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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Socialstyrelsens rapport visar att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar.1 Sjukvårdspersonal 

och läkare upplever att allt fler unga tar till självskada för att hantera sitt dåliga mående.2 

Självskadebeteendet kan ta sig uttryck i olika former. Den mest allmänt kända formen av 

självskadebeteende är att en person skär sig någonstans på kroppen, vanligtvis på armar eller 

ben. Färre personer är bekanta med det som denna uppsats kommer att behandla, nämligen 

sexuellt självskadebeteende. Inom svensk forskning har beteendet behandlats sedan en tid 

tillbaka, och de senaste åren har sexuellt självskadebeteende även uppmärksammats i media.3 

Kort beskrivet är sexuellt självskadebeteende när en person söker sexuella kontakter för att 

utsättas för våld och tillfogas fysisk eller psykisk smärta. På uppdrag av regeringen 

genomfördes år 2014 en studie där syftet var att samla information om ungas sexualitet, 

erfarenhet av sexuella övergrepp, sexuell exponering och sexuell exponering via digitala 

medier. Studieobjekten var tredjeårselever på gymnasiet. På frågan ”Har du någonsin använt 

sex för att avsiktligen skada dig själv?” svarade 2,2 % av tredjeårseleverna jakande. 4 

Yrkesverksamma befarar dock att mörkertalet är stort beträffande personer som självskadar 

genom sex.5 

 

I boken Unga som har sex mot ersättning intervjuades Ulrikah Reihs, som arbetar som 

samordnare på Barnahus Stockholm. Hon berättar om en polis som hört av sig till henne och 

uttryckt sin frustration gällande ett ärende: ”Hur skulle man kunna gå till åtal med en ung person 

som gång på gång söker upp en person som våldtar henne, hur ska man förklara för rätten att 

det ändå inte är frivilligt?”6 Innan personer har fyllt 18 år klassas de som barn, dock skiljer sig 

den rättsliga regleringen på sexualbrottsområdet åt beroende på barnets ålder. Rättsskyddet för 

barn under 15 år som utsätts för sexuella övergrepp har stärkts de senaste åren. Idag har vi en 

lagstiftning som utgår ifrån att samlag med barn under 15 år är att klassa som våldtäkt, även i 

                                                 
1 Se Socialstyrelsen, [https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20785/2017-12-29.pdf] 

2019-03-31, s. 7. 
2 Svenska dagbladet [https://www.svd.se/unga-tror-de-tar-kontroll-genom-att-skada-sig-sjalva] 2019-03-28.  
3 Se Göteborgs-Posten [https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/fler-s%C3%B6ker-hj%C3%A4lp-

f%C3%B6r-sj%C3%A4lvskadande-sex-1.4412232] 2019-03-28; Svt Nyheter 

[https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utbildning-om-sex-som-sjalvskadebeteende] 2019-03-28; Svenska 

Dagbladet [https://www.svd.se/sex-for-att-dova-angest] 2019-03-28.   
4 Se Jonsson i Svedin m.fl., 2015, s. 59. 
5 Jonsson och Lundström, 2012, s. 36.  
6 Se Engvall och Jonsson, 2014, s. 54.  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/utbildning-om-sex-som-sjalvskadebeteende
https://www.svd.se/sex-for-att-dova-angest
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de fall barnet har samtyckt eller varit den initiativtagande parten.7 När barnet når 15 års ålder 

inträder den sexuella självbestämmanderätten, och ungdomen förväntas kunna ta egna beslut 

gällande sitt sexualliv. Ungdomen erhåller rätten att samtycka till sex men förväntas även kunna 

sätta gränser och freda sin sexuella integritet. För en 15åring med självskadebeteende kan 

erhållandet av den sexuella självbestämmanderätten vara problematisk. 

 

Brottsbalkens (BrB) sjätte kapitel reglerar sexualbrotten. Kapitlet har varit föremål för 

kontinuerliga reformer och sedan brottsbalkens ikraftträdande år 1965 har våldtäkts-

bestämmelsen ändrats fem gånger. Sedan den 1 juli 2018 har Sverige en sexualbrottslagstiftning 

som uttryckligen bygger på frivillighet och innebär att sexuella situationer som inte föregåtts 

av ett samtycke är en brottslig handling. Hur hanteras då den omständigheten att en ungdom 

med ett sexuellt självskadebeteende samtyckt till våldsamma sexuella handlingar i syfte att av 

en annan person tillfogas skada? Vilket utrymme finns det för rättstillämparen att beakta det 

utnyttjande som det i många fall handlar om?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera vilken betydelse som tillmätts en målsägandes 

sexuella självskadebeteende vid straffrättstillämpningen i domstol fram till 2018 års 

sexualbrottsreform. Därtill undersöks om 2018 års ändringar av sexualbrottslagstiftningen 

förväntas innebära någon rättslig förändring för en person med sexuellt självskadebeteende.  

 

1. Vad innebär ett sexuellt självskadebeteende och vad säger forskningen är de 

bakomliggande orsakerna till att en ung person utvecklar ett sexuellt 

självskadebeteende?  

2. I vilken mån har sexuellt självskadebeteende beaktats vid framtagandet av 

strafflagstiftningen? 

3. I vilken mån har målsägandens sexuella självskadebeteende tillmätts betydelse vid 

rättstillämpningen i domstol? 

4. Förväntas 2018 års ändringar8 av 6 kap. Brottsbalken leda till en förändring avseende 

möjligheten att beakta målsägandens sexuellt självskadebeteende? 

 

                                                 
7 Se dock undantagsregeln i 6 kap. 14 § BrB. 
8 SFS 2018:618.  
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1.3 Avgränsningar 

Det förekommer att personer med sexuellt självskadebeteende får ersättning för de sexuella 

handlingar som utförs. I några av de rättsfall som kommer analyseras längre fram föreligger 

även åtal avseende brottet köp av sexuell handling av barn enligt 6 kap. 9 § BrB. I SOU 2016:42 

gjordes en granskning och utvärdering av rättsläget, varför brottet inte kommer att behandlas 

närmare i denna uppsats.  

 

1.4 Metod, material och urval 

I detta avsnitt redogörs för vilka metoder och vilket material som har legat till grund för 

uppsatsen. I närmast följande avsnitt redogörs för uppsatsens metodologiska utgångspunkter. I 

efterföljande avsnitt beskrivs användandet av metod i uppsatsens specifika delar, samt en 

redogörelse för använt material.  

 

1.4.1 Metodologiska utgångspunkter 

För att uppnå uppsatsens syfte och besvara de frågeställningar som uppställts har jag i mitt 

tillvägagångssätt använt mig av den rättsdogmatiska metoden och den rättsanalytiska metoden. 

Genom den rättsdogmatiska metoden fastställs gällande rätt. Så görs genom att studera källor i 

form av lag och förarbeten, prejudikat och doktrin. Enligt Sandgren används den 

rättsdogmatiska metoden för att beskriva och systematisera rätten, och har därmed en mer 

abstrakt karaktär i jämförelse med den juridiska praktiken. Man kan uttrycka det som att 

utrymmet för analys är något begränsat, då den huvudsakliga uppgiften inte nödvändigtvis är 

problemlösning utan istället består i att beskriva och systematisera gällande rätt.9  Till skillnad 

från den rättsdogmatiska metoden ger den rättsanalytiska metoden ett större utrymme för 

analys. Medan den rättsdogmatiska metoden har som syfte att fastställa gällande rätt tillåts 

författaren att genom den rättsanalytiska metoden analysera rätten. Därmed ges även bredare 

möjligheter till att kritisera den studerade rätten. Den rättsanalytiska metoden tillåter att annat 

material än de strikt juridiska källorna används för att analysera rätten.10 Källor som behandlat 

sexuellt självskadebeteende har således genomgående använts i uppsatsen för att på så vis 

analysera huruvida rätten tar hänsyn till den självskadande individens verklighet. Nedan 

kommer jag att utefter uppsatsens disposition närmare redogöra för vilken metod och vilket 

material som använts i de specifika kapitlen. 

 

                                                 
9 Sandgren, 2015, s. 43f., Jfr Kleineman, 2018, s. 40.  
10 Sandgren, 2015, s. 45ff.  
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1.4.2 Närmare om metod, material och urval 

I kapitel 2 redogörs för vad sexuellt självskadebeteende är. Kapitlet är en förutsättning för att 

få en fördjupad förståelse för det sexuellt självskadande brottsoffrets rättsliga position. För att 

sammanställa kapitlet har jag använt mig av vetenskapliga artiklar inom psykologi och medicin, 

framtagna främst av svenska forskare. Jag har också använt mig av litteratur innehållandes 

intervjuer med yrkesverksamma inom psykologi och ungdomar med sexuellt 

självskadebeteende, rapporter från enkätstudier och utbildningsmaterial för yrkesverksamma 

inom området. Materialet har valt ut för att ge läsaren en god förståelse för den sexuellt 

självskadande personens beteende.  

 

Kapitel 3 består av en redogörelse för den lagstiftning som aktualiseras i efterkommande 

kapitels rättsfallsanalys. Vid sammanställandet av rätten har jag använt mig av de juridiskt 

vedertagna rättskällorna i form av lagtext, propositioner och doktrin och har därmed använt den 

rättsdogmatiska metoden. Därefter har resultatet analyserats utifrån ett kritiskt förhållningssätt 

mot bakgrund av kunskapen avseende det sexuellt självskadande subjektet. Som en följd av 

2018 års sexualbrottsreform kommer redogörelsen delvis bestå av äldre rätt då de åtalade 

gärningarna i rättsfallen ägt rum innan reformen. Således är det ingen redogörelse för de lege 

lata i strikt bemärkelse. Kapitlets innehåll är dock nödvändigt för att ge läsaren en straffrättslig 

grund inför efterföljande kapitels rättsfallsredogörelse. Även om lagtext ändras och ersätts av 

nya brottsbeskrivningar är det enligt min mening av vikt att analysera den eftersom rättspraxis 

även efter en ändring av rätten kan ha betydelse. Speciellt är det av betydelse för att kunna 

analysera huruvida ändringar av rätten bidrar till förändrade rättsliga förutsättningar, vilket är 

ett av delsyftena med denna uppsats. Som det kommer redogöras för längre fram i uppsatsen 

har delar av den äldre lagstiftningen lyfts in i den nyare lagstiftningen, därmed är regleringen 

på så vis alltjämt aktuell och analysen således högst relevant.  

 

I kapitel 4 redogörs för och analyseras fyra hovrättsdomar. Urvalskriterierna har bestått i att 

målsäganden relativt nyligen ska ha nått sexuell självbestämmanderätt, samt att denne ska ha 

ett självskadebeteende.  I de domar som analyserats är målsägandena mellan åldrarna 15-22 år.  

Samtliga rättsfall som varit föremål för granskning har innehållit gärningar av våldsam karaktär, 

ofta i kombination med sexuella handlingar. 11 Det är inte i samtliga av domarna som det 

                                                 
11 I de olika fallen har terminologin avseende dessa gärningar varierat. Exempel på begrepp som används är 

”BDSM-sex”, ”hårdhänt sex”, ”sex med dominansinslag” och ”dominanssex”. I återgivandet av domarna har 
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uttryckligen konstateras att målsäganden har ett sexuellt självskadebeteende. En förklaring till 

detta kan vara att begreppet fortfarande är relativt nyetablerat. Dock framgår det av rättsfallen 

att ungdomarna har någon form av självskadebeteende och att de sökt sig till gärningsmannen 

för att tillfogas skada och smärta. Domarna rör åtal avseende gärningar begångna mellan år 

2010-2014, således är det äldre sexualbrottslagstiftning som aktualiserats. Det har hitintills inte 

meddelats några för urvalskriterierna relevanta domar som lyder under den aktuella 

sexualbrottslagstiftningen. Det bör även nämnas något om domars prejudicerande verkan. Det 

finns ännu inga domar från Högsta domstolen (HD) där en målsägandes sexuella 

självskadebeteende har berörts, vilket är anledningen till att hovrättsdomar har fått ligga till 

grund för rättsfallsanalysen. Avgörande från underrätterna saknar prejudicerande verkan, men 

inte desto mindre kan ett studerande av hovrättsdomarna likväl bidra med att ge en bild av 

självskadande ungdomens position i den praktiska rättstillämpningen. Mot bakgrund av antalet 

studerade domar samt det faktum att det inte finns prejudikat från HD föreligger medvetenhet 

om att uppsatsen inte kan ger en uttömmande redogörelse för rättsläget men likväl tillhandahålla 

en bild av vilken hänsyn som tas till målsägandens sexuella självskadebeteende i 

rättstillämpningen.  

 

I kapitel 5 kommer jag att redogöra för ändringarna av sexualbrottslagstiftningen som trädde i 

kraft den 1 juni 2018.12 I avsnittet används lagtext, proposition och doktrin. Därtill har jag 

använt mig av resultat från uppsatsen tidigare delar, för att på så sätt kunna diskutera 

sannolikheten för att rättsläget kommer förändras för personen med sexuellt 

självskadebeteende. I kapitel 6 ges en sammanfattande och slutanalyserande del innehållandes 

mina egna reflektioner. Detta göra bl.a. utifrån det material och resultat som tidigare 

presenterats i uppsatsen.  

 

  

                                                 
jag valt att använda de begrepp som förekommer i domen, varför läsaren härmed uppmärksammas på att 

begreppsanvändningen i detta avseende kommer variera.  
12 Se SFS 2018:618. 
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2 Sexuellt självskadebeteende 
 

I detta kapitel kommer avsteg göras från det juridiska området i syfte att redogöra för forskning 

som behandlar sexuellt självskadebeteende. Avsnittet kommer inledningsvis behandla 

självskadebeteende generellt för att därefter redogöra för sexuellt självskadebeteende specifikt, 

i syfte att besvara uppsatsens första frågeställning. 

 

2.1 Självskadebeteende i allmänhet 

Självskadebeteende delas vanligtvis in i direkt och indirekt självskadebeteende. Ett direkt 

självskadebeteende har definierats som en medveten handling ämnad att skada 

kroppsvävnaden, utan suicidal intention. Exempel på en sådan handling kan vara att bränna sig 

själv, skrapa eller skära i huden.13 Inom forskningen pågår en diskussion om vad som innefattas 

inom begreppet indirekt självskadebeteende. Det verkar råda konsensus kring att det indirekta 

självskadebeteendet har en icke omedelbar verkan, istället ämnar beteendet att skada på sikt. 

