör våldtäkt av underåriga. 
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Därutöver fick myndigheterna kritik för förseningarna i utredningen. Domstolen ansåg, utan 

att kommentera själva skuldfrågan, att utredningen av förevarande fall hade misslyckats med 

att skapa och tillhandahålla ett effektivt rättssystem som straffar alla fall av våldtäkt och 

sexuella övergrepp, vilket innebar en överträdelse av artikel 3 och 8 i Europakonventionen.
73

  

 

M.C. mot Bulgarien är väldigt relevant vid en diskussion om utformningen av framtida 

sexuallagstiftning. Fokus bör dock enligt vissa skiftas från huruvida vi ska ha en 

samtyckesbaserad lagstiftning eller inte till vad som ska innebära ett giltigt samtycke.
 74

 

Staterna har då de tolkar Europakonventionen samt Europadomstolens domar ett utrymme att 

själva utforma lagstiftningen på det sätt som de önskar så länge de håller sig inom ett visst 

tillåtet område, margin of appreciation.
75

 Det avgörande är inte hur lagstiftningen utformas 

utan hur denna lagstiftning i praktiken tillämpas. Avgörande är då vad våld och hot i 

praktiken innebär vid tillämpandet av våldtäktsbestämmelsen.
 
Meningarna går isär kring 

huruvida M.C. mot Bulgarien innebär ett krav på en samtyckesbaserad lagstiftning eller inte, 

men den svenska lagstiftaren har ansett att Sveriges lagstiftning mot sexuella övergrepp inte 

strider mot Europadomstolens tolkning av Europakonventionen.
76

 M.C. mot Bulgarien 

uppställer enligt denna tolkning inte ett krav på en samtyckeslagstiftning eller ens en särskild 

utformning av lagstiftningen. Den uppställer snarare ett krav på staterna att tillhandahålla ett 

effektivt skydd mot våldtäkt och sexuella övergrepp, men huruvida detta görs (eller inte görs), 

är inte endast beroende av lagstiftningens utformning. Domstolen anför inte att en 

samtyckesbaserad lagstiftning alltid skulle vara bättre än en lagstiftning som är utformad på 

det sätt som sexuallagstiftningen är utformad idag.
77

  

 

3.2.2 Barnkonventionen 

Ungdomar har förutom rätten till skydd i Europakonventionen ett mer specifikt skydd i 

Barnkonventionen. Påpekas ska dock att Barnkonventionen inte är lag och därför inte har 

samma rättsliga ställning som Europakonventionen.
78

 Som nämnts definieras barn som en 

individ under 18 år i Barnkonventionens första artikel. Barnkonventionen har fyra 

grundläggande och vägledande principer som återfinns i artikel 2, 3, 6 och 12. Dessa är att 

inget barn får diskrimineras, att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
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som rör barn, att alla barn har rätt till liv och utveckling samt att barn har en rätt att bli hörd. 

Barnets bästa är en komplex term och vad som är barnets bästa måste utredas från fall till fall. 

För lagstiftaren som fattar kollektiva beslut innebär detta att det måste utredas vad som 

generellt är bäst för den grupp av barn som beslutet gäller.
79

 I Barnkonventionen finns en rätt 

för barn att skyddas mot övergrepp. Konventionsstaterna förbinder sig, enligt artikel 19 i 

barnkonventionen att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barn mot alla former av 

fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 

misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp medan barnet vårdas av 

föräldrarna eller någon annan person. Barn ska även skyddas mot sexuellt utnyttjande samt 

sexuella övergrepp genom lämpliga åtgärder från konventionsstaterna enligt 

Barnkonventionens artikel 34. 

 

I artikel 4 i Barnkonventionen stadgas att staterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, 

administrativa- och andra åtgärder för att genomföra rättigheterna i konventionen. Artikel 6 

och 24 i Barnkonventionen om rätt till hälsa och utveckling innebär ett krav på 

konventionsstaterna att fastställa en ålder för sexuellt självbestämmande. I de flesta länder 

finns en fastställd ålder för när barn bedöms kunna ge samtycke till sexuella handlingar. 

Åldern för sexuell självbestämmanderätt varierar mellan 12 och 18 års ålder. FN:s 

Barnrättskommitté anser att minimiåldern för äktenskap bör vara 18 år, men föreskriver inte 

någon ålder för den sexuella självbestämmanderätten, så länge den är densamma för flickor 

och pojkar, se artikel 2 i Barnkonventionen. FN:s barnrättskommitté anser att sådana gränser 

bör bestämmas utifrån de övergripande principerna i Barnkonventionen som principen om 

respekt för barnets fortlöpande utvecklingsförmåga, barnets ålder och mognad, barnets hälsa 

och bästa möjliga utveckling samt av barnets bästa (artikel 5, 12 och 17). Även om kommittén 

inte har fastställt någon rekommenderad ålder har de uttryckt oro för konventionsstater där 

den sexuella självbestämmanderätten har inträtt vid 14 års ålder eller tidigare. De poängterar 

även att sexuellt utnyttjande av barn mycket väl kan ske efter att åldern för sexuellt 

självbestämmande har uppfyllts och att även äldre barn måste skyddas mot sexuellt 

utnyttjande.
80
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Den sexuella självbestämmanderätten inträder idag i Sverige vid 15 års ålder. Ett behov av ett 

särskilt starkt straffrättsligt skydd mot vissa sexuella handlingar finns dock även för barn som 

är 15 till 17 år trots att de har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande.
81

 Som nämndes 

inledningsvis i detta examensarbete är den sexuella självbestämmanderätten dubbelsidig. Den 

innehåller å ena sidan en rätt att få välja att inte ha sex samt en rätt att skyddas mot sexuella 

övergrepp och å andra sidan även en rätt att få ha sex samt att utveckla sin sexualitet.
82

 Den 

sexuella självbestämmanderätten är det huvudsakliga skyddsintresset som kränks genom 

sexuella övergrepp.
 83

 Utgångspunkten i lagstiftningen mot sexuella övergrepp är att varje 

människa har en ovillkorlig rätt till sin kropp och sexualitet och varje individs rätt till sexuellt 

självbestämmande ska skyddas.
84

 Sexuella övergrepp är fel eftersom att de innebär en 

bristande respekt för offrets självbestämmande och därför även innefattar en form av 

objektifiering.
85

  

 

Att skydda ungdomar mot alla former av sexuella kränkningar är en grundläggande uppgift 

för samhället. För att dessa brott ska kunna förebyggas och bekämpas på ett effektivt sätt 

krävs ett välutvecklat straffrättsligt skydd, ett fungerande rättsväsende samt aktörer som har 

förståelse för och goda kunskaper om sexualbrott.
 86

 Straffbestämmelserna för sexuella 

övergrepp och våldtäkt har ändrats ofta, i flera fall har syftet varit att förstärka skyddet för 

barn och ungdomar mot att utnyttjas i sexuella sammanhang och att i lagstiftningen ytterligare 

markera allvaret i övergrepp mot barn.
87

  

 

3.2.3 Avvägningen mellan ungdomars olika intressen 

Som nämnts inledningsvis i detta examensarbete finns det dock intressekonflikter även inom 

barnperspektivet. De rättigheter som kan sägas stå emot varandra när det gäller den 

straffrättsliga regleringen av våldtäkt för ungdomar är rätten till självbestämmande i 

bemärkelsen att vilja ha sex och rätten till skydd mot sexuella övergrepp. Det handlar här om 

att reglera när barnet har rätt till ett sexuellt självbestämmande som ska respekteras av 
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lagstiftaren, både vad gäller ålder och mognad och vid vilka gärningar barnets vilja ska 

tillmätas betydelse.
88

  

 

Det finns ingen fastställd hierarki för rättigheterna i Europakonventionen eller några formella 

regler för vilken rättighet som ska ha företräde framför någon annan i det fall flera rättigheter 

kan sägas stå mot varandra. Dock är det accepterat att det finns många situationer då 

rättigheter kan behöva vägas mot varandra. Det är den person som påstår att en stat har brutit 

mot en rättighet som har bevisbördan för detta. Om staten sedan invänder mot detta och säger 

att de brutit mot rättigheten för att skydda en annan rättighet är det upp till staten att bevisa att 

de följt den så kallade proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär att 

konflikten ska ha skett i enlighet med inhemsk lag, att målet med ingripandet varit att skydda 

ett erkänt intresse samt att ingripandet varit nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.
89

 

 

När olika behov och rättigheter enligt Barnkonventionen kan sägas stå i strid mot varandra vid 

ett visst beslut måste en avvägning mellan dessa göras för att finna vad som är barnets bästa. 

Då skyddsfaktorer kan sägas stå i strid med faktorer av självbestämmande ska barns ålder och 

mognad vara vägledande i beslutet.
90

 För att hitta en lämplig balans mellan respekten för 

ungdomars ökande förmågor och deras behov av skydd, bör hänsyn tas till många olika 

faktorer. Dessa faktorer är vilken risk barnet utsätts för, risken för att barnet utnyttjas, 

förståelse av ungdomars utveckling, förståelse för att barn inte utvecklas lika snabbt inom 

olika områden samt en förståelse för barnets individuella erfarenheter och förmågor.
91

 

 

Frågan är då huruvida barnets rättigheter har som främsta uppgift att ge barnet möjlighet att 

driva igenom sin egen vilja eller att skydda barnet. Grunden till utvecklingen av barnets 

rättigheter kan snarare sägas vara att skydda barn som far illa och betona omgivningens 

ansvar för barnet. Ytterligare ett argument för att rättigheterna finns till för att skydda barnet 

är att rättigheter generellt inte påverkas av huruvida rättighetsinnehavaren vill ha dessa eller 

inte samt vårdnadshavarens tillsynsansvar som inte påverkas av huruvida barnet säger att det 

inte är intresserat av omvårdnad. Detta är ett paternalistiskt synsätt där rättigheterna ses som 

ett sätt att skydda barnet. Denna utgångspunkt kan dock ifrågasättas utifrån barnets rätt att 
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lyssnas på i artikel 12 i Barnkonventionen samt att barnet kan sägas tappa makten över sitt 

eget liv och sina rättigheter.
92

 

 

3.3 Våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB 

Våldtäkt mot personer över 15 år regleras i 6 kap 1 § BrB. I paragrafens första stycke stadgas 

att:  

 

”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.” 

 

Våldtäktsparagrafen ska vara reserverad för de mest allvarliga sexuella kränkningarna.
93

 

Införandet av 6 kap. 4 och 5 §§ innebär att våldtäktsparagrafen primärt är avsedd att tillämpas 

vid övergrepp på personer över 15 år, med undantag för fall då gärningen har begåtts mot en 

person som är 15 till 17 år och är avkomling till eller på annat sätt står under fostran av 

gärningspersonen.
94

 

 

3.3.1 Tvånget 

Kunskapen om hur människor beter sig i en hotfull situation har påverkat regleringen kring 

våldtäkt. Ungdomar i hotfulla situationer kan, som en strategi för att överleva övergreppet, 

tappa förmågan att göra motstånd och istället underkasta sig gärningspersonens krav. Det här 

innebär att även situationer där allvarligt våld eller hot inte förekommer ändå kan få en 

betvingande effekt på offret. Tvångskravet hade redan till viss del tunnats ut i praxis och i 

linje med den ökade kunskapen om hur offer kan reagera i samband med övergrepp uttalade 

även lagstiftaren att lägre krav bör ställas på det hot eller våld som krävs för att kunna 

bedöma gärningen som våldtäkt.
95

 

 

För att rekvisitet våld ska anses vara uppfyllt är det tillräckligt med sådant våld som avses i 

straffbestämmelsen 4 kap. 4 § 1 st. första meningen BrB om olaga tvång. Det ska handla om 

våld mot person, men är tillräckligt att till exempel rycka i en persons arm, knuffa undan 
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 Schiratzki, 2017, s. 43-46. Jmf. 2 kap. RF och 6 kap. 2 § 2 st. FB. 
93

 Prop. 2004/05, s. 45 och prop. 2012/13:111, s. 111. 
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någon eller att hålla fast någon. Vad gäller rekvisitet hot om brottslig gärning avses sådant hot 

som i straffbestämmelsen om olaga tvång i 4 kap. 4 § 1 st. första meningen BrB. Rekvisitet 

omfattar både hot mot person och hot mot egendom. Det kan handla om att till exempel börja 

slå sönder den andres saker, eftersom agerandet här innebär ett hot om fortsatt skadegörelse, 

eller att betvinga någons kroppsliga rörelser genom att till exempel sära på någons ben.
96

 Det 

har dock ansetts oklart vilken typ av hot om brott som kan anses tillräckligt för ansvar. Det 

kriminaliserade området är här inte starkt avgränsat. Avgörande får anses vara att hotet kan 

sägas ha varit tvingande. 
97

 Det ställs även krav på att våldet eller hotet ska ha varit det medel 

med vilket offret har tvingats till den sexuella handlingen.
98

 Det är dock tveksamt om vad 

svensk rätt uttrycker som definition av våldtäkt fortfarande kan beskrivas genom jämförelser 

med andra brott mot person. Trots att det i lagstiftningen fortfarande uppställs ett krav på 

tvång är det genom förarbetsuttalanden och praxis, klarlagt att det inte finns något krav på 

direkt motstånd från offrets sida. Det här innebär att kravet på gärningen för att rekvisiten hot 

och våld ska vara uppfyllda är betydligt lägre än för brott utanför sexualbrottskapitlet. Det ska 

räcka att en person på något sätt tydligt har markerat att hen inte vill vara med om det sexuella 

umgänget för att fullbordandet ska betraktas som våldtäkt. Se till exempel NJA 1988 s. 40 där 

HD uttalade att fysiskt motstånd från offret inte är ett krav om denne på något annat sätt 

klargjort att hen motsätter sig gärningspersonens önskan eller avsikt.
99

 

 

Det bör i sammanhanget även nämnas att bestämmelsen om samtycke i 24 kap. 7 § BrB 

saknar betydelse vid tillämpningen av våldtäktsbrottet. Detta eftersom frågan om samtycke 

finns inbäddat i bedömningen av huruvida ett brott har begåtts eller inte. 

