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Sammanfattning 
Barnvåldtäktsbrottet är idag utformat så att den som har samlag med ett barn under 15 år har 

gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn. Det finns inget krav på att våld ska ha förelegat och 

även om barnet själv tagit initiativet till samlag ska det inte ha någon betydelse för 

bedömningen eftersom barn inte har förmågan att samtycka till sexuella handlingar. Om 

brottet är att bedöma som mindre allvarligt kan handlingen istället rubriceras som sexuellt 

utnyttjande av barn. Detta kan komma att ske bland annat om barnet är nära 15 år, det vill 

säga åldern för sexuellt självbestämmande och om fullständig frivillighet och ömsesidighet 

förelegat mellan barnet och gärningsmannen. I gränsdragningen mellan dessa två 

rubriceringar ges barnets vilja rättslig betydelse. Syftet med den här uppsatsen är att utifrån ett 

barn- och genusperspektiv undersöka huruvida föreställningar om barn, kvinnligt och manligt 

kommit att påverka såväl nuvarande sexualbrottslagstiftning som rättens bedömningar där 

denna gränsdragning aktualiserats. För att kunna genomföra syftet har jag först redogjort för 

gällande rätt för att sedan analysera rättsfall från både Högsta domstolen samt några 

underrätter i Sverige. Genom att analysera både lagstiftning och rättstillämpning har jag dragit 

slutsatsen att det finns tendenser att betrakta barn över 13 år som om de vore vuxna. När 

domstolarna ger barnets samtycke betydelse skapas situationer där barnets agerande och 

reaktioner kommer i fokus. Hur flickan agerat under den aktuella handlingen och vilken 

relation parterna haft påverkar utfallet i domen. 
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1  Inledning 
 
1.1 Introduktion 
År 2005 infördes brotten våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn. Tidigare krävdes 

det enligt lagtexten att våld eller tvång förelegat för att döma för våldtäkt, alltså samma 

princip som gäller för vuxna offer. Anledningen till lagändringen var att lagstiftaren 

uppmärksammat att det ofta inte krävdes något som helst tvång för att genomföra sexuella 

handlingar med (mot) barn. I förarbetena till lagändringen påpekades också att det är 

främmande att diskutera begrepp som frivillighet och samtycke när det gäller barn. 

Våldtäktsbrottet mot vuxna i BrB 6:1 bygger på människans förmåga att uttrycka sin fria 

vilja. Barn har en begränsad förmåga att inse och värna om sin sexuella integritet och därmed 

också kunna uttrycka sin fria vilja i detta avseende.1 Detta tog lagstiftaren som utgångspunkt 

när de nya brotten konstruerades. Lagtexten är utformad så att det är först när barnet fyllt 15 

år som den sexuella bestämmanderätten får betydelse. Det skapades i barnvåldtäktsbrottet ett 

absolut förbud att genomföra samlag eller med samlag jämförbara sexuella handlingar mot 

den som är under 15 år. Trots det finns det i lagstiftningen en reglering där ett barns 

frivillighet tillmäts betydelse, nämligen i brottskonstruktionen och tillämpningen av sexuellt 

utnyttjande av barn. Ett brott som har samma brottsrekvisit men som aktualiseras när det kan 

visas att den sexuella handlingen företogs under förmildrande former. Den mildare 

rubriceringen kan komma att bli gällande enligt förarbetena om barnet är nära 15 års ålder och 

samlaget skett under fullständig frivillighet och ömsesidighet. År 2006 kom de första två 

domarna från Högsta domstolen (HD) som beskrev hur gränsdragningen mellan brotten skulle 

ske.2 I båda fallen dömdes gärningsmannen för sexuellt utnyttjande av barn trots att flickan i 

första fallet bara var 13 år och befanns vara i viss beroendeställning till gärningsmannen och 

flickan i andra fallet varit berusad och förmåtts ha samlag med sin mors före detta pojkvän. I 

en utredning som gjordes 2010 om lagens tillämpning konstateras att dessa två domar har 

styrt underrättspraxis och fått som konsekvens att det idag är svårt att få en fällande dom för 

våldtäkt mot barn i de fall målsägande uppnått 13 års ålder och tvång inte förekommit.3 

 

År 2012 stod en 20-årig man åtalad i Ångermanlands tingsrätt för att ha haft samlag med en 

11-årig flicka.4 Parterna framhävde att samlaget varit ömsesidigt och frivilligt. Domstolen 

                                                
1 Prop. 2004/05:45, s. 67. 
2 NJA 2006 s. 79 I och II. 
3 SOU 2010:71, s. 178. 
4 Ångermanlands tingsrätt mål nr. B 1793-12. 
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dömde mannen för sexuellt utnyttjande av barn, trots att HD tidigare slagit fast att om barnet 

inte är äldre än 12 år utgör det ett hinder för att döma enligt den mildare rubriceringen.5 

Motiveringen till att 20-åringen inte dömdes för våldtäkt mot barn var att flickan bedömdes ha 

uppnått en större mognad än de flesta 12-åringar samt att gärningsmannens mognad verkade 

vara lägre än normalt. Dessutom framhävs i domen att gärningsmannen trodde flickan var 13 

år. Istället för att se till den 15-årsgräns som är lagstiftad gör tingsrätten i detta fall en 

jämförelse med HD:s 13-årsnorm och därmed förhåller sig tingsrätten inte längre till 

lagstiftningen.6 Ständigt kommer det nya domstolsavgöranden liknande den ovan. Det verkar 

finnas en stark motvilja att döma för våldtäkt mot barn, trots lagens utformning. I den här 

uppsatsen ställer jag mig frågan vad denna motvilja beror på. Syftet i arbetet är att undersöka 

huruvida föreställningar om barn samt manlig och kvinnlig sexualitet har kommit att påverka 

lagstiftningen och rättstillämpningen i stort. 

 

1.2 Arbetets angreppssätt och teoretiska utgångspunkter 
I mitt arbete med att redogöra för brottet våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn 

har jag använt ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt. Detta har jag gjort genom att kritiskt 

granska lagstiftningen och domstolspraxis utifrån ett genus- och barnperspektiv.     

 

1.2.1 Socialkonstruktion 
Socialkonstruktionismen åsyftar till att världens subjekt och objekt är socialt konstruerade. Ett 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt är enligt Vivien Burr att författaren utgår från ett eller 

flera av följande fyra grundläggande antaganden.7 I denna uppsats kommer dessa antaganden 

att ligga till grund för mitt kritiska genus- och barnperspektiv på lagstiftningen och 

rättstillämpningen av våldtäktsbrottet mot barn.8 

 

Det första av dessa antaganden är att socialkonstruktionismen förespråkar ett kritiskt 

förhållningssätt till vad vi anser är självklar kunskap och hur vi ser på verkligheten. 

”Kunskap” är inte objektiv, opartisk observation av världen och hur vi väljer att kategorisera 

världen behöver inte nödvändigtvis ha grund i riktiga uppdelningar. Burr tar som exempel 

kategorierna man och kvinna som länge setts som de enda befogade grupperingarna av 

                                                
5 NJA 2006 s. 510, NJA 2012 s. 564. 
6 Hovrätten kom att ompröva denna dom i december 2012 och dömde mannen till våldtäkt mot barn med 

hänvisning till att flickan var för ung för att kunna ta ställning till sexuella handlingar. 
7 Burr, 2003, s. 2. 
8 Se Burman, 2007, s. 31. 
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människan, medan vi idag mer och mer ifrågasätter dessa ”naturliga” kön som påtvingade 

normativa konstruktioner.9  

 

Det andra antagandet är att vår förståelse av världen är historiskt och kulturellt betingat. Hur 

vi uppfattar och kategoriserar världen beror på var vi levt och när vi levt. Som exempel på 

detta kan vi se till fenomenet barndom. Hur vi har betraktat barn och vad barn förväntas göra 

och klara av har förändrats mycket genom historien.10 Hur föräldrar ska uppfostra sina barn 

har också genomgått genomgripande förändringar, som till exempel förbudet mot att aga sina 

barn som infördes 1979.11 För att förstå rätten blir det därmed viktigt att undersöka den 

historiska och kulturella kontexten. 

 

Det tredje antagandet är att kunskap skapas och vidmakthålls av sociala processer.12 Kunskap 

skapas i det dagliga mötet mellan olika personer, till exempel i domstolen. Rättslig kunskap 

konstrueras också till exempel mellan domare och rättsvetare och ofta är det konkurrens om 

vem som får konstruera vad vi kallar sanning.13 Vi kan också se att det i domstolen pågår en 

ständig kamp mellan parterna om vems sanning som är den korrekta. Det är inte 

nödvändigtvis så att den som går fri från ansvar är oskyldig men genom att fria en person 

skapas ”sanningen” om personens oskuld. 

 

Det fjärde och sista antagandet är att kunskap och social handling hör ihop. Varje 

konstruktion på världen för med sig olika sociala konsekvenser.14 Som exempel kan vi ta 

synen på den som begått brott. Betraktas kriminella som obotligt onda är det troligt att de bara 

skulle låsas in, men tror man att kriminella kan bättra sig så får de utöver fängelsestraffet även 

vård så de åter kan bli välanpassade samhällsmedborgare. Befintliga konstruktioner blir 

uttryck för maktrelationer eftersom de styr över vad som är tillåtet för människor att göra, och 

vad som inte är det.15  

 

Socialkonstruktionism innebär alltså en syn på rätten som socialt och historiskt konstruerad. 

Vår syn på vad som är tillåtet härstammar inte från universella sanningar utan det konstrueras 

                                                
9 Burr, 2003, s. 2 f. 
10 A.a. s. 3 f. 
11 Prop. 1978/79:67. 
12 Burr, 2003, s. 4 f. 
13 Burman, 2007, s. 32. 
14 Burr, 2003, s. 5. 
15 A.a. s. 5. 
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och upprätthålls varje dag i mötet mellan människor. Rätten är alltså en del i den sociala 

konstruktionen av sanningar och beroende på hur sanning konstrueras så får det sociala 

konsekvenser för oss människor. 

 

1.2.2 Genusperspektiv 
Hör ett genusperspektiv till ett arbete om sexuella övergrepp på barn? År 1984 blev 

våldtäktsbrottet könsneutralt men fortfarande idag är sexualbrotten tydligt kopplade till kön, 

inte minst med tanke på att en överlägsen majoritet av de som blir anmälda för våldtäkt är 

män.16 De barn som behandlas i uppsatsen närmar sig åldern för sexuellt självbestämmande 

och därmed också en lagstiftning som räknar dem som vuxna. De har också nått en ålder där 

domstolen börjar diskutera deras vilja och beteende i samband med den sexuella handlingen. 

Domstolens slutsatser utifrån dessa omständigheter avgör vilket brott domstolen dömer för. 

På grund av detta anser jag det vara högst motiverat med ett genusperspektiv. 