Forskare har föreslagit att begreppet indirekt självskada bör förstås såsom handlingar som 

upprepas, vara av oro för yrkesverksamma eller familjemedlemmar och ha potential att få 

fysiska men över tid. Att vara i ett våldsamt förhållande eller att ha ett alkoholmissbruk är 

exempel på indirekta självskadebeteenden.14  

 

2.2 Sexuellt självskadebeteende 

Då sexuellt självskadebeteende är ett relativt nytt begrepp inom forskningen finns det ännu 

ingen vedertagen definition av sexuellt skälvskadebeteende. I boken Unga som skadar sig 

genom sex definieras beteendet på följande sätt: 

 

”Att skada sig genom sex innebär att en person har ett mönster av att söka sig till 

sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. Beteendet orsakar 

signifikant lidande eller försämrad funktion i skolan, arbetet eller på andra viktiga 

områden.”15 

 

Att upprepat, mer eller mindre frivilligt, ha sex som är så pass våldsamt att det leder till fysiska 

skador är enligt Svedin hur man kan beskriva de tydligaste dragen av sexuellt självskadande.16 

                                                 
13 Jonsson m.fl., 2017, s. 1. 
14 St. Germain och Hooley, 2012, s. 1.  
15 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 52. 
16 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 23.  
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Ännu verkar det inte inom forskningen råda konsensus huruvida sexuellt självskadebeteende 

ska kategoriseras som ett direkt eller indirekt självskadebeteende. Sexuellt självskadebeteende 

och direkt självskadebeteende, såsom att skära eller bränna sig, liknar varandra på så vis att 

båda beteenden har en affektreglerande funktion.17 Men sexuellt självskadebeteende kan också 

ha till syfte att framkalla psykologisk smärta och kan därför likväl liknas vid ett indirekt 

självskadebeteende.18 Flertalet studier visar också att den som skadar sig med sex inte sällan 

har andra former av självskadeproblematik.19 Unikt för sexuellt självskadebeteende är dock att 

den självskadande personen använder sig av en annan person för att tillfoga sig själv smärta 

och skador.20   

 

Som nämnts ovan är främsta anledningen till självskadebeteende affektreglering.21  För att 

kunna leva med icke hanterbara känslor tar man till sex som en tillflyktsort.22 Ett starkt behov 

av att få bekräftelse har också uppgetts som drivkraft.23 Att straffa sig själv då det anses vara 

vad man förtjänar är en annan anledning till beteendet.24 Det kan finnas olika bakomliggande 

orsaker till det dåliga psykiska måendet. Många av de som självskadar med sex tidigare har 

varit utsatt för någon form av trauma. 25  I en studie från 2015 konstaterades att bland de 

ungdomar som skadar sig genom sex finns i större utsträckning erfarenheter av sexuella 

övergrepp, fysisk misshandel och säljande av sexuella handlingar, jämfört med de ungdomar 

som inte har ett sexuellt självskadebeteende. 26  Av de ungdomar som använde sex i 

självskadande syfte hade 82,8 % utsatts för sexuella övergrepp, varav 91 % av övergreppen ägt 

rum innan det sexuella självskadebeteendet började. 27  För den icke insatte kan de vara 

svårförståeligt att en person som en gång blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp skulle söka sig 

till nya liknande situationer. För offret har beteendet dock en bearbetande funktion då denne 

känner att hen denna gång har kontroll över situationen.28  

 

                                                 
17 Jonsson m.fl., 2017, s. 14 f.   
18 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 35.  
19 Fredlund m.fl., 2017, s. 9; Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 24; Jonsson och Svedin ,2012, s. 27f. 
20 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 42.  
21 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 43.  
22 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 24 och s. 30.  
23 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 15.  
24 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 35.  
25 Jonsson i Svedin m.fl., 2015, s. 62f; Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 23.  
26 Jonsson i Svedin m.fl., 2015, s. 62. 
27 Fredlund m.fl., 2017, s. 9. 
28 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 56.  
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Ungdomar som självskadar med sex har i större utsträckning än andra ungdomar erfarenhet av 

att sälja sexuella handlingar.29 I en studie gjord med elva unga kvinnor som säljer sexuella 

handlingar hade nio av dem blivit utsatta för sexuella övergrepp eller andra trauman, vilket kom 

att bli anledningen till att de började sälja sexuella tjänster.30 Samtliga informanter ansåg att 

säljandet av sexuella tjänster var skadligt för dem. Några av informanterna angav att de sålde 

sex för att reglera ångest och jämförde det med att skära sig själv. En del av informanterna 

uttryckte att den våldsamme köparen var mest ångestdämpande, och var gemensam för den typ 

av köpare som uppsöktes oftast.31 Vissa av informanterna ville inte ha kontroll över vad som 

skulle ske vid mötet med köparen, som ett led i självskadebeteendet. Detta risktagande innebar 

en extrem utsatthet, och i de situationer som inte gått som de tänkt sig uppgav samtliga att det 

är svårt att sätta gränser och säga nej.32 Detta kan hänsynslöst utnyttjas av den person som de 

unga träffar.33 Unga som säljer sexuella tjänster i självskadande syfte har vittnat om de varit 

med om rena våldtäktssituationer.34 De uppger också att ersättning för de sexuella handlingarna 

alltid är sekundär. Det är inte pengar eller droger som är drivkraften, utan den tillfälliga 

ångestreduceringen som mötet innebär.35  

 

Gemensamt för många av de yrkesverksammas uppfattning är att de som självskadar sig med 

sex känner en hjälplöshet inför sitt beteende och att de har svårt att sluta med beteendet.36 Precis 

som vid andra självskadebeteenden så kan den som självskadar med sex känna en rastlöshet 

och ångest när hen inte skadar sig. 37 Det är möjligheten till ångestreduceringen som är den 

drivande kraften bakom de det destruktiva sexuella mötet.38  

 

2.3 Sammanfattande ord 

Det kan konstateras att sexuellt självskadande ungdomar tillhör en särskilt utsatt och sårbar 

grupp. Den självskadande individen har i många fall varit med om en traumatisk händelse som 

bidragit till dåligt psykiskt mående, och för att hantera detta söker sig personen till destruktiva 

                                                 
29 Fredlund m.fl., 2017, s. 9.  
30 Jonsson och Svedin, 2012, s. 17. Liknande resultat har rapporterats i andra studier, se Priebe i Svedin m.fl., s. 

42; Abelsson och Hulusjö, 2008, s. 71f.    
31 Jonsson och Svedin, 2012, s. 27f.  
32 Jonsson och Svedin, 2012, s. 31f.  
33 SOU 2016:42. s. 154.  
34 Abelsson och Hulusjö, s. 71; Jonsson och Svedin, 2012, s. 32. 
35 Abelsson och Hulusjö, s. 72; Jonsson och Svedin, 2012, s. 33; Jonsson och Lundström Mattsson, s. 30.  
36 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 31; Jonsson och Svedin, 2012, s. 28.  
37 Jonsson och Lundström Mattsson, 2012, s. 31.  
38 Abelsson och Hulusjö, 2008, s. 71f; Jonsson och Svedin, 2012, s. 27f.  
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sexuella situationer. Vissa som självskadar tar ibland betalt vid träffarna, och kommer därför 

även att ingå i gruppen som säljer sexuella handlingar. Det är viktigt att notera att den monetära 

ersättningen är sekundär för den som sexuellt självskadar. Den självskadande personen har svårt 

för gränssättning, vilket ofta utnyttjas och kan leda till att ungdomen blir utsatt för gärningar 

som hen egentligen inte accepterar. Att gärningarna i första hand, trots samtycke, många gånger 

är fysiskt och/eller psykiskt skadliga för ungdomen är ytterst problematiskt. Den självskadande 

personen inser ofta att beteendet är skadligt för hen men känner en maktlöshet kring sitt 

destruktiva handlande då beteendet kontradiktoriskt nog även är en livlina. Den självskadande 

personens beteende är komplext, och det krävs god kunskap om beteendet för att förstå 

mekanismerna bakom den självskadande personens handlingar.  
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3 Den svenska strafflagstiftningen 
 

I detta kapitel redogörs för den svenska strafflagstiftningen, i syfte att lägga grund för den 

rättsfallsanalys som företas i kapitel 4. Inledningsvis görs en presentation av för uppsatsen 

relevanta straffrättsliga principer/utgångspunkter. Därefter redogörs den strafflagstiftning som 

aktualiserats i de rättsfall som kommer analyseras i efterkommande kapitel. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av i vilken mån det självskadande subjektet beaktats inom den svenska 

strafflagstiftningen.  

 

3.1 Våldtäkt genom tvång 

Den brottsbeskrivning av våldtäkt genom tvång som kommer redogöras för här gällde mellan 

1 april 2005 och 1 juli 2018.39 I 6 kap. 1 § st. 1 BrB40 föreskrevs 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, dömdes för våldtäkt. Lagrummet omfattade brottsoffer som var 15 år 

eller äldre, vilket inte framgick uttryckligen av paragrafen men förstods genom att det i 6 kap. 

4 § BrB framgick att den som har samlag, eller annan sexuell handling jämförlig med samlag, 

med ett barn under 15 år dömdes för våldtäkt mot barn.  

 

Det rekvisit som kan sägas vara av störst intresse att utreda i förhållande till sexuellt 

självskadebeteende är kravet på tvång. Detta eftersom att den självskadande individen inte 

sällan har lämnat någon form av samtycke till de sexuella gärningarna. Därför är det angeläget 

att utreda vilken betydelse ett samtycke till gärningarna ska tillmätas. Därefter redogörs för vad 

som konstituerar misshandel, våld eller hot. En kort redogörelse kommer även göras om vad 

som utgör rekvisitet samlag eller sexuella handlingar jämförliga med samlag. 

 

3.1.1 Kravet på tvång  

Det gränsdragande rekvisitet i våldtäktsparagrafens första stycke är tvång. För att avgöra 

huruvida tvång företagits görs inte sällan en utredning av huruvida samtycke förelegat, som ett 

tolkningsverktyg av tvånget. Om samtycke förelåg ansågs tvångsrekvisitet icke uppnått, och 

därmed förelåg ingen våldtäkt i rättslig mening.41 Samtycke utesluter således tvång. Trots att 

                                                 
39 Där emellan gjordes en mindre ändring i brottsbeskrivningen, som bestod i att formuleringen ”kränkningens 

art och omständigheterna i övrigt” ersattes med formuleringen ”kränkningens allvar”, se SFS 2013:365.  
40 SFS 2013:365. 
41 Holmqvist m.fl., 2013, 6:1 s. 4.  
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begreppet samtycke inte ordades i lagtexten rådde i doktrin och förarbeten enighet om 

samtyckets betydelse vid tvångsbedömningen.42  

 

Bedömningen av offrets vilja fick således en central betydelse, och av denna anledning är det 

av intresse att utreda vad som konstituerar ett ”giltigt samtycke” i sammanhanget. Vad krävs 

för att ett samtycke ska få tvångsuteslutande verkan? Enligt uttalandet från 1998 års 

sexualbrottskommitté bör tolkningen av samtycket vara förenlig med ”allmänna regler om 

samtyckets betydelse i straffrätten”.43 Detta gav möjlighet att finna ledning i bestämmelsen om 

samtycke som ansvarsfriande grund enligt 24:7 BrB. Detta trots att de olika samtyckena 

relaterar till två helt olika situationer; en där ett samtycke tillåter en egentligen brottslig 

handling, medan samtycket i den andra situationen utesluter att brott anses föreligga. 44 

Avseende brott som innehåller ett tvångsrekvisit behövde samtycket inte tangera de krav som 

ställdes på samtycke som ansvarsfriande grund enligt 24 kap. 7 § BrB, utan tröskeln för 

samtyckets giltighet kunde sättas lägre.45 För att ett samtycke skulle ha friande verkan skulle 

det ha lämnats på frivillig grund i en situation fri från tvång. Tidpunkten för när samtycket 

lämnats har betydelse för huruvida det ska ges giltighet. En part kan inte samtycka efter det att 

motparten börjat utöva våld eller hot, om gärningarna inte föregåtts av en överenskommelse om 

detta.46 Här frångås således ovan redogjorda hållning avseende att samtycke utesluter tvång, 

såtillvida att det finns en möjlighet att samtycka till tvång. Detta kan relateras till sexuellt 

självskadande ungdomen eftersom denne många gånger lämnat någon form av samtycke till 

gärningarna. När två parter kommit överens om att ha samlag med våldsinslag, så länge 

samtycket bedöms vara frivilligt givet, kan våldtäkt inte utdömas eftersom något tvång inte 

förekommit. Dock kan en person, i de fall våldet är av allvarligare slag, dömas till misshandel.47  

 

3.1.2 Misshandel, våld eller hot  

Betvingandet ska ha skett genom att gärningsmannen brukat våld eller hot mot brottsoffret. 

Gällande misshandel är det våld i enlighet med misshandelsbrottet i 3 kap. 5 § BrB som avses. 

Det våld som inte når upp till misshandel men som omfattas av brottsbeskrivningen är till 

exempel att gärningsmannen håller fast brottsoffret, att gärningsmannen med sin kroppstyngd 

                                                 
42 Se Andersson, 2004, s. 66ff., där en mer utförlig genomgång av doktrin och förarbeten görs.  
43 SOU 2001:14, s. 126.  
44 Se Andersson, 2004, s. 68f. 
45 Asp m.fl., 2013, s. 231; Andersson, 2004, s. 65.  
46 Holmqvist m.fl., 2013, 6:1 s. 1. 
47 Jareborg m.fl., 2015, s. 117.  
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hindrar offrets möjlighet att röra sig, eller att gärningsmannen med kraft särar på målsägandens 

ben. Avseende hot om brottslig gärning omfattas hot riktat mot person eller egendom. 