 

3.3.2 Sexuell handling 

Sexuell handling innefattar handlingar som har en påtaglig sexuell prägel samt är ägnad att 

tydligt kränka en persons sexuella integritet. Detta omfattar även sådana handlingar som inte 

innebär en varaktig fysisk beröring. Tillämpningsområdet vid våldtäkt täcker dock endast 

sexuella handlingar som är jämförliga med samlag. Med samlag menas vaginala samlag, det 

ställs dock inga krav på fullbordande. Det ställs inte heller något krav på en viss varaktighet 

utan det räcker att könsdelarna har rört vid varandra.
 100

 Andra sexuella handlingar som är 
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jämförbara med samlag är orala samlag, anala samlag och att föra in fingrar, föremål eller 

kniv i någons underliv eller anus.
101

 Det är oviktigt huruvida det är offret eller 

gärningspersonen som utför den orala handlingen samt om det varit ett heterosexuellt eller 

homosexuellt övergrepp. Däremot omfattas inte handlingar som att gärningspersonen 

onanerar på offret eller förmår offret att onanera åt gärningspersonen.
102

 HD har i 

NJA 2008 s. 482 del I ansett att handlingen att en man onanerat åt en kvinna är att betrakta 

som en våldtäkt trots att händelseförloppet varit kortvarigt då offret utsatts för en inte 

obetydlig penetrering av underlivet vilket lett till viss smärta och kränkningen måste anses 

snarlik den att utsättas för ett påtvingat samlag. I NJA 2008 s. 482 del II konstaterade HD 

däremot att då en man onanerat åt en annan man är detta inte ett övergrepp som innefattar en 

sådan kräkning som är jämförlig med den som uppstår vid ett påtvingat samlag. 

 

Att poängtera är att vid bedömningen av om en sexuell handling är jämförbar med samlag ska 

en jämförelse göras mellan kränkningens allvar och inte av själva handlingen i sig.
103

 Det är 

då enbart omständigheterna kring den sexuella handlingen som ska bedömas och inte 

gärningen som helhet. Exempel på omständigheter som kan vara relevanta kan vara den 

sexuella handlingens varaktighet, om den varit förenad med smärta, sår eller annan 

kroppsskada samt om den i övrigt innehållit förödmjukande eller förnedrande inslag, 

uppräkningen är dock inte uttömmande. En objektiv bedömning ska göras om handlingen i 

varje enskilt fall typiskt sett kan liknas vid en sådan kräkning som uppkommer vid ett 

påtvingat samlag.
104

 En bedömning av alla relevanta omständigheter måste dock alltid göras i 

varje enskilt fall för att bedöma graden av kränkning.
 105 

HD har i NJA 2013 s. 548 konstaterat 

att då gärningspersonen kollat om målsäganden hade varit otrogen genom att föra in fingrarna 

i målsägandens underliv var att räknas som jämförligt med samlag trots att gärningspersonen 

inte hade något sexuellt syfte med gärningen. 

 

I HovR för Västra Sveriges mål B 2086-16
106

 var målsäganden 16 år och den tilltalade var 

vuxen, de hade ingen tidigare relation. Målsäganden besökte en kiosk och expedierades där av 

den tilltalade. Målsäganden följde sedan med den tilltalade till ett personalutrymme för att de 

skulle röka tillsammans. Den tilltalade ska enligt målsäganden ha tagit tag i dennes armar, 
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tryckt hen mot en vägg samt hållit fast hen. Den tilltalade förde sedan in sina fingrar i 

målsägandens slida och höll kvar dem där i några sekunder, slickade på hens hals, förde in sin 

tunga i hens mun samt rörde vid hens bröst. Målsäganden uppgav att hen var rädd och hade 

sagt åt den tilltalade att sluta. Den tilltalade nekade till gärningen. HovR:en ansåg att 

målsäganden lämnat en sammanhängande berättelse med en tydlig redogörelse av vad som 

hade hänt. Händelseförloppet fick även stöd i övrigt av teknisk bevisning samt 

vittnesuppgifter om målsägandens efterföljande reaktion. Tingsrätten (TR:en) nämnde i sina 

domskäl, som HovR:en ansluter sig till, att handlingen på grund av kränkningens art, att den 

begåtts mot en så ung person och omständigheterna i övrigt var jämförlig med samlag. TR:en 

diskuterade även att våldtäkten inte var att bedöma som mindre allvarlig delvis på grund av 

målsägandens låga ålder, men även på grund av att målsäganden tvingades fly från platsen 

samt befann sig i en särskilt utsatt situation i den stängda eller låsta lokalen. Händelsen 

bedömdes som våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. BrB och påföljden blev fängelse i två år och 

fyra månader. 

 

3.3.3 Utnyttjandefallen 

De så kallade utnyttjandefallen regleras i 6 kap. 1 § 2 st. BrB där en gärningsperson 

otillbörligt utnyttjar att ungdomen 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.
107

 De fall som 

nämns i lagtexten är tydliga och typiska fall som ska omfattas av tillämpningsområdet.
 
Även 

situationer som inte direkt räknas upp i lagtexten kan dock innebära ett hjälplöst tillstånd, till 

exempel om offret bär handfängsel. En bedömning ska göras av situationen i dess helhet. 

Karaktäristiskt för en särskilt utsatt situation är att ungdomen saknar förmåga att värja sig 

eller kontrollera sitt handlande. Det innefattar dock både fall då offret har varit fysiskt 

förhindrad att värja sig och då ungdomen på grund av omständigheterna varit psykiskt 

förhindrad och upplever att hen är oförmögen att värja sig.
108

 Vid en särskilt utsatt situation 

har offret typiskt sett klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet och undgå 

övergrepp. Omständigheterna kan vara hänförliga till ungdomen som person eller själva 

situationen som sådan. Det är inte ett krav att offret helt saknat förmågan att värja sig eller 

kontrollera sitt handlande. En kombination av flera omständigheter kan tillsammans innebära 

en särskilt utsatt situation. Till exempel kan en ungdom som är berusad och som vilseleds av 
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gärningspersonen om de rätta omständigheterna kring en sexuell samvaro sägas vara i ett 

hjälplöst tillstånd. Även yttre omständigheter kan ensamma vara tillräckliga för att 

utnyttjandet ska vara straffbart, till exempel då offret erbjuds en massage och vid utförandet 

överrumplas med en sexuell handling.
109

 För att även passivitetsfallen (tillstånd av så kallad 

frozen fright
110

) skulle omfattas av utnyttjandefallen kompletterades den exemplifierade 

uppräkningen med allvarlig rädsla. Det ska i dessa situationer vara fråga om en rädsla som ur 

offrets perspektiv varit av kvalificerat slag. Tillståndet omfattar även en situation då 

gärningspersonens förändrade beteende gör att offret blir paralyserat av skräck. Passivitet kan 

vara en medveten strategi för att undvika att bli utsatt för våld.
 111

 

 

Formuleringen genomför i stycket används för att innefatta både fall då gärningspersonen och 

då offret är initiativtagare.
112

 Gränsdragningen för om straffansvar vid utnyttjandefallen bör 

inträda ska ske genom en bedömning av om utnyttjandet har varit otillbörligt eller inte. Detta 

innebär att straffansvar endast ska inträda då den sexuella handlingen kan sägas medföra ett 

angrepp på offrets sexuella integritet. Bedömningen ska göras objektivt utifrån de 

omständigheter som finns i det aktuella fallet. Det krävs att gärningspersonen har uppnått sitt 

syfte genom att utnyttja den andres belägenhet, det måste alltså finnas kausalitet mellan 

situationen som offret befunnit sig i och dennes deltagande.
113

 Parternas relation kan möjligen 

påverka bedömningen om otillbörlighet, men tidigare förarbetsuttalanden om att ansvar i 

princip inte skulle kunna aktualiseras vid äktenskapsliknande relationer torde inte längre vara 

aktuella.
114

 

 

I Svea HovR:s mål B 6051-15
115

 åtalspunkt 2 var det styrkt att målsäganden på uppmaning av 

den tilltalade själv fört in en analplugg i sin ändtarm. Målsäganden var vid händelsen 15 år 

och den tilltalade cirka 40 år. Domstolen börjar med att konstatera att denna handling 

omfattas av rekvisitet genomför en sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar 

är jämförbar med samlag. Målsäganden var deprimerad sedan en längre tid och var i ett 
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mycket dåligt psykiskt skick. Målsäganden hade flera diagnoser ett avancerat 

självskadebeteendesedan samt missbrukade droger. Målsägandens mående, ålder samt mycket 

begränsade erfarenhet av bondage/disciplin, dominans/submission och sadomasochism 

(BDSM)-sex
116

 i förhållande till den tilltalades erfarenheter gjorde att domstolen bedömde att 

denne befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Den tilltalade bedömdes dock endast ha haft 

uppsåt till målsägandens ålder och ej till dennes mående vilket innebar att den tilltalade inte 

bedömdes ha haft uppsåt till målsägandens särskilt utsatta situation. 

 

3.3.4 Våldtäkt mindre grovt brott 

Enligt 6 kap. 1 § 3 st. BrB kan en våldtäkt som på grund av omständigheter vid brottet vara att 

anse som mindre grov. Påföljden för våldtäkt, mindre grovt brott är fängelse i högst fyra år.  

Hänsyn ska tas till hela situationen och alla omständigheter vid brottet. Våldet och hotets art 

ska inte vara styrande för bedömningen, vilket var fallet tidigare. Bestämmelsen ska tillämpas 

endast i undantagsfall där omständigheterna klart avviker från vad som normalt är fallet vid 

denna brottstyp. Exempel på när bestämmelsen ska kunna användas är om en person berör 

någon annans könsdelar med sina, utan penetration medan denne sover. De sexuella 

handlingarna avbryts då personen vaknar och visar att hen inte vill ha något sexuellt 

umgänge.
117

 HD har i NJA 2008 s. 482 del I valt att bedöma en gärning som mindre grov 

våldtäkt. Gärningspersonen hade stuckit in sina fingrar i målsägandens underliv medan 

målsäganden sov. När målsäganden vaknade avbröt gärningspersonen sitt handlande. HD 

bedömde händelsen som våldtäkt mindre allvarligt brott då situationen inte innehöll hot, våld, 

förnedring eller förödmjukande inslag och händelsen var kortvarig samt avbröts då 

målsäganden vaknade.  

 

HovR:erna har i vissa rättsfall som hittats i undersökningen i detta examensarbete valt att 

klassificera våldtäkt mot ungdomar som mindre grovt brott. I Svea HovR:s mål B 403-16
118

 

var målsäganden 17 år och den tilltalade cirka 30 år vid gärningen. Den tilltalade och 

målsäganden var inte bekanta med varandra sedan innan. Den tilltalade och målsäganden 

träffade varandra utomhus och satt tillsammans med kompisar och drack alkohol samt 

lyssnade på musik. Under kvällen gick målsäganden iväg för att kissa. Målsäganden uppger 
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då att den tilltalade höll fast hen bakifrån och förde in sina fingrar i hens underliv. 

Målsäganden uppger att hen skrek och att den tilltalade då drog ut fingrarna. Den tilltalade 

uppgav att de kysstes och att hen smekte målsäganden och sedan förde in fingrarna i dennes 

underliv, när målsäganden skrek drog hen ut fingrarna. HovR:en anslöt sig helt till TR:ens 

dom. TR:en uppgav att målsäganden hade lämnat en berättelse som framstod som 

självupplevd och tillförlitlig samt fick stöd av övrig bevisning. De ansåg därför att det var 

ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade hade hållit fast målsäganden bakifrån och fört in 

åtminstone ett finger i hens underliv. En helhetsbedömning av gärningen främst med fokus på 

det kortvariga händelseförloppet samt att den tilltalade tog bort fingret när målsäganden skrek 

ledde till att brottet var att bedöma som våldtäkt mindre grovt brott. I domskälen fördes ingen 

diskussion kring målsägandens ålder. Däremot poängterade åklagaren i sin stämningsansökan 

att hänsyn vid handläggningen skulle tas till att målsäganden var under 18 år. Den tilltalade 

dömdes för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. och 3 st. BrB. Påföljden blev fängelse i ett år 

(denna innefattade dock även straff för narkotikabrott ringa brott enligt 1 § 1 st. 6 p. och 2 § 

Narkotikastrafflagen (1968:64)). 

 

Även i Svea HovR:s mål B 6780-16
119

 bedömdes en våldtäkt av minderårig som våldtäkt 

mindre grovt brott. Den tilltalade och målsäganden låg och sov bredvid varandra. Den 

tilltalade förde sedan in sina fingrar i målsägandens underliv medan målsäganden fortfarande 

sov. Målsäganden vaknade sedan, men låtsades fortsätta sova. Den tilltalade hade efter att 

målsäganden vaknat i vart fall gnidit sin penis mellan målsägandens blygdläppar. HovR:en 

ansåg att målsäganden endast kunde sägas ha varit i en särskilt utsatt situation under den tid 

som målsäganden sov och kort därefter. Det var därför endast handlingen då den tilltalade 

förde in sina fingrar i målsägandens underliv som konstituerade våldtäkt. Det kortvariga 

händelseförloppet och avsaknaden av hot och våld innebar att våldtäkten var att betrakta som 

ett mindre grovt brott. I domskälen diskuteras inte målsägandens ålder och det faktum att 

målsäganden var ett barn
120

. Den tilltalade var cirka 20 år gammal. Den tilltalade och 

målsäganden hade tidigare haft en relation. Den tilltalade dömdes till fängelse i ett år enligt 

6 kap. 1 § 3 st. BrB. 
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I Svea HovR:s mål B 22-16
121

 har HovR:en däremot inte våldtäkt mot en 15 årig person varit 

att betrakta som mindre allvarlig.
122

 Gärningspersonen var cirka 40 år gammal, 

gärningspersonen och målsäganden var tidigare obekanta. Målsäganden satt ute och drack 

sprit och lyssnade på musik tillsammans med några vänner. Den tilltalade och dennes partner 

kom till platsen och då bjöds de in för att sitta tillsammans med dem. Den tilltalade och 

dennes partner hade med sig öl och när den tog slut gick målsäganden tillsammans med den 

tilltalade för att hämta mer öl. Målsäganden var väldigt berusad och föll i en trappa. Den 

tilltalade utförde då ett vaginalt och ett oralt samlag samt förde in sina fingrar i hens underliv. 

Den tilltalade låg över målsäganden samt höll fast i hens armar. Målsägandens uppgifter låg 

till grund för bedömningen i målet då hens berättelse enligt HovR:en var trovärdig och 

förenlig med övrig bevisning i målet med undantag av gärningspersonens berättelse. 

Gärningen kunde inte bedömas som mindre grov bland annat eftersom gärningspersonen 

penetrerat målsägandens underliv med sin penis. Ingen diskussion fördes om målsägandens 

ålder, dock nämndes vid diskussionen om påföljd att brottet även i övrigt framstår som 

allvarligare än andra fall av våldtäkt. Det är dock oklart vilka andra omständigheter som 

domstolen här syftar på. Den tilltalade dömdes till våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 2 st. BrB och 

påföljden fängelse i två år och sex månader. 