 

1.2.2.1 Kön eller genus? 
Under sena 1800-talet fram till omkring mitten av 1900-talet grundades argument om 

människans beteenden på naturen och biologin. Dåtidens forskare menade att kvinnor och 

män var motsatser som kompletterade varandra. Skillnader könen emellan, även sådana vi 

idag hänvisar till genus, sågs som biologiskt förutbestämda och härstammade från individens 

kropp.17 Under 1960-talet introducerades begreppet genus som en distinktion från begreppet 

kön, där genus står för det socialt och kulturellt konstruerade och kön som det biologiska och 

fysiska.18 Denna relativt oproblematiska syn på kön har kritiserats av forskaren Judith Butler 

som menar att både genus och kön är kulturella konstruktioner, där kön är underordnat genus, 

och att det är omöjligt att skilja kön från genus.19 Jag kommer i denna uppsats att använda 

mig av den traditionella indelningen där kön står för det biologiska och genus som det 

konstruerade könet. Genom att använda mig av dessa begrepp vill jag markera att jag anser att 

de egenskaper vi lägger på flickan eller kvinnan, såsom passivitet, sårbarhet och underkastelse 

inte är medfödda utan socialt konstruerade. 

 

                                                
16 Andersson, 2004, s. 21 f. Se också stycket om avgränsningen. 
17 Richardson, 2008, s. 4. 
18 Andersson, 2004, s. 23. 
19 Butler, 2007, s. 11 ff. Se också Andersson 2004, s. 24 f. 
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1.2.2.2 Maktstrukturer och våldtäkt som maktutövande 
Yvonne Hirdmans teori om genussystemet, även kallad könsmaktordningen, bygger på två 

principer: könens isärhållande och manlig överordning.20 Genom att betrakta män och kvinnor 

som olika kategorier och hålla dem isär skapas en könssegregering. Isärhållandet återfinns 

bland annat i arbetsfördelningen mellan könen och i föreställningar om manligt och 

kvinnligt. 21  Till detta kommer också en hierarkisering där det manliga är norm och 

överordnat. Manliga sysslor värderas högre än kvinnliga, män har högre löner och är 

överrepresenterade i olika maktsfärer.22 Historikern Karin Hassan Jansson menar att denna 

isärhållandets princip även kan ses i våldtäktsbrottets konstruktion. Från 1600-talet fram till 

1984 var brottet könsmässigt rollfördelat där mannen, subjektet, var den som våldtog och 

kvinnan, objektet, blev våldtagen.23  

 

Enligt genusteoretiska analyser ses sexuella övergrepp inte som något enbart sexuellt, utan är 

främst ett uttryck för makt och en patriarkal struktur. Sexuella övergrepp är inte isolerade 

fenomen som begås av sjuka och avvikande människor oberoende av samhället. Istället måste 

det ses i relation till den könsmaktstruktur som existerar på kulturella och sociala plan i 

samhället.24 Catharine MacKinnon har granskat förhållandet mellan genus, sexualitet och 

makt. Sexualitet, menar MacKinnon är dynamiken av kontroll genom vilken manlig dominans 

erotiseras och därigenom definierar man och kvinna, könsidentitet och sexuell njutning. 

Manligt våld och tvång är romantiserat och har blivit en naturlig del i sexualiteten.25 Mäns 

överordning och kvinnors underordning skapar alltså en sexualitet som erotiserar, konstruerar 

och vidmakthåller könsmaktordningen.26 

 

1.2.2.3 Sociala föreställningar om manligt, kvinnligt och sexualitet 
Vi människor tolkar varje dag en massa intryck. I samspelet med andra människor speglar vi 

oss själva i varandra och drar mängder med slutsatser om andra människor. Vi förväntar oss 

att olika människor ska agera utifrån de sociala föreställningar som finns om den ”typen” av 

människa, och när de inte gör det skapar det förvirring och vi känner oss inte övertygade i det 

personen förmedlar. Genus är en sådan identitet som formas i interaktion med andra 

                                                
20 Hirdman, 1988. 
21 Mer om sociala föreställningar finns nedan under avsnitt 1.2.2.3. 
22 2005/06:RS3, s. 224; Hirdman 2001, s. 62 ff. 
23 Hassan Jansson 2002 s. 20. 
24 Bergenheim 2005, s. 19. 
25 MacKinnon, 1989, s. 137. 
26 A.a. s. 130. 
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människor och gestaltas utifrån föreställningar om manligt och kvinnligt. Maskulinitet och 

femininitet är sociala konstruktioner, och vad som räknas som manligt och kvinnligt 

innefattar mängder av förväntningar på hur de olika könen ska agera, vad som är ”normalt”.27 

Dessa föreställningar bestämmer inte bara förhållandet mellan könen, utan också hur den 

sociala strukturen är formad. Föreställningar, som att mannen är kreativ och skapande och 

kvinnan är omvårdande, skapar bland annat ”förutbestämda” yrken och sysslor för män och 

kvinnor. Vi återfinner ofta män i ledande positioner och som chefer medan kvinnor 

fortfarande ses som huvudansvariga för hem och barn.28 Förväntningarna på hur en kvinna 

ska agera har även inverkan på rätten, eftersom den kvinna som inte passar in i schablonen 

kan ha svårare att bli trodd, och kanske inte betraktas som skyddsvärd.29 Exempelvis ansågs 

det länge vara mindre kränkande för en prostituerad kvinna att bli våldtagen än för andra 

kvinnor.30  

 

Föreställningar om genus och sexualitet har varierat genom historien, en del av dessa 

föreställningar redogörs för nedan under kapitel två. Generellt kan dock påpekas att det finns 

en lång tradition av att framställa män och kvinnors sexualitet som varandras motsatser; den 

aktive, vitale och starka sexualiteten hos mannen samt den passiva och undergivna 

sexualiteten hos en kvinna.31 Detta kan vi koppla till Hirdmans teori om genussystemet; 

könens isärhållande och den manliga överordningen. Även MacKinnons teorier om sexualitet 

och makt kan ses som en avspegling av denna syn. Hon skriver att mannens sexualitet 

betraktas som konstant och pådrivande och att användandet av ett visst tvång inte ses som en 

som våldtäkt, utan som normal erotiserad sexualitet. MacKinnon menar alltså att dominans 

och underkastelse i ett samlag ses som vanligt sex, inte som våldtäkt; ”Under law, rape is a 

crime that is not regarded as a crime when it looks like sex.”32 Eftersom jag skriver om 

våldtäkt mot barn är det också extra intressant att ta del av den forskning Stina Jeffner har 

gjort.33 Hon har i sin doktorsavhandling gjort en analys av ungdomars syn på våldtäkt. Hon 

finner att det mellan våldtäkt, som definieras som allt som sker efter ett nej, och ”bra sex”, 

existerar ett förhandlingsutrymme eller vad jag väljer att kalla förmildrande omständigheter. 

                                                
27 Bergenheim, 2005, s. 20 f. 
28 Se Lander, 2003, s. 33. 
29 Sutorius, 2014, s. 26. 
30 Se avsnitt 2.2.3. Se även RH 1991:35 där en prostituerad kvinna inte ansetts blivit allvarligt kränkt av en 

våldtäkt. 
31 Andersson, 2004, s. 29. 
32 MacKinnon, 1989, s. 172. Översatt till svenska: “Enligt lag är våldtäkt ett brott som inte betraktas som ett brott 

när det ser ut som sex.” 
33 Jeffner, 1998. 
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Sådana omständigheter kan vara att tjejen inte sagt nej på rätt sätt. Hon sa nej för sent, eller 

nej till själva samlaget men ja till andra handlingar, eller kanske sa hon nej men gick inte 

därifrån.34 Att offret varit kär i gärningsmannen och fortsatte vara det även efter våldtäkten är 

en annan omständighet.35 Alkoholberusning, både från tjejen och killens sida kunde räknas 

som förmildrande, samt om tjejen har ett dåligt rykte om sig eller flörtat med killen och 

därmed ”får skylla sig själv”.36 Även hur tjejen reagerar efter våldtäkten kan komma att spela 

in på om händelsen betraktas som en våldtäkt eller inte.37 Som Jeffner även skriver så lever 

dessa ungdomar inte i ett vakuum utan de föreställningar de ger uttryck för visar på 

förekommande värderingar, normer och erfarenheter som hon väljer att rubricera som 

kultur.38 

 

1.2.3 Barnperspektiv 
Vår syn på barnet är socialt och kulturellt betingat och är i ständig förändring. I början av 

1900-talet ansågs till exempel konfirmationen vid 14-15 års ålder vara ett kliv in i 

vuxenvärlden.39 Idag räknas varje människa under 18 år som barn enligt Barnkonventionen 

och 18 år är även den ålder då vi i Sverige blir myndiga. Idén om att barn ska ha inflytande 

över beslut som berör dem är relativt ny.40 Under en lång tid har barnet ansetts vara en 

angelägenhet för familjen och framför allt fäderna. Således inte primärt en angelägenhet för 

samhället. Detta har medfört att lagstiftningen fram till 1900-talet inte haft någon direkt 

inflytande över barnet.41 Under 1900-talet kom barnrätten att utvecklas, framför allt genom en 

mängd familjerättsliga reformer såsom barnets rätt att komma till tals i familjerättsprocesser.42 

Idag präglas barnrätten av tanken om barnets bästa. Det begreppet har funnits i Sverige i nära 

100 år men har använts mer systematiskt sedan ratificerandet av FN:s barnkonvention 1990.43 

 

I litteratur kan man urskilja två synsätt på barnets kompetens och vad som är barnets bästa. 