Allvarligheten av hotet ska vara av sådan grad som konstituerar olaga tvång enligt 4 kap. 4 § 

BrB. Det är genom våldet eller hotet som gärningsmannen har möjlighet att företa den sexuella 

gärningen.48 

 

3.1.3 Samlag eller annan sexuell handling 

Med det objektiva rekvisitet samlag så avses i straffrättslig mening endast vaginala 

heterosexuella samlag.49 Ett samlag anses föreligga när parternas könsorgan kommit i beröring, 

det finns alltså inga krav på att samlaget ska vara ”fullbordat” för att rekvisitet ska anses ha 

täckning.50 Andra sexuella handlingar jämförliga med samlag är t.ex. anala och orala samlag, 

eller införande av föremål i vagina eller anus. Att påtvingas sådana handlingar är att jämställa 

med den kränkning ett påtvingat samlag innebär. 51 

 

3.1.4 Uppsåt i förhållande till betvingandet 

Av 1 kap. 2 § BrB framgår att en gärning ska, så länge det inte särskilt föreskrivs, anses som 

brott endast om den begås uppsåtligen. För straffansvar måste de objektiva rekvisiten ha 

subjektiv täckning, och gällande det aktuella brottet krävdes således att gärningsmannen hade 

uppsåt till gärningen. Definitionen av vad som utgör uppsåt är inte reglerat i lag, utan 

begreppsbildningen har istället utvecklats genom praxis och doktrin.52 Den nedre gränsen för 

uppsåt, och som ofta är föremål för bedömning när det kommer till sexualbrotten, är 

likgiltighetsuppsåtet. Uppsåtsformen fastslogs genom NJA 2004 s. 176 och kan sägas innebära 

en prövning i två steg. Dels ska det konstaterats att gärningsmannen varit likgiltig inför risken 

att en viss omständighet förelåg, dels ska denne också vara likgiltig till förekomsten av 

omständigheten. 53  Uppsåtet ska täcka samtliga objektiva rekvisit. För likgiltighetsuppsåt i 

förhållande till tvångsrekvisitet skulle således gärningsmannen ha misstänkt att målsäganden 

betvingats genom våldet eller hoten, men trots detta inte avstått från att fortsätta företa de 

sexuella handlingarna.  

 

                                                 
48 Holmqvist m.fl., 2013, 6:1 s. 3.  
49 Jareborg, 2015, s. 121.  
50 Holmqvist m.fl., 2013, 6:1 s. 5.  
51 Jareborg, 2015, s. 122.  
52 Asp, 2013, s. 269.  
53 NJA 2004 s. 176, s. 16f.  
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3.2 Våldtäkt genom utnyttjande 

Det var genom 2005 års sexualbrottsreform som 6 kap. 1 § 2 st. BrB kom att reglera de s.k. 

utnyttjandefallen.54 Vissa av gärningarna hade varit reglerade sedan tidigare, men då under 

brottet sexuellt utnyttjande.55 Genom en ändring år 2013 utvidgades brottsbeskrivningen genom 

att utnyttjandefallet ”allvarlig rädsla” lades till, därtill ändrades lydelsen från ”hjälplöst 

tillstånd” till ”särskilt utsatt situation”.56  

 

En person gjorde sig skyldig till våldtäkt om denne genomförde ett samlag, eller en sexuell 

handling jämförlig med samlag, genom att otillbörligt utnyttja att offret befunnit sig i en särskilt 

utsatt situation. Lagtexten innehöll en uppräkning varvid medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, 

berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppskada eller psykisk störning gavs som 

exempel på sådana situationer. Situationerna var sådana där offret helt saknade eller hade en 

begränsad förmåga att freda sin sexuella integritet.57 Stycket syftade således till att värna den 

sexuella självbestämmanderätten. Uppräknandet var inte uttömmande utan därtill fanns 

rekvisitet annars med hänsyn till omständigheterna. I förhållande till den sexuellt 

självskadande personen är det av störst relevans att utreda vad som anses rymma inom dels 

rekvisitet psykisk störning, del annars med hänsyn till omständigheterna, vilket företas nedan.  

 

3.2.1 Psykisk störning och annars med hänsyn till omständigheterna 

Utifrån det sexuellt självskadande subjektet är det av intresse att utreda vad som ryms inom 

utnyttjandefallet psykisk störning. Rekvisitet psykisk störning kom i och med 2005 års 

sexualbrottsreform58 att flyttas från dåvarande 6 kap. 3 § BrB som reglerade brottet sexuellt 

utnyttjande, till att innefattas i våldtäktsbrottet. Det betonades att personer som är psykiskt sjuka 

självfallet har rätt till ett sexualliv, men då det inte kan uteslutas att dessa personer kan ha 

svårare än andra att värna sin sexuella integritet var rekvisitet av betydelse.59 Förarbeten och 

doktrin gav inte en alltför generös beskrivning av rekvisitets vidd. Det framgick att störningen 

i regel skulle vara av mer långvarig natur.60 Lagstiftaren framhåller att en ”tillfällig depression 

således inte utan vidare anses tillhöra den avsedda personkretsen”, men framhåller samtidigt att 

                                                 
54 Se SFS 2005:90.  
55 Holmqvist m.fl., 2013, 6 kap. s. 3.  
56 Se SFS 2013:365.  
57 Prop. 2012/13:111, s. 112. 
58 Se SFS 2005:90. 
59 SOU 1982:61, s. 103.  
60 Prop. 1991/92:35, s. 24.  
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”även tillfälliga tillstånd kan vara av den arten att de måste bedömas som en psykisk störning”.61 

Avseende omfånget kan dock nämnas att det vid en utvärdering av ändringarna genomförda år 

2005 framkom att i de fall där offret haft ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder hade 

tolkningen av när denne befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd gjorts mycket snävt och inte sällan 

lades utredningen ned i ett tidigt skede.62 Man skulle kunna tänka sig att rekvisitet annars med 

hänsyn till omständigheterna kunde vara av större betydelse avseende en målsägandes sexuella 

självskadebeteende. Rekvisitet ger utrymme för att ta hänsyn till flera omständigheter som 

sammantaget utgjorde en utsatt situation. I förarbeten har omständigheten att offret varit försatt 

med handfängsel betraktats som en omständighet som kunde inrymmas i rekvisitet.63 Då den 

självskadande ungdomen ofta träffar förövare som är betydligt äldre, bör åldersskillnaden och 

det underläge som det ofta innebär, vara en sådan omständighet som kan få betydelse i 

bedömningen av utsattheten. 64  

 

3.2.2 Situationen i sin helhet 

Vid bedömningen om någon befunnit sig i en särskilt utsatt situation ska hänsyn tas till 

omständigheter hänförliga till offrets person såväl som till yttre förhållanden.65 I NJA 1997 s. 

538 konstaterades att det yttre förhållandet att situationen hade varit hotfull fick betydelse för 

helhetsbedömningen av huruvida offret befann sin i ett hjälplöst tillstånd. I kombination med 

att offret varit berusad konstaterade HD att hon haft begränsad förmåga att freda sin sexuella 

integritet och således hade befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Om det handlar om fysisk eller 

psykisk oförmåga att värja sig har ingen betydelse.66 Det har heller ingen betydelse om offret 

själv försatt sig i den utsatta situationen. Det är sedan situationen i sin helhet som ska bedömas 

för att avgöra om offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. För straffansvar förutsätts att 

gärningspersonen utnyttjat att offret befunnit sig i en utsatt situation. Det krävs således ett 

orsakssamband mellan offrets tillstånd och de företagna sexuella handlingarna. Utnyttjandet 

ska ha varit av otillbörligt slag, med vilket menas att handlingen ska vara straffvärd. 67 

Otillbörlighetskravet utesluter straffansvar för sådana handlingar som inte innebär ett angrepp 

på en persons sexuella integritet.68  

                                                 
61 Prop. 1991/92:35, s. 24. 
62 SOU 2010:71, s. 224. 
63 Prop. 2004/05:45, s. 138.  
64 Prop. 2012/13:111, s. 112. 
65 Prop. 2012/13:111, s. 112. 
66 Prop. 2004/05:45, s. 50.  
67 Jareborg, 2015, s. 120.  
68 Prop. 2004/05:45, s. 138.  
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3.2.3 Samtyckets betydelse, samt uppsåt till den särskilt utsatta situationen 

I och med att 6 kap. 1 § 2 st. BrB inte uppställer något krav på att ett tvång har förelegat, är det 

av relevans belysa att ett samtycke från en som sexuellt självskadar inte har någon betydelse 

för bedömningen av dennes utsatthet. En person som befinner sig i en utsatt situation är inte 

förmögen att lämna ett giltigt samtycke, således kan en invändning om lämnat samtycke inte 

ha ansvarsfriande verkan genom tillämpande av 24 kap. 7 § BrB.69 Ett samtycke till eller en 

begäran om sexuell samvaro från personen som befinner sig i den utsatta situationen kan dock 

få betydelse vid bedömningen av huruvida ett gärningspersonen otillbörligt utnyttjat personens 

belägenhet.70  

 

Avseende den subjektiva täckningen fordras uppsåt i förhållande till de objektiva rekvisiten. 

Gällande offrets särskilt utsatta situation krävs inte att gärningsmannen själv ska klassificera 

dennes tillstånd som sådant, utan endast att gärningsmannen har uppsåt i förhållande till 

förekomsten av omständigheterna. Detsamma gäller i förhållande till det otillbörliga 

utnyttjandet.71  

 

3.3 Grov våldtäkt 

Enligt 6 kap. 1 § 4 st. BrB kan påföljden, om våldtäkten är att klassa som grov, bestämmas till 

lägst fyra och högst tio år.72 En av omständigheterna som konstituerar grov våldtäkt är om det 

våld eller hot som gärningsmannen brukat har varit av särskilt allvarlig art. Våldet ska motsvara 

misshandel av allvarligt slag, men behöver inte nå upp till graden våld som konstituerar grov 

misshandel för att våldtäkten ska klassas som grov. En annan omständighet är om fler än en 

förgripit sig på offret eller deltagit i övergreppet på annat sätt. Tillvägagångssättet som 

gärningsmannen utfört gärningarna på får även betydelse, likväl som omständigheten att 

gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Sadistiska inslag eller grovt 

förnedrande handlingar är sådana tillvägagångssätt som kan klassa våldtäkten som grov.73 Som 

exempel på särskild hänsynslöshet eller råhet anges upprepade eller långdragna övergrepp, 

oberoende av det våld eller hot gärningsmannen utövat. Att begå övergrepp mot en person som 

är invalidiserad eller på annat sätt saknar förmåga att freda sig, är likväl att anse som att 

                                                 
69 Holmqvist m.fl., 2013, 6:1 s. 6.  
70 Jareborg m.fl, 2015, s. 120; Asp m.fl., 2013, s. 232.  
71 prop. 2012/13:111 s. 113.  
72 Lydelsen enligt SFS 2013:365.  
73 Prop. 1991/92:35, s. 14.  
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gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet.74 För att avgöra om våldtäkten varit 

grov ska en helhetsbedömning av omständigheterna företas.75 

 

Tidigare innehöll regleringen av brottets svårighetsgrad ett åldersrekvisit. 76  Således kunde 

offrets låga ålder vara en omständighet som kvalificerade gärningen som grov. Dock ansågs 

inte rekvisitet vara nödvändigt efter att våldtäkt begången mot barn under 15 år lyftes ur den 

allmänna våldtäktsbestämmelsen och således reglerades i en enskild bestämmelse. I samband 

med ändringen uttryckte lagstiftaren att borttagandet av omständigheten emellertid inte ämnade 

förändra praxis på området. Såsom konstaterats i tidigare förarbeten ansåg lagstiftaren att 

rättstillämparen med hänsyn till offrets personliga omständigheter, såsom barnets personliga 

och sociala mognad, även fortsättningsvis kunde bedöma övergrepp mot äldre barn som 

grova.77 Således kan en våldtäkt företagen mot ett barn som fyllt 15 år men inte 18 år utgöra en 

omständighet som innebär att gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet.78 

 

3.4 Kort om bevisning i sexualbrottsmål 

Innan redogörelsen för misshandel och samtycke som ansvarsfri grund företas är det på sin plats 

för en kort redogörelse om bevisning avseende sexualbrott. För att en åtalad person ska erläggas 

straffansvar måste det vara ställt utom rimligt tvivel att hen begått de gärningar som åklagaren 

hävdar.79 I och med att det vid påstådda sexualbrott sällan finns annan bevisning än parternas 

utsagor är det av vikt att kunna tillmäta en utsaga betydelse i bevishänseende. Genom NJA 2010 

s. 671 gjordes en uppräkning av de faktorer som talar för trovärdighet. I domen uttalade HD att 

det vid bedömningen av berättelsens innehåll var av betydelse att avgöra huruvida utsagan var 

”klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri 

från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt 

sammanhang eller tvekan i avgörande delar”.80 Det räcker inte att målsäganden anses vara mer 

trovärdig än den tilltalade. Dock kan en tillförlitlig utsaga tillsammans med stödbevisning kan 

vara tillräckligt för en fällande dom.81  

 

                                                 
74 Prop. 1991/92:35, s. 14.  
75 Holmqvist m.fl., 2013, 6:1 s. 9.  
76 Fram tills ändringen genom SFS 2005:90.  
77 Se prop. 2004/05:45, s. 57, vari det hänvisas till prop. 1991/92:35, s. 13. 
78 Jareborg m.fl., 2015, s. 124.  
79 Se NJA 1980 s. 725.  
80 NJA 2010 s. 671, s. 13.  
81 Se NJA 2009 s. 447 I och II. 



21 

 

3.5 Misshandel, grov misshandel  

Brottet misshandel är reglerat i 3 kap. 5 § BrB och där uppges att ”Den som tillfogar annan 

person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller 

något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är 

ringa till böter eller fängelse i högst sex månader.” Brottet kräver uppsåt. Inom rekvisitet 

kroppskada ryms exempelvis sår, benbrott och skador på syn och hörsel. Förutom fysiska 

sjukdomstillstånd innefattar rekvisitet sjukdom också psykiska sjukdomar och psykiskt lidande, 

varvid det krävs en medicinskt påvisbar effekt. För rekvisitet smärta krävs att misshandeln har 

orsakat ett fysiskt lidande som inte är alltför obetydligt.82 Grov misshandel är reglerat i 3 kap. 

6 § 1 st. BrB. 83  Vid bedömningen ska särskilt beaktas om gärningsmannen har tillfogat 

brottsoffret svår kroppskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet 

eller råhet.  