 

3.3.5 Grov våldtäkt 

I 6 kap. 1 § 4 st. BrB stadgas när en våldtäkt är att anse som grov. Omständigheter som kan 

göra att gärningen klassas som grov är att våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art, om 

det varit mer än en gärningsperson som förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i 

övergreppet eller om gärningspersonen har visat särskild hänsynslöshet eller råhet med 

hänsyn till tillvägagångssättet eller något annat. Påföljden för grov våldtäkt är fängelse i två 

till sex år. I NJA 2016 s. 819 hade två män var för sig, men i en följd, genomfört sexuella 

handlingar med målsäganden medan denne befann sig i en särskilt utsatt situation. Det faktum 

att fler än en person förgripit sig på målsäganden samt omständigheterna i övrigt gjorde att 

HD betraktade gärningen som grov våldtäkt. 

 

Tidigare framgick det i lagtexten att offrets låga ålder skulle beaktas vid brottsrubriceringen. 

Då våldtäkt mot barn lyftes ut till en egen paragraf togs offrets låga ålder bort från 

uppräkningen av kvalifikationsgrunder, detta ansågs vara en naturlig följd av 
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specialregleringen. I förarbetena nämns dock att offrets låga ålder kan göra att en våldtäkt bör 

bedömas som grov då offret är ett barn över 15 år eftersom detta kan innebära att 

gärningspersonen visat särskild hänsynslöshet eller råhet.
 123

 Svea HovR:s mål B 6051-15 

åtalspunkt 3 handlade om huruvida en våldtäkt skulle bedömas som grov delvis på grund av 

målsägandens ålder. I fallet var det en ca 40 år gammal man som åtalats för grov våldtäkt mot 

en 15-årig flicka. Målsäganden bodde på ett HVB-hem
124

, hade missbruksproblem samt 

mådde psykiskt dåligt med flera diagnoser och självskadebeteenden. Parterna hade fått 

kontakt via en BDSM-sida på nätet och träffats för att ha BDSM-sex. Parterna hade haft oralt 

samt analt samlag. Den tilltalade menade att de båda var med på detta och att det var en del av 

BDSM-sexet, medan målsäganden menade att hen inte samtyckt till samlagen.
125

 Domstolen 

ansåg det bevisat att den tilltalade tilldelat målsäganden ett tiotal slag med öppen hand mot 

ansiktet med smärta och svullnader i ansiktet som följd. Målsäganden grät och försökte 

skrika. Den tilltalade ska även ha greppat målsägandens hals, hållit för hens mun, tryckt hens 

ansikte mot sitt underliv samt hotat om ytterligare våld. TR:en ansåg att det utövade våldet, de 

sexuella handlingarna under ett inte helt kort förlopp samt målsägandens ringa ålder inneburit 

att gärningspersonen visast en sådan hänsynslöshet att våldtäkten borde bedömas som grov. 

HovR:en konstaterade inledningsvis att det i vissa fall fortfarande kan finnas anleding att 

bedöma övergrepp mot äldre barn som grova trots att kvalifikationsgrunden offrets låga ålder 

är borttaget som kvalifikationsgrund. I detta fall menade dock HovR:en att det endast handlat 

om begränsat våld samt att de fysiska skadorna var förhållandevis lindriga. Vidare ansåg 

HovR:en vid en samlad bedömning att det, även om det funnits förnedrande inslag samt att 

målsäganden varit ett barn inte fanns anledning att bedöma gärningen som grov.  

 

3.4 Uppsåtsbedömningen vid våldtäkt 

Om inte annat är föreskrivet ska ett brott endast anses begånget om det begåtts uppsåtligen se 

1 kap. 2 § 1 st. BrB. För att kunna dömas för våldtäkt krävs att gärningspersonen hade uppsåt. 

Enligt täckningsprincipen ställs ett krav på att alla rekvisit i brottet täcks av uppsåtet.
126

 

Gällande våldtäkt innebär detta att gärningspersonen ska ha insett risken för att målsäganden 
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inte tillät den sexuella handlingen och att gärningspersonen dessutom i vart fall varit likgiltig 

inför detta.
127

 

 

Svea HovR:s mål B 165-16
128

 åtalspunkt 6 och 8 rörde målsägande A som var mellan 15 och 

16 år vid gärningarna. Målsägande A och den tilltalade hade innan gärningarna en 

kärleksrelation och hade sexuella aktiviteter med inslag av dominans och ibland även inslag 

av visst våld. Gällande åtalspunkt 6 uppgav målsägande A att parterna inledningsvis 

tillsammans försökte få in en stor analplugg. Målsäganden ångrade sig sedan och sa nej. Den 

tilltalade mindes inte den påstådda händelsen, men menade att vid de tillfällen som de använt 

analpluggen hade varierat huruvida målsäganden gillat det, men målsäganden hade aldrig 

uttryckligen sagt nej. HovR:en ansåg att det inte var ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade 

uppfattat att målsägande A hade ändrat sig och inte längre samtyckte till handlingen. Gällande 

åtalspunkt 8 uppgav målsägande A att de var hemma hos målsäganden och hade vaginala 

samlag, den tilltalade frågade om målsäganden ville ha analsex, men hen sa nej. Trots detta 

hade den tilltalade analt samlag med målsäganden. Den tilltalade uppger att det anala 

samlaget var frivilligt. HovR:en ansåg att det inte var ställt utom rimligt tvivel att den 

tilltalade haft uppsåt till att målsägande A inte samtyckte till det anala samlaget. Den tilltalade 

blev frikänd gällande alla åtalspunkter. I HovR:ens domskäl fördes ingen diskussion kring 

målsägandenas ålder.  

 

Två nämndemän var dock skiljaktiga till domen och menade att den tilltalade skulle fällas till 

ansvar i enlighet med åtalet för åtalspunkt 1, 6 och 8. Avseende åtalspunkterna 6 och 8 ansåg 

de att maktobalansen mellan den tilltalade och målsäganden hade haft stor betydelse för det 

som inträffat och poängterade att vid tiden för händelsen skulle målsäganden precis avsluta 

nionde klass, medan den tilltalade skulle avsluta gymnasiet. Detta menade de skiljaktiga, 

innebar att kravet på samtycke borde ställas högre än vad som normalt krävs. Gällande 

åtalspunkt 2 i målet ansåg inte domstolen att det var bevisat att den tilltalade haft uppsåt till 

målsägandens utsatta situation.
129

 Vid Nacka TR:s bedömning om den tilltalades uppsåt till 

samtliga åtalspunkter samt vid beräkningen av ersättning för försvaret nämndes att hänsyn 

måste tas till den tilltalades unga ålder. Nacka TR diskuterade även att frågan om samtycke 
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måste bedömas med stor försiktighet eftersom målsägandena var barn enligt 

Barnkonventionens artikel 1. De konstaterar samtidigt att även underåriga kan förstå 

innebörden av ett samtycke och därmed även lämna ett giltigt samtycke, detta diskuterades 

dock inte i HovR:ens domskäl.
130

 

 

3.5 Beviskravet vid våldtäkt 

Rättegångar kan sägas vara en del av de vuxnas värld och de är utformade med den vuxna 

som norm. I de fall då barn ändå tvingas delta i rättsprocesser måste processen anpassas till 

barnet samtidigt som barns utsagor etcetera måste omtolkas till vuxenvärldens beviskrav.
 131

 

Utfallet i våldtäktsdomar påverkas minst lika mycket, om än inte mer, av hur våldtäktsbrottet 

prövas i domstolarna än hur det är konstruerat i lagtexten.
 132

 HD har i bland annat 

NJA 1980 s. 725 fastslagit att beviskravet i brottmål är utom rimligt tvivel. Beviskravet 

innebär att det ska vara uteslutet att den åtalade är oskyldig, med reservation för att det på 

grund av någon omständighet som inte rimligen kunde tas med i beräkningen var på något 

annat sätt.
133

  

 

Vid brottmål har åklagaren hela bevisbördan och eventuella utredningsbrister ska ligga 

åklagaren till last och eventuellt leda till att åtalet ogillas.
134

 I NJA 2009 s. 447 del I var det 

ostridigt att de sexuella handlingarna hade ägt rum. Den tilltalade menade dock att dessa skett 

frivilligt medan målsäganden menade att den tilltalade tilltvingat sig dessa genom knivhot. 

HD ansåg att målsägandens utsaga varit trovärdig och att det vid en samlad bedömning fanns 

starka skäl som talade för att det gått till på det sätt som målsäganden påstått. Vissa 

tveksamheter kring huruvida målsäganden verkligen hotats med kniv eller inte, att den 

tekniska utredningen inte kunnat belägga detta hot utan snarare pekat mot att detta inte ägt 

rum samt vittnesuppgifter från den tilltalades nära vän gjorde dock sammantaget att det inte 

kunde anses ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade tilltvingat sig samlag med 

målsäganden. De brister som fanns i utredningen lades därmed åklagaren till last.  Se även 

NJA 2009 s. 447 del II där åklagarens ansvarspåstående grundar sig på målsägandens 

berättelse. HD ansåg att det fanns viss anledning att tvivla på det våldet som målsäganden 

uppgett i sin utsaga. Läkarundersökningen gav inte stöd för målsägandens uppgifter och 

                                                 
130

 Denna diskussion gällde åtalspunkterna 1, 2, 6 och 8 samt bägge målsägandena. 
131

 Diesen & Sutorius, 2014, s. 147. 
132

 Sutorius, 2014, s. 142. 
133

 Gregow, 1996, s. 510. 
134

 Schelin, 2007, s. 55 & 69. 



38 

 

någon teknisk bevisning kring samtal och sms mellan målsäganden och den tilltalade eller 

målsäganden och en vän målsäganden ska ha kontaktat efter händelsen fanns inte. Vid en 

samlad bedömning ansåg HD att det inte var ställt bortom rimligt tvivel att det gått till på det 

sätt som åklagaren påstått.  

 

Det är inte tillräckligt att ungdomens berättelse är mer trovärdig än den tilltalades för att fälla 

någon för våldtäkt.
135

 I utsagemål
136

, som till exempel våldtäkt kan det dock talas om en 

indirekt aktivitetsplikt för den tilltalade. Om målsägandens uppgifter uppnår full bevisstyrka 

kan dessa vara tillräckliga för fällande dom. Den tilltalade måste då bemöta dessa uppgifter 

för att målsägandens utsaga inte ska stå oemotsagd och ensam kunna läggas till grund för 

domen.
137

 

 

En viss utveckling kan ses gällande HD:s avgöranden i våldtäktsmål då fokus förskjutits från 

våldet och betvingandet till en fråga om den sexuella självbestämmanderätten. Lagen är dock 

fortfarande utformad med våld eller hot som utgångspunkt. Då flertalet anmälningar på senare 

tid handlar om gärningar som endast inneburit begränsat våld gäller bedömningen allt oftare 

situationer där parternas utsagor måste vägas mot varandra. Det här innebär att domstolen 

måste värdera den tilltalades invändning om att ungdomen har samtyckt och tyngdpunkten för 

bevisvärderingen hamnar i utsageanalysen.
138

 Hur utsageanalysen ska genomföras har vuxit 

fram i sexualbrottmål från HD med början i NJA 1980 s. 725. Metoden bygger på ett antal 

kriterier för att bedöma en utsagas tillförlitlighet som huruvida berättelsen varit lång, detaljrik, 

konstant och resistent.
139

 På senare tid har dock utsageanalysen kommit att ifrågasättas och 

behovet av så kallad stödbevisning diskuteras allt mer.
140

 Se till exempel NJA 2005 s. 712 där 

åklagarens påstående om våldtäkt grundade sig enbart på målsägandens uppgifter. 

Målsägandens historia hade enligt HD hög trovärdighet, men målsäganden kunde inte 

precisera när händelsen skulle ha ägt rum och stödbevisning saknades. HD ansåg därmed att 

det inte kunde anses ställt bortom rimligt tvivel att det gått till på det sätt som åklagaren hade 

påstått och åtalet för våldtäkt ogillades. Se även NJA 2017 s. 316 del I där HD konstaterade 

att utöver parternas berättelser bygger bevisningen i våldtäktsmål många gånger på att 
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målsägande har berättat om händelsen för andra personer som sedan hörs som vittnen. Dessa 

vittnesmål handlar egentligen inte om den påstådda gärningen. Dessa uppgifter kan dock 

tillsammans med vittnenas egna iakttagelser av till exempel målsägandens beteende och 

reaktioner efter händelsen i vissa fall, innebära ett indirekt stöd för målsägandes berättelse.  

 

HD har i NJA 2017 s. 316 del II fört ett resonemang kring bevisvärdering gällande våldtäkt 

mot barn. Målsäganden var 14 år gammal. I fallet fanns endast videoinspelade förhör med 

målsäganden. HD ansåg att målsägandens berättelse var kort och detaljfattig i de väsentliga 

delarna. Målsäganden kunde på grund av sitt psykiska mående inte närvara vid 

huvudförhandlingen. Målsäganden led av ADHD och kontaktstörningar vilket gjorde att det 

enligt HD fanns naturliga och begripliga förklaringar till bristerna i målsägandens berättelse. 

Som stöd för målsägandens berättelse fanns ett vittnesmål från en barnmorska som uppgav att 

målsäganden hade besökt ungdomsmottagningen och bett om dagen efter-piller samt att få 

testa sig för könssjukdomar. På frågan om samlaget var frivilligt ska målsäganden ha svarat 

nekande, men inte gett några detaljer kring händelsen. Målsäganden hade även skickat sms till 

en vän och uttryckt att hen varit ledsen samt uttryckt att hen hade blivit våldtagen, sagt nej 

och berättat om sin ålder. HD ansåg att då målsägandens berättelse inte varit tillräckligt tydlig 

och ej kunnat följas upp med frågor ställdes höga krav på övrig bevisning. En 

sammanvägning av den bevisning som fanns i fallet gjorde att beviskravet inte var uppfyllt 

och åtalet för våldtäkt mot barn alternativt sexuellt utnyttjande av barn ogillades därför. 

 

I Göta HovR:s mål B 792-16
141

 var målsäganden 16 år och den tilltalade 17 år vid gärningen. 

Målsäganden och den tilltalade var inte bekanta sedan tidigare, även om målsäganden kände 

till den tilltalade sedan tidigare. Målsäganden och den tilltalade dansade tillsammans på ett 

nöjesställe. Den tilltalade drog sedan med sig målsäganden en bit bort. De hade där först oralt 

och sedan vaginalt samlag. Uppgifterna gick sedan isär om huruvida den tilltalade hade 

tvingat målsäganden till samlagen trots att målsäganden sagt att hen inte ville eller om det var 

frivilligt från bägge parter. Målsäganden uppgav att den tilltalade först tryckt upp hen mot 

väggen och dragit ned hens byxor och trosor och sedan tryckt in sin penis i målsägandens 

mun och att den tilltalade sedan välte ned målsäganden på rygg, bände isär hens ben och 

tvingade in sin penis i hens underliv. Den tilltalade uppgav att bägge samlagen var frivilliga. 