Enligt det ena sättet, som civilrättsprofessor Anna Singer har valt att kalla för 

kompetensorienterat, ser man till barnets förmåga att själv uttrycka sin vilja. Här finns 

                                                
34 Jeffner, 1998, s. 269. 
35 A.a. s. 194. 
36 A.a. s. 194 ff. och 200 ff. 
37 A.a. s. 219. 
38 A.a. s. 37. 
39 Socialstyrelsen, 2013, s. 11. 
40 Dahlstrand, 2004, s. 30. 
41 Schiratzki, 2010, s. 11. 
42 Se Dahlstrand, 2004, s. 32–37. 
43 A.a. s. 37. 
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synsättet att barnet har förmågan att, liksom vuxna, bestämma över sina egna angelägenheter 

och ta väl underbyggda beslut. Detta behöver dock inte betyda att barnet bör ha fullständig 

frihet att bestämma själv. Den andra teorin är behovsorienterad och innebär att barnets behov 

måste skyddas och tillvaratas av vuxna. Barn ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och 

önskningar men det är upp till den vuxne att bedöma vad som är relevant och möjligt. Ett barn 

kan och ska inte ta egna beslut i viktiga frågor om barnets angelägenheter. Båda synsätten 

visar på att barnet är en självständig individ, men det behovsorienterade synsättet lägger störst 

vikt vid barnets skyddsbehov.44 I den svenska lagstiftningen kan man urskilja båda synsätten, 

men mycket fokus ligger på den behovsorienterade teorin vilket framgår av de reformer som 

skett för att anpassa svensk lag efter FN:s barnkonvention. 45  I den nuvarande 

sexuallagstiftningen visar sig det behovsorienterade synsättet bland annat i gränsdragningen 

för samtycke vid 15 års ålder men även i förarbetena till lagen där man framhäver att barn 

under 15 år är i behov av ett absolut skydd mot sexuella handlingar.46  

 

Forskaren Helena Sutorius menar att rättsprocessen är gjord för vuxna personer. Om en 

rättstillämpning använder vuxnas perspektiv och erfarenheter vid bevisvärdering istället för 

specifika kunskaper om barn finns risken att barnet blir mer eller mindre rättslöst. Hon tar 

som exempel förväntningar som att ett barn borde ha ropat på hjälp när denne blivit utsatt för 

sexuella övergrepp. Vidare menar hon att det råder stora brister i rättens kunskaper om barn, 

även om 2005 års sexualbrottslag är ett steg i rätt riktning.47 I mitt arbete kommer jag skriva 

om barn som är mellan 13 och 14 år, det vill säga i lägre tonåren. Diesen och Diesen48 hävdar 

att tonåringar inte behandlas som barn vare sig när de är offer eller förövare. När det gäller 

påföljder för brott tar man dock stor hänsyn till barnets låga ålder, men för unga som 

våldtäktsoffer finns det inte någon stegvis upptrappning eller extra hänsyn. Har offret vid 

sexuella övergrepp, med undantag av incestfall,49 fyllt 15 år betraktas han eller hon som 

vuxen, trots att man enligt barnkonventionen är barn fram till 18 års ålder. De konstaterar att 

”[d]et ställs alltså samma krav på en 15-åring som på en vuxen när det gäller att försvara sin 

sexuella integritet mot övergrepp.”50 Sutorius skriver att när ett sexualbrottsoffer är 13-14 år 

handlar det ofta om situationer där barnet blivit utnyttjat av en äldre pojkvän eller bekant. Här 

                                                
44 Singer, 2000, s. 83; Hollander, 1998, s. 1 f. 
45 Hollander, 1998, s. 2. Se också prop. 1994/95:224. 
46 Prop. 2004/05:45 s. 21. 
47 Sutorius, 2014, s. 149 f. 
48 Diesen, Diesen, 2013. 
49 BrB 6:6. 
50 Diesen, Diesen, 2013, s. 120. 
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menar Sutorius att gränsdragningen mellan om offret ska betraktas som barn eller vuxen är en 

fråga om attityd.51 Domstolarna anser ofta att det är sexuellt utnyttjande av barn, BrB 6:5, om 

de bedömer att ”frivillighet” och ”ömsesidighet” förelegat, vilket innebär att de då gett 

barnets samtycke rättslig relevans. Barnet som inte har uppnått 15 år jämställs därmed i viss 

mån med barn som uppnått 15 års ålder. 

 

I min uppsats utgår jag från att barn upp till 15 år ska betraktas just som barn. Jag kommer 

främst att fokusera på det behovsorienterade synsättet då jag anser, liksom 2005 års 

sexualbrottslag, att barn under 15 år är i behov av ett absolut skydd mot sexuella övergrepp. 

Jag förnekar dock inte att gränsdragningarna då barnet närmar sig 15 år är svåra. Det finns ett 

berättigande i att kunna få ta hänsyn till de omständigheter som finns i varje unik situation 

som blir föremål för rättslig prövning. Ett samtycke från ett barn som närmar sig 15 års ålder, 

som är den lagstadgade åldern för det sexuella medbestämmandet, bör kunna ges rättslig 

relevans och utifrån övriga omständigheter som till exempel kärleksfull relation, ömsesidighet 

och respekt kunna leda till den mildare brottsrubriceringen sexuellt utnyttjande. Det är viktigt 

att påpeka att prövning ska ske utifrån de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall. 

Prövningen ska inte ske utifrån stereotypa föreställningar om barn och manlig och kvinnlig 

sexualitet utan hänsyn ska endast tas utifrån de omständigheter som anses visade i målet. En 

viktig fråga för domstolen att besvara är till exempel om barnet visar åldersrelevant sexuell 

mognad. Ungdomar utvecklas olika fort i detta avseende. I förarbetena till lagen finns en 

diskussion om barnets förmåga att uttrycka och få uttrycka egen vilja. Denna diskussion visar 

på den svåra gränsdragningen och konflikten mellan det behovsorienterade synsättet och det 

kompetensorienterade synsättet. I likhet med förarbetsuttalanden bör de olika synsätten vara 

avhängiga offrets ålder, mognad och övriga relevanta omständigheter men gränsen enligt min 

mening bör vara i de fall offret närmar sig 15 år. Att tala om en kärleksrelation som bygger på 

fullständig frivillighet, ömsesidighet och respekt för varandra är en absurd tanke i de fall 

offret är långt ifrån att fylla 15 år, i synnerhet om förövaren är betydligt mycket äldre. Ett 

absolut skydd mot sexuella övergrepp för offer i tidiga åldrar är det enda rimliga. För denna 

ålderskategori ansluter jag mig således till det behovsorienterade synsättet. 

 

                                                
51 Sutorius, 2014, s. 156. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet med min uppsats är att undersöka huruvida föreställningar om barn, manlig och 

kvinnlig sexualitet har kommit att påverka lagstiftningen och rättstillämpningen i stort. 

Genom att kritiskt granska mitt valda material utifrån ett barn och genusperspektiv tror jag 

mig kunna förklara varför lagstiftning och tillämpningen av arbetes valda rättsområde ser ut 

som den gör. Jag har ställt upp följande frågeställningar: 

- Hur ser den gällande rätten ut för de aktuella brotten? 

- Vilka föreställningar om barn, manlig och kvinnlig sexualitet kan ha påverkat 

utformningen av gällande lagstiftning? 

- Vilka föreställningar om barn, manlig och kvinnlig sexualitet ger domarna uttryck för? 

 

1.4 Avgränsningar 
Sexualiserat våld eller tvång sker nästan uteslutande av män mot kvinnor och barn. Av 

anmälda våldtäkter år 2008 mot barn mellan 12-14 år var 99 % av förövarna män, och 96 % 

av offren var flickor.52 Jag anser det därmed vara motiverat att endast analysera rättsfall där 

målsäganden är en flicka och gärningsmannen är en man. Därtill kommer jag endast att 

undersöka fall där målsäganden uppnått åldern 13 år, då HD fastslagit att om målsäganden 

inte är äldre än 12 år anses det utgöra hinder för att döma för sexuellt utnyttjande av barn 

istället för våldtäkt mot barn.53 Jag har valt att inte använda mig av fall där gärningsmannen är 

en familjemedlem, vårdnadshavare, styvförälder, fosterförälder eller på annat sätt har barnet 

under sin fostran eftersom dessa situationer aktualiserar andra frågeställningar än de jag ställt 

upp för mitt syfte. Dessa avgränsningar har varit utgångspunkten när jag valt och valt bort de 

rättsfall jag diskuterar i arbetet. 

 

1.5 Metod och material 
De flesta rättsvetenskapliga arbeten tillämpar den rättsvetenskapliga metoden. Metoden 

inbegriper såväl rättskälleläran som kunskaper från andra områden och är vidare än den 

traditionella rättsdogmatiska metoden. Rättskälleläran bestämmer vilka rättskällor som ska 

användas vid fastställande av gällande rätt.54 De traditionella rättskällorna i rättskälleläran är 

begränsade till lag, förarbeten, prejudicerande högsta instansavgöranden, doktrin och 

                                                
52 BRÅ 2011:6 s. 13. 
53 NJA 2006 s. 510; NJA 2012 s. 564. 
54 Sandgren, 2007, s. 36 ff. 
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myndighetspraxis.55 Jag kommer att beskriva gällande rätt genom att presentera lagtext, 

förarbeten och prejudicerande HD domar. Så långt tillämpar jag strikt den rättsvetenskapliga 

metoden. Huvudsyftet med mitt arbete är dock inte bara att fastställa gällande rätt utan jag är 

främst intresserad över att se varför gällande rätt ser ut som den gör. Därigenom legitimerar 

jag min användning av såväl underrättspraxis som övrigt material utanför rättskälleläran. I 

mitt val av syfte och vid valet av material avviker jag således från den rättsvetenskapliga 

metoden i en strikt bemärkelse. 

 

1.5.1 Rättsfallsurval 
För urvalet av domar har följande kriterier ställts upp: 

- Målsäganden i målet är en flicka på 13 eller 14 år. 

- Gärningsmannen är inte en familjemedlem, styvförälder, familjehemsförälder eller på 

annat sätt står för barnets fostran. 

- Gärningsmannen är en man. 

- Domstolen för en diskussion kring gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och 

sexuellt utnyttjande av barn. 

 

1.5.1.1 Domar från högsta domstolen 
För att finna HD-praxis har jag använt mig av Nordstedts rättsdatabas Zeteos sökfunktion. 

Sökordet som använts var ”våldtäkt mot barn”, mellan datumen 2005-01-01 och 2014-09-23. 

Denna sökning gav 11 rättsfall, varav totalt fyra 56  var passade för mitt syfte utifrån 

ovanstående kriterier. 

 

1.5.1.2 Underrättsdomar 
Utgångspunkten var från början att vända mig till de olika hovrätterna för att få hjälp med att 

hitta lämpliga rättsfall, men fann att de saknade urvalsmetoder för att finna specifika domar 

utan att ha tillgång till målnummer. De underrättsdomar som jag analyserar i detta arbete har 

jag istället funnit genom sökfunktionen i Nordstedts rättsdatabas Zeteo. Sökordet jag använde 

var ”våldtäkt mot barn”, mellan datumen 2005-01-01 och 2014-09-23. Denna sökning gav 

totalt 282 träffar. Därtill har min handledare sänt mig två domar hon har funnit passa mitt 

syfte. Av samtliga domar sållade jag bort de som inte stämde överens med ovanstående 

kriterier varefter 117 domar kvarstod. Av dessa har jag slutligen valt ut nio domar som delats 

                                                
55 Dahlstrand, 2004, s. 146. 
56 NJA 2006 s. 79 har två rättsfall, I och II. Jag räknar dem därför som två olika. 
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in efter fyra olika teman som jag urskilt från HD:s praxis. Temana är: kärleksrelation, våld 

och passivitet, flickans ålder och mognad samt flickans beteende och reaktion. Jag väljer 

dessa teman eftersom de förekommer ofta eller haft stor inverkan på utfallet i målet. Jag är 

fullt medveten om att jag inte kan dra långtgående slutsatser eller visa på några för alla 

domstolar gemensamma föreställningar, därtill är mina domar alltför få till antalet och 

dessutom strategiskt utvalda. Min ambition är dock att de valda domarna kan visa på 

befintliga mönster och föreställningar.   

 

1.6 Disposition 
Uppsatsen består av fyra kapitel med tillhörande underrubriker. Den inledande delen, kapitel 

ett redogör för uppsatsens grund.  