 

3.6 Samtycke som ansvarsfriande grund 

I 24 kap. BrB regleras bestämmelser om ansvarsfrihet. Inför kommande kapitel är det av 

relevans att här redogöra för samtycke som ansvarsfriande grund, vilket regleras i 24 kap. 7 § 

BrB. Som nämnts ovan har regleringen begränsad verkan i förhållande till sexualbrotten,84 men 

i fall av misshandel ges invändningen betydelse. Av lagrummet framgår att en gärning som 

någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, 

med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga 

omständigheter, är oförsvarlig. Motivet till bestämmelsen är att varje individ ska ges 

möjligheten att bestämma över sina egna intressen. Det finns ingen anledning till att staten ska 

skydda en persons intressen i de fall individen själv valt att ge upp intresset.85  

 

En invändning om samtycke ska, likt en invändning om nödvärn, beaktas av domstolen så länge 

invändningen inte är ”så orimlig att den kan lämnas utan avseende eller åklagaren lägger fram 

så mycket motbevisning att invändningen framstår som obefogad.”86 Ett ensamt ”ja” är inte 

tillräckligt för att konstatera att ansvarsfriande grund genom samtycke föreligger, utan en 

utförlig bedömning av samtyckets giltighet behöver företas.87 Därtill, efter ett konstaterat giltigt 

                                                 
82 Holmqvist m.fl., 2013, 3:5 s. 2.  
83 Enligt lydelsen SFS 2010:370. 
84 Se avsnitt 3.1.1. 
85 SOU 1988:7, s. 99.  
86 Hovrätten över Skåne och Blekinge den 2011-09-21, mål nr B 2802-10, s. 4; Se NJA 1990 s. 210. 
87 Asp m.fl., 2013, s. 226.  
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samtycke, görs en bedömning av gärningens försvarlighet. Gärningsmannen gå fri från ansvar 

endast om handlingen är att anse försvarlig. Nedan redogörs för dessa två bedömningar.  

 

3.6.1 Giltighetsbedömningen 

För det första ska personen som gärningen företagits mot ha samtyckt. Samtycket måste vara 

specificerat till något visst.88 Den självskadande målsäganden kan ha lämnat ett samtycke för 

våldsamt sex, utan att gärningarna specificerats närmare. Därför bör man här kunna ifrågasätta 

samtyckets omfattning. Vidare föreligger inget formkrav avseende samtycket. Det kan ha 

uttalats eller kommit till uttryck genom handling. Godtagbart är även inre samtycken, som 

innebär att samtycket inte har manifesterats på något sätt. 89  För det andra ska samtycket 

föreligga vid tidpunkten för gärningen och under hela dess utförande. Ett samtycke som lämnats 

en tid innan gärningen företas måste gälla även vid tidpunkten för gärningen. Samtycket får när 

som helst återkallas. För det tredje ska samtycket ha lämnats av en person som är behörig att 

förfoga över det ifrågavarande intresset. En person kan inte förfoga över en annans persons 

intressen.90 För det fjärde ska den samtyckande ha förmåga att förstå innebörden av samtycket. 

Det finns ingen åldersgräns för när en person anses gammal nog att förstå innebörden av ett 

samtycke, utan rättstillämparen får i det enskilda fallet avgöra huruvida en person har haft 

förmåga att förstå samtyckets innebörd. Här ska hänsyn tas till personens mognad samt att 

denne har en verklighetsuppfattning som är någorlunda korrekt. Gällande mognad föreskrivs 

att ju allvarligare ingreppet anses vara, desto högre krav kan man ställa på den samtyckandes 

mognadsgrad. 91  Detta får anses kunna relatera till den sexuellt självskadande ungdomens 

situation, där våldet denne samtycker till måste ses som ett allvarligt ingrepp i relation till 

dennes ålder. För det femte ska samtycket ha lämnats frivilligt och under insikt om relevanta 

förhållanden. Ett samtycke som lämnats under någon form av fysiskt eller psykiskt tvång kan 

inte få ansvarsfriande verkan. För det sjätte ska samtycket vara allvarligt menat, ett samtycke 

som är uttalat som ett skämt får således ingen giltig verkan.92 

 

 

                                                 
88 Asp m.fl., 2013, s. 228.  
89 Asp m.fl., 2013, s. 227.  
90 Asp m.fl., 2013, s. 229.  
91 Holmqvist m.fl., 2013, 24:7 s. 3.  
92 Asp m.fl., 2013, s. 229f. 
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3.6.2 Försvarlighetsbedömningen 

Även i situationer där ett giltigt samtycke föreligger kan ansvar utdömas i de fall gärningen 

anses vara oförsvarlig med hänsyn till den uppkomna skadan, kränkningen eller den fara som 

gärningen har medfört, gärningens syfte eller övriga omständigheter. I förarbetena till 

bestämmelsen angav lagstiftaren att gränsen avseende graden av våld en person ska ha rätt att 

samtycka till borde dras mellan vad som konstituerar ringa misshandel och normalgraden av 

misshandel.93 Gränsdragningen är dock inte absolut, utan samtycke till våld som är grövre än 

ringa misshandel kan vara försvarligt under förutsättning att gärningen har ett godtagbart 

syfte.94 Det tydliggörs inte i förarbetet utifrån vems perspektiv syftet ska vara godtagbart och 

även i doktrin ges olika förklaringar. Enligt Asp m.fl. ska våldet ses i förhållande till 

”gärningsmannens syfte och gärningens sociala värde”,95 medan gränsen för godtagbart våld 

kan ”i viss utsträckning förskjutas uppåt när det finns något positivt intresse som talar för att 

man bör kunna samtycka till något mer än vad [s]om är att bedöma som ringa misshandel”, 

enligt Asp.96 Dock råder konsensus avseende att samtycke till grov misshandel inte ska kunna 

tillmätas ansvarsfriande verkan.97  

 

Viss ledning av försvarlighetsbedömningen kan dock hämtas från HR 2009:47. Hovrättsfallet 

rörde samtycke till misshandel där målsäganden hade ett självskadebeteende. I målet var det 

utrett att målsäganden gett ett jakande svar på den tilltalades fråga gällande tillstånd att med en 

glasbit skära målsäganden i armen. Målsäganden hade i det föregående skurit sig själv i samma 

arm. Avseende samtyckets giltighet ansåg hovrätten att den tilltalade, som var medveten om att 

målsäganden under samma dag missbrukat tabletter och alkohol vilket försatt denne i kraftig 

psykisk obalans, bort insett att samtycket lämnades under ”alldeles speciella förhållanden” i ett 

för målsäganden icke normalt sinnestillstånd. 98 Vid försvarlighetsbedömningen prövade 

hovrätten den tilltalades syfte med gärningarna. Den tilltalade hävdade att hon av rädsla för att 

målsägandens skulle tillfogas livshotande skador om hon på egen hand företog gärningarna 

istället kunde hjälpa till då hon visste hur man skar med endast en ångestlindrande verkan. 

Hovrätten ansåg att de företagna gärningarna hade inneburit betydande risker för målsäganden. 

Att den tilltalade ville hjälpa målsäganden var inget godtagbart syfte. Hovrätten ansåg att den 

                                                 
93 Prop. 1993/94:130, s. 42. 
94 Prop. 1993/94:130, s. 38.  
95 Se Asp m.fl., 2013, s. 233. 
96 Se Asp, 2010, s. 160.  
97 Prop. 1993/94:130, s. 43; Asp m.fl., 2013, s. 233.  
98 RH 2009:47, s. 2.  
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tilltalade hade kunnat vidta andra åtgärder, t.ex. kontakta personalen på ungdomshemmet där 

de befann sig, för att lindra målsägandens akuta psykiska tillstånd. 99 Den tilltalades handlande 

hade istället bidragit till ett aktivt stöd i målsägandens självskadebeteende, varvid syftet med 

gärningen ansågs oförsvarligt. Den tilltalade dömdes således för misshandel av normalgraden 

enligt 3 kap. 5 § BrB. 100  

 

3.7 Sammanfattande ord 

Sammanfattningsvis kan konstateras att sexuellt självskadebeteende inte har uppmärksammats 

vare sig i lagstiftningen eller i förarbeten till de bestämmelser som varit föremål för granskning. 

Kring detta råder egentligen ingen större förvåning, eftersom sexuellt självskadebeteende 

kommit att uppmärksammats först under senare tid. Personen som självskadar befinner sig i 

stor utsatthet i och med att dennes beteende möjliggör för andra att utnyttja personen. Vidare 

råder stor komplexitet kring det faktum att den självskadande personen ofta har lämnat någon 

form av samtycke till våldet och de sexuella handlingarna. Den ovan företagna genomgången 

av lagstiftningen har dock visat på att det bör finnas utrymme för att beakta självskadebeteendet 

i förhållande till de brottsliga gärningarna denne utsätts för, främst vid våldtäkt genom 

utnyttjande. Även när en tilltalad för misshandel gör en invändning om att samtycke till våldet 

förelegat bör hänsyn kunna tas till den samtyckande personens självskadebeteende både i 

bedömning av giltighet och försvarlighet. 

 

  

                                                 
99 RH 2009:47, s. 2. 
100 RH 2009:47, s. 3.  



25 

 

4 Rättsfallsanalys 
 

I det aktuella kapitlet kommer fyra hovrättsdomar att presenteras och analyseras. Domarna 

behandlar gärningar begångna mellan år 2010–2014. Varje rättsfallsreferat kommer att följas 

av en analys av domen. Avslutningsvis görs en sammanfattning av det sammantagna rättsläget, 

i syfte att besvara uppsatsen tredje frågeställning.  

 

4.1 Alexandradomen 

I domen står en 47-årig gärningsman åtalad för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 och 2 st. BrB av 

målsäganden Alexandra101, som vid tidpunkten för gärningarna uppgav att hon sålde sex som 

en del i sitt självskadebeteende.102 Åklagaren gjorde gällande att målsäganden utsatts för en 

våldtäkt på ett hotellrum år 2011. Målsäganden uppgav att hon gått med på att träffa den 

tilltalade mannen för att ha dominanssex. Han hade innan mötet genom sms försökt få henne 

att gå med på analsex och hon hade till en början sagt att hon inte ville, men efter påtryckningar 

från mannen sagt att hon kanske kunde gå med på det.103 Väl på plats ska målsäganden ha blivit 

bunden till händer och fötter, vartefter den tilltalade genomförde ett analt och oralt samlag samt 

piskade målsäganden på bröst och mage. Förloppet avslutades med att den tilltalade urinerade 

över målsägandens kropp och ansikte.104  

 

Hovrätten bedömde den tilltalade mannens trovärdighet som låg. Målsäganden hade, till 

skillnad från den tilltalade, lämnat en långt mer trovärdig berättelse om händelsen. Hovrätten 

konstaterade dock att den omständigheten att hon fortsatt sälja sex och även fortsatt träffa den 

tilltalade vid ett par tillfällen efter våldtäkten kunde påverka hennes trovärdighet i försvagande 

riktning. Hovrätten såg det som oförklarligt att en person som blivit utsatt för det som Alexandra 

påstod sig ha blivit utsatt för, skulle fortsätta sälja sex och att träffa sin förövare igen. 

Alexandras förklaring till hennes handlande var att hon hade ett självskadebeteende. Detta 

kunde styrkas genom vittnesmål och intyg från vuxenpsykiatrin som visade att Alexandra mått 

psykiskt dåligt under en lång tid innan övergreppet och att hon vid tiden hade ett 

självskadebeteende. Med självskadebeteendet i åtanke konstaterade domstolen att Alexandras 

                                                 
101 Då domen omfattade en stor mängd åtalspunkter och flertalet målsäganden gav rätten dem fingerade namn, 

varvid målsäganden för den aktuella åtalspunkten fick det fingerade namnet Alexandra.  
102 Svea Hovrätts dom Mål nr B 2168-14 och B 4213-14 (hädanefter hänvisas till Alexandradomen), s. 81. 
103 Alexandradomen, s. 83 och Bilaga A s. 146 
104 Alexandradomen, s. 83.  
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handlande efter övergreppet var mer förklarligt.105 Därmed ansåg Hovrätten att Alexandras 

uppgifter skulle ligga till grund för bedömningen av händelsen.106 

 

Rätten utredde därefter hur långt Alexandras samtycke sträckt sig, samt om Alexandra befunnit 

sig i ett hjälplöst tillstånd, enligt dåvarande lydelse i våldtäktsparagrafens andra stycke. 

Hovrätten konstaterade att Alexandra förvisso samtyckt till att bli bunden men att hon därefter 

inte haft insikt om vad som skulle komma att ske. Insikten av vad samtycket inneburit hade 

därmed varit begränsat.107 Gällande den senare frågan konstaterade hovrätten efter en samlad 

bedömning att Alexandra befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Utan någon kommunikation eller 

säkerställande av att samtycke förelåg hade den tilltalade begränsat Alexandras rörelsefrihet 

genom att låsa hennes händer med handklovar och binda ihop hennes fötter. Därtill var 

gärningsmannen medveten om att Alexandra inte tidigare testat dominanssex eller att bli 

bunden. Hon hade därmed, från och med den tidpunkten då hon blev bunden, befunnit sig i ett 

hjälplöst tillstånd såväl fysiskt som psykiskt. Rätten konstaterade att Alexandra i och med det 

hjälplösa tillståndet inte kunnat lämna ett giltigt samtycke till de handlingar den tilltalade sedan 

företagit. Hovrätten konstaterade att det inte kunde ha undgått den tilltalade att Alexandra 

befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, vilket otillbörligt utnyttjats av gärningsmannen då han sedan 

genomförde de anala och orala samlagen. Med hänsyn till gärningsmannens tillvägagångssätt 

innan och under gärningen ansåg hovrätten att gärningsmannen måste ha insett målsägandens 

hjälplösa tillstånd och således konstaterade rätten att uppsåt till gärningarna förelåg. Den 

tilltalade dömdes för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 2 st. BrB.108 

 

4.1.1 Analys av Alexandradomen 

Då bevisning i sexualbrottsmål ofta är knapphändig är det av stor vikt för rätten att kunna 

fastställa att en utsaga är så pass tillförlitlig att den kan ligga till grund för bedömningen av 

händelsen. Domen visar hur viktigt det är att domstolen har kunskap om självskadebeteende 

och hur ett offer på grund av detta kan komma att agera under och efter ett övergrepp. Att någon 

med ett självskadebeteende går tillbaka till sin förövare eller söker sig till andra riskfyllda 

sexuella situationer är vanligt med tanke på de mekanismer som ligger bakom beteendet, dvs. 

behovet att skada sig själv för att uppnå ångestlindring.109 Att hovrätten såg på målsägandens 

                                                 
105 Alexandradomen, s. 81f. 
106 Alexandradomen, s. 83.  
107 Alexandradomen, s. 84.  
108 Alexandradomen, s. 85ff.  
109 Se avsnitt 2.2.    
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agerande utifrån dennes perspektiv fick i fallet betydelse, och utan denna förståelse hade 

utsagan sannolikt ansetts mindre trovärdig och utgången i domen hade då kunnat bli en annan. 