HovR:en ansåg att även om målsägandens historia verkade trovärdig och visst stöd fanns från 
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dennes reaktion efter händelsen fanns det omständigheter som tydde på att det inte rört sig om 

en våldtäkt. Detta gjorde att det inte kunde anses bevisat att det gått till på det sätt som 

åklagaren påstått och den tilltalade frikändes. Ingen diskussion fördes om målsägandens ålder 

och det faktum att denne var ett barn. 

 

Svea HovR:s mål B 165-16 åtalspunkt 1 och 2 gällde målsägande B och en tilltalad som båda 

var mellan 17 och 18 år vid gärningarna. Målsäganden B och den tilltalade kände inte 

varandra mer än att de träffades på en fest kvällen innan de påstådda gärningarna. 

Händelseförloppet vid åtalspunkt 1 och 2 inleddes med att målsäganden B åkte med den 

tilltalade till dennes hem. I bostaden hade de flera samlag innan de somnade och ett efter att 

målsäganden somnat. Samlagen var både orala och vaginala och hade i vart fall visst inslag av 

dominanssex. Målsäganden uppgav att hen från en början samtyckte till samlag, men inte 

längre samtyckte när samlaget blev allt mer avancerat. Enligt målsäganden ska den tilltalade 

då tvingat hen till oralt samlag samt genomfört ett vaginalt samlag med målsäganden efter att 

hen somnat. Den tilltalade uppgav att alla samlag var frivilliga från bådas sida. HovR:en 

ansåg att målsägandens historia inte ensamt var tillräcklig för att bevisa att hen tvingats att 

utföra ett oralt samlag eller att målsäganden sovit under det vaginala samlaget. Det saknades 

stödbevisning i dessa delar och den tilltalade frikändes därför.  

 

3.6 Diskussion kring brister i nuvarande våldtäktsreglering 

Det som kommer diskuteras i detta avsnitt är huruvida det finns brister i den nuvarande 

våldtäktslagstiftning som gör att ungdomars rätt till självbestämmande och rätt till skydd mot 

sexuella övergrepp inte uppfylls. 

 

Inledningsvis kan konstateras att ungdomar har en rätt till sexuellt självbestämmande som 

innebär både en rätt att få ha sex och en rätt att skyddas mot sexuella övergrepp. Sverige har 

enligt Europakonventionen stora friheter att utforma lagstiftningen på det sätt som önskas så 

länge vi ändå håller oss inom det minimiområde som Europadomstolen har uppställt. Som 

poängterats är det inte lagstiftningens utformning utan tillämpning som många gånger är 

avgörande för huruvida ett rättsystem innebär ett effektivt skydd eller inte. Det är dock 

tveksamt om Sveriges reglering uppfyller de krav på ett effektivt rättssystem som tar hänsyn 

till ungdomars särskilda utsatthet som Europadomstolen uppställer i M.C. mot Bulgarien. 

Som den nuvarande regleringen ser ut inskränks inte ungdomars rätt att själva få ha sex, med 

undantag för bestämmelsen om incest i 6 kap. 4 § 2 st. BrB. Stor hänsyn har tagits till att sex 
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ska ses som något positivt och att ungdomar har en rätt att utforska sin sexualitet. Mindre 

hänsyn har dock tagits till den risk som ett experimenterande från ungdomens sida kan leda 

till och det faktum att detta kan leda till att ungdomar ibland sätter sig i situationer som de inte 

kan hantera.  

 

Ett problem med den nuvarande lagstiftningens utformning är att våldtäkt mot unga omfattas 

av samma paragraf som våldtäkt mot vuxna. Åldern för när en person betecknas som vuxen i 

Sverige är 18 år, men rätten till sexuellt självbestämmande inträder redan vid 15 års ålder. 

Detta innebär att trots att ungdomar fortfarande är barn omfattas de inte av den särreglering 

som finns gällande våldtäkt. Konsekvensen av att unga omfattas av samma våldtäktsparagraf 

som vuxna är bland annat att det i tillämpningen i många fall saknas ett barnperspektiv vilket 

har visats i rättsfallsundersökningen som gjorts. De sökord som använts i undersökningen 

finns endast med i ett fåtal av domarna från HovR:erna och inte i någon av domarna från HD. 

Då sökorden funnits med har de ofta använts i diskussion kring gärningspersonens ålder eller 

att målsäganden har barn. Utifrån undersökningen av HD:s domar kan alltså endast 

konstateras att HD i dessa fall inte har diskuterat målsägandens ålder. På grund av sekretess 

vet vi dock inte hur gammal målsäganden var i dessa fall. I HovR:erna har dock orden 

använts i några av domarna, men även när dessa ord finns med har åldern i ännu färre fall 

påverkat domen. På grund av sekretess går det inte att exakt veta målsägandens ålder i de fall 

där sökningen inte har gett någon träff, men med utgångspunkt i statistiken från BRÅ 

angående antalet våldtäkter som riktas mot unga personer bör målsäganden vara 15 till 17 år i 

betydligt fler fall än de som hittats i undersökningen. I de fall där sökorden använts har det 

många gånger varit i andra delar av domen än i domskälen. Sägas ska dock att åldern 

självklart kan ha diskuterats i domarna utan att något av sökorden har använts, men detta bör 

endast vara i undantagsfall. Det är svårt att dra generella slutsatser av de domar som hittats då 

dessa varit relativt få. Dock kan sägas att även det faktum att sökorden inte gav några träffar 

säger något om den betydelse som åldern har i tillämpningen. Den största bristen som har 

hittats i tillämpningen är därför att målsägandens låga ålder inte alls diskuteras. En 

kartläggning genom insamling av data kring våldtäkt mot ungdomar är något som FN:s 

barnrättskommitté har efterfrågat. Det faktum att brott mot ungdomar omfattas av samma 

paragraf som vuxna innebär dock att det blir svårare att hitta rättsfall, samla in statistik samt 

samla övrig kunskap gällande våldtäkt mot ungdomar.  Detta är något som även har inneburit 

vissa svårigheter för insamlandet av rättsfall till detta examensarbete. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att denna undersökning visat att domstolarna sällan tar hänsyn 

till det faktum att målsäganden varit ett barn och att någon diskussion kring hur detta påverkat 

gärningen som sådan eller brottets straffvärde förs sällan. Inte heller nämns Barnkonventionen 

och det särskilda skydd som barn har mot sexuella övergrepp bortsett från i ett av fallen där 

domstolen konstaterar att särskilt krav kan ställas på samtycke då målsäganden är under 18 år. 

När barnperspektivet saknas finns risk för att Sverige misslyckas med att ge barn ett 

tillfredsställande rättssystem och en rättvis rättegång. I M.C. mot Bulgarien poängteras att 

staterna har en skyldighet att tillhandahålla ett effektivt rättssystem mot sexuella övergrepp 

och de poängterar även att vikt bör läggas vid den särskilda sårbarheten som finns hos unga 

personer. 

 

Ytterligare en konsekvens av att brott mot unga faller in under regleringen i 6 kap. 1 § BrB är 

att det i lagtexten finns ett krav på hot, våld eller ett utnyttjande av offrets utsatta situation för 

att brottet våldtäkt ska vara uppfyllt. Kravet på våld har genom förarbeten och praxis tunnats 

ut, men det är ändå klart att regleringen historiskt haft våld som utgångspunkt. Även 

lagstiftningen och brottets benämning signalerar fortfarande att det finns ett krav på våld. 

Detta kan vara problematiskt för ungdomar i och med att den maktobalans som finns mellan 

ungdomar och vuxna gör att det i vissa situationer krävs mindre hot eller våld för att tvinga 

ungdomar till samlag. I rättsfallsundersökningen har även de fall där våld eller hot saknats 

ofta setts som mindre grov våldtäkt. Ungdomar har en syn på våldtäkt där de principiellt anser 

att allt som sker efter att någon sagt nej är våldtäkt. I de konkreta fallen har det dock visats att 

ungdomar dock anser att det finns händelser som i vissa fall inte räknas som våldtäkt även om 

någon sagt nej. Detta hänger sannolikt ihop med brottets historiska utgångspunkt samt dagens 

våldtäktsreglering, men kan även bero av många andra faktorer som samhällsattityder, 

sexualundervisning etc. 

 

De handlingar som omfattas av 6 kap. 1 § BrB är sexuella handlingar som är jämförliga med 

samlag. Med samlag menas här vaginala samlag. Det är tveksamt om detta är en bra 

jämförelsenorm när det gäller våldtäkt mot ungdomar. Om samlag behålls som 

jämförelsenorm bör det i vart fall tydligt framgå av bestämmelsen att bedömningen av 

kränkningen av barnets sexuella integritet har större tyngd än för de fall då offret är över 

18 år.
142

  Även handlingar som inte är jämförliga med vaginala samlag kan för en ungdom 
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vara så pass kränkande att de ändå bör omfattas av bestämmelsen. Jämförelsen med vaginala 

samlag kan även sägas befästa tanken om att våldtäkt gäller när en man våldtar en kvinna 

genom penetration. Detta kan påverka ungdomars syn på våldtäkt och huruvida de är beredda 

att anmäla ett brott eller inte. I HovR för Västra Sveriges mål B 2086-16 har HovR:en anslutit 

sig till TR:ens dom som angav att vid bedömningen av huruvida den sexuella handlingen är 

jämförlig med samlag bör hänsyn tas till målsägandens unga ålder.  

 

För ungdomar är det positivt att det i 6 kap. 1 § 2 st. BrB finns en reglering om särskilt utsatt 

situation då det är större risk att de vid experimenterande sätter sig i situationer som de själva 

inte kan hantera gällande till exempel berusningsgrad. Detta gör att det skydd som finns i 

tredje stycket kan vara viktigt för ungdomar. Några rättsfall i undersökningen gällde offer 

som möjligen varit i en särskilt utsatt situation. I Svea HovR:s mål B 22-16 diskuterades inte 

målsägandens ålder vid bedömningen av om ungdomen var i en särskilt utsatt situation. Det 

vore fördelaktigt om hänsyn togs till målsägandens ålder vid bedömningen av om någon är i 

en särskilt utsatt situation eftersom åldern i sig kan göra att ett ungt brottsoffer är mer utsatt 

än en vuxen person.  I Svea HovR:s mål B 6051-15 åtalspunkt 2 ansåg domstolen att 

målsägandens ålder, psykiska mående, missbruksproblematik samt självskadebeteende 

tillsammans med obalansen i erfarenhet kring BDSM-sex gjorde att målsäganden befunnit sig 

i en särskilt utsatt situation. Även Svea HovR:s mål B 165-16 åtalspunkt 2 och Svea HovR:s 

mål B 6780-16 gällde huruvida offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Dessa fall 

handlade dock om att målsäganden sov. Ingen diskussion fördes i dessa fall kring huruvida 

målsägandens ålder påverkat bedömningen. Det är dock tveksamt om bedömningen av 

huruvida offret sovit eller inte bör påverkas av offrets ålder. 

 

I förarbetena sägs att offrets låga ålder fortfarande kan innebära att en våldtäkt bör klassas 

som grov. I examensarbetets rättsfallsundersökning har dock inget fall hittats där den 

tilltalade dömts för grov våldtäkt av ungdom vilket leder till slutsatsen att målsägandens ålder 

sällan gör att en våldtäkt är att betrakta som grov. I vissa fall verkar dock istället våldtäkt mot 

ungdomar klassas som våldtäkt mindre allvarligt brott. Någon diskussion har i dessa fall inte 

förts om att målsägandens ålder bör innebära att brottet ska klassas som mer allvarligt. Då en 

våldtäkt klassas som mindre grov sänks straffvärdet betydligt och målsäganden får rätt till ett 

lägre skadestånd. Detta tillsammans med rubriceringen som ett mindre allvarligt brott kan 

innebära att samhället skickar ut signaler till både gärningspersonen och målsäganden om att 

det som skett inte har varit lika allvarligt. I förarbetena nämns inte huruvida hänsyn ska tas till 
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målsägandens ålder vid bedömningen av om en våldtäkt ska anses vara mindre allvarlig. 

Däremot nämns i förarbetena att hänsyn kan tas till målsägandens ålder vid bedömningen av 

huruvida en våldtäkt ska bedömas som grov. Från detta kan slutsatsen dras att det är viktigt 

och rimligt att hänsyn tas till målsägandens ålder vid bedömningen av om en våldtäkt bör 

bedömas som mindre allvarlig. I två av rättsfallen
143

 i examensarbetets undersökning 

bedömdes våldtäkt mot en ungdom som mindre grov. Bägge situationerna saknade hot eller 

våld, de sexuella handlingarna bestod av fingrar i underliv och det var endast kortvariga 

händelseförlopp. Dessa situationer stämmer väl överens med förarbetsuttalanden samt praxis 

kring vad som ska innebära våldtäkt mindre grovt brott. Någon hänsyn har dock inte i dessa 

fall tagits till målsägandens ålder. I HovR för Västra Sveriges mål B 2086-16 däremot har 

domstolen i sin bedömning av om brottet var att klassa som mindre grovt tagit hänsyn till 

målsägandens låga ålder, att målsäganden tvingats fly samt att målsäganden befunnit sig i en 

särskilt utsatt situation då utrymmet var stängt eller låst. Detta resulterade i att våldtäkten inte 

bedömdes som mindre grov. 

 

Det faktum att ett barnperspektiv saknas gör att ungdomen hamnar i ett underläge då 

rättegångar, bevisvärdering och liknande är anpassat efter ett vuxet perspektiv och hänsyn tas 

inte till den maktobalans som många gånger finns mellan en vuxen och ett barn. Gällande 

uppsåtsbedömningen har inte domstolen ställt något krav på att vuxna personer bör vara mer 

lyhörda för risken att ungdomen inte frivilligt deltagit i samlag. Någon diskussion har i dessa 

fall inte förts kring att målsäganden varit ett barn. Risken med detta är att domstolen då 

bortser från den speciella maktrelation som ofta finns mellan vuxna och barn. Högre krav bör 

kunna ställas på att vuxna personer verkligen försäkrar sig om att ungdomen vill ha samlag, 

särskilt i fall då åldersskillnaden är stor och eller att samlagen innehåller inslag av dominans. 

Gällande bevisvärderingen finns risken, då domstolen ofta saknar ett barnperspektiv, att 

ungdomens utsaga felaktigt bedöms som mindre trovärdig för att den inte passar in i den 

vuxna mall som domstolen har. HD har utöver en trovärdig utsaga från målsäganden även 

ställt krav på stödbevisning som styrker målsägandens historia. Detta gör att ungdomar i 

många fall får svårt att bevisa att de har blivit utsatta för en våldtäkt. I till exempel 

Göta HovR:s mål B 792-16 uppger HovR att målsägandens historia var trovärdig och hade 

visst stöd i annan bevisning, men att vissa omständigheter tydde på att någon våldtäkt inte ägt 
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rum. Det var här inte tillräckligt med en trovärdig utsaga samt även viss stödbevisning för att 

bevisa att våldtäkt ägt rum. 