 

Kapitel två redogör för den historiska framväxten av ett särskilt våldtäktsbrott, våldtäkt mot 

barn i de fall offret är under 15 år. Denna historiska tillbakablick kommer, då brottet våldtäkt 

mot barn har en relativt kort historia även innefatta våldtäkt mot vuxen, det vill säga offren är 

flickor57 äldre än 15 år. För att få en djupare förståelse över hur våldtäktsbrottet utvecklats, 

samt hur flickan och sexualiteten betraktats genom tiderna har jag låtit detta inslag vara 

relativt omfattande. I kapitel två redogör jag även för nuvarande lagstiftning beträffande 

brottet våldtäkt mot barn och gränsdragningen till sexuellt utnyttjande av barn. Detta gör jag 

utifrån lagtext och förarbetsutlåtanden med lagstiftarens intentioner. I detta kapitel kommer 

jag även att redogöra för den lagtext, BrB 6:14, som under vissa förutsättningar kan ge 

ansvarsfrihet. De delar i detta kapitel som sålunda beskriver en del av gällande rätt kommer 

att kommenteras och diskuteras utifrån mina valda perspektiv, det vill säga barn- och 

genusperspektivet. 

 

I kapitel tre redogör jag för rättstillämpningen inkluderande HD:s prejudicerande rättsfall 

NJA 2006 s. 79 I och II, NJA 2006 s. 510 och NJA 2007 s. 201 samt mina utvalda 

underrättsdomar. Jag har valt att lägga in egna kommentarer under respektive rättsfall. Detta 

som underlag för kapitel fyra där jag sammanfattar analysen av rättstillämpningen och för en 

avslutande diskussion.  

 

                                                
57 Jag har valt att bara undersöka rättsfall där offret varit en flicka, se avgränsningen. 
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2 Framväxten av ett särskilt barnvåldtäktsbrott 
 
2.1 Inledning 
Här redogör jag för nuvarande lagstiftning vad avser våldtäkt mot barn och det mindre 

allvarliga barnvåldtäktsbrottet som har en egen brottsrubricering, sexuellt utnyttjande av barn. 

All lagstiftningen speglar aktuella värderingar och föreställningar. Dessa förändras och 

därmed också lagstiftningen. Detta gäller inte minst straffrätten, den lagstiftning som 

beskriver vilka handlingar som utgör brott. Syftet med mitt arbete är att undersöka just om 

föreställningar och synen på barn, manlig och kvinnlig sexualitet påverkar lagstiftning och 

rättstillämpning. Den nuvarande lagstiftningen som har funnits sedan 2005 gör skillnad om 

våldtäkten har skett mot ett barn: våldtäkt mot barn och det mindre allvarliga barnvåldtäkten 

återfinns numera under egna brottsrubriceringar. Behovet av att skapa särskilda sexualbrott 

när offret är under 15 år har vuxit fram gradvis; att se den gällande lagstiftningen i sin 

historiska kontext är därför helt nödvändig. 

 

2.2 Från medeltiden fram till idag, en historisk tillbakablick vad avser 
kriminaliseringen av våldtäkt 

För oss är det självklart att kriminaliseringen av sexuella övergrepp utgör ett skydd för offrets 

sexuella integritet. Lika självklart är att barn har behov av ett särskilt skydd i detta avseende. 

Detta har inte varit självklart historiskt sett, vilket mitt rättshistoriska avsnitt kommer att visa. 

Med tanke på att barnvåldtäkter som brott har en kort historia är det ofrånkomligt att avsnittet 

inledningsvis kommer att beskriva våldtäkt i allmänhet. 

 

2.2.1 Medeltiden 
I alla tider har man sett allvarligt på våldtäktsbrottet. Synen på vari kränkningen av brottet 

ligger är dock något som historiskt har förändrats. Under medeltiden var våldtäkt i grund och 

botten ett egendomsbrott. Kvinnan tillhörde sin fader och efter giftermålet sin make. En 

våldtäkt sågs som en kränkning av hela släktens ära. Om en ogift kvinna blivit våldtagen 

ansågs skadan vara stor eftersom hennes oskuld var en viktig förutsättning för att få henne 

bortgift.58 En lösning på släktens problem kunde då vara att gärningsmannen gifte sig med sitt 

offer. Därmed blev släktens heder återupprättad och mannen kunde gå fri från straff.59 Om en 

gift kvinna utsattes för en våldtäkt sågs det som en kränkning av mannens monopol över 

                                                
58 Bergenheim, 2005, s. 30–32. 
59 Jansson, 1999, s. 144–146. 
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kvinnans reproduktivitet.60 Historikern Karin Hassan Jansson gör skillnad mellan våldtäkt 

inom ordningen och våldtäkt mot ordningen. Våldtäkt mot ordningen var de oförutsedda 

våldtäkterna där kvinnan inte kände eller hade någon relation till mannen, det vi idag 

kallar överfallsvåldtäkter. Våldtäkt inom ordningen kännetecknades av att offret kände 

gärningsmannen eller tillhörde samma krets. Dessa ”inom ordningen-brott” bedömdes mycket 

lindrigare och man försökte istället finna alternativa lösningar till lagföring såsom giftermål 

mellan parterna, eller förlikning mellan släktena. Våldtäkter inom ordningen kunde även ses 

som olyckor som därmed kunde ursäktas.61 Kvinnor var juridiskt omyndiga och kunde inte 

själva föra ett mål inför rätten. Det var hennes fader, make eller annan manlig släkting som 

var målsägande om våldtäktsbrott gick till domstol.62  

 

Under 1200-talet infördes en kvinnofridslagstiftning som skulle skydda kvinnor från att bli 

utsatta för våldtäkt och kvinnorov. Syftet med lagstiftningen var dock inte att värna om den 

enskilda kvinnans sexuella integritet utan för att skydda släkternas inflytande över 

äktenskapet och begränsa tvisterna i samhället.63 Det fanns ingen nedre åldersgräns för 

könsumgänge och lagstiftningen under denna tid innehöll inget särskilt straffansvar för det 

fall att det sexuella övergreppet skedde mot ett barn. Sådana fall, som var ovanliga, sågs dock 

av domstolen som extra straffvärda. Utgångspunkten för domstolen var dock skyddet för 

äktenskapet och familjen som institution och inte det faktum att offret, barnet, var extra 

skyddsvärd.64 

 

I domstolsprövningar före 1734 års lag anförde gärningsmannen sällan till sitt försvar att 

kvinnan eller barnet skulle varit villig och samtyckt till den sexuella handlingen. När sådana 

invändningar trots allt framfördes tog domstolen mycket liten notis om detta. Fokus i 

domstolsprövningen var mannens agerande inte kvinnans. Mannen var subjektet med sin 

sexualdrift. Kvinnan var objektet.65 

 

                                                
60 Hassan Jansson, 2002, s. 295. 
61 Jansson, 1999, s. 150 f. 
62 Bergenheim, 2005, s. 30. 
63 Hassan Jansson, 2002, s. 293 ff. 
64 Bergenheim, 2005, s. 33. 
65 Hassan Jansson, 2002, s. 301 f. 



18 
 

2.2.2 1734 års strafflag 
I 1734 års strafflag stadgades det att allt sexuellt umgänge utanför äktenskapet var olagligt 

och både mannen och kvinnan kunde straffas.66 I och med den nya lagen blev det formellt 

tillåtet för kvinnor att vittna och svära ed och hon fick agera både kärande och svarande. 

Någon målsman behövdes inte längre utan hon förväntades företräda sig själv inför rätten.67 

Jansson skriver att i och med att kvinnan blev ett rättssubjekt sågs hon inte längre som 

rättsligt och moraliskt oskyldig. I domstolsprövningen kom därför alltmer fokus att läggas på 

kvinnans beteende före och under våldtäkten. Kvinnans vilja eller bristande vilja blev 

avgörande för domstolen om det sexuella umgänget var frivilligt eller straffbart som våldtäkt. 

En intäkt för bristande vilja var om våld hade brukats. Intressant och relevant i 

domstolsprövningen var också under denna tid omständigheter som att kvinnan tidigare haft 

eller visat intresse för sexuellt umgänge, om hon varit ensam utomhus eller om hon 

inledningsvis inte motsagt sig mannens sällskap. Mot slutet av 1700-talet lades allt mer ansvar 

och skuld på kvinnan i våldtäktsmål.68 Våldtäkt var fortfarande främst en kränkning av 

släktens ära och syftet med att utreda kvinnans vilja var för att se i vad mån kvinnan själv var 

ansvarig för det sexuella umgänget.69 

 

Barn som begrepp existerade inte i lagstiftningen vid denna tid utan barn benämndes istället 

som kvinnor som inte fyllt 12 år. I 1734 års lag betraktades sexuellt umgänge med flickor 

under 12 år och avvita (sinnessvaga) kvinnor som straffbart som våldtäkt även om våld inte 

brukats. Minderåriga ansågs vara oförmögna att ha och uttrycka någon vilja.70 Det hände dock 

att barnets berättelse fick rätten att misstänka att barnet var sexuellt erfaret, vilket kunde leda 

till att gärningsmannens straff blev mildare. Det fanns även tendenser, troligtvis på grund av 

de hårda straffen, att domstolen gärna accepterade alternativa förklaringar till barnets 

berättelse såsom att flickan missuppfattat det som hänt.71 

 

2.2.3 1800-talet 
I början på 1800-talet förändrades synen på kvinnan. Idén om den rena och oskuldsfulla 

kvinnan odlades. Hon ansågs dock stå nära naturen vilket också medförde att djupt inom 

hennes väsen fanns destruktiva tendenser som måste kuvas, något som var mannens uppgift. 
                                                
66 Sutorius, 2014, s. 41. 
67 Bergenheim, 2005, s. 36 f. 
68 Hassan Jansson, 2002, s. 302–306. 
69 Bergenheim, 2005, s. 37. 
70 Hassan Jansson, 2002, s. 303. 
71 Bergenheim, 2005, s. 38 f. 
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Denna motsägelsefulla bild präglade också debatten om kvinnans sexualitet. Vissa hävdade 

att en hora bodde inom varje kvinna medan andra att majoriteten av kvinnorna helt saknade 

sexuell lust. Kvinnorna delades in i grupper om ”de dygdiga” och ”de fallna” medan männen 

ansågs ha en obetvinglig sexualdrift.72 Även barnet ansågs vara oskyldigt och rent. Flickan 

fördes dock in i vuxenlivet mycket tidigare än pojken och blev sedd som kvinna medan 

pojken fortfarande ansågs vara barn.73 

 

I 1864 års strafflag var könsumgänge utanför äktenskapet inte längre straffbelagt. 