Det kan konstateras att det är av största vikt att rättsväsendet gör avsteg från uppfattningen om 

hur ett sexualbrottsoffer ska och inte ska agera under och efter att ha blivit utsatt för ett 

sexualbrott. I den fortsatta bedömningen av huruvida gärningarna konstituerade våldtäkt kom 

rätten fram till att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, vilket utnyttjats av 

gärningsmannen. Dock var målsägandens självskadebeteende ingen omständighet som togs i 

beaktande i hovrättens bedömning av dennes hjälplösa tillstånd.  

 

4.2 Hotelldomen 

I domen väcktes åtal gällande en händelse mellan en 15-årig flicka och en man i 40-årsåldern. 

Personerna hade under ca en månad haft kontakt på en internetsida som riktade sig till personer 

som utövar BDSM-sex. Målsäganden och den tilltalade hade kommit överens om att träffas för 

att ha BDSM-sex och målsäganden reste därmed till den tilltalades hemstad. Målsäganden led 

sedan flera år tillbaka av ett allvarligt självskadebeteende i form av att hon skar sig själv.110 

Åklagarens yrkanden i hovrätten bestod bl.a. av två åtalspunkter avseende två olika våldtäkter. 

Den första åtalspunkten avsåg gärningar, vilka enligt åklagaren utgjorde våldtäkt enligt 6 kap. 

1 § st. 2 BrB, som bestod i att den tilltalade fört upp en analplugg i ändtarmen på målsäganden. 

Den andra åtalspunkten omfattade gärningar som utspelade sig på ett hotellrum senare samma 

dag. Den tilltalade hade enligt åklagaren genom våld och hot, bl.a. i form av att han satt sig på 

målsäganden och på så vis begränsat hennes rörelseförmåga vartefter han utdelat knytnävsslag 

mot hennes ansikte, gjort sig skyldig till våldtäkt. Han ska också ha utnyttjat målsägandens 

rädsla, vilket tillsammans med andra omständigheter har inneburit att hon befunnit sig i en 

särskilt utsatt situation. Således omfattade det andra våldtäktsåtalet enligt åklagaren gärningar 

som konstituerade våldtäkt enligt både 6 kap. 1 § 1 och 2 st. BrB.111  

 

Angående den första åtalspunkten gällande våldtäkt fann hovrätten det utrett att målsäganden, 

efter tillsägelse från den tilltalade, själv fört in analpluggen i sin ändtarm. Rätten ansåg också 

att uppmaningen rymdes inom rekvisitet genomför, och de konstaterade att handlingen var att 

klassa som en sexuell handling jämförlig med samlag.112 Därefter var att bedöma huruvida 

målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation, som möjliggjort utnyttjandet. Det var 

                                                 
110 Svea Hovrätt dom den 2015-09-09, mål nr B 6051–15 (hänvisas fortsättningsvis till Hotelldomen), s. 9f. 
111 Hotelldomen, s. 6.  
112 Hotelldomen, s. 8f.  
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utrett att målsäganden vid tidpunkten för gärningarna var deprimerad, i mycket dåligt psykiskt 

skick samt hade flertalet diagnoser. Hon missbrukade droger och hade sedan hon var 10 år ett 

avancerat självskadebeteende. 113  Hovrätten ansåg att målsägandens psykiska tillstånd 

sammantaget var att definiera som psykisk störning. Med tanke på hennes låga ålder måste 

målsäganden i jämförelse med den tilltalade ha haft klart begränsad kunskap och erfarenhet av 

BDSM-sex, omständigheter som rätten ansåg ha försatt målsäganden i ett ”underläge”. 

Omständigheterna sammanvägda konstituerade en sådan särskilt utsatt situation som föreskrevs 

i 6 kap. 1 § 2 st. BrB. Hovrätten kom dock fram till att gärningen inte hade subjektiv täckning. 

Åklagaren lyckades inte styrka att den tilltalade hade vetskap om omfattningen av 

målsägandens psykiska problematik. Därmed kunde inte uppsåt i förhållande till att 

målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation fastslås och åtalet ogillades.114  

 

Beträffande det andra våldtäktsåtalet konstaterade hovrätten likt tingsrätten att de objektiva 

rekvisiten för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. BrB var uppfyllda. Det var ostridigt att den tilltalade 

hade utdelat slag mot målsägandens ansikte, varav målsäganden börjat gråta. Vid det 

efterföljande anala samlaget hade målsäganden skrikit, varpå den tilltalade tystat skriken genom 

att hålla för hennes mun. Vidare har den tilltalade vid efterföljande oralsex utövat mer våld och 

tvång mot målsäganden.115 Det samtycke som målsäganden lämnat inför parternas möte gavs 

ingen betydelse för händelsen, då samtycket varit alltför ospecificerat. Den omständigheten, i 

kombination med målsägandens ringa ålder, borde enligt hovrätten fått den tilltalade att inse att 

det var av största vikt att stämma av med målsäganden vilket våld hon samtyckte till. Så har 

dock inte skett, utan gärningarna företogs i stort sett utan någon kommunikation parterna 

emellan. Gärningsmannens brist på kommunikation och inhämtande av samtycke kunde inte 

anses ligga i linje med hur BDSM-sex generellt brukar utövas. Trots målsägandens reaktion i 

form av gråt och skrik fortsatte den tilltalade utföra våldet och samlagen. Således konstaterades 

att den tilltalade haft likgiltighetsuppsåt till att samtycke inte förelegat.116 

 

Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så vis att våldtäkten inte var att rubricera som grov. Vid 

tingsrättens bedömning hade hänsyn tagits till att målsäganden endast var 15 år gammal vid 

tidpunkten för brottet. En annan försvårande omständighet var att våldet och de sexuella 

                                                 
113 Hotelldomen s. 9f.  
114 Hotelldomen, s. 10.  
115

 Hotelldomen Bilaga A, s. 49.  
116 Hotelldomen Bilaga A, s. 50f.  
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handlingarna varade under ett “inte helt kort förlopp”. Sammantaget konstaterade tingsrätten 

att den tilltalade visat särskild hänsynslöshet.117 Vid hovrättens prövning konstaterades att ålder 

visserligen kunde tillmätas betydelse, men då hovrätten i övrigt ansåg att våldet som utövats 

har varit begränsat och endast lett till förhållandevis lindriga fysiska skador, sänktes 

svårighetsgraden.118  

 

4.2.1 Analys av hotelldomen 

Angående det första våldtäktsåtalet kan ett par saker sägas. Hovrätten konstaterade att 

självskadebeteendet, i kombination med målsägandens andra psykiska diagnoser, konstituerade 

en psykisk störning. Att självskadebeteendet tillmättes betydelse visar på att hovrätten har 

förståelse för beteendet och utsattheten som det medför. Därtill tillmäts målsägandens låga ålder 

betydelse i bedömningen av dennes utsatthet. Att domstolen gjorde en helhetsbedömning, så 

som föreskrivs i förarbetena, är och av stor betydelse för fastställandet av huruvida en särskilt 

utsatt situation föreligger. Om självskadebeteendet isolerat hade kunnat utgöra en särskilt utsatt 

situation går inte att utläsa av domen. Åklagaren lyckades inte styrka att gärningsmannen hade 

vetskap om de omständigheter som försatt målsäganden i en särskilt utsatt situation, och på så 

vis saknades subjektiv teckning. Det är ostridigt att den tilltalade kände till att målsäganden var 

endast 15 år gammal. Att händelsen utspelade sig strax efter att parternas träffats för första 

gången är en omständighet som talade för att gärningsmannen inte kunnat känna till 

målsägandens psykiska ohälsa och självskadebeteende. Det innebär att ju mindre 

gärningsmannen känner till om målsäganden, som denne aldrig tidigare träffat men trots allt 

kommer ha våldsamt sex med, ju större är chanserna att undgå att subjektiv täckning föreligger. 

Med uppsåtsläran i åtanke är detta en rimlig utgång, men det slår negativt mot den person som 

inte förmår säga nej eller sätta gränser. Enligt min mening är detta ett tydligt exempel på hur 

lagens konstruktion medför att en person förväntas kunna sätta gränser, istället för att det skulle 

föreligga ett ansvar på motparten att försäkra sig om att en så ung person som man kommer 

utöva våld mot faktiskt är förmögen att ta sådana beslut.  

 

Då gärningarna på hotellet rubricerades som våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. BrB (våldtäkt genom 

tvång), fick inte målsägandens självskadebeteende någon betydelse vid bedömningen. 

Angående brottets svårighet anser jag att hovrättens ändring är anmärkningsvärd, då de 

sammantagna omständigheterna enligt min mening borde ha konstituerat grov våldtäkt. Trots 

                                                 
117 Hotelldomen, s. 51.  
118 Hotelldomen, s. 11.  
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att lagstiftaren valde att ta bort åldersrekvisitet som en omständighet som talade för att brottet 

skulle anses som grovt framgår av förarbetena att ålder ändå kan få betydelse för om brottet ska 

rubriceras som grovt.119 I det aktuella fallet hade målsäganden ett allvarligt självskadebeteende 

och andra psykiska problem, vilket enligt min mening bör inrymmas i sådana personliga 

omständigheter som borde kunna få betydelse för brottets svårighetsgrad. Det är svårt att 

föreställa sig vilken personlig problematik som lagstiftaren avser med uttalandet, om inte 

omständigheter som i förevarande fall är nog kvalificerade. Jag anser att hovrättens restriktivitet 

inte är berättigad i detta fall, speciellt inte i förhållande till målsägandens låga ålder.  

 

Därutöver bör uppmärksammas att rätten i sin bedömning lade vikt vid uppgifterna som 

lämnades av sakkunnigt vittne inom BDSM. Genom att göra så kunde domstolen avgöra om 

det finns grund för en sådan invändning från gärningsmannen, eller om det istället handlar om 

ett utnyttjande av en person för att begå en brottslig handling.120  

 

4.3 Stockholmsdomen 

Målsäganden var vid tidpunkten för gärningarna 16 år gammal och led av ett sexuellt 

självskadebeteende. 121  Åtalet bestod bl.a. av yrkandet att den 40-åriga gärningsmannen i 

november 2014 begått brottet grov våldtäkt alternativt köp av sexuell handling av barn, 

misshandel och sexuellt ofredande. Åklagaren ansåg att gärningarna var att bedöma som 

våldtäkt enligt både 6 kap. 1 § 1 och 2 st. BrB. Åklagaren hävdade att den tilltalade hade gjort 

sig skyldig till våldtäkt enligt första stycket då denne med våld tvingat målsäganden till oralt, 

analt och vaginalt samlag. Detta genom att ha företagit flertalet våldsamma handlingar såsom 

slag i ansikte, kropp och underliv, strypgrepp och fastsatta klämmor på bröst och i underliv. 

Vid en del av handlingarna var målsäganden bunden till händer och fötter. Gärningarna hade 

orsakat målsäganden blånad, rodnad, blödningar och smärta. Den tilltalade hade dessutom 

kissat på målsägandens kropp och ansikte. Därtill menade åklagaren att den tilltalade även 

otillbörligt utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation i enlighet med 

våldtäktsparagrafens andra stycke. Detta med hänsyn till målsägandens unga ålder, hennes 

psykiska mående, omständigheten att hon under händelseförloppet varit bunden, samt att den 

tilltalade fått målsäganden kraftigt berusad.122 Den tilltalade motsatte sig åtalet då han hävdade 

                                                 
119 Se avsnitt 3.3.  
120 Se Hotelldomen Bilaga A, s. 35f.  
121 Svea Hovrätts dom den 2015-05-19, mål nr 2517–15 (hädanefter hänvisas till Stockholmsdomen), s. 13 och 

Bilaga A s. 15.   
122 Stockholmsdomen. s. 5f. 
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att det från målsägandens sida förelegat samtycke till gärningarna. Han hävdade vidare att han 

inte utnyttjat målsägandens utsatta situation, eller i vart fall inte insett denna.123  

 

Hovrätten kunde med hjälp av dokumenterade chattkonversationer konstatera att målsäganden 

och den tilltalade dagarna innan händelsen haft kontakt via internet och kommit överens om att 

de skulle träffas för att ha hårdhänt sex. Det fanns även bevisning bestående av filminspelningar 

från händelsen. Hovrätten konstaterade att parternas utsagor om händelseförloppet i stort sätt 

var samstämmiga.124  

 

Hovrätten ansåg att målsäganden var mycket trovärdig. Att målsäganden hade ett pågående 

självskadebeteende under hösten 2014 styrktes av vittnesuppgifter från hennes mor och 

psykolog samt chatkonversationen mellan målsäganden och den tilltalade. Avseende den 

tilltalade ansåg rätten att hans utsaga hade varit klar, tydlig, logisk och trovärdig. Dock skiljde 

sig den tilltalades uppgifter från vad som framkom av filminspelningen. Medan den tilltalade 

menade att han under händelseförloppet kontinuerligt stämt av med målsäganden att samtycke 

till handlingarna förelåg visade inspelningen det motsatta. Under stora delar av händelse-

förloppet inhämtades inte någon sådan försäkran från målsäganden. I de skeenden målsäganden 

satte gränser rättade sig den tilltalade efter dessa först efter ett tag, efter att först ha ifrågasatt 

hennes gränssättande. Hovrätten konstaterade därför att det var målsägandens utsaga, då den 

var trovärdig och tillförlitlig, som skulle ligga till grund för den fortsatta bedömningen.125  

 

Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning och friade den tilltalade från våldtäkt enligt 6 kap. 

6 § 1 st. 1 BrB. Eftersom att målsäganden hade samtyckt till, eller i vart fall accepterat 

våldshandlingarna, var våldet inte av betvingande art. Att parterna inte hade kommit överens 

om vilka specifika handlingar som skulle utföras ansåg hovrätten inte ha någon betydelse. 