 

Sammanfattningsvis kan härigenom sägas att i detta examensarbete har brister med den 

nuvarande regleringen uppmärksammats. Den största bristen är att ett barnperspektiv många 

gånger saknas och att någon diskussion inte förs kring offrets låga ålder och huruvida detta 

bör påverka utgången i målet. De brister som identifierats i våldtäktslagstiftningen utifrån ett 

barnperspektiv med fokus på ungdomar är: 

 Att det saknas ett barnperspektiv i regleringen och tillämpningen,  

 Att brott mot ungdomar faller utanför särregleringen av våldtäkt mot barn trots att de 

fortfarande är barn, 

 Att hänsyn inte tas till den maktobalans som ofta finns i relationer med stor 

åldersskillnad,  

 Att lagens uppbyggnad samt historik gör att fokus läggs på våld, 

 Att vaginala samlag är jämförelsenorm för den sexuella handlingen,  

 Att hänsyn bör tas till offrets låga ålder vid bedömningen av om offret är i en särskilt 

utsatt situation, 

 Att brotten i flertalet fall klassas som mindre grovt brott trots offrets låga ålder, 

 Att offrets låga ålder sällan gör att brottet klassas som grovt, 

 Att åklagaren misslyckas med att bevisa gärningspersonens uppsåt, 

 Att det i tillämpningen utöver offrets historia ställs krav på stödbevisning. 

 

För att diskutera vad som kan göras för att åtgärda de brister som finns i lagstiftningen 

kommer fyra olika förslag på lagförändringar att analyseras i nästkommande kapitel. 
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4 Hur skulle våldtäktslagstiftningen kunna utformas? 
 

4.1 Höja åldern för den sexuella självbestämmanderätten till 18 år 

I Sverige har lagstiftaren bestämt att den sexuella självbestämmanderätten inträder vid 15 år. I 

följande kapitel kommer i första hand motiven till nuvarande särreglering av våldtäkt mot 

barn under 15 år att presenteras och sedan diskuteras konsekvenserna av en lagstiftning där 

våldtäkt mot barn särregleras även för barn 15 till 17 år. 

 

4.1.1 Särregleringen av våldtäkt mot barn under 15 år 

Lagstiftaren har ansett att barn under 15 år har ett behov av ett absolut skydd mot sexuella 

handlingar. I förarbetena till särregleringen sägs att lagstiftaren bör skilja på brott mot barn 

och brott mot vuxna. Barn anses ha ett större skyddsbehov än vuxna och kan aldrig samtycka 

till sexuella handlingar oberoende av om gärningspersonen har använt något tvång eller inte. 

Att skydda barn och ungdomar mot att bli utsatta för sexuella övergrepp är huvudsyftet 

bakom regleringen. I tidigare förarbeten har uttalats att motiven bakom den lagstiftning som 

skyddar vuxna och den som skyddar barn mot sexuella övergrepp är delvis olika. Det ter sig 

främmande att tala om begrepp som frivillighet och samtycke när det gäller övergrepp som 

riktar sig mot barn. Barn har av naturliga skäl en starkt begränsad möjlighet att ge uttryck för 

sin egentliga vilja i sådana situationer. Fördelarna med en särreglering av brott som riktar sig 

mot barn anges i förarbetena vara att till exempel kravet på särskild kunskap och lämplighet 

hos barnutredare inom polisen ökar samt att en särskilt anpassad förhörsteknik i olika åldrar 

kan utvecklas. Dessutom ökar möjligheterna att vidta förebyggande åtgärder framförallt då 

möjligheterna till insyn och uppföljning ökar.
144

 

 

I 6 kap. 4 § BrB regleras våldtäkt mot barn. Bestämmelsen om våldtäkt mot barn är till stor 

del utformad på samma sätt som bestämmelsen om våldtäkt i 6 kap. 1 § BrB. Det som har 

sagts i tidigare avsnitt gäller därför till stor del även för våldtäkt mot barn. Den avgörande 

skillnaden mellan paragrafen våldtäkt mot barn under 15 år jämfört med våldtäkt mot 

personer över 15 år är att det inte finns något krav på att gärningspersonen ska ha använt hot 

eller våld. Motivet till att det inte finns något krav på hot eller våld vid våldtäkt mot barn är 

att sexuella övergrepp mot barn alltid innebär en allvarlig kränkning av barnets integritet och 

att gärningspersonen många gånger inte använder våld för att tvinga sig till samlag. 

Gärningspersonen har ofta betvingat barnet genom att hen har legat på barnet eller hållit fast 
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det. Barn tycks bli mer eller mindre paralyserade och något direkt våld behöver därför inte 

användas. Upprepade övergrepp som sker under en längre tid kan dessutom verka 

normaliserande och göra att barnet anpassar sig vid sin livssituation och därför inte gör något 

motstånd. Barn kan ofta uppleva vuxna som hotfulla trots att inget våld eller uttryckligt hot 

har förekommit och de kan dessutom ha mycket svårt att uttrycka sin vilja i dessa situationer 

och upplever att det är vuxna som bestämmer. Detta innebär att våld som förutsättning för 

ansvar för våldtäkt mot barn inte ger ett tillfredsställande resultat och skydd för barnet mot 

den hänsynslöshet som ett sexuellt övergrepp genom maktmissbruk innebär.
145

 Något krav på 

direkt våld från gärningspersonens sida för att en våldtäkt mot barn skulle ansetts ha ägt rum 

fanns dock inte heller före särregleringen av våldtäkt mot barn. Se till exempel 

NJA 1993 s. 616 där en vuxen inlett ett sexuellt handlande med ett tioårigt barn. Händelsen 

kunde inte anses frivillig och var att betrakta som våldtäkt trots det ringa våld som använts på 

grund av det inflytande gärningspersonen haft över barnet som vuxen vän. 

 

Rekvisitet samlag och annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 

jämförliga med samlag har i princip samma innebörd gällande våldtäkt mot barn och våldtäkt 

mot vuxna.
146

 Då barn generellt kan anses mer utsatta än vuxna kan dock det faktum att 

brottsoffret är ett barn i vissa fall motivera skillnader i bedömningen. Detta gör att lagstiftaren 

har lämnat ett visst tolkningsutrymme till rättstillämpningen att göra en bedömning i varje 

enskilt fall huruvida kräkningen av ett visst handlande är att jämställa med den kräkning som 

uppkommer vid ett påtvingat samlag.
147

 HD har i NJA 2006 s. 221 konstaterat att handlingen 

att föra in handen mellan skinkorna på ett fyraårigt barn och vidröra dennes analöppning och 

könsdelar inte är jämförligt med samlag. Inte heller att vidröra målsägandens könsorgan med 

tungan samt föra in fingret mellan dennes ben och på könsorganet på ett femårigt barn har 

ansetts jämförligt med samlag, se NJA 2008 s. 1096 del II. 

 

I paragrafens andra stycke finns ett absolut förbud för vissa personer att ha sexuellt umgänge 

med personer under 18 år. Förbudet gäller mot föräldrar, mor- och farföräldrar samt andra 

personer som är vårdnadshavare eller har en liknande roll till barnet. Det är inte den juridiska 

vårdnaden som är avgörande utan förhållandet mellan personen och barnet, detta gör att även 
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till exempel en förälders nya sambo träffas av bestämmelsen.
148

 I paragrafens tredje stycke 

regleras grov våldtäkt mot barn. Utöver de kvalifikationsgrunder som även gäller för våldtäkt 

mot vuxen ska även beaktas om gärningspersonen använt hot eller våld samt offrets låga 

ålder.  

 

Utöver våldtäktsbestämmelsen finns även två undantagsregler, 6 kap. 5 och 14 §§ BrB. I 5 § 

stadgas att om en våldtäkt enligt 4 § på grund av omständigheterna är att klassa som mindre 

allvarlig ska gärningspersonen dömas för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra 

år. Det typiska fallet då paragrafen är tänkt att tillämpas kan sägas vara då två ungdomar där 

den ena är strax över 15 år och den andra är strax under 15 år frivilligt väljer att ha samlag 

med varandra. Paragrafen ska enligt förarbetena tillämpas med mycket stor restriktivitet och 

det ska vara uppenbart att gärningen inte har inneburit något övergrepp mot barnet.
149

 I 

NJA 2015 s. 948 var målsäganden 14 år och 6 månader, medan den tilltalade var 19 år 

gammal. Parterna träffades i en bil och hade tidigare pratat om sex och vad som skulle ske. 

De pussades och kramades i bilen vilket sedan övergick till ett samlag där den tilltalade var 

aktiv och målsäganden var passiv. HD konstaterade att det inte har varit fråga om ett samlag 

som byggt på fullkomlig frivillighet och ömsesidighet. HD ansåg dock att inget i utredningen 

givit stöd för något annat än att den tilltalade uppfattat samlaget som frivilligt från 

målsägandens sida. Med hänsyn till detta samt parternas ålder ansåg HD att gärningen inte 

kunde anses vara så allvarlig att den skulle betraktas som våldtäkt mot barn och 

gärningspersonen blev istället dömd för sexuellt utnyttjande av barn. I 6 kap 14 § BrB finns 

en ansvarsfrihetsregel som stadgar att om en person som har begått en gärning enligt 

6 kap. 5 § BrB eller vissa andra gärningar enligt sjätte kapitlet ska om det är uppenbart att 

gärningen inte har inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i 

ålder och utveckling mellan barnet och den som har begått gärningen samt omständigheterna i 

övrigt vara fri från ansvar. Dessa två undantagsbestämmelser kan sägas lägga vikt vid rätten 

till sexuellt självbestämmande även för barn under 15 år. 

 

4.1.2 Förslagets eventuella konsekvenser på de utvalda rättsfallen 

Händelsen i Svea HovR:s mål B 22-16 skulle precis som enligt tidigare lagstiftning innebära 

en våldtäkt. Denna skulle dock till skillnad från tidigare bedömas som en våldtäkt mot barn 

enligt 6 kap. 4 § BrB. Även om samma straffskala stadgas för våldtäkt enligt 6 kap. 1 och 
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4 §§ skulle det faktum att handlingen bedöms som en våldtäkt mot barn som dessutom 

innehåller utnyttjande av barnets berusning samt visst tvång troligen innebära att gärningen är 

att bedöma som allvarligare i förhållande till påföljd. En diskussion om detta förs dock av 

domstolen även med nuvarande lagstiftning och ger därför ett straffvärde 6 månader över 

minimum. Det är även sannolikt att gärningen skulle kunna bedömas som grov våldtäkt mot 

barn då gärningen innehållit ett utnyttjande samt visst tvång.   

 

I Svea HovR:s mål B 165-16 skulle alla åtalspunkter vara att bedöma som våldtäkt mot barn i 

de fall bestämmelsen skulle ändras på föreslaget sätt eftersom målsäganden var under 18 år. 

Frågan är då om denna situation möjligen skulle kunna falla in under 6 kap. 5 § BrB och 

istället klassas som ett sexuellt utnyttjande av barn. Paragrafen ska enligt förarbetena 

tillämpas med mycket stor restriktivitet, men är tänkt att användas då två personer som är nära 

varandra i ålder har frivilligt samlag med varandra. Det ska också vara uppenbart att 

handlingen inte inneburit något övergrepp mot barnet. HD har dock inte varit fullt lika 

restriktiv och gärningen kan därför tänkas falla in under sexuellt utnyttjande av barn. Även 

6 kap. 14 § BrB skulle kunna vara aktuell i detta fall. Det ska dock i detta fall vara uppenbart 

att handlingen inte inneburit något övergrepp med tanke på den ringa skillnaden i ålder och 

utveckling. Dessa undantagsparagrafer skulle kunna innebära att den tilltalade frias från 

ansvar även om lagstiftningen ändras. Fördelen med en lagändring på detta sätt är att 

målsägandens ålder måste diskuteras och detta skulle öka chanserna för att ett barnperspektiv 

används i domen. Sägas ska även att målsägandena och den tilltalade uppges ha haft flera 

samlag utöver dessa som även skulle kunna klassas som våldtäkt mot barn, men troligtvis 

vara straffria enligt 6 kap. 5 och 14 §§ BrB.  

 

4.1.3 Diskussion kring förslaget ur ett barnperspektiv 

2014 års sexualbrottskommitté diskuterar möjligheten att höja åldern för sexuellt 

självbestämmande till 18 år. De menar dock att sex i grunden är något positivt och att en 

tillämpning av en lag där samlag med en person under 18 år alltid är straffbart skulle behöva 

ha så många undantag att det riskerar att urholka bestämmelsen även för yngre barn.
150

 

 

Denna lagändring skulle i de fall jag undersökt göra att åldern behöver diskuteras och 

chanserna för att ett barnperspektiv används ökar. Huruvida utgången förändras skulle variera 

från fall till fall, men en diskussion skulle kunna föras i förarbeten och domskäl kring 
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målsägandens ålder och hänsyn skulle kunna tas till detta för att som i Svea HovR:s mål B 22-

16 klassa gärningen som mer allvarlig även i fall som skulle falla in under 

våldtäktsbestämmelsen redan idag. Problemet med denna lagändring är som i fallet 

Svea HovR:s mål B 165-16 att det skulle vara svårt att dra gränsen kring vilka samlag mellan 

ungdomar som är tillåtna och vilka som inte är det. Detta skulle riskera att ungdomars rätt till 

sexuellt självbestämmande inskränks på ett onödigt sätt och det skulle även kunna innebära en 

rättsosäkerhet. På sikt skulle detta kunna innebära att undantagsbestämmelserna måste 

tillämpas i så stor utsträckning att bestämmelsen om våldtäkt mot barn skulle kunna urholkas 

även för mindre barn. Undantagsbestämmelsens tillämpningsområde skulle här behöva 

förtydligas för att endast användas vid frivilliga samlag och vid ringa åldersskillnad samt 

endast användas för barn 15 år och äldre då det endast är dessa som enligt förarbetena ska ha 

någon sexuell självbestämmanderätt och yngre barn bör ha ett absolut skydd mot sexuella 

övergrepp.  