Våldtäktsbrottet upphörde också att vara ett egendomsbrott och hänfördes till kapitlet om 

brott mot annans frihet.74 Ett förbud infördes mot sexuellt umgänge med barn under 15 år och 

våldtäkt utdömdes inte längre om inte våld kunde bevisas. Brottet otukt75 med minderåring 

infördes och hörde till sedlighetsbrotten, det vill säga brott som stred mot moraliska 

värderingar och kunde utdömas om inte våldtäkt förelåg och kunde bevisas. Om inte otukt 

kunde bevisas, vilket var svårt, dömdes istället handlingen som ”tukt och sedlighet sårande”, 

vilket gav mycket lägre straff.76 

 

I förarbetena till lagen diskuterades om en gradskillnad skulle införas där våldtäkt mot en 

lösaktig kvinna skulle ge mildare straff än våldtäkt mot en ärbar kvinna. Grunden för denna 

gradskillnad var enligt förarbetsuttalandena att en lösaktig kvinnas motstånd inte kunde ses 

som allvarligt menat samt att en anmälan från en sådan kvinna säkerligen hade dolda motiv.77 

Detta förslag blev inte lagstiftning men det visar ändå på synen på kvinnan och vilket slags 

offer som ansågs vara skyddsvärt.78 

 

2.2.4 1900-talet 
Under 1900-talet ökade antalet sexualbrottsmål. Den största ökningen gällde brottet otukt med 

flickor mellan 12-15 år. För att dömas för det betydligt allvarligare och mer straffvärda brottet 

våldtäkt krävdes dock avsevärt mycket våld och ett ”yttersta motstånd” från offret. Än mer än 

tidigare lades nu under rättegångarna fokus på kvinnans beteende och moral.79 Domstolarna 

influerades också under denna tid av idéer om mannens ”obetvingliga könsdrift” vilket 
                                                
72 Bergenheim, 2005, s. 44 f.  
73 A.a. s. 50. 
74 Sutorius, 2014, s. 44. Se även SOU 1953:14, s. 227 ff. 
75 Otukt innebar att ena partens könsdelar kommit i beröring med den andre partens kropp. 
76 Bergenheim, 2005, s. 59–61. 
77 Hassan Jansson, 2002, s. 309–310. 
78 Sutorius, 2014, s. 44. 
79 Bergenheim, 2005, s. 108, 110–112. 
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introducerades i litteraturen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.80 Läkaren och 

sexologen Havelock Ellis som publicerades i Sverige på 1930-talet menade att mannen, som 

har en stark, erövrande och aktiv sexualdrift, behöver väcka kvinnans outvecklade sexualitet. 

Kvinnan som besitter en naturlig blyghet säger ofta nej fastän hon egentligen menar ja. Hon 

vill att mannen ska ”besegra hennes motstånd”. Tvång och våld, menade Ellis, är därför 

naturliga inslag i det sexuella umgänget och är något kvinnan i själva verket finner njutbart. 

Det är i stort upp till mannen att avgöra hur mycket våld som krävs. Ellis var inte ensam om 

dessa föreställningar utan de delades av många författare under denna tidsperiod.81 Samtidigt 

drog kvinnorörelsen igång på allvar och även barnets situation i samhället började 

uppmärksammas allt mer.82 Under 40-talet dök det i domar allt oftare upp kommentarer om 

flickor som förföriska och omoraliska, framför allt när det gällde flickor i puberteten. Männen 

som stod åtalade framstod ibland till och med som offer för den aggressivt förföriska flickan. 

Sådana argument hade tidigare ibland använts av försvaret men sällan fått gensvar i 

domstolsprövningen förrän på 40-talet.83 Dessa tendenser fortsatte över 50-talet och även om 

lagen inte tillät strafflindring så tillämpades det ändå. Framförallt skedde det när flickan var 

mellan 12 och 15 år. Argumentet för strafflindring var då ofta att hon provocerat fram 

våldtäkten.84 

 

I 1965 års brottsbalk placerades våldtäkt tillsammans med de andra sexualbrotten i kapitlet 

om sedlighetsbrotten. Därigenom flyttades skyddsintresset från den personliga friheten till 

den sexuella integriteten.85 Det blev tydligt att dessa brott inte längre skulle ses som brott mot 

moralen utan brott mot person.86 Det infördes en lindrigare straffskala för våldtäkter som 

ansågs vara mindre grova och som skulle rubriceras som våldförande. Omständigheter som 

ansågs vara förmildrande var om våldtäkten skett inom äktenskapet eller om parterna haft ett 

intimt förhållande, om kvinnan inte tillkallat hjälp eller om hon innan våldtäkten ”föranlett 

eller tillåtit vissa närmanden från mannens sida”. Sexuellt umgänge med barn skulle liksom 

tidigare rubriceras som otukt med barn så länge inte våld eller tvång förelegat då brottet 

kunde rubriceras som våldtäkt.87  

 
                                                
80 Bergenheim, 2005, s. 126. 
81 A.a. s. 74–75, se också s. 77 f. 
82 A.a. se s. 147 ff. 
83 A.a. s. 224–228. 
84 A.a. s. 308. 
85 SOU 1953:14, s. 228. Se även Sutorius, 2014, s. 46. 
86 SOU 1953:14, s. 107. 
87 A.a. s. 234. 
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Under 70-talet tillsattes en utredning för att se över sedlighetsbrotten i brottsbalken. 

Betänkandet som presenterades 1976 lade fram ett förslag i syfte att sänka straffen för 

våldtäkt. De ansågs vara omotiverat långa framför allt i de fall då kvinnan inte lidit av 

långvarig psykisk eller fysisk skada eller de fall där ”övergreppet framstår som en 

engångsföreteelse där offret får anses ha del i ansvaret för händelseförloppets utveckling”.88 

Utredningen diskuterade även en sänkning av 15-årsgränsen till 14 år samt att 

gärningsmannen i fall som bedöms som ringa ska kunna undgå ansvar. Ett annat förslag från 

utredningen var att brottsrubriceringen skulle vara sexuellt umgänge med barn istället för 

otukt med barn.89 1976 års sexualbrottsutredning blev starkt kritiserad och ledde inte till 

någon lagändring. Istället tillsattes en ny kommitté vars utredning ledde till en reviderad 

sexualbrottslag 1984.90 Genom denna lagändring skulle inte längre offrets beteende vid 

våldtäkten ha någon betydelse för bedömningen. 91  Inte heller ett förhållande med 

gärningsmannen skulle nu spela någon roll. Istället för att rikta in sig på kvinnans beteende 

skulle man se till själva övergreppet. Fokus skulle alltså ligga på gärningsmannens beteende. 

Brottet blev även könsneutralt och gällde inte längre bara heterosexuella brott, vilket den 

tidigare formuleringen uttryckligen beskrivit. Rubriceringen våldförande avskaffades men 

samtidigt infördes mildare straff för våldtäktsbrott som med hänsyn till våldets eller hotets art 

framstod som mindre allvarliga.92 När det gällde sexualbrott riktade mot barn gick den nya 

utredningen i linje med den från 1976 förutom att man valde att behålla 15-årsgränsen.93 

Motiveringen var att barn under 15 år i regel inte är mogna för sexuellt umgänge samt att en 

sänkning av gränsen kunde medföra att det blir lättare för vuxna att sexuellt utnyttja barn.94 

Sexualbrott mot barn delades nu in i fyra olika kategorier: sexuellt utnyttjande av underårig, 

grovt sexuellt utnyttjande av underårig, sexuellt ofredande och sexuellt umgänge med barn.95 

Sexuellt utnyttjande av underårig gällde för den som utnyttjat någon under 18 år som stod 

under gärningsmannens fostran eller tillsyn medan sexuellt umgänge med barn var 

rubriceringen för den som haft sexuellt umgänge med ett barn under 15 år.96 För att våldtäkt 

skulle föreligga krävdes att gärningsmannen tilltvingat sig den sexuella handlingen med våld 

eller hot som innebar eller framstod för offret som trängande fara. Under 1990-talet infördes 

                                                
88 SOU 1976:9, s. 135 ff. 
89 A.a. s. 18. 
90 Sutorius, 2014, s. 49. 
91 Prop. 1983/84:105, s. 24. 
92 SOU 2001:14, s. 50 f. 
93 Bergenheim, 2005, s. 348. 
94 SOU 1982:61, s. 44. 
95 Bergenheim, 2005, s. 351. 
96 Prop. 1983/84:105, s. 4 f. 
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en rad tillägg och ändringar i sexualbrottslagstiftningen. Sexuellt umgänge med barn 

upphävdes och rubricerades istället som sexuellt utnyttjande av barn för att tydligt markera att 

det är fråga om just utnyttjande, och inte ett ömsesidigt umgänge. Preskriptionstiden 

förlängdes också på vissa sexualbrott mot barn.97  

 

2.3 Bakgrund till nuvarande lagtext 
I mitten av 90-talet började bland annat riksdagen uppmärksamma att den 

våldtäktslagstiftning som då rådde inte gav ett tillräckligt skydd för barn. Justitieutskottet 

påpekade att det inte fanns några tydliga riktlinjer för hur mycket våld som krävdes för att 

våldtäkt skulle kunna bli aktuellt om offret varit ett barn. Utskottet menade att våld mot barn 

respektive vuxna kan se helt olika ut och att det krävs mindre våld ju yngre barnet är.98 

Utskottet hänvisade bland annat till NJA 1993 s. 310. I denna dom var offret en flicka på 8 år 

som blivit utsatt för en våldtäkt av en 65-årig man. Han hade bjudit in flickan och hennes vän 

på ”fika” för att sedan föra in henne i sovrummet. Där hade han klätt av henne och fått henne 

att lägga sig på sängen och sedan genom att hålla hennes armar över huvudet genomfört 

samlag med henne. Flickan hade inte gjort motstånd när hon följde med gärningsmannen in i 

sovrummet. Det enda tvång som förekommit var fasthållandet av händerna över huvudet samt 

att han legat över henne. Hovrätten dömde inte för våldtäkt utan för sexuellt umgänge med 

barn eftersom det inte kunde anses klart att gärningsmannen medvetet betvingat något 

motstånd från offrets sida. HD fann däremot att även om flickan inte gjorde något motstånd 

måste det ha framgått för gärningsmannen att hon inte frivilligt gick med på samlaget. HD 

dömde därför mannen för grov våldtäkt. 

 

Som en följd av justieutskottets påpekande tillsatte regeringen 1998 en sexualbrottskommitté 

för att se över sexualbrottsbestämmelserna.99 Kommittén fann att gärningsmannen ofta inte 

behöver använda något våld för att genomföra sexuella övergrepp mot barn. Kommittén 

framlade därför förslaget att lagstiftningen skulle skilja på om sexualbrottet utövats mot en 

vuxen person eller mot ett barn under 15 år. Ett samtycke till sexuella handlingar från ett barn, 

menade kommittén, ska aldrig kunna få en ansvarsbefriande verkan för gärningsmannen.100 

En diskussion fördes också om det fanns någon anledning att sänka gränsen för den sexuella 

självbestämmanderätten med den motiveringen att ungdomar mognar snabbare fysiskt jämfört 
                                                
97 Bergenheim, 2005, s. 352 f. 
98 1994/95:JuU24, s. 7. 
99 SOU 2001:14, s. 1. 
100 A.a. s. 13 f. 



23 
 

med när åldersgränsen först sattes år 1864. Som ett tecken på tidigare fysisk utveckling 

pekade kommittén på att flickor i snitt får sin första menstruation vid 13 års ålder. Slutsatsen 

blev dock att denna fysiska mognad inte motsvarar den psykiska eller sociala mognaden 

vilket motiverade en fortsatt åldersgräns vid 15 år. Ytterligare skäl för att inte sänka 

åldersgränsen som framfördes av kommittén var att det skulle gå emot den då förhärskande 

forskningen om sexuella övergrepps skadeverkningar. Att åldersgränsen kan utgöra ett stöd 

för ungdomar som inte vill ha sex var ytterligare ett skäl som framfördes.101 Kommitténs 

förslag blev väl mottaget och 2005 trädde en ny lag i kraft. 