Hovrätten konstaterade att omständigheten förvisso hade kunnat få betydelse om målsäganden 

hade invänt mot de handlingar den tilltalade utsatte henne för.126 

 

Hovrätten prövade därefter om händelsen kunde konstituera våldtäkt genom utnyttjande, enligt 

6 kap. 1 § 2 st. BrB. Hovrätten utredde inte fullt ut allvarligheten av målsägandens psykiska 

                                                 
123 Stockholmsdomen Bilaga A s. 11.   
124 Stockholmsdomen. 12f och Bilaga A s. 17.  
125 Stockholmsdomen, s. 13f.  
126 Stockholmsdomen, s. 14.  
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tillstånd, och huruvida tillståndet var att klassa som psykisk störning, en av utnyttjandefallen 

som uppräknas i paragrafen. Trots bristen av klargörande kring detta, menade hovrätten att det 

saknades ett direkt orsakssamband mellan målsägandens psykiska situation och samlaget med 

den tilltalade. Rätten resonerade som så att hennes syfte med att träffa den tilltalade var att 

bereda sig själv smärta, vilket hon inte uppnått i och med samlaget, utan genom våldet hon 

utsattes för. Vidare sågs faktumet att målsäganden tagit betalt för samlaget som en omständighet 

som talade för att det funnits andra motiv med det sexuella handlingarna. Rätten ansåg att 

åklagaren inte kunnat bevisa att målsäganden haft ett så pass stort alkoholintag att hon hade 

begränsade möjligheter att freda sin sexualitet, och lämnades därför utan betydelse. 

Omständigheten att målsäganden bara var 16 år vid det inträffade inte ensamt kunde utgöra att 

målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Vidare konstaterades att målsäganden 

gått med på att bli bunden, och att det i det inspelade filmmaterialet inte förekommit några 

försök från målsäganden att lösgöra sig. Efter att ha beaktat samtliga av åklagaren åberopade 

omständigheter konstaterade hovrätten likt tingsrätten att målsäganden inte befunnit sig i en 

särskild utsatt situation, och därför ogillades åtalet avseende våldtäkt genom utnyttjade enligt 6 

kap. 1 § 2 st. BrB.127  

 

Trots att hovrätten ansåg att de objektiva brottsrekvisiten saknade täckning fördes vidare ett 

hypotetiskt resonemang angående den tilltalades uppsåt. Att styrka den tilltalades uppsåt hade 

enligt rätten förefallit sig svårt. Delvis för att målsäganden och den tilltalade träffats vid tidigare 

tillfällen, varvid han köpt sexuella handlingar under liknande förhållanden. Målsägandens 

psykiska förhållanden hade vid dessa tidigare tillfällen varit desamma som i förevarande 

situation, och hon hade vid de tidigare tillfällena samtyckt till handlingarna. Rätten konstaterade 

att det mot denna bakgrund måste varit svårt för den tilltalade att inse att han otillbörligt 

utnyttjat målsägandens dåliga psykiska mående för att kunna genomföra samlaget.128  

 

Därefter prövade hovrätten om det var möjligt att döma den tilltalade för misshandel. Rätten 

konstaterade att såväl de objektiva och subjektiva rekvisiten var uppfyllda. Då samtycke till 

misshandeln hade konstaterats hade rätten att utreda huruvida ansvarsfrihet enligt 24 kap. 7 § 

BrB kunde aktualiseras. Hovrätten ansåg att samtycket var giltigt och gick vidare till 

försvarlighetsbedömningen. Man konstaterade att den tilltalade utövat våld som gett upphov till 

kraftig smärta för målsäganden. Skadorna hade bestått av blånad, rodnad och blödningar. 

                                                 
127 Stockholmsdomen, s. 16f.  
128 Stockholmsdomen, s. 17f.  
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Ostridigt var även att den tilltalade insett att målsäganden hade ett självskadebeteende och att 

våldet var en del av detta. Gärningarna utövades till och från under 40 minuters tid. 

Omständigheterna sammantagna resulterade i att hovrätten konstaterade att den tilltalades 

agerande varit oförsvarligt dömde denne för misshandel.129  

 

4.3.1 Analys av Stockholmsdomen 

Domen är ett bra exempel på där föreställningar om den självskadande personens agerande får 

betydelse för hur rätten ser på gärningarna. Angående prövningen av våldtäkt genom tvång kan 

följande sägas. Det är beklagligt att hovrätten inte mer ingående prövade vilka av handlingarna 

målsäganden faktiskt samtyckt till, då det av domen framgår att parterna inte hade specificerat 

vilket våld som skulle företas. Detta får anses vara en konsekvens av att det gränsdragande 

rekvisitet i 6 kap. 1 § 1 st. BrB var just tvång. Således ställs inget krav på att den tilltalade ska 

försäkra sig om att målsäganden även samtyckt till de gärningar som inte diskuterats, utan det 

uppställs istället ett krav på att målsäganden invänder mot gärningarna eller gör motstånd. Att 

offret måste vara förmögen att ge motstånd sätter den sexuellt självskadande i en ofördelaktig 

position eftersom denne har svårt att sätta gränser och värna sina intressen, och i vissa fall har 

hen även gett upp sina intressen.130 Bedömningen i det aktuella fallet skiljer sig från ovan 

redovisade domar där rätten ansett att alltför öppna samtycken inte kan resultera i ansvarsfrihet 

utan att det i dessa situationer måste specificeras vad för handlingar samtycket omfattar.  

 

Det blir tydligt att hovrätten, i bedömningen av huruvida den tilltalade begått våldtäkt genom 

utnyttjande, brister avseende kunskapen om sexuellt självskadebeteende. Att målsäganden tagit 

betalt ansåg hovrätten var en omständighet som talade för att det inte fanns något ”entydigt och 

direkt orsakssamband” mellan målsägandens psykiska ohälsa och samlaget. Som redogjorts för 

tidigare i uppsatsen är det av sekundär betydelse att den som självskadar med sex får betalt för 

de sexuella handlingarna.131 Omständigheten att få betalt behöver inte stå i konflikt med att 

målsäganden sökt sex för att bereda sig själv skada. Härtill kan något sägas om hovrättens 

tillvägagångssätt vid prövningen. Lagstiftningen uppställer kravet att det ska finnas ett 

orsakssamband mellan den särskilt utsatta situationen och de företagna sexuella handlingarna, 

för att det ska vara tal om utnyttjande i rättslig mening. Denna prövning ska dock göras först 

efter det konstaterats, med samtliga omständigheter sammanvägda, att målsäganden befunnit 

                                                 
129 Stockholmsdomen, s. 27. 
130 Se avsnitt 2.2.  
131 Se avsnitt 2.2.  
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sig i en särskilt utsatt situation.132  Hovrätten menade vidare att målsägandens självskade-

beteende varit inriktat på att bereda sig själv smärta vilket inte uppnåtts genom samlaget utan 

genom det våld som utövats. Vidare gör hovrätten ett särskiljande av våldet och de sexuella 

handlingarna. De ansåg att målsäganden inte uppnått smärta genom samlagen, utan genom 

våldet som utövades. En sådan uppdelning osynliggör den självskadande personens verklighet. 

Det visar på en snäv tolkning av vilken typ av smärta som är eftersträvansvärd, då det för den 

självskadande personen är hela händelsen, innehållandes både den psykiska och fysiska 

smärtan, som har en ångestdämpande verkan. Om det enbart hade varit av vikt att uppnå fysisk 

smärta hade den självskadande kunnat söka sig till en situation där endast våld skulle 

förekomma. Dessutom verkar hovrätten ovetandes om att även sexuella handlingar kan vara 

våldsamma, såsom kraftig vaginal eller anal penetration. Att vara alltför lagteknisk i dessa 

bedömningar tar miste på den sexuellt självskadande ungdomens utsatthet.  

 

Vidare ansåg hovrätten att i och med att målsäganden inte gjorde några försök att lösgöra sig 

från bundenheten fanns det inget som visade att hon motsatte sig den, och att det därmed inte 

kunde vara en omständighet som tydde på att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Detta 

skiljer sig från Alexandrafallet där hovrätten ansåg att just bundenheten i sig kan vara en 

omständighet som försatt målsäganden i en särskilt utsatt situation, varvid ett samtycke till 

handlingar som sker efter bundenheten lämnas utan betydelse. 133  Ingen av domarna är 

prejudicerande men då de båda fallen påminner om varandra är det beklagansvärt att så pass 

skilda bedömningar av omständigheterna görs. Inte heller målsägandens ålder gavs betydelse.  

 

Hovrätten företog därefter en hypotetisk bedömning av möjligheterna att styrka uppsåt i 

förhållande till rekvisiten i 6 kap. 1 § 2 st. BrB. Betydelse tillmättes omständigheten att parterna 

träffats fyra tidigare tillfällen. Här kan ifrågasättas huruvida omständigheterna faktiskt var de 

samma som dem tidigare tillfällen parterna träffats. T.ex. är bundenheten inte något som nämns 

som omständighet i de andra åtalspunkterna. 134  I och med att rätten senare i domen, i 

förhållande till misshandeln, kunde konstatera att den tilltalade varit medveten om 

målsägandens självskadebeteende kan det även tänkas att ett likgiltighetsuppsåt möjligtvis 

kunnat styrkas i de fall hovrätten ansett att de objektiva rekvisiten var uppfyllda avseende 

våldtäkten.  

                                                 
132 Se avsnitt 3.2.2. 
133 Se Alexandradomen s. 85.  
134 Se Stockholmsdomen s. 20 åtalspunkt 6-8. 
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Det är av betydelse att diskutera bedömningen av samtyckets giltighet i förhållande till 

misshandeln. Som nämnts tidigare i uppsatsen finns vid bedömningen av om samtycke ska få 

ansvarsfriande verkan vid brott betydligt tydligare riktlinjer att förhålla sig till, jämfört med 

bedömningen av det indirekta samtyckeskravet vid sexualbrott.135 Hovrätten gör enligt min 

mening en alltför ytlig bedömning avseende dels huruvida målsäganden varit kapabel att förstå 

innebörden av samtycket, dels huruvida hon haft full insikt om relevanta förhållanden. Som 

hovrätten själv uppmärksammat har den tilltalade under stora delar av händelseförloppet inte 

kommunicerat eller stämt av med målsäganden att hon samtyckt till våldet. Därför anser jag att 

det är beklagligt att hovrätten ansåg att målsäganden trots detta haft full insikt om relevanta 

förhållanden. Ålder kan även få betydelse i detta sammanhang, vilket inte heller togs med i 

giltighetsbedömningen. Jag anser därmed att det redan vid samtyckesbedömningen borde ha 

gått att konstatera icke ansvarsfrihet, istället för först vid försvarlighetsbedömningen. Vad 

gäller den därefter företagna försvarlighetsbedömningen kan påpekas att hovrätten konstaterade 

att den tilltalade hade insikt om att våldet utgjorde ett led i målsägandens självskadebeteende. 

Vid denna bedömning konstaterades således att den tilltalade hade vetskap om målsägandens 

självdestruktivitet, vilket tillsammans med andra omständigheter sammantaget resulterade i att 

misshandeln bedömdes som oförsvarlig. 

 

4.4 Malmödomen 

I förevarande dom aktualiserades samtycke till misshandel av en person med 

självskadebeteende. Målsäganden var vid tillfället för gärningarna drygt 16 år och 

gärningsmannen 32 år. I hovrätten yrkade åklagaren att den tilltalade skulle dömas för 

misshandel av normalgraden. Den tilltalade förnekade inte våldet men invände att målsäganden 

samtyckt till gärningarna. Hovrätten hade således dels att utreda allvarligheten i våldet som 

målsäganden utsattes för och vilka konsekvenser det fick, dels huruvida målsäganden samtyckt 

till våldet eller ej.136  

 

I fallet var det ostridigt att den tilltalade med tillhyggen hade tilldelat målsäganden slag på 

bakdel, lår och blygdben vilket resulterat i blåmärken på nämnda kroppsdelar. Gällande en 

incident gick parternas utsagor isär, närmare bestämt huruvida den tilltalade efter att ha fäst 

                                                 
135 Se avsnitt 3.1.1 och 3.6.1.  
136 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 2011-09-21, mål nr B 2802-10 (hädanefter hänvisas till 

Malmödomen), s. 2f.  
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krokodilklämmor i målsägandens bröstvårtor förmått målsäganden att flytta på sig så att 

klämmorna ryckts bort vilket orsakat sår. Enligt gärningsmannen hade målsäganden själv rört 

på sig vilket lett till det inträffade. Målsägandens utsaga tillmättes begränsad tillförlitlighet då 

det bevisats att hon ljugit om vissa omständigheter. Hovrätten ansåg inte att det var ställt bort 

rimligt tvivel att händelseförloppet varit sådant som målsäganden uppgett.137  

 

Hovrätten konstaterade likt tingsrätten att våldet var att klassa som misshandel av 

normalgraden. Trots att målsäganden efter händelsen blivit inlagd på sjukhus med 

smärtstillande, och det därför kunde vara fråga om våld av allvarligare art, gavs dessa 

omständigheter begränsad betydelse i bevishänseende. Detta eftersom att målsäganden gett 

osanna uppgifter om händelsen, och istället påstått att hon blivit bortförd av tre män som sedan 

våldtagit henne. Att hon var kraftigt påverkad av smärtstillande tabletter gavs också betydelse. 