 

Den stora fördelen med detta förslag är att alla barn även de som är 15 till 17 år skulle 

omfattas av det absoluta skyddet mot sexuella övergrepp som finns i 6 kap. 4 § BrB där våld 

eller tvång inte är ett rekvisit för våldtäkt. Då brott mot ungdomar särregleras skulle det 

innebära att det är enklare att samla in data kring omständigheterna vid våldtäkt mot unga. Å 

andra sidan är den stora nackdelen med förslaget att unga helt skulle tappa rätten till att själv 

bestämma över sin sexualitet. Detta skulle kunna innebära ett hinder för ungas möjlighet att 

utforska och upptäcka sin sexualitet samt att ungas sexualitet riskerar att skam- och 

skuldbeläggas. Det kan diskuteras varför det ter sig främmande att diskutera begrepp som 

frivillighet och samtycke när det gäller barn under 15 år, men inte då det gäller barn över 15 

år. Även personer som är 15 till 17 år torde i många situationer ha en starkt begränsad 

möjlighet att framföra sin egentliga vilja framförallt då åldersskillnaden är stor eller i andra 

situationer då maktobalansen mellan parterna kan sägas vara extra stor. Detta förslag skulle 

göra att lagstiftningen på ett bättre sätt stämmer överens med Barnkonventionen genom att 

personer som är 15 till 17 år verkligen skulle räknas som barn. Detta innebär troligtvis att 

ökad hänsyn skulle tas till offrets mognad och behov både vid utredning och vid förhandling 

samt ett krav på ökad kunskap hos de som hanterar ärendet. Detta ökade fokus skulle även 

kunna få ett genomslag i domskälen. Denna lösning skulle även innebära ökade möjligheter 

till utvärdering och uppföljning då dessa brott skulle särredovisas på ett sett som inte har skett 

tidigare. 
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Detta förslag skulle påverka gradindelningen för brottet då de fall som idag har klassats som 

våldtäkt mot vuxen i många fall skulle klassas som grov våldtäkt mot barn. Bedömningen 

kring uppsåt och stödbevisning skulle dock troligtvis vara densamma, men förhoppningsvis 

skulle ett visst barnperspektiv användas vid domstolens bedömning. 

 

Det är svårt att säga hur detta förslag skulle påverka ungdomars syn på våldtäkt. Det finns en 

risk då ungdomars syn på vad som är våldtäkt inte skulle stämma överens med lagstiftningen 

och att undantagsreglerna gör att det blir svårt för ungdomar att överblicka. Lagstiftningen 

skulle dock sända tydliga signaler kring att ungdomar ska skyddas mot sexuella övergrepp. 

Det sänder dock även ut signaler kring att alla samlag med personer under 18 år är fel. 

 

Ungdomars rätt till att få ha sex skulle inskränkas väldigt mycket av denna lagändring. För att 

förändringen inte skulle ge orimliga konsekvenser vid frivilliga samlag mellan två 

jämnbördiga ungdomar skulle ändringen troligtvis behöva kompletteras med flera 

undantagsregler. Detta för att stämma överens med samhällets syn på när det ändå är 

godtagbart med samlag för personer under 18 år och när en handling är att betrakta som 

våldtäkt. Om undantagsreglerna utökas och får en bredare tillämpning riskerar detta att 

urholka skyddet för barn som är 15 till 17 år och även för yngre barn i de fall som 

undantagsreglerna är tillämpliga även på dem. Det finns även en risk för att denna lagändring 

skulle bli snårig och innehålla fler undantagsfall än fall som omfattas av huvudregeln. En 

sådan straffreglering är inte ändamålsenlig för brottsoffret och riskerar att öka oklarheten 

kring vad som är en våldtäkt och inte. 

 

4.2 Våldtäktsparagraf som bygger på bristande samtycke 

Det andra förslaget är att införa en våldtäktsparagraf som bygger på bristande samtycke. Detta 

är ett aktuellt lagförslag
151

 i debatten om våldtäktslagstiftningen och har diskuterats 

mycket.
152

 Diskussionen har dock inte i första hand rört hur detta skulle påverka unga 

personer utan våldtäktsoffer generellt. I följande kapitel kommer förslaget i korthet att 

presenteras och sedan diskuteras de eventuella rättsliga konsekvenserna ur ett barnperspektiv 

genom en tillämpning på de två utvalda rättsfallen samt en analys av förslaget ur ett 

barnperspektiv.  
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4.2.1 Förslaget av 2014 års sexualbrottskommitté 

De allvarligaste sexuella kränkningarna skulle med förslaget få en ny benämning och istället 

för våldtäkt benämnas som sexuellt övergrepp. En språklig ändring ska enligt kommittén inte 

underskattas. Då kravet på våld togs bort redan i och med 2005 års reform finns anledning att 

ändra rubriceringen då detta kan missuppfattas som att ett krav på våld ställs för våldtäkt. 

Samhällets syn på vad som är en riktig våldtäkt stämmer inte alltid överens med vad som 

enligt lagstiftningen innefattas av våldtäkt. Detta kan innebära svårigheter både för offret som 

minskad benägenhet att anmäla och söka hjälp och för förövaren som har en minskad 

benägenhet att acceptera brottet och ta emot erbjuden vård.
153

 2014 års sexualbrottskommitté 

har föreslagit en våldtäktsparagraf som bygger på bristande samtycke och där 6 kap. 1 § BrB 

skulle få följande lydelse: 

 

”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 år och högst sex år. Detsamma gäller 

den om genomförandet 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. 

 

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 

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. 
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Om brottet i första stycket med hänsyn till omständigheterna vid gärningen är mindre 

allvarligt, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år.”
154

 

 

Paragrafens föreslagna lydelse bygger på bristande frivillighet och inte på ett uttryckligt 

samtycke. Motiveringen till detta är att samtycke är ett normativt begrepp som lagstiftaren, 

inom rimliga gränser, kan ge den innebörd som den önskar. Samtycke används redan som 

begrepp i 24 kap. 7 § BrB och har där inte den betydelse som kommittén önskade i denna 

paragraf. En användning av samma begrepp skulle då vara olämpligt och missvisande. Valet 

att delta måste enligt föreslagen lydelse ha kommit till uttryck genom ord eller handling. 

Något formkrav för frivilligheten bör inte uppställas utan det blir upp till domstolen att 

bedöma i varje enskilt fall om frivilligheten har uttryckts. En person som är passiv kan dock 

inte sägas ha uttryckt sin frivillighet. En person kan när som helst ångra sitt uttryck att vilja 

delta i en sexuell handling. Uttrycket att vilja delta gäller endast för den aktuella handlingen 

och gäller inte för framtida tillfällen eller för det fall den sexuella handlingen klart ändras till 

exempel från ett vaginalt till ett analt samlag.
155

 

 

Denna utformning av lagstiftningen innebär att en tvåstegsbedömning ska göras för att avgöra 

om ett sexuellt övergrepp har ägt rum. I första steget ska enligt första stycket en bedömning 

göras över huruvida personen har uttryckt sin vilja att delta i den sexuella handlingen. Om 

svaret är nej har det skett ett sexuellt övergrepp. Om svaret dock är ja måste en fortsatt 

bedömning göras enligt andra stycket om huruvida den uttryckta viljan kan godtas eller inte. 

Det finns i andra stycket en uppräkning gällande de tillfällen då ett uttryck att delta i en 

sexuell handling ej kan godtas, denna uppräkning stämmer i princip överens med de rekvisit 

som finns för en våldtäkt i nuvarande 6 kap. 1 § BrB. 

 

4.2.2 Förslagets eventuella konsekvenser på de utvalda rättsfallen 

Som nämnts ovan måste en bedömning enligt den föreslagna samtyckeslagstiftningen ske i 

två steg där det först undersöks huruvida samlaget varit frivilligt och om så är fallet om 

frivilligheten är godtagbar. I Svea HovR:s mål B 22-16 skulle redan det första steget i 

bedömningen göra att gärningen är att betrakta som våldtäkt då målsäganden inte har deltagit 

frivilligt. Denna bedömning skulle troligtvis leda till samma resultat som den nuvarande 
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lagstiftningen och inte innebära att domstolen behöver föra en diskussion kring målsägandens 

ålder i domen eller öka domstolens barnperspektiv.  

 

I Svea HovR:s mål B 165-16 åtalspunkt 1 och 2 uppger målsäganden att hen inte deltagit 

frivilligt i de två samlagen utan blev tvingad till det ena samlaget och att det andra skedde 

under sömn. Dessa två gärningar skulle bedömts som våldtäkt enligt dagens lagstiftning och 

även enligt föreslagen lagstiftning. Den första gärningen har enligt målsäganden inte skett 

frivilligt och ett eventuellt samtycke skulle dessutom inte varit godtagbart då den tilltalade 

tvingat målsäganden till ett oralt samlag. Vid den andra gärningen uppger målsäganden att 

denne sov, medan den tilltalade uppger att samlaget var frivilligt. Som nämns i förarbetena till 

förslaget ska inte det faktum att målsäganden är passiv bedömas som ett samtycke. Detta 

skulle kunna innebära att samlaget då målsäganden uppger att hen sov skulle kunna bedömas 

som en våldtäkt även om det inte varit bevisat att den tilltalade insåg att målsäganden sov utan 

för att hen varit passiv och därigenom inte gett något samtycke. Anledningen till att den 

tilltalade i dessa fall inte fälldes för våldtäkt var att målsägandens uppgifter inte ensamt räckte 

som bevisning och det saknades stödbevisning. Dessa bevissvårigheter skulle troligtvis bestå 

även med en samtyckeslagstiftning.  

 

Vid åtalspunkt 6 uppger målsäganden att de först tillsammans försökt föra in en analplugg och 

att hen sedan ångrat sig. Vid åtalspunkt 8 uppger målsäganden att de först haft vaginala 

samlag och att den tilltalade sedan ska ha frågat om målsäganden velat ha analt samlag varpå 

målsäganden sagt nej. Den tilltalade uppger att bägge samlagen har skett frivilligt. I 

förarbetena till förslaget nämns att ett samtycke när som helst kan återkallas samt att ett 

samtycke till en typ av samlag inte innebär ett samtycke till ett samlag av förändrad karaktär. 

Det problematiska i detta fall är huruvida den tilltalade har uppfattat att målsäganden har tagit 

tillbaka sitt samtycke samt inte samtyckt till analt samlag. Det är samma problematik som 

uppstod med den nuvarande lagstiftningen och där domstolen ansåg att det inte var ställt 

bortom rimligt tvivel att den tilltalade uppfattat detta. Möjligen skulle en ändrad lagstiftning 

öka kravet på uppmärksamhet kring huruvida samtycket har återkallats, särskilt i fall som 

detta då den tilltalade på grund av ålder och relation stod i en maktposition gentemot 

målsäganden. Troligast är dock att fallet skulle ha fått samma utgång med den föreslagna 

lydelsen som med nuvarande lagstiftning. Det skulle troligtvis inte bli något ökat fokus på det 

faktum att målsäganden är ett barn vid föreslagen lagändring i någon av åtalspunkterna. 
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4.2.3 Diskussion kring förslaget ur ett barnperspektiv 

Ett argument mot en samtyckesbaserad lagstiftning är att den tilltalade ofta skulle kunna 

åberopa att det förelegat ett tyst samtycke från offrets sida. Det här skulle innebära att fokus 

hamnar på offrets agerande i samband med händelsen istället för gärningspersonens 

handlande. Om bristande samtycke lyfts fram som det primära och eventuellt det enda 

rekvisitet för våldtäkt riskerar frågor om huruvida tvång har förekommit eller om 

gärningspersonen har utnyttjat offrets hjälplösa tillstånd att hamna i skymundan. Det finns 

också en risk för att parternas relation skulle få en större vikt än vad den har idag.
156

 Vissa 

invänder mot att en samtyckesreglering skulle innebära ett ökat fokus på brottsoffret och 

anser att rättegångarna redan idag oftast handlar om huruvida det funnits något uttryck om 

bristande samtycke samt gärningspersonens uppfattning om dessa. En samtyckeslag skulle då 

istället innebära att mer fokus läggs på den tilltalade och de omständigheter som gör att hen 

har uppfattat ett samtycke.
157

 Den risk som finns med att en lagstiftning som bygger på 

bristande samtycke skulle öka fokus på offret skulle vara negativ för brottsoffer generellt, 

även de som är 15 till 17 år.  

 

En fördel med förslaget är att en nedtoning av krav på våld och motstånd till förmån till ett 

fokus på huruvida individens självbestämmande har respekterats eller ej innebär ett förstärkt 

skydd för den sexuella integriteten och självbestämmanderätten, som bör vara det 

huvudsakliga skyddsintresset vid sexuella övergrepp. Detta skulle tydligare markera rätten till 

personlig och sexuell integritet för barn som är 15 till 17 år.
158

  

 

Ytterligare en fördel med en eventuell samtyckeslagstiftning skulle vara att det kan ha en viss 

normerande verkan att från lagstiftarens sida tydligt markera att det inte är tillåtet att 

genomföra ett samlag eller en någon annan sexuell handling med en person som inte har 

samtyckt till det.
 159

  Om regleringen bygger på de medel och omständigheter som negerar 

samtycke ger detta tydligare uttryck för på vilket sätt gärningspersonen har gjort fel.
 160

 Detta 

skulle förhoppningsvis leda till positiva norm- och attitydförändringar hos ungdomar och i 
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samhället i stort.
161

 Lagen skulle även kunna fungera som ett stöd för en person som utsätts 

för starka påtryckningar eller övertalningsförsök att acceptera olika sexuella handlingar som 

hen inte vill medverka i. Ett problem med en samtyckesreglering kan dock vara att ett 

samtycke sällan förs på tal innan en sexuell samvaro inleds i praktiken.
162

 

 

Det finns vissa svårigheter med att utforma en samtyckeslagstiftning. Frågan är hur ett 

samtycke ska definieras och hur det ska kunna ta sig uttryck. Det skulle vara minst lika svårt 

att avgöra vilka omständigheter som ska underkänna ett samtycke som att lagstiftningen 

direkt skulle bygga på dessa omständigheter.
 163

 Ett icke-samtycke skulle kunna likställas med 

ett relevant intrång. Fokus bör då inte ligga på samtyckeslagens vara eller icke-vara utan på 

hur en samtyckeslag kan utformas. Problemet är att samtycke är ett normativt begrepp och 

fokus bör då ligga på vad som bör godtas som ett särskiljande samtycke. Barnombudsmannen 

och ECPAT Sverige tillstyrker i stort förslaget i SOU 2016:60 om en reglering byggd på 

bristande frivillighet.
 164

 Lagstiftarens slutsats har hitintills varit att fördelarna med en 

samtyckeslagstiftning inte väger upp nackdelarna.
165

 

 

Både ECPAT och Barnombudsmannen tillstyrker i stort sexualbrottskommitténs förslag 

gällande de omständigheter som ska innebära att ett samtycke inte ska godtas. Dock 

efterfrågar de att gränsdragningen gällande vilseledande specifikt i förhållande till barn som 

är 15 till 17 år förtydligas samt att vissa former av vilseledande saknas. De anser att den snäva 

formen av vilseledande som föreslagits inte omfattar vilseledande avseende till exempel ålder 

vilket hade varit önskvärt ur ett barnperspektiv.
166

 I kommitténs förslag ska vid bedömningen 

av om en person, som uttryckt ett samtycke, befunnit sig i en särskilt utsatt situation, särskild 

hänsyn tas till brottsoffrets låga ålder. Barnombudsmannen anser att detta är mycket positivt, 

men att denna hänsyn bör tas vid alla undantag och inte endast vid särskilt utsatt situation.
 167

 

 

Med detta förslag skulle inte brott mot ungdomar särregleras vilket gör att dessa brister skulle 

kvarstå. Åldern för sexuellt självbestämmande skulle även fortsättningsvis vara en annan än 

åldern för när en person blir vuxen. Detta innebär också att ungdomar inte skulle ha något 
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skydd utöver det skydd som vuxna har. I de rättsfall som jag har tillämpat lagändringen på 

skulle lagstiftningen som sådan troligtvis inte göra någon skillnad. Rekvisiten skulle vara 

liknande de i nuvarande lagstiftning och bevissvårigheterna för målsäganden skulle vara 

detsamma. Tyvärr skulle förändringen inte heller leda till något ökat fokus på 

barnperspektivet. Den fördel som lagändringen skulle kunna medföra är dock att det ställs 

ökade krav på att den tilltalade måste fundera över om målsäganden faktiskt har samtyckt till 

samlaget. Det skulle här vara fördelaktigt om det i förarbetena framkommer att det faktum att 

målsäganden är ett barn som har en relation med en vuxen skulle ställa ökade krav på den 

vuxne i förhållande till när barnet har samtyckt och inte och ifall barnet återkallar samtycket. 