 

2.3.1 Nuvarande lagtext, våldtäkt mot barn 
BrB 6:4. Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn 

genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig 

med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. 

 

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt 

femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran 

av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 

gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut. 

 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot 

barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det 

särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om 

fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om 

gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars 

visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2013:365). 

 

När sexualbrottslagstiftningen ändrades 2005 infördes, som kommittén föreslagit, 

bestämmelsen i BrB 6:4, att sexuellt umgänge med barn under 15 år ska rubriceras som 

våldtäkt mot barn även om det inte förekommit våld eller tvång. Detta hade alltså tidigare 

rubricerats som sexuellt utnyttjande av barn. Syftet med reformen var bland annat att förstärka 

skyddet för barn och ungdomar mot att utnyttjas sexuellt samt att markera att varje person har 

rätt till sin personliga och sexuella integritet.102 Lagstiftaren ville ha en egen brottsrubricering 

                                                
101 SOU 2001:14, s. 111 f. 
102 Prop. 2004/05:45, s. 21. 
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som skyddar barn eftersom våldtäktsbestämmelsen i BrB 6:1 bygger på människans förmåga 

att uttrycka sin vilja. När det gäller övergrepp mot barn anges i propositionen till lagen att det 

är främmande att diskutera begrepp som frivillighet och samtycke. Barn har en begränsad 

förmåga att uttrycka sin vilja när det avser sexuella handlingar. Det är också först när barnet 

fyllt 15 år som den sexuella bestämmanderätten får betydelse. 103  Innan lagändringen 

bedömdes våldtäkt mot barn utifrån BrB 6:1, ett brott som har tvång som ett brottsrekvisit. 

Detta fick till konsekvens att domstolen i sin prövning hade att bedöma om barnet frivilligt 

hade medverkat i den sexuella handlingen, något som framhölls som orimligt i förarbetena.104 

Regeringen fann att gärningsmannen ofta inte behöver använda något direkt våld för att kunna 

genomföra en sexuell handling i strid med barnets vilja. Grunden för detta ställningstagande 

hämtade regeringen från domstolspraxis, från den forskning som fanns på området och från 

sexualbrottskommitténs uttalanden. Barnet blir inte sällan paralyserat när de utsätts för en 

vuxen persons sexualitet. För ett barn kan vuxna upplevas som hotfulla och bestämmande 

vilket gör det svårt för barnet att göra motstånd.105 I förarbetena framhävs att barn under 15 år 

är i behov av ett absolut skydd mot sexuella handlingar och att gärningsmannen vid sådana 

övergrepp inte ska kunna åberopa samtycke från barnet till sitt försvar.106 För ansvar för 

våldtäkt mot barn enligt BrB 6:4 1 st. krävs alltså att gärningsmannen genomfört samlag, eller 

en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, 

med ett barn som är under 15 år.107 Detta avser även fall där barnet tagit initiativ till 

handlingen.108 En gärningsmans bruk av våld, hot eller tvång för att genomföra en sexuell 

gärning kan komma att användas för att bedöma om brottet ska graderas som våldtäkt mot 

barn eller grov våldtäkt mot barn, BrB 6:4 3 st. Förekomsten av våld och tvång är även av 

betydelse för bedömningen av straffvärdet i det enskilda fallet.109 

 

Egna kommentarer: 

Den nya lagstiftningen i BrB 6:4 visar tydligt att regeringen gör skillnad mellan barn och 

vuxna. Barnet framställs som extra skyddsvärt och propositionen visar på ett klart 

behovsorienterat synsätt. Vuxna personer har förmågan och rättigheten att bestämma själv 

                                                
103 Prop. 2004/05:45, s. 67. 
104 A.a. s. 67 f. 
105 A.a. s. 68 f. 
106 A.a. s. 21. 
107 Formuleringen ”genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig 

med samlag” infördes i paragrafen år 2013. 2005 löd formuleringen ”… en handling som med hänsyn till 
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag”. 

108 Prop. 2004/05:45, s. 143. 
109 A.a. s. 73 ff.; NJA 2006 s. 79 I. 
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över sin kropp och sexualitet medan barn anses sakna den förmågan. En stark betoning görs 

också på att barn inte ska försättas i en situation där de behöver ta ställning till sexuella 

handlingar, och lagstiftarna uppmärksammar vilken makt en vuxen person kan ha över ett 

barn. Här har barnets behov av hjälp med att skydda sin sexuella integritet vägt högre än 

synen på barnet som en självständig individ vilken kan få fatta egna beslut. Sutorius menar att 

denna lagförändring, där barnets medagerande inte längre ska ha någon betydelse, är 

tillfredställande även om den inte är perfekt.110 Lagstiftningen och förarbetena är könsneutralt 

formulerade och visar i sig inte på några dolda föreställningar om kvinnor och barn. 

 

2.3.2 Nuvarande lagtext, sexuellt utnyttjande av barn 
BrB 6:5. Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till 

omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av 

barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90).  

 
Sexualbrottskommittén föreslog inte att det skulle införas någon möjlighet att döma för 

våldtäkt mot barn enligt någon mildare straffskala. Regeringen höll dock inte med utan valde 

att införa BrB 6:5, sexuellt utnyttjande av barn, som en subsidiär bestämmelse till BrB 6:4.111 

Straffbestämmelsen som innehåller samma brottsrekvisit ska tillämpas på de fall av våldtäkt 

mot barn som med hänsyn till omständigheterna kan ses som mindre allvarliga. Regeringen 

ger i propositionen till lagen exempel på två situationer när detta lagrum kan bli tillämpligt. 

Det första är när två ungdomar, varav en är under 15 år och den andra är strax över, frivilligt 

har samlag och det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp på barnet. Det 

andra är när ett barn på exempelvis 14 år och 11 månader som har utvecklat sin sexualitet och 

har frivilligt samlag med en äldre person.112 Regeringen gör gällande att det inte skulle vara 

rimligt att döma till två års fängelse i detta fall, då handlingen om barnet hade fyllt 15 år hade 

varit straffri. Undantagsregeln ska enligt regeringen tillämpas med restriktivitet och för att 

den ska vara tillämplig krävs att det har förelegat ”fullständig frivillighet och 

ömsesidighet”.113 Ett villkor för att bestämmelsen ska kunna tillämpas är att barnet med 

hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt även ska ha haft förutsättningar att 

bedöma och ta ställning till situationen.114  

 
                                                
110 Sutorius, 2014, s. 150. 
111 Prop. 2004/05:45, s. 76. 
112 Regeringens exempel anger en person på 29 år. 
113 Prop. 2004/05:45, s. 76 f. 
114 A.a. s. 144. 
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När det gäller gärningsmannens uppsåt behöver brottets subjektiva rekvisit täcka de 

objektiva.115 Brotten BrB 6:4 och 6:5 är konstruerade utifrån samma objektiva brottsrekvisit. 

För att bli dömd för antingen våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn ska 

gärningsmannen haft samlag, eller genomfört en annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med ett barn under 15 år. Något tvångsrekvisit 

finns inte, så gärningsmannens uppsåt ska således inte täcka något tvång. För att bli dömd för 

något av brotten krävs alltså endast att en person haft samlag med ett barn under 15 år.  

 

Egna kommentarer: 

Trots att regeringen tidigare alltså fastslagit att barn inte är kapabla att ta beslut om sexuella 

handlingar så har lagstiftaren, genom att införa undantagsregeln i BrB 6:5, skapat möjligheter 

för rättstillämparen att tillmäta barnets samtycke rättslig relevans. Detta kan ses som ett 

uttryck för en kompetensorienterad syn på barnet. Argumentationen i förarbetena fokuserar 

dock inte på barnets förmåga att ta berättigande och väl underbyggda beslut utan vilar mer på 

orimligheten att döma någon för en handling som hade varit straffri om barnet varit några 

månader äldre. Barnperspektivet, istället för att vara kompetensorienterat, har snarare fått ge 

vika för ett gärningsmannaperspektiv. Eller kanske med tanke på att det i 99 % av fallen där 

ett barn mellan 12-14 år blivit utsatt för sexuella övergrepp är en man som begått gärningen, 

ett mansperspektiv.116 Jag skulle också vilja påpeka att ett bristande barnperspektiv också kan 

utläsas av lagtexten i BrB 6:4 och 6:5 då det är samma sexuella handling som krävs vare sig 

offret är barn eller vuxen. Är syftet att värna om den sexuella integriteten hos barnet och 

därmed skapa ett skydd mot sexuella övergrepp borde inte samma måttstock användas. 

 

Förarbetena är till en början noga med att poängtera barn inte kan samtycka, för att sedan 

skapa ett brett tolkningsutrymme. I förarbetena ges skrivningar som att ett förhållande kan 

bygga på frivillighet och ömsesidighet oberoende av åldersskillnaden. Förarbetena anför 

sedan en situation där ett 14-årigt barn kan ha en relation med en 29-årig person och menar 

därmed indirekt att det mellan dem kan finnas ett jämställt förhållande. Detta anser jag vara 

motsägelsefullt och väldigt problematiskt med tanke på det starka behovsorienterade synsättet 

regeringen diskuterat initialt. Frågan är om det verkligen kan förekomma ett fullkomligt 

ömsesidigt och frivilligt förhållande mellan ett barn och någon som är i 30-årsåldern. Jag 

anser att det är viktigt att uppmärksamma den i mitt tycke ojämna maktrelation som brukar 

                                                
115 Leijonhufvud, Wennberg, 2009, s. 66. 
116 BRÅ 2011:6 s. 13. Jmfr. diskussionen om ”lovlighetsålder” i Sutorius, 2014, s. 156. 
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existera mellan barn och vuxna. Med tanke på att offret fortfarande går i grundskolan och 

troligtvis bor hemma hos sina föräldrar är det lätt att se att förövaren har ett övertag både i 

mognadsutveckling och livserfarenhet. Dessutom bör man inte förringa att barn ofta ser på 

vuxna som auktoriteter och lätt kan övertalas att genomföra saker de egentligen inte vill.117 

Denna ojämna maktrelation påverkar naturligtvis barnets förmåga att ta ställning till sexuella 

handlingar. Fullt medveten om att jag nu eventuellt kommer att provocera vissa läsare vill jag 

ändå lyfta ett uttalande som Åsa Bergenheim gör. Hon menar att män i patriarkala kulturer lär 

sig från början att flickor och kvinnor finns till för deras skull. De lär sig också att deras 

sexuella partners ska vara yngre och mindre än de själva, medan kvinnan lär sig motsatsen.118 

Föreställningen om att män ska ha unga flickvänner kanske kan vara en förklaring till varför 

förarbetena inte ifrågasätter om det är rimligt att en så stor åldersskillnad ändå kan föreligga i 

ett jämställt förhållande.  