Därför ansågs kroppskadorna ha varit mindre allvarliga.138  

 

Den tilltalades invändning om att samtycke till våldet funnits ledde till att hovrätten prövade 

huruvida ett sådant hade förelegat. En invändning skall ”läggas till grund för bedömningen om 

invändningen inte är så orimlig att de kan lämnas utan avseende eller åklagaren lägger fram så 

mycket motbevisning att invändningen framstår som obefogad.” 139  Som tidigare nämnts 

bedömdes målsägandens utsaga ha begränsad tilltro. Hovrätten konstaterade förvisso att 

anledningen till att hon lämnat osanna uppgifter kunde förklaras med att hon känt skuld och 

skam, men även detta ”manar till försiktighet vid bedömningen”.140 Bevisningen som talade i 

riktning för att ett samtycke lämnats bestod delvis i chatkonversationer parterna emellan, vilket 

talade starkt för att målsäganden ville utsättas för våld. Att målsäganden själv tagit kontakt med 

den tilltalade, för att på så vis utsätta sig för smärta och skada sig själv, ansåg hovrätten också 

tala för att samtycke till våldet förelegat. Betydelse fick även det faktum att målsäganden efter 

händelsen fortsatt att söka kontakter i BDSM-syfte. Den tilltalades påstående om att det 

förelegat ett samtycke från målsägandens sida bedömdes av hovrätten i mycket hög grad 

sannolik, och fick således ligga till grund för den fortsatta bedömningen.141  

 

                                                 
137 Malmödomen, s. 3.  
138 Malmödomen, s. 4.  
139 Malmödomen, s. 4.  
140 Malmödomen, s. 5.  
141 Malmödomen, s. 5f.  
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Därefter hade hovrätten att pröva huruvida det lämnade samtycket till misshandeln kunde ha 

ansvarsbefriande verkan enligt 24 kap. 7 § BrB. Således hade man först att bedöma samtyckets 

giltighet. Hovrätten konstaterade att målsäganden uppnått behörig ålder för att kunna samtycka 

till handlingarna hon utsatts för. Samtycket ansågs vara frivilligt lämnat. Det var visat att hon 

när som helst kunde ha återkalla sitt samtycke. Det stod klart att målsäganden uppsökt 

gärningsmannen i syfte att åsamkas smärta som ett led i sitt självskadebeteende, dock ansåg 

hovrätten att inget talade för att den tilltalade skulle ha utnyttjat detta. Hovrätten konstaterade 

med hänvisning till parternas utsagor och vittnesuppgifter från anhöriga att målsäganden 

uppfattades ”som mycket bestämd, öppen och rak i vad hon ville”. Trots målsägandens unga 

ålder och hennes självskadebeteende ansåg hovrätten det fastställt att målsäganden varit väl 

införstådd med vad hon samtyckt till och att samtycket var allvarligt menat. Således ansågs ett 

giltigt samtycke föreligga. 142 

 

Slutligen prövade hovrätten om gärningarna, trots giltigt samtycke, var oförsvarliga och att 

ansvarsfrihet därmed skulle bortses från. Här såg hovrätten till allvarligheten i misshandeln, 

vilket konstaterades inte ensamt kunde avgöra huruvida ansvarsfrihet skulle utgå. Enligt 

bestämmelsen ska en helhetsbedömning av omständigheterna göras, och hovrätten 

uppmärksammade att man skulle se till gärningens syfte. Rätten konstaterade att inget annat 

hade framkommit än att den tilltalades syfte med gärningarna varit att tillgodose målsägandens 

egna önskemål. Sammantaget ansågs gärningarna därmed inte oförsvarliga, varvid åtalet 

ogillades.143  

 

4.4.1 Analys av Malmödomen 

Av vikt att belysa är vilken betydelse hovrätten tillmätte omständigheten att målsäganden efter 

inträffandet av gärningarna vid flera tillfällen fortsatte att uppsöka BDSM-situationer. 

Hovrätten tillmätte omständigheten betydelse i bedömningen av om målsäganden samtyckt till 

våldshandlingarna. Omständigheten ansågs ge stöd för gärningsmannens invändning, att 

samtycke till våldet förelegat. I Alexandrafallet togs samma omständighet upp, men hovrätten 

gav där omständigheten annan betydelse. Faktumet ansågs inte vara en omständighet som 

gjorde målsäganden mindre trovärdig gällande hennes utsaga om att hon inte samtyckt till 

våldet, tack vare den kunskap som rätten hade om sexuellt självskadebeteende och sexuella 

övergrepp. I förevarande fall (Malmöfallet) fick omständigheten betydelse i motsatt riktning 

                                                 
142 Malmödomen, s. 6f.  
143 Malmödomen, s. 7f.  
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och ansågs ge stöd för att målsäganden samtyckt till våldet, vilket jag anser är beklagligt. En 

sådan omständighet bör inte tillmätas betydelse så som det gjorde i det aktuella fallet. 

 

Vid bedömningen om samtyckets giltighet konstaterade hovrätten att målsäganden, 16 år 

gammal, uppnått behörig ålder att samtycka till gärningarna hon utsattes för. Det är oklart vilken 

grund hovrätten har för detta påstående, då det inte finns någon sådan åldersgräns för möjlighet 

att samtycka till brottsliga gärningar. 144  Möjligtvis hade hovrätten den sexuella 

självbestämmanderätten i åtanke, men då åtalet rör endast misshandel, och samtycke enligt 24 

kap. 7 §, kan deras resonemang ifrågasättas. Vidare gavs målsägandens självskadebeteende 

ingen betydelse vid bedömningen av samtyckets giltighet. Här kan man se en skillnad i 

jämförelse med samtyckesbedömningen vid sexualbrott, som förvisso inte är likvärdiga, men 

ändå kan vara av betydelse att uppmärksamma då förhållandena är så pass liknande. I ovan 

analyserade rättsfall har målsägandens självskadebeteende talat i riktningen att denne inte är 

förmögen att lämna ett samtycke som ska ges betydelse för bedömningen.  

 

Det finns anledning att diskutera förvarlighetsbedömningen som hovrätten företog angående 

hänsynen som tillmättes gärningens syfte. Som redogjorts för ovan har förklaringarna gått isär 

avseende vad rekvisitet ”gärningens syfte” ska ta sikte på.145 I utredningen som resulterade i 24 

kap. 7 § BrB framgår att ”för att en med samtycke tillfogad skada, som är så svår att den – 

betraktad för sig – leder till ansvar för normalgraden av misshandel, skall gå fri från ansvar 

krävs att syftet är godtagbart från allmän synpunkt.”146 I det aktuella fallet såg hovrätten till 

gärningsmannens syfte med våldet, vilket hade varit att tillgodose målsägandens önskemål. 

Hovrätten gjorde ingen djupare bedömning av omständigheten att målsägandens önskemål 

grundande sig i hennes självskadebeteende. Det framgår inte huruvida denna bedömning hade 

sett annorlunda ut om åklagaren lyckats styrka att gärningsmannen hade vetskap om att 

målsägandens självskadebeteende var pågående. Hovrättens bedömning av gärningens 

försvarlighet har även uppmärksammats av Wegerstad som konstaterade att ” [s]yftet relateras 

således inte till samhälleliga normer kring godtagbart våld, utan förstås i mera snäv mening 

som individens vilja.”147 Bedömningen av gärningens försvarlighet skiljer sig således från hur 

hovrätten tolkade gärningens syfte i RH 2009:47, där den tilltalades syfte med gärningen var 

                                                 
144 Se Asp m.fl. 2013, s. 229.  
145 Se avsnitt 3.6.2. 
146 SOU 1988:7, s. 122f.  
147 Wegerstad, 2012, s. 253. 



39 

 

att avvärja risken att målsäganden orsakade sig själv livsfara. Enligt hovrätten hade andra 

åtgärder kunnat företas, istället för i själva verket bidra till att aktivt stödja målsägandens 

självskadebeteende.148 Hovrättens bedömning i RH 2009:47 kan även anses ligga i linje med 

uttalandena i förarbetet avseende försvarlighetsbedömningen, som ”tar sikte på att göra en 

lämplig avvägning mellan individens intresse att få bestämma över sin egen person och 

samhällets krav på att etiskt oförsvarbara gärningar inte straffritt ska få äga rum.”149  

 

4.5 Sammanfattning av rättsläget 

I detta avsnitt görs en sammanfattning av de analyserade rättsfallen i syfte att bringa klarhet i 

vilka hänseenden målsägandens sexuella självskadebeteende tillmätts betydelse vid hovrättens 

rättstillämpning. 

 

4.5.1 Självskadebeteende och tvång 

Det går att konstatera att självskadebeteendet i regel inte ges någon betydelse i förhållande till 

bedömningen av samtyckets giltighet vid våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. BrB. Eftersom att 

målsäganden i vissa av domarna hade samtyckt till våldet ansåg rätten att något tvång inte 

förelåg, och några djupare bedömningar av samtyckets giltighet gjordes därmed inte. I de två 

domar där samtycke till gärningarna bortsågs från var det av andra skäl som samtyckets 

ogiltigförklarats, t.ex. att samtycket varit alltför ospecificerat och därmed inte täckte de 

gärningar som den tilltalade utsatte målsäganden för.150 Sammantaget kan man säga att i de fall 

samtycket inte anses vara allt för ospecificerat är det svårt att kunna döma en person för våldtäkt 

genom tvång.  

 

4.5.2 Självskadebeteende och utnyttjande 

Den genomförda rättsfallsanalysen synliggör en oenighet i bedömningarna av vilken betydelse 

självskadebeteendet ska få i förhållande till målsägandens utsatthet. I hotelldomen utgjorde 

målsägandens självskadebeteende, i kombination med andra diagnoser, utnyttjandefallet 

psykisk störning. Tillsammans med målsägandens unga ålder utgjorde omständigheterna 

sammantaget en särskilt utsatt situation. I Stockholmsdomen gjordes en betydlig strängare 

tolkning av vad som konstituerar en särskilt utsatt situation. I den sammantagna bedömningen 

ansågs målsägandens självskadebeteende, dennes låga ålder och omständigheten att hon varit 

                                                 
148 Se avsnitt 3.6.2.  
149 SOU 1988:7, s. 122.  
150 Se Alexandradomen och hotelldomen.  
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bunden under delar av händelseförloppet inte vara skäl nog för att konstituera en särskilt utsatt 

situation. Bedömningen skiljer sig från Alexandradomen, där bundenheten i sig ansågs vara en 

omständighet som försatt målsäganden i en särskilt utsatt situation. I Stockholmsdomen anses 

självskadebeteendet istället vara något som hovrätten ansåg tala i riktning för att något 

utnyttjande inte förelegat, vilket visar på hur viktigt det är med kunskap om hur sexuellt 

självskadebeteende yttrar sig. Sammantaget kan sägas att det ställs relativt höga krav för att 

självskadebeteendet ska utgöra en särskilt utsatt situation. Inte i någon av domarna har 

målsägandens sexuella självskadebeteende i isolation utgjort en särskilt utsatt situation. 

 

4.5.3 Självskadebeteende och samtycke till misshandel 

I domarna tillmättes självskadebeteendet inte någon betydelse vid bedömningen av samtyckets 

giltighet. Dock tycker jag att det finns utrymme att kritisera hovrätternas giltighetsbedömningar 

på andra grunder, exempelvis huruvida målsäganden i Stockholmsdomen hade full insikt om 

de relevanta förhållandena och förmågan att förstå innebörden, relaterat till att samtycket inte 

var specificerat samt med hänsyn till målsägandens unga ålder. Avseende försvarlighets-

bedömningen råder oklarhet kring vilken betydelse som ska tillmätas att syftet med våldet är 

att tillfogas smärta, som ett led i det sexuella självskadebeteendet. I Stockholmsdomen ansågs 

syftet med gärningarna oförsvarliga med hänvisning till självskadebeteendet. Bedömningen av 

försvarligheten av gärningarna i förhållande till självskadebeteendet ligger i linje med 

tolkningen i RH 2009:47, där den tilltalades indirekta stöd av målsägandens självskadebeteende 

ansågs oförsvarligt. Vid bedömningen i Malmödomen ansåg hovrätten att gärningens syfte var 

godtagbart då gärningsmannen uppfyllt målsägandens önskemål om att tillfogas smärta, således 

görs en snävare tolkning av gärningens syfte. Här ska tilläggas att åklagaren inte lyckades styrka 

att den tilltalade haft vetskap om att våldet utgjorde ett led i målsägandens självskadebeteende. 

Om det gått att bevisa att han haft kännedom om sambandet skulle utgången möjligtvis ha varit 

mer i linje med den som företogs i Stockholmsdomen. Försvarlighetsbedömningen får sägas 

vara ämnad att sätta en gräns för vilka handlingar en individ har befogenhet att samtycka till 

och med detta i åtanke bör den samtyckandes vilja inte tillmätas alltför stor betydelse. En 

ståndpunkt i motsatt riktning skulle innebära att försvarlighetsbedömningen bli överflödig. 

 

4.5.4 Självskadebeteende och målsägandens trovärdighet och bevisning 

Hur rätten ser på målsägandens självskadebeteende i bevishänseende skiljer sig mellan 

domarna. I Alexandradomen blev det tydligt hur kunskap om sexuellt självskadebeteende kan 

användas som en förklaringsmodell för målsägandens beteende och därigenom ödelägga 
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föreställningar om hur ett sexualbrottsoffer bör agera. Således påverkade inte målsägandens 

handlande utsagans trovärdighet. Även i Malmödomen hade målsäganden fortsatt att söka 

kontakter i BDSM-syfte, men där fick omständigheten en annan betydelse. Målsäganden ville 

tillfogas våld och smärta som ett led i sitt självskadebeteende, vilket hovrätten ansåg gav stöd 

åt gärningsmannens invändning om att samtycke till gärningarna förelegat.  

 

4.5.5 Självskadebeteende och gärningsmannens uppsåt 

I hotelldomen förelåg täckning avseende de objektiva rekvisiten i 6 kap. 1 § 2 st. BrB, men då 

uppsåt inte kunde styrkas i förhållande till att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt 

situation till följd av hennes psykiska störning, kunde straffansvar inte utmätas. Här blir det 

tydligt att ett betydande ansvar läggs på ungdomen, som förväntas kunna förfoga över sin 

sexuella självbestämmanderätt, i kontrast till obefintliga ansvar motparten har att försäkra sig 

om ungdomens tillstånd.  

 

4.5.6 Självskadebeteende och sexuell självbestämmanderätt 

Det är tydligt att hovrätterna gör olika bedömningar av betydelsen av målsägandens ålder, i 

vissa av målen tillmäts omständigheten mer betydelse än i andra. I vissa av fallen 

uppmärksammas målsägandens ålder endast för att konstatera att denne passerat åldersgränsen 

för erhållande av den sexuella självbestämmanderätten, medan ålder i andra fall ses som en 

omständighet som kan föranleda att målsäganden befinner sig i en särskilt utsatt situation. Av 

domarna går att utläsa att det finns en restriktivitet att tillmäta målsägandens unga ålder 

betydelse i försvårande riktning, t.ex. i hotelldomen där tingsrättens rubricering av brottet som 

grov våldtäkt ändrades av hovrätten till våldtäkt av normalgraden. 
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5 2018 års sexualbrottsreform 
 

I kapitlet redogörs för ändringarna av sexualbrottslagstiftningen som trädde ikraft den 1 juli 

2018. 151  Inledningsvis görs en kortare redogörelse av motiven till ändringarna. Därefter 

kommer en förklaring av våldtäktsbestämmelsens nya brottsbeskrivning, samt några ord om 

ändringarna av kvalifikationsgrunderna avseende grov våldtäkt. Därpå redogörs för det nya 

brottet oaktsam våldtäkt. Avslutningsvis diskuteras huruvida reformen kan komma att leda till 

nya rättsliga förutsättningar för en målsägande med sexuellt självskadebeteende.  