En sådan lösning skulle öka skyddet för barn mot sexuella övergrepp samtidigt som även 

barnets rätt till sexuellt självbestämmande skulle öka då fokus på barnets samtycke skulle öka. 

Risken finns dock som tidigare har lyfts att detta ökar fokus på offrets agerande. Det är därför 

viktigt att fokus läggs på att den vuxne måste ha undersökt huruvida ett samtycke faktiskt 

fanns och inte på huruvida barnet har visat att samtycke inte fanns. 

 

Detta förslag skulle troligtvis inte förändra gradindelningen av våldtäktsbrottet. Det är därför 

troligt att domstolarna även fortsättningsvis sällan skulle beakta offrets ålder vid 

gradindelningen av brottet vilket inneburit att våldtäkt mot ungdomar många gånger bedöms 

som mindre grovt brott. 

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att den normativa fördel som en lagstiftning som bygger 

på samtycke skulle kunna få genomslag bland unga och detta skulle kunna leda till en 

förändrad syn på våldtäktsbrottet hos unga. Detta kan i sin tur leda till färre övergrepp och fler 

anmälningar. En samtyckeslagstiftning gör även att unga skyddas mot övergrepp som har 

skett utan deras samtycke. Problematiskt kan dock vara att avgöra huruvida ett samtycke är ett 

giltigt samtycke eller inte. Det är dock tveksamt att detta avgörande på något sätt skulle vara 

svårare än den svåra bedömning som domstolen behöver göra med nuvarande reglering. 

Tillämpat på rättsfallen är det dock tveksamt hur stor skillnad denna lagändring skulle göra 

för möjligheten att fälla fler personer till ansvar. Sägas ska dock att ungdomar fortfarande 

skulle betraktas som vuxna enligt denna reglering och att det fortfarande inte skulle finnas 

något särskilt fokus på att de faktiskt fortfarande är barn. 
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4.3 Ett särskilt oaktsamhetsbrott för våldtäkt 

Det tredje förslaget innebär att ett nytt brott skulle införas där oaktsam våldtäkt straffas. Även 

detta är ett aktuellt lagförslag.
168

 Brottslig oaktsamhet innebär mer än ett obetydligt avvikande 

från det helt aktsamma handlandet. Det krävs att gärningspersonen åsidosatt varsamheten i 

väsentlig mån.
169

 Oaktsamhetsbedömningen kan sägas bestå av två led. Först görs en 

bedömning kring vad som var önskvärt handlande. Sedan görs en bedömning kring huruvida 

det kunnat begäras av gärningspersonen att hen i den aktuella situationen iakttog den 

aktsamhet som krävts i det första ledet. Här tas hänsyn både till individens egenskaper och 

speciella omständigheter vid den aktuella situationen.
170

 Det finns två grader av oaktsamhet 

inom straffrätten: medveten oaktsamhet och omedveten oaktsamhet. En gärningsperson som 

är medvetet oaktsam (culpa luxuria) uppfyller det första ledet i uppsåtsbedömningen det vill 

säga är medveten om risken för följdens inträde. Gärningspersonen kan dock inte sägas vara 

likgiltig till följdens inträde och uppfyller därför inte kravet på likgiltighet. En gärningsperson 

som är omedvetet oaktsam (culpa negligenta) skulle ha förstått, om hen hade gjort det hen 

borde ha gjort. En omedvetet oaktsam kan sägas vara likgiltig inte inför följden av sitt 

handlande utan likgiltighet inför huruvida det fanns en risk med handlandet. 
171

  

 

4.3.1 Förslaget av 2014 års sexualbrottskommitté 

2014 års sexualbrottskommitté föreslår att ett särskilt oaktsamhetskrav införs för sexuellt 

övergrepp av normalgraden, grovt och synnerligen grovt brott samt grov sexuell kränkning 

genom två nya brottsbeteckningar oaktsamt sexuellt övergrepp och oaktsam sexuell 

kränkning. Det rekvisit som ska omfattas av oaktsamhet är huruvida målsäganden deltagit 

frivilligt eller inte. Den grad av oaktsamhet som ska kriminaliseras kan betecknas som grov 

oaktsamhet. Med grov oaktsamhet menas i princip alla former av medveten oaktsamhet samt 

även allvarligare former av omedveten oaktsamhet. En bedömning ska då göras om vad 

gärningspersonen hade kunnat göra för att inse att målsäganden inte samtyckte till den 

sexuella handlingen. Efter detta ska även en bedömning göras om gärningspersonen borde ha 

gjort det som domstolen i första ledet kom fram till att gärningspersonen kunnat göra.
172
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4.3.2 Förslagets eventuella konsekvenser på de utvalda rättsfallen 

Svea HovR:s mål B 22-16 är redan enligt nu gällande lagstiftning att bedöma som våldtäkt 

och kriminaliseringen av oaktsamhet skulle därför inte göra någon skillnad i förevarande fall. 

 

 

I Svea HovR:s mål B 165-16 åtalspunkt 1 och 2 ansåg HovR:en inte att det var bevisat att den 

tilltalade hade använt tvång eller att målsäganden hade sovit. Dessa bevissvårigheter blir 

detsamma med denna lagändring. Dock kan sägas att en annan bedömning hade behövt göras 

kring vad den tilltalade kunde ha gjort för att försäkra sig om att målsäganden ville genomföra 

oralt samlag samt att målsäganden inte sov vid det vaginala samlaget samt vad den tilltalade 

borde ha gjort för att försäkra sig om detta. Någon diskussion kring målsägandens ålder skulle 

dock inte behöva föras. I åtalspunkt 6 och 8 konstaterar domstolen att det inte var ställt utom 

rimligt tvivel att gärningspersonen hade uppsåt till att målsäganden inte samtyckte. I detta fall 

måste frågan först ställas vad gärningspersonen hade kunnat göra för att försäkra sig om att 

målsäganden samtyckte till den sexuella handlingen. Den tilltalade hade i detta fall kunnat 

försäkra sig om att målsäganden ville föra in analpluggen samt ha analt samlag genom att 

fråga om målsäganden ville detta och inte ta hens passivitet som ett samtycke. Den andra 

frågan som måste ställas är huruvida den tilltalade borde ha frågat om målsäganden ville 

detta. Det är svårt att sia kring hur domstolen skulle ha dömt i det aktuella fallet. 

Omständigheter som kan ha talat mot att den tilltalade bör ha försäkrat sig om målsägandens 

samtycke är att det rörde sig om handlingar som de tidigare hade utfört, de hade en relation 

och det är inte bevisat att målsäganden visat att hen inte ville genomföra handlingarna. Dock 

kan det faktum att detta var en väldigt stor analplugg, det fanns en maktobalans i relationen 

och målsäganden har inte själv tagit initiativ till handlingarna tyda på att den tilltalade bör ha 

försäkrat sig om att målsäganden ville utföra de sexuella handlingarna. Denna reglering skulle 

dock inte innebära att domstolen behöver föra någon ytterligare diskussion kring 

målsägandens ålder.   

 

4.3.3 Diskussion kring förslaget ur ett barnperspektiv 

Det förslag som 2014 års sexualbrottskommitté har lagt fram skulle visserligen göra att den 

tilltalade kan dömas i fler fall än som nu är fallet. I situationer när det inte är ställt bortom 

rimligt tvivel att den tilltalade haft uppsåt till att målsäganden inte deltagit frivilligt i den 

sexuella handlingen skulle den tilltalade ändå kunna dömas för oaktsamt sexuellt övergrepp.  

Denna ändring skulle inte inskränka ungdomars sexuella självbestämmanderätt i den 
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bemärkelsen att de har rätt att ha frivilligt samlag med den som de önskar. Det skulle innebära 

att skyddet mot sexuella övergrepp och våldtäkt mot ungdomar förstärks. Ur denna synvinkel 

är det ett bra förslag ur ett barnperspektiv. Detta förslag skulle inte förändra synen på 

våldtäktsbrottet och det fokus på våld som finns i detta. Barnombudsmannen, 

Brottsoffermyndigheten och ECPAT tillstyrker förslaget.
173

 

 

Detta förslag skulle inte innebära någon särreglering av våldtäktsbrott mot unga. Detta 

innebär att brott mot ungdomar behandlas på samma sätt som de mot vuxna. Insamling av 

statistik över brott begångna mot ungdomar kommer fortfarande vara svår. Nackdelen med 

detta förslag ur ett barnperspektiv är även att någon diskussion kring offrets ålder inte behöver 

föras. Detta skulle kunna åtgärdas genom att det i till exempel förarbetena nämns att kravet på 

aktsamhet vid samlag med ungdomar bör kunna ställas högre än kravet på aktsamhet vid 

samlag med en vuxen person.  

 

Den föreslagna graden av oaktsamhet ligger mycket nära ett likgiltighetsuppsåt. Detta innebär 

en risk för att åklagaren kommer att stämma för oaktsamhetsbrott även i fall där ett 

likgiltighetsuppsåt finns, vilket resulterar i lägre straff för gärningspersonen. Det är därför 

viktigt att det tydligt framkommer i förarbetena att uppsåtliga brott ska användas i första hand 

samt vilken grad av oaktsamhet som krävs för att detta brott ska vara uppfyllt. Vilken grad av 

oaktsamhet som ska krävas för ansvar kan diskuteras och då den sexuella integriteten kan ses 

som mycket skyddsvärd bör ett högt krav kunna ställas på aktsamheten hos personer som vill 

genomföra samlag med andra.
174

 Detta förslag skulle förhoppningsvis kunna bidra till en liten 

förändring av ungdomars syn på våldtäkt och lagstiftaren signalerar att den som genomför ett 

samlag med någon har ett ansvar att försäkra sig om att den andra parten också vill detta. 

 

Lagförändringen skulle inte förändra gradindelningen av våldtäktsbrottet, men 

Barnombudsmannen och ECPAT menar att det inte bör finnas något krav på hot eller våld för 

att ett oaktsamhetsbrott mot ungdomar ska betraktas som grovt.
175

 Gällande bevisningen 

skulle ändringen göra att åklagaren inte behöver bevisa gärningspersonens uppsåt för att brott 

ska anses begånget, men bevisläget för våldtäkt är i övrigt detsamma. 
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 Barnombudsmannen, 2017, s. 10-11; Brottsoffermyndigheten, 2017, s. 1 och ECPAT, 2017, s. 7-8. 
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 ECPAT, 2017, s. 7-8. 
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 Barnombudsmannen, 2017, s. 10-11; Brottsoffermyndigheten, 2017, s. 1 och ECPAT, 2017, s. 7-8. 
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4.4 Ålder som kvalifikationsgrund för grov våldtäkt  

Som ett fjärde alternativ föreslås införandet av ålder som en ny kvalifikationsgrund för grov 

våldtäkt. Detta skulle innebära att samma gärningar som tidigare betraktas som våldtäkt även 

fortsättningsvis ska betraktas som våldtäkt. Det faktum att offret har varit ett barn ska dock, 

tillsammans med övriga omständigheter, beaktas vid bedömningen av om gärningen är att 

betrakta som en grov våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 4 st. BrB. 

 

4.4.1 Förslaget av 2014 års sexualbrottskommitté 

2014 års sexualbrottskommitté lyfte problematiken kring det faktum att unga mellan 15-17 år 

fortfarande är barn enligt Barnkonventionen, men att de i Sverige inte har något starkare 

skydd mot sexuella övergrepp än vad vuxna har. Kommittén hade då som förslag att införa en 

ny kvalifikationsgrund för grovt sexuellt övergrepp och grov sexuell kränkning som innebär 

att det vid bedömningen av om brottet ska bedömas som grovt särskilt ska beaktas om 

brottsoffret är ett barn. Regeringen har föreslagit att kvalifikationsgrunden ska införas i juli 

2018.
176

 

 

Brottsoffrets ålder ska enligt förslaget vara en kvalifikationsgrund för grov våldtäkt som 

tillsammans med andra försvårande omständigheter kan göra att en gärning är att betrakta 

som grov. Avsikten med bestämmelsen är inte att åldern ensam ska kunna klassa en våldtäkt 

som grov och det är inte så kvalifikationsgrunder i allmänhet tillämpas. Även 

gärningspersonens ålder bör kunna beaktas på sådant sätt att en stor åldersskillnad kan 

innebära en starkare kvalificering, dock ska fortfarande en helhetsbedömning av samtliga 

faktorer göras. Om omständigheterna i övrigt innebär att gärningen inte är att betrakta som 

grov kan beaktandet av åldern som kvalifikationsgrund innebära att brottet får ett högre 

straffvärde.
177

 

 

Att komma ihåg är då att kvalifikationsgrunden alltså föreslagits i kombination med att hela 

kapitel sex i BrB skulle göras om och att den allvarligaste formen av sexuella övergrepp 

skulle benämnas sexuellt övergrepp och bygga på en samtyckeslagstiftning.
178
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 SOU 2016:60, s. 236-239 och Lagrådsremiss, 2017-12-21, s. 64-68. 
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 SOU 2016:60, s. 239. 
178

 Se vidare i SOU 2016:60, s. 193-227. 
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4.4.2 Förslagets eventuella konsekvenser på de utvalda rättsfallen 

Gällande Svea HovR:s mål B 22-16 kan sägas att denna händelse som redan nu på grund av 

omständigheterna klassas som en allvarligare form av våldtäkt och som dessutom begicks mot 

en 15-årig person av en vuxen troligtvis skulle bedömas som grov våldtäkt enligt den 

föreslagna bestämmelsen. Att handlingen bedöms som grov skickar signaler om att samhället 

bedömer gärningen som allvarlig. Kvalificeringen leder även till att en högre straffskala ska 

användas. Den största fördelen med förslaget för ungdomar som brottsoffer är att åldern 

skulle behöva diskuteras och ses som en försvårande omständighet på ett sätt som inte har 

gjorts i nuläget. Detta skulle öka chanserna för att ett barnperspektiv används i bedömningen. 