 

Propositionen lyfter ytterligare något som jag anser vara problematiskt. Vad innebär en 

utvecklad sexualitet? En sådan ska nämligen hos offret, enligt propositionen, kunna tala för en 

tillämpning av det ”mildare” brottet, sexuellt utnyttjande av barn. Jag kan inte finna någon 

närmare definition i förarbetestexten. Det är oroande då formuleringen kan ge intryck att 

barnets tidigare sexuella relationer kan tas för intäkt för att barnet är sexuellt moget. Även om 

flickan är sexuellt aktiv behöver det inte betyda att hon är mogen nog för att ha en sexuell 

relation. Att barnet haft sex förut betyder väl inte att det från och med då samtycker till alla 

sexuella handlingar? En annan konsekvens av detta uttalande är också att felaktigt fokus i 

domstolsprövningen läggs på flickans tidigare sexuella relationer på bekostnad av det som ska 

prövas, nämligen genomförandet av den sexuella handlingen.  

 

Propositionen öppnar alltså upp för möjligheten att se på 14-åringar som vuxna med kapacitet 

att värna om sin sexuella integritet och ge samtycke till den sexuella handlingen. I och med 

BrB 6:5 kan en flicka som snart fyller 15 år i princip räknas som om hon nått åldern för 

sexuellt självbestämmande med konsekvensen att gärningsmannen döms för den mildare 

brottsrubriceringen i BrB 6:5. Därigenom möjliggörs också till och med att gärningen kan bli 

straffri enligt BrB 6:14. Något jag också saknar i propositionen är frågan om det 

överhuvudtaget är rimligt att barn under 15 år kan vara mogna för samlag. Inte heller 

diskuteras hur en bedömning av barnets mognadsgrad och utveckling ska göras i 

                                                
117 Se under avsnitt 2.3.1. 
118 Bergenheim, 2005, s. 418. 
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domstolsprövningen. Avsaknad om vägledning i detta avseende leder till att domstolarna 

presumerar sexuell mognad utifrån barnets ålder. 

 

2.3.3 Nuvarande lagtext, ansvarsfrihetsregeln 
BrB 6:14 1 st. Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn 

under femton år eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, ska inte dömas till 

ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med 

hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen 

och barnet samt omständigheterna i övrigt. Lag (2009:343). 

 

Riksdagen införde även en ansvarsfrihetsregel som återfinns i 6:14 1 st. Denna regel är för 

den som begått en gärning enligt BrB 6:5 där det är uppenbart att gärningen inte inneburit 

något övergrepp på barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan 

den som begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt. Om förutsättningarna 

enligt denna regel anses föreligga så ska den brottsmisstänkte personen gå helt fri från ansvar. 

Fall där detta kan bli aktuellt anges vara när en 16-årig pojke och en 14-årig flicka med en 

nära och god relation helt frivillig deltar i en sexuell handling.119 Åldersskillnaden och 

mognaden mellan parterna bör vara ringa och den yngre av dem bör ha kommit långt i sin 

mognad. Domstolen ska även se till omständigheterna i övrigt, vilken relation parterna har till 

varandra och under vilka omständigheter den sexuella handlingen utfördes. Om något slags 

våld, tvång eller påtryckning skett är ansvarsfrihetsregeln utesluten. Även denna reglering ska 

enligt regeringen tillämpas med stor försiktighet och efter grundlig bedömning av det enskilda 

fallet.120 

 

Egna kommentarer: 

Här är en reglering som har ett klart kompetensorienterat barnperspektiv då lagstiftaren menar 

att det finns situationer där ett barn under 15 år kan ta ett välgrundat beslut om att genomföra 

sexuella handlingar med någon annan. I dessa fall menar lagstiftaren alltså att något 

övergrepp inte har skett. Lagstiftaren ger barnet en viss autonomitet då de särskiljer en 

situation där barn under 15 år kan ha samlag med barn just över 15-årsgränsen utan att det ska 

leda till straff.  

 
                                                
119 Prop. 2004/05:45, s. 152. 
120 A.a. s. 114 ff. 
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Förarbetena anger att typexemplet där ansvarsfrihetsregeln kan bli aktuell är om en nära och 

god relation föreligger. Det är en förståelig formulering utifrån syftet med denna reglering.  

Något som jag ändå tycker är värt att påpeka är att bestämmelsens utformning eventuellt kan 

misstolkas på så vis att ett övergrepp från någon i nära relation framstår som mindre allvarligt 

än ett övergrepp från en okänd förövare. Jag känner också en viss oro över att domstolen på 

samma sätt som den ibland gör i bedömningen av vuxenvåldtäkten presumerar frivillighet till 

den sexuella handlingen om den sker inom ramen för en nära relation. 

 

2.3.4 Nuvarande lagtext, åldersrekvisitet 
BrB 6:13. Till ansvar som i detta kapitel är föreskrivet för en gärning som begås mot någon 

under en viss ålder skall dömas även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta 

att den andra personen inte uppnått den åldern. Lag (2005:90). 

 

För att bli fälld för våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn krävs alltså endast att 

en person genomfört samlag eller en annan jämförbar sexuell handling med ett barn under 15 

år. För att dömas till ansvar enligt sjätte kapitlet BrB krävs uppsåt utom vad gäller 

åldersrekvisitet. I detta avseende är det tillräckligt att gärningsmannen varit oaktsam, det vill 

säga om gärningsmannen inte haft vetskap om offrets ålder är det ändå tillräckligt för 

straffansvar om han haft skälig anledning att anta att offret var under 15 år. Enligt 

propositionen bör inte dömas till ansvar ”om barnets kroppsutveckling är naturlig för den som 

klart passerat åldersgränsen och omständigheterna i övrigt inte ger gärningsmannen anledning 

att vara på sin vakt”.121 Anledningen till att lagstiftaren valt att frångå uppsåtskravet vid 

åldersrekvisitets är att det vore alldeles för enkelt för gärningsmannen att slippa straffansvaret 

genom att hävda att han var okunnig om barnets ålder. Härigenom skapas alltså möjligheten 

att döma för brotten i de fall att gärningsmannen utifrån omständigheter som barnets 

kroppsutveckling eller övriga omständigheter borde ha insett att hon inte uppnått 15 års ålder. 

 

Egna kommentarer: 

Att se till barnets kroppsutveckling i bedömandet om gärningsmannen borde ha förstått att 

barnet inte nått 15 år framstår för mig som ytterligare en oroande formulering i propositionen. 

Som jag redogjort ovan får flickor idag mens i yngre åldrar jämfört med tidigare. Däremot är 

det inte självklart att denna kroppsutveckling åtföljs av en tidigare mental utveckling. Det 

                                                
121 Prop. 2004/05:45 s. 113 f. Se också NJA II 1962 s. 192. 



30 
 

innebär alltså att små flickor idag kan ha en välutvecklad kropp, men med en mental 

utveckling som istället är åldersrelaterad. Med ett resonemang som går ut på att sätta 

likhetstecken mellan kroppslig utveckling och sexuell mognad blir det ett stötande resultat. 

Kroppsligt välutvecklade flickor får ett sämre skydd än de med en långsammare pubertal 

utveckling. Ska inte gärningsmannens uppfattning om offrets ålder istället ta sin utgångspunkt 

i det som föregått den sexuella handlingen. Jag tänker till exempel på den konversation 

parterna haft i vilken ord eller gester kan avslöja hennes ålder. Eller varför inte avstå helt från 

sexuella handlingar om det råder något som helst tvivel om barnet fyllt 15 år. Jag har också 

svårt att se att detta skulle vara en könsneutral lösning. Det framstår inte som troligt att 

domstolen skulle göra en motsvarande bedömning utifrån kroppslig mognad om offret istället 

var en pojke. Det är svårt att förstå varifrån denna metod kommit men den kan tänkas grunda 

sig i den historiska synen på flickor och kvinnor som tillgänglig mannen. Med den här 

formuleringen i propositionen kan den flicka som är kroppsligt välutvecklad sägas vara mer 

eller mindre tillgänglig för sexuella handlingar utan att gärningsmannen ska behöva fundera 

över hennes ålder.  

 

3 Rättstillämpningen 
 
3.1 Inledning 
Under detta kapitel kommer jag att beskriva hur domstolarna har tillämpat våldtäkt mot barn 

och sexuellt utnyttjande av barn. Det är just i domstolens resonemang om frivillighet i 

gränsdragningen mellan brotten som mina valda perspektiv synliggörs. Redan här vill jag 

påpeka min absoluta inställning. I förarbetena talas om fullständig frivillighet och 

ömsesidighet som en utgångspunkt för att döma för sexuellt utnyttjande. Ser man på 

ordalydelsen och uttalandena i förarbetena i sin helhet kan jag inte förstå annat än att det inte 

får finnas något tvivel om frivilligheten. Som kommer att framgå i min analys av rättsfallen 

delar domstolarna inte min inställning. Jag inleder min rättsfallsstudie med några avgörande 

från HD. 

 
3.2 Prejudicerande HD-domar 
Nedan presenteras fyra HD-domar. De första fall HD kom att pröva efter den nya regleringen 

var NJA 2006 s. 79 I och II. Dessa fall skiljer sig åt i faktiska omständigheter men båda får 

samma utgång. Reaktionerna på domarna när de publicerades var stora och de har också fått 

stor påverkan både på efterkommande HD-domar samt underrättspraxis. Därför har jag valt 
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att mycket kort delge några konsekvenser av domarna innan jag går vidare till de två 

sista HD-domarna. Först redogör jag för de faktiska omständigheterna i varje fall, sedan 

domstolens argumentation och sist min egen kritiska analys. 

 

3.2.1 NJA 2006 s. 79 I  
I NJA 2006 s. 79 I hade en 25-årig gift man, N.A., haft samlag122 med en flicka på 13 år och 

10 månader. Flickan hade sin häst inhyst hos N.A. och tillbringade mycket av sin fritid i den 

tilltalades hem. Under den åtalade tidsperioden utvecklades ett förhållande mellan dem och de 

talade om att inleda en sexuell relation, något som A. i domen säger att hon ibland ville och 

ibland inte. Det framgår även att N.A. tjatat och sagt till henne att om de inte har sex kommer 

han lämna henne eller ha sex med sin fru istället. De planerade tillsammans när de skulle ha 

samlaget och genomförde det i mannens hem medan hennes kompis och hans barn satt i 

rummet intill. 