 

5.1 Motiven bakom reformen  

Inom rättsväsendet har samtyckesdebatten pågått en längre tid, med det är först på senare år 

som debatten har fått uppmärksamhet hos allmänheten. 152  Syftet med ändringarna var att 

”tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och 

sexuellt självbestämmande”.153 I förarbeten konstaterades att den dåvarande lagstiftningen inte 

omfattade situationer där offret inte hade utsatts för tvång eller hot och inte heller befunnit sig 

i en särskilt utsatt situation, men likväl inte samtyckt till de sexuella gärningarna. Lagstiftaren 

framhöll även att ändringarna till en samtyckesbaserad brottsbeskrivning skulle ha en normativ 

verkan och sända det tydliga budskapet att sexuella aktiviteter bygger på frivillighet. 

Konstruktionen skulle därmed stämma bättre överens med uppfattningen om sexuellt 

självbestämmande.154 Motivet bakom införandet av oaktsamhetsansvar vid våldtäkt framhölls 

i förarbetet vara att kriminalisera sådana handlingar som redan var straffbara vid uppsåt. Skadan 

som övergreppet orsakat hos brottsoffret kan vara lika stor oberoende av om oaktsamhet eller 

uppsåt till gärningarna föreligger. Kriminaliseringen skulle således bidra till att ge ett 

heltäckande skydd för den sexuella självbestämmanderätten och individers sexuella integritet. 

Lagstiftaren framhöll också vikten av att motverka dessa ”av samhället icke önskvärda 

beteenden”, således sades regleringen även kunna få en normativ verkan.155 

 

                                                 
151 SFS 2018:618. 
152 Tillsättandet av 1998 års sexualbrottskommitté resulterade i SOU 2001:14 vari en utredning avseende ett 

samtyckesbaserat våldtäktsbrott företogs. Därefter gjordes övervägningar om en samtyckesbaserad reglering 

både vid reformarbetet år 2005 och 2013 års ändringar.  
153 Prop. 2017/18:177, s. 1. 
154 Prop. 2017/18:177, s. 22f.  
155 Prop. 2017/18:177, s. 23.  
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5.2 Våldtäkt – bristande frivillighet som gränsdragande rekvisit 

Nedan redogörs för nya lydelsen av våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB. Inledningsvis förklaras det 

nya gränsdragande rekvisitet som numera utgår från frivillighet. Därefter redogörs för de 

situationer där ett lämnat samtycke ska bortses ifrån, och slutligen berörs ändringen av 

kvalifikationsgrunderna för grov våldtäkt. 

 

5.2.1 Bristande frivillighet 

Till skillnad från den äldre lagstiftningen som utgick från tvång som gränsdragande rekvisit 

bygger våldtäktsbrottet numera på bristande frivillighet. Lagrummet föreskriver att den som, 

med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling 

som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt. För att 

avgöra huruvida ett deltagande varit frivilligt eller inte ska särskilt beaktas om frivilligheten 

har manifesterats genom ord eller handling eller på annat sätt. Med på annat sätt avses t.ex. 

genom kroppsspråk eller minspel.156 Det är således inte avgörande att frivilligheten har kommit 

till uttryck för att kunna fastställa icke-frivillighet, men i de fall det gjorts ska det beaktas i 

bedömningen. I förarbetena gav ingen definition av vad som utgör ett frivilligt deltagande utan 

denna bedömning lämnas till rättstillämparen att avgöra. Det är målsägandens uttryck för 

frivillighet, och inte dennes inre inställning, som ska ligga till grund för 

frivillighetsbedömningen. Detta eftersom att en person kan välja att delta i en sexuell handling 

trots att denna innerst helst skulle slippa, och i dessa fall torde ingen kränkning av 

självbestämmanderätten ha förekommit.157  

 

I och med att den med sexuellt självskadebeteende inte sällan har lämnat någon form av 

samtycke till våldet och de sexuella handlingarna, kan den nya brottsbeskrivningen inte detta 

avseende förväntas förbättra ungdomens rättsliga förutsättningar. Möjlighet att i högre grad 

kunna ta hänsyn till målsägandens självskadebeteende kan inte anses föreligga. Om 

bedömningen och gränsdragandet för ett giltigt samtycke kommer att förändras får framtida 

rättstillämpning utvisa. 

 

 

                                                 
156 Prop. 2017/18:177, s. 80.  
157 Prop. 2017/18:177, s. 33.  
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5.2.2 Frivillighetens icke-verkan i tre punkter 

Likt den äldre regleringen innehåller den nya formuleringen av våldtäktsparagrafen situationer 

där en person aldrig kan anses delta frivilligt, varvid ett lämnat samtycke inte ges betydelse. 

Dessa har formulerats i tre punkter. Utnyttjandefallen har lyfts in i paragrafens andra punkt. I 

förarbetena diskuterades huruvida brottsoffer med sexuellt självskadebeteende gavs tillräckligt 

skydd genom de uppräknade fallen. Remissinstansen Fatta ansåg att begreppet psykisk ohälsa 

bör ingå ibland utnyttjandefallen i punkt två, så att bestämmelsen kan omfatta brott mot person 

som utnyttjas på grund av sitt självskadebeteende.158 Regeringen framhöll att de visserligen ser 

allvarligt på dessa fall men att situationen fångas upp av rekvisitet annars med hänsyn till 

omständigheterna, varvid en komplettering av utnyttjandefallen inte ansågs nödvändig.159 Det 

är positivt att problematiken lyftes och att självskadebeteende i förhållande till särskilt utsatt 

situation omnämndes i förarbetena. Av anledningen att utnyttjandefallen endast lyfts in i den 

nya brottsformulering, utan att någon vidgning företagits, kan dock förutsättningarna för den 

sexuellt självskadande individen sägas vara oförändrade.  

 

5.2.3 Grov våldtäkt – åldersrekvisitet återinfördes 

Som nämndes i redogörelsen för den äldre regleringen av kvalifikationsgrunderna för grov 

våldtäkt togs omständigheten offrets låga ålder bort år 2005 till följd av att våldtäkt mot barn 

placerades i en enskild bestämmelse.160 Trots att rättstillämparen även fortsättningsvis gav 

möjlighet att ta hänsyn till offrets låga ålder som en försvårande omständighet visade det sig att 

rättstillämparen varit restriktiv mot att tillmäta offrets låga ålder betydelse i försvårande 

riktning. 161  I och med 2018 års ändringar kom man att återinföra ålder som en 

kvalifikationsgrund som ska beaktas vid avgörandet om gärningsmannen visat särskild 

hänsynslöshet eller råhet. Likt tidigare måste uppsåt i förhållande till åldern föreligga för att 

kvalifikationsgrunden ska få verkan i försvårande riktning.162  

 

I hotelldomen uppmärksammade hovrätten att offrets låga ålder kunde tillmätas betydelse i 

försvårande riktning, men tyckte inte det var skäl nog att döma för grov våldtäkt. Om hovrätten 

idag skulle ha tillmätt målsägandens låga ålder betydelse i försvårande riktning, i och med att 

omständigheten nu uttryckligen föreskrivs i lagtexten, är svårt att uttala sig om. 

                                                 
158 Prop. 2017/18:177, s. 37.  
159 Prop. 2017/18:177, s. 41.  
160 Se avsnitt 3.3. 
161 Prop. 2017/18:117, s. 65.  
162 Jfr Asp, 2018, s. 47.  
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Förhoppningsvis leder införandet av rekvisitet till att rättstillämparen ser allvarligare på de 

våldtäkter som begåtts mot unga som nyligen passerat ålder för sexuell självbestämmanderätt.  

 

5.3 Oaktsam våldtäkt 

I och med reformen av sexualbrottslagstiftningen infördes i 6 kap. 1 a § BrB brottet oaktsam 

våldtäkt. Paragrafen kan omfatta de fall där de objektiva rekvisiten för våldtäkt föreligger, men 

där åklagaren inte lyckats styrka att uppsåt till brottet föreligger. Paragrafen föreskriver att den 

som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den 

andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år. I 

paragrafens andra stycke framgår att ansvar inte kan utdömas om gärningen med hänsyn till 

omständigheterna är minde allvarlig. Oaktsamheten avses enbart i förhållande till icke-

frivilligheten, vilket innebär att uppsåtskravet fortfarande föreligger i förhållande till 

exempelvis en viss kvalificerande sexuell handling. Kriminaliseringen omfattar grov 

oaktsamhet av både medveten och omedveten art. Om en gärningsperson har insikt om risken 

att en person inte deltar frivilligt, föreligger medveten oaktsamhet. Medveten oaktsamhet är 

ofta synonymt med grov oaktsamhet. 163 Vid bedömningen av om en person har varit omedvetet 

oaktsam, och således inte haft insikt om risken till icke-frivilligheten, har rätten att avgöra om 

gärningspersonen bort inse risken. För det första ska gärningspersonen ha kunnat göra något 

för att komma till insikt. Ett sådant företagande är enligt lagstiftaren ”något ganska enkelt, som 

att fråga eller tänka efter.”164 För det andra ska det vara motiverat att gärningsmannen borde ha 

företagit denna handling som skulle kunnat leda till insikt. 165  För att grov omedveten 

oaktsamhet ska föreligga fordras ett tydligt avsteg från förväntad grad av aktsamhet.166  

 

Införandet av brottet oaktsam våldtäkt innebär att området utvidgas för när en persons gärningar 

konstituerar straffansvar, vilket är positivt för alla som kommit att bli offer för våldtäkt. Några 

av ovan analyserade domar har visat på svårigheterna att styrka att uppsåt till icke-frivillighet i 

förhållande till att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. I hotelldomen saknades 

subjektiv täckning för gärningarna och åtalet ogillades därför. Målsäganden och 

gärningsmannen hade inte träffats tidigare och således var gärningsmannen ovetandes i 

förhållande till målsägandens psykiska problematik som utgjorde den särskilt utsatta 

situationen. Om gärningen hade prövats utifrån gällande lagstiftning om oaktsam våldtäkt 

                                                 
163 Prop. 2017/18:177, s. 84.   
164 Prop. 2017/18:177, s. 85.  
165 Prop. 2017/18:177, s. 84ff. 
166 Asp m.fl., 2018, s. 53. 
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skulle gärningsmannen möjligtvis kunnat utdömas straffansvar. Detsamma kan sägas gälla 

Stockholmsdomen.  

 

Omständigheter så som synliga ärr, vetskap om målsägandens unga ålder, att denne tar betalt 

för sexuella handlingar och i samband med handlingarna vill utsättas för våld och smärta, samt 

att en betydande åldersskillnad mellan parterna föreligger bör rimligtvis föranleda ett förhöjt 

ansvar på parten att försäkra sig om att motparten inte befinner sig i ett sådant tillstånd som 

konstituerar en särskilt utsatt situation. Det är dock upp till rättstillämparen att i varje enskilt 

fall avgöra vilka aktsamhetskrav som rimligen bör ställas på den tilltalade.  

 

Kravet på aktsamhet kan få betydande verkan gällande omständigheten att den självskadande 

ungdomen utsätts för allvarliga våldshandlingar. I domarna som analyserats ovan har 

gärningsmannen invänt med att det utövade våldet legat inom ramen för BDSM-utövande, och 

att det därmed inte ha utgjort medel för betvingande eftersom motparten samtyckt. Det är här 

önskvärt att rättstillämparen i dessa fall använder sig av sakkunskapen på området för att avgöra 

om så varit fallet. I likhet med aktsamhetskravet i förhållande till frivilligheten krävs inom 

BDSM att parterna kontinuerligt försäkrar sig om att samtycke till handlingarna föreligger. 

Förhoppningen är att aktsamhetskravet i förhållande till våldsutövning i samband med sex ställs 

högt, i och med allvarligheten av gärningarna om frivillighet inte skulle föreligga.  

 

 

 

  



47 

 

6 Slutsatser 
 

Den sexuellt självskadande personens beteende är komplext, och det krävs kunskap för att förstå 

mekanismerna bakom den självskadande personens handlingar. Det går att konstatera att den 

självskadande individen befinner sig i en utsatt position som lätt kan utnyttjas av andra. Att 

personen har svårt för att freda sin sexualitet resulterar i att denne kan blir utsatt för gärningar 

som hen inte samtyckt till, och således bli offer för brottsliga handlingar.   

 

I studiet av den delvis äldre lagstiftningen gick att konstatera att den sexuellt självskadande 

individen inte uppmärksammats. Möjligheterna till upprättelse enligt 6 kap. 1 § 1 st. BrB kunde 

sägas vara begränsade, då samtycke ansågs negera tvång. Det kunde konstateras att riktlinjer 

för vad som utgjorde ett giltigt samtycke till våldsamma sexuella handlingar var knapphändiga. 

Desto mer utförligare var bedömningen av ett samtyckes giltighet i förhållande till misshandel 

och ansvarsfriande verkan. Det kunde konstateras att det fanns förutsättningar för att i viss mån 

ta hänsyn till beteendet genom 6 kap. 1 § 2 st. BrB, där utnyttjandefallen var reglerade. 

 

Rättstillämparens förståelse för den självskadande personens utsatta situation och ibland 

motsägelsefulla handlande kan sägas vara skiftande. Rättsfallsanalysen har visat på att 

omständigheterna förknippade med självskadebeteendet tillmäts olika betydelse. 

Rättstillämparen har delvis goda möjligheter att ta den självskadande personens utsatthet i 

beaktande vid bedömningen, men detta förutsätter att rätten har kunskap om beteendet. Samma 

kunskapsbehov gäller självfallet för åklagaren, så att denne ska kunna åtala för de brottsliga 

gärningarna. För att den självskadande personen ska kunna få upprättelse i de fall brottsliga 

handlingar företagits mot denne är kunskap om beteendet av största vikt.  

 

Den ändring som kan sägas få störst rättslig betydelse avseende möjligheten att utdöma 

straffansvar är införandet av oaktsam våldtäkt. Gärningsmannen kan genom brottet oaktsam 

våldtäkt utdömas straffansvar om det kan konstateras att han varit grovt oaktsam i förhållande 

till offrets icke-frivillighet. Införandet av brottet är en positiv utveckling av 

sexualbrottslagstiftningens omfång generellt, och kan väntas få verkan även för det brottsoffer 

som har ett sexuellt självskadebeteende.  
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