 

I Svea HovR:s mål B 165-16 har ingen av åtalspunkterna lett till en fällande våldtäktsdom och 

detta innebär att det inte heller skulle göras någon bedömning huruvida denna gärning är att 

betrakta som grov. Denna lagändring skulle därför inte innebära någon förändring för utfallet 

i detta fall.  

 

4.4.3 Diskussion kring förslaget ur ett barnperspektiv 

Gällande förslaget som Sexualbrottskommittén har gett i SOU 2016:60 om att införa ålder 

som kvalifikationsgrund för grovt brott tillstyrker barnombudsmannen och ECPAT 

förslaget.
179

  

 

Vid analysen av de utvalda rättsfallen syns det faktum att detta lagförslag endast skulle bidra 

till en förändring i de fall som redan nu klassas som våldtäkt. Fördelen är dock att åldern 

skulle behöva diskuteras i de fall målsägande är ett barn och domen blir fällande. En stor 

nackdel med förslaget ur ett barnperspektiv är att inte endast åldern kan göra att en våldtäkt 

klassas som grov utan även andra omständigheter skulle behövas.
 
 Det är tveksamt om 

förslaget kan uppnå önskad effekt så länge inte barnets låga ålder ensamt kan klassa en 

våldtäkt som grov.
180

 Det har även i tidigare förarbeten
181

 framgått att brottsoffrets unga ålder 

ska tas i beaktande vid bedömning av om en våldtäkt är att bedöma som grov. Detta har dock 

tillämpats i mycket begränsad utsträckning. Det är därför tveksamt huruvida denna skärpning 

skulle få den önskvärda effekten. För att uppnå önskvärd effekt är det viktigt att skärpningen 
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 Barnombudsmannen, 2017, s. 8 och ECPAT, 2017, s. 6-7. 
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tydliggörs och klart framgår i både lagtext och i förarbeten.
182

 En fördel med förslaget är att 

hänsyn kan tas till storleken i åldersskillnaden mellan parterna och att övergrepp mot barn där 

åldersskillnaden och därför i vissa fall även maktobalansen varit större kan bedömas hårdare. 

 

Detta förslag skulle inte innebära en särreglering av våldtäkt mot ungdomar. Den sexuella 

självbestämmanderätten skulle fortfarande inträda vid 15 år, medan ungdomar är barn till 18 

års ålder. Detta gör att svårigheter med statistik insamling etc. till viss del kvarstår. En fördel 

med förslaget är att det skulle ge en skärpt syn på brott som begås mot unga brottsoffer och 

åldern skulle få ett mer tydligt genomslag vid bedömningen i enskilda fall. Införandet av 

denna kvalifikationsgrund skulle innebära att det grova våldtäktsbrottet skulle få ett utvidgat 

tillämpningsområde. Fler fall av våldtäkt mot ungdomar skulle klassas som grov våldtäkt 

vilket skulle innebära att en högre straffskala används. Förslaget skulle förtydliga och 

förstärka skyddet mot sexuella övergrepp för barn som är 15 till 17 år och skicka ut signaler 

om att samhället ser allvarligt på denna typ av brott.
183

 Det är dock tveksamt huruvida ett 

hårdare straff för gärningspersonen i realiteten gör någon skillnad för ungdomar som 

brottsoffer och deras möjligheter till upprättelse.  

 

Lagförändringen skulle inte ändra det faktum att våldet är i fokus i nuvarande 

våldtäktslagstiftning och förslaget skulle troligtvis inte förändra ungdomars syn på 

våldtäktsbrottet. Lagförändringen skulle inte heller göra någon skillnad för bevisningsläget 

eller uppsåtsbedömningen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att fördelen med förslaget är att offrets ålder skulle behöva 

diskuteras. I vissa fall innebära att brottet klassas som grovt samt att gärningspersonen får ett 

hårdare straff. Det är dock tveksamt om detta innebär ett ökat skydd för offret, även om vissa 

sexuella övergrepp, de som redan klassa som sexuella övergrepp, skulle bli bedömda som 

grövre. Detta förslag inskränker inte den sexuella självbestämmanderätten för unga.  
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5 Hur borde våldtäktslagstiftningen utformas? 
 

5.1 Sammanfattande diskussion kring de föreslagna lagändringarna 

Alla fyra förslag skulle på olika sätt kunna göra att ungdomars behov tillfredsställs på ett 

bättre sätt. Det mest ingripande förslaget är att höja den sexuella självbestämmanderätten till 

18 år. Det är det förslag som skulle öka skyddet mest, men även det förslag som skulle 

inskränka ungdomars rätt att faktiskt få ha sex mest. Vid en avvägning av ungdomars 

intressen skulle denna rätt inskränka för mycket på deras rätt att utvecklas och rätt att själv 

bestämma för att det skulle uppväga det extra skydd som lagändringen skulle innebära. 

Införandet av en samtyckesreglering och ett oaktsamhetsbrott skulle förbättra skyddet mot 

sexuella övergrepp utan att för den skull minska rätten för ungdomar att ha sex. Nackdelen 

med dessa förslag är dock att de inte förstärker barnperspektivet. Det minst ingripande 

förslaget är att införa ålder som en kvalifikationsgrund för grovt brott. Den största nackdelen 

med detta är dock att det endast skulle påverka de brott som redan betraktas som våldtäkt. 

Den största fördelen med detta förslag är dock att barnperspektivet faktiskt måste diskuteras. 

 

Poängteras ska även att 2014 års sexualbrottskommitté har föreslagit en kombination av en 

samtyckesreglering, oaktsamhetsreglering samt att införa ålder som en kvalifikationsgrund för 

grovt brott. Detta kan sägas både öka ungas skydd mot sexuella övergrepp då det krävs ett 

samtycke från ungdomen för att den sexuella handlingen ska vara tillåten samt att en handling 

mot ett samtycke kan kvalificeras som grov på grund av ålder i kombination med övriga 

omständigheter. Detta är dessutom en lösning som inte inskränker ungas 

självbestämmanderätt. Kombinationen skulle kunna åtgärda flera av de brister som finns i 

dagens lagstiftning om än inte alla. Det största problemet som skulle kvarstå kan vara att brott 

mot ungdomar fortfarande ses som ett brott mot vuxna och att barnperspektivet i 

bedömningen därför inte skulle öka annat än vid bedömningen av om våldtäkten är att 

bedömas som ett grovt brott.  

 

Positivt är att 2014 års sexualbrottskommitté har lyft problemet kring skyddet mot sexuella 

övergrepp för ungdomar samt att de har kommit med förslag på lösningar som skulle vara 

positiva för barn mellan 15 till 17 år. Det återstår dock att se vad som händer med detta 

förslag och vilka konsekvenser detta får för barn mellan 15 till 17 år. 
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5.2 Andra möjliga åtgärder 

Barnombudsmannen och ECPAT anser att det behövs ett helhetstänk kring sexualbrott mot 

barn och föreslår att dessa ska få ett särskilt kapitel i BrB. Anledningen till detta är att 

utgångspunkten för sexualbrott där offret är ett barn är helt annorlunda än utgångspunkten för 

sexualbrott där offret är en vuxen person. Detta förslag skulle innebära ett tydliggörande av 

det särskilda skydd som barn har mot sexuella övergrepp enligt Barnkonventionen samt 

förbättra överskådligheten över dessa brott.
184

 Om även ungdomar skulle omfattas av detta 

kapitel skulle detta förslag kunna förstärka skyddet för ungdomar och förstärka fokus på det 

faktum att även ungdomar är barn. Förhoppningsvis skulle detta innebära att hänsyn vid 

bedömningen av brottet tas till ungdomars särskilda utsatthet och detta skulle åtgärda många 

av de brister som lyfts i detta examensarbete. 

 

Det vore dock naivt att tro att lagstiftningsåtgärder skulle kunna lösa alla brister som 

identifierats. Avgörande för ungdomen är hur regleringen tillämpas i praktiken. Gällande den 

språkmässiga betydelsen av våldtäktsbegreppet ska det normativa budskapet inte 

underskattas. För att den normativa effekten ska få ett snabbare genomslag krävs dock 

utbildning riktad mot barn och unga i grundskolan, yrkesutbildningar och allmänheten i 

stort.
185

 Utbildning både i rättsväsendet, på juristprogrammet, för övriga som jobbar med barn 

samt i skolan om barns rättigheter, sexuella övergrepp mot barn med mera skulle kunna öka 

barnperspektivet.
186

 Det är därför viktigt för ungdomar att lagstiftningsåtgärder kompletteras 

med övriga insatser som till exempel utbildning. Intressant är även att fundera över huruvida 

det kommer att göra någon skillnad ifall Barnkonventionen blir lag och hur detta i sådana fall 

skulle påverka situationen för ungdomar som blivit utsatta för våldtäkt. Vilka övriga åtgärder 

som behöver vidtas bör undersökas vidare, men omfattas inte av syftet i förevarande 

examensarbete. 

 

5.3 Avslutande kommentar kring våldtäktsregleringen idag och i 
framtiden 

Examensarbetets syfte var att utifrån ett barnperspektiv, med fokus på barn i åldrarna 15 till 

17 år, utreda och analysera huruvida det fanns brister i den svenska våldtäktsregleringen. I det 

fall brister identifierades syftade examensarbetet även till att analysera hur 

våldtäktslagstiftningen skulle kunna ändras för att åtgärda dessa brister. 
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Inledningsvis kan sägas att utifrån ovan nämnda perspektiv är den rättighet som framförallt 

bör skyddas med våldtäktslagstiftningen ungdomars sexuella självbestämmanderätt. Det är 

viktigt att hänsyn tas till rättighetens bägge sidor, det vill säga rätten att skyddas mot sexuella 

övergrepp samt rätten att ha sex. I vissa fall kan en åtgärd stärka den ena rättigheten utan att 

inskränka den andra och i vissa fall behöver en avvägning göras kring rättighetens bägge 

sidor.  

 

I M.C. mot Bulgarien uppställs ett krav på staterna att tillhandahålla en effektiv process för de 

som har blivit utsatta för sexuella övergrepp. De poängterar även att det är viktigt att fokus 

läggs vid sårbarheten hos unga brottsoffer. Den reglering som finns idag lägger inte vikt vid 

sårbarheten hos unga brottsoffer och det är tveksamt om ungdomar kan sägas få en effektiv 

process då de behandlas på samma sätt som vuxna trots att de är barn. Ungdomar är en väldigt 

utsatt grupp när det gäller sexuella övergrepp. Den största bristen som har uppmärksammats i 

detta examensarbete är att ett barnperspektiv till mångt och mycket verkar saknas i 

tillämpningen av våldtäktsbestämmelsen. Det faktum att brottsoffret var ett barn diskuteras 

ofta inte alls. Detta är troligen en följd av det faktum att våldtäkt mot ungdomar faller in i 

tillämpningsområdet för våldtäkt mot vuxna och inte bestämmelsen om våldtäkt mot barn. En 

förändring av lagen bör därför ske på ett sådant sätt att offrets låga ålder bör beaktas. Det 

faktum att målsägandens ålder i vart fall tas med vid bedömningen av brottet skulle åtgärda 

många av de brister som uppmärksammats i kapitel 3.6 och innebära att barnperspektivet 

stärks.  

 

Den sexuella självbestämmanderätten är som nämnts dubbelsidig. Detta gör att det finns 

intressen som i vissa fall behöver vägas mot varandra. Avvägningen mellan två stridande 

syften är alltid komplicerat och någon klar regel kring hur denna ska göras finns inte. Enligt 

Europakonventionen ska proportionalitetsprincipen beaktas om en stat överträder en rättighet 

för att skydda en annan. Enligt Barnkonventionen ska en sammanvägd bedömning göras 

utifrån vad som är barnets bästa, vilka risker barnet utsätts för och hänsyn ska tas till barnets 

vilja. Detta gör att vid eventuella lagstiftningsåtgärder måste hänsyn tas både till att skydda 

ungdomar mot sexuella övergrepp samt att de har rätt att ha sex och utveckla sin sexualitet. 

Slutsatsen i ovanstående analys kring hur lagstiftningen bör utformas var att en kombination 

av en samtyckeslagstiftning, ett särskilt oaktsamhetsbrott samt ålder som en 

kvalifikationsgrund för grovt brott skulle innebära ett förbättrat skydd för ungdomar mot 
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sexuella övergrepp utan att inskränka deras rätt att själv bestämma över sin sexualitet. Dessa 

åtgärder är dock inte tillräckliga för att lösa alla brister. Ytterligare åtgärder behöver vidtas för 

att hänsyn ska tas till ungdomars särskilda utsatthet. Ett sätt att göra detta på är att som 

Barnombudsmannen och ECPAT föreslagit införa ett särskilt kapitel om sexualbrott mot barn 

och där även innefatta en paragraf som reglerar våldtäkt mot ungdomar. Ett annat sätt vore att 

anpassa de lagstiftningsåtgärder som föreslagits och i dessa få ett tydligare barnperspektiv. 

Detta kan göras genom att det i samtyckeslagstiftningen ställs högre krav på att undersöka 

samtycket vid samlag med personer under 18 år, att det ställs högre krav på aktsamhet vid 

samlag med personer under 18 år, att offrets låga ålder ensamt ska kunna klassificera en 

våldtäkt som grov samt att offrets låga ålder i princip utesluter att brottet bedöms som mindre 

allvarligt. Detta i kombination med att beteckningen av brottet våldtäkt mot barn ändras till 

våldtäkt mot barn under 15 år skulle åtgärda många av de brister som finns i dagens reglering 

och öka ungdomars skydd mot sexuella övergrepp utan att inskränka deras rätt att själva 

bestämma över sin sexualitet. 

 

Slutsatsen med detta arbete är att det finns brister i dagens lagstiftning gällande våldtäkt mot 

ungdomar, framförallt avseende frånvaron av ett barnperspektiv. Dessa brister skulle till viss 

del kunna åtgärdas genom införandet av en samtyckeslagstiftning, ett oaktsamhetsbrott samt 

att brottets låga ålder införs som kvalifikationsgrund för grov våldtäkt. Dock skulle vissa 

brister kvarstå även efter dessa ändringar till exempel det faktum att våldtäkt mot unga 

fortfarande skulle klassas som våldtäkt mot barn. Önskvärt vore därför att även se över den 

terminologi som används i 6 kap. BrB. Poängteras bör även att lagstiftningen endast kan göra 

en viss del, rättstillämpningen spelar även den en stor roll i detta. Det är därför viktigt att 

domstolar får kunskap om barnperspektivet och att detta bör användas i alla sexualbrott som 

rör barn även de mellan 15 till 17 år. 
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