 

HD började med att konstatera att fallet uppfyllde rekvisiten för våldtäkt mot barn då mannen 

erkänt att han och flickan har genomfört ett samlag, men HD övergick snabbt till att diskutera 

om brottet med hänsyn till omständigheterna kunde bedömas som sexuellt utnyttjande av 

barn. De faktiska omständigheter vilka HD menade spelar in på bedömandet av ett fall som 

detta är målsägandens ålder och huruvida frivillighet förelåg. Domstolen kom fram till att de 

uttalanden i propositionen som säger att barn inte kan samtycka till sex inte kan antas vara 

avsedda att förhindra att frivillighet beaktas som en relevant faktor i bedömningen, under 

förutsättning att barnet är tillräckligt moget och har förmåga att förstå innebörden av sitt 

handlande. HD drog slutsatsen, med reservation för flickans ålder och mognad, att samlaget 

varit helt frivilligt och präglats av ömsesidighet då parterna förklarat sig vara kära i varandra, 

planerat samlaget och att målsäganden uppnått en ålder som inte kunde anses utgöra något 

hinder för att beakta frivilligheten. N.A. dömdes för sexuellt utnyttjande av barn. Två 

justitieråd var dock skiljaktiga i domen. De ansåg att samlaget kommit till stånd efter 

påtryckningar från N.A. och att det i deras relation funnits vissa inslag av beroendeställning, 

vilket gjorde att de ansåg att N.A. skulle dömas för våldtäkt mot barn.  

 

 

 

                                                
122 Jag använder genomgående i uppsatsen begreppet samlag även om det ibland i domarna är sexuella 

handlingar jämförbara med samlag. 
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Egna kommentarer: 

I detta första fall där den nya lagen var tillämplig dömdes alltså mannen för sexuellt 

utnyttjande av barn. Det jag finner vara mest iögonenfallande i domen är domstolens 

konstaterande att flickans ålder inte kan anses utgöra något hinder mot att beakta 

frivilligheten. Det som i propositionen exemplifieras som en ålder nära självbestämmande är 

14 år och 11 månader, det vill säga en månad innan barnet fyller 15 år. I det här fallet var det i 

själva verket fråga om mer än 1 år innan den åldern skulle infalla, något jag kan tycka borde 

varit ett hinder för att beakta frivilligheten. Vidare säger domstolen att det inte framkommit 

något om målsägandens mognad eller omständigheter i övrigt som föranleder att frivilligheten 

inte borde beaktas. Flickans mognad diskuteras inte vidare vilket får mig att undra om 

domstolen menar att hon skulle behövt bevisa lägre mognad än den för sin ålder för att 

frivilligheten skulle ifrågasättas. Domstolen tycks mena att åldersadekvat mognad för en 13-

åring är tillräckligt för att samtycka till samlag.  

 

I domskälen hävdas att samlaget varit helt frivilligt och präglats av ömsesidighet då parterna 

förklarat sig vara kära i varandra, men flickans beslut diskuteras inte mer än att hon och 

mannen bestämt datum tillsammans. Vi får dock veta att A visade tecken på tveksamhet inför 

samlaget och att hon utsattes för påtryckningar. Att hon dessutom var i beroendeställning i 

och med att hon hade sin häst hos mannen och ägnade stor del av sin fritid där anser jag borde 

räknas till de omständigheter i övrigt som ifrågasätter ett beaktande av frivillighet, eller rent 

av gör det till en omöjlighet. Dessa faktorer borde tillsammans betyda att hon inte var att 

jämställa med en vuxen i den bemärkelsen att hon var kapabel att göra välavvägda 

överväganden och därigenom kunna ge ett rättsligt relevant samtycke. Intressant att notera är 

att domstolen i sin bedömning av straffvärdet lyfter ovan nämnda omständigheter, alltså att 

hon hade förhållandevis långt kvar till 15 år och att situationen hade inslag av 

förtroendeförhållande, det vill säga de omständigheter som enligt proposition ska bedömas i 

rubriceringsfrågan. 

 

Domstolen reflekterar inte över om det skulle anses som främmande att en 13-årig flicka vill 

ha sexuellt umgänge med en betydligt äldre man. Liksom i förarbetena framträder en 

föreställning om att det är naturligt för unga flickor att vara tillsammans med äldre män. En 

annan föreställning som också framstår tydligt i domskälen är den om att kärlek och sex hör 

ihop. Jag vill påpeka att det finns en tendens i flera olika domstolsprövningar när det gäller 

vuxenvåldtäkter att den sexuella handlingen betraktas som frivillig när den företas i en nära 
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relation.123 Denna tendens tycks även lysa igenom här. Trots att det framgår att flickan varit 

osäker inför den sexuella handlingen lägger domstolen ingen vikt vid det. Då offret och 

förövaren har förklarat sig vara kära i varandra ifrågasätts inte handlingen och det förs inte 

någon diskussion om hur flickans tankegångar såg ut i samband med samlaget. Domstolen tar 

för givet att offret alltid vill ha sex i sin nära relation. Domstolen förväntar sig att denna flicka 

vill ha samma sexualitet och relation till sin partner som en vuxen kvinna. 

 

3.2.2 NJA 2006 s. 79 II  
I det andra HD-fallet skiljer sig de faktiska omständigheterna ganska markant från fallet ovan 

men utfallet blev likartat. En 25-årig man, L.Ö. hade haft samlag med A. som var 14 år och 

10 månader gammal. Han och A. hade festat en hel natt för att på morgonen åka hem till 

honom där den sexuella handlingen ägde rum. Flickan hade varit vaken hela natten och varit 

påtagligt berusad. L.Ö. hävdar att han inte visste att hon endast var 14 år. HD fann dock att 

han haft skälig anledning att tro att hon inte fyllt 15 år då mannen tidigare under omkring ett 

års tid hade haft ett förhållande med flickans mamma och träffat flickan innan. A. uppgav att 

hon innan samlaget genomfördes sagt nej upprepade gånger men tillade att hon inte vet om 

L.Ö. uppfattat detta. 

 

Även här konstaterade HD att gärningen uppfyllde rekvisiten för våldtäkt mot barn men 

övergick till att utreda om gärningen borde bedömas som sexuellt utnyttjande av barn. HD 

anförde kort att även om A uppgett att hon sagt nej flera gånger så visste hon inte om L.Ö. 

uppfattat detta. Med hänsyn till det utgick HD ifrån att L.Ö. upplevt samlaget som frivilligt. 

Att A därtill varit så nära åldern för sexuellt självbestämmande gjorde att HD bedömde 

gärningen som sexuellt utnyttjande av barn enligt 6:5 BrB. Inte heller i denna dom var 

domstolen helt enig. Ett av justitieråden ansåg att L.Ö. borde dömts för våldtäkt mot barn då 

L.Ö. om han hade varit nykter måste insett att förutsättningarna inte varit sådana att flickan 

kunnat ta ett övervägt beslut om att ha samlag med gärningsmannen.  

 

Egna kommentarer: 

Flickan var i detta fall nära 15 år och skulle bara ett par månader senare uppnå åldern för 

sexuellt självbestämmande. Här är otvivelaktigt en sådan situation där man enligt förarbetena 

skulle kunna se till självbestämmanderätten. I detta fall diskuterar dock HD överhuvudtaget 

                                                
123 Jag anser också att detta går att indirekt läsa in i lagtexten i BrB 6:1; det är frivilligt tills presumtionen bryts 

när gärningsmannen behövt använda våld och tvång för att övervinna kvinnans motstånd.  
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inte de övriga omständigheter som enligt propositionen måste föreligga för att den mildare 

rubriceringen ska kunna användas. Frivillighet och ömsesidighet berörs inte utöver att 

domstolen utgår ifrån att L.Ö. uppfattat samlaget som frivilligt eftersom han inte hörde att hon 

sa nej. Samtycket i detta fall verkar ligga i att hon festat med honom under kvällen och följt 

med honom hem. Inte heller diskuteras flickans mognadsgrad eller om hon haft möjlighet att 

ta ett moget och genomtänkt beslut om att ha samlag med mannen. Det framgår av domen att 

hon vid tillfället var berusad och inte sovit under hela natten samt att hon sagt till honom att 

hon inte vill. Jag har därmed svårt att se att något samtycke till sexuella handlingar 

förekommit från flickans sida. På grund av att L.Ö. inte hörde hennes protester utgår HD från 

att han uppfattat samlaget som frivilligt, vilket gör att han inte döms för våldtäkt mot barn. 

Eftersom hon inte tydligt nog klargör för mannen att hon inte vill ha samlag så har mannen 

rätt att tolka hennes passivitet som ett accepterande. Jämför även här vad jag tidigare har sagt 

om frivillighetspresumtionen. Domstolen lägger ett stort ansvar på denna alkoholberusade, 

14-åriga flicka. Det är orimligt att anse att hon under dessa omständigheter har en förmåga att 

kunna ta ansvar för sin sexuella integritet. Eftersom hon inte lyckats försäkra sig om att han 

uppfattat hennes nej, så läggs ansvaret för den sexuella handlingen på henne. Hon borde ha 

kämpat mer och sagt nej högre och tydligare, istället för att mannen borde ha försäkrat sig om 

att hon verkligen ville. 

 

Här framgår det tydligt att det är mannens uppfattning om händelsen som har företräde. Hur 

rimmar det med ordalydelsen fullständig frivillighet och ömsesidighet? Här fanns det bevisad 

tveksamhet! Domstolen ifrågasätter ju inte flickans uppgifter om att hon sagt nej. En 

föreställning som kan ligga bakom är den att ett nej inte alltid är ett nej, att kvinnor ibland 

säger nej som ett inslag i den sexuella leken vilket medföljer att mannen måste använda ett 

visst tvång.124 Denna föreställning, som kan leda till att en våldtäkt uppfattas som ett vanligt 

sexuellt samspel, menar juristen Sara Larsson är något som än idag färgar synen på våldtäkter 

och påverkar rättsväsendets bedömningar.125 Kanhända är det även så att domen påverkades 

av det faktum att hon vid tillfället för samlaget var berusad. Detta ger inte bilden av det 

oskuldsfulla barn vi vill tänka oss utan hon kan framstå mer som en vuxen kvinna. Hon var 

berusad och låg frivilligt i mannens säng, och kan sägas ha ”sig själv att skylla” för det hon 

blev utsatt för. Det finns, som jag redogjort i den rättshistoriska genomgången en lång historia 

av att lägga vikt vid hur brottsoffret betett sig innan våldtäkten, om hon varit skötsam och 

                                                
124 Se Havelocks Ellis påstående om att kvinnan vill att mannen ”besegrar hennes motstånd” under rubrik 2.2.4.  
125 Larsson, 2004, s. 144. 
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ordentlig, eller ”förförisk” och tagit initiativet, även när det handlat om barn.126 Trots att detta 

idag alltså inte ska ha någon betydelse kan man ana att det fortfarande färgar domstolarnas 

bedömningar. 

 

Ytterligare ett intressant faktum är att domstolen i sin dom, utöver när de fastslår att mannen 

borde vetat att hon var under 15 år, inte kommenterar att mannen ”dejtat” flickans mor i ett 

års tid. Denna omständighet borde kunna ses som ett hinder för att frivillighet och 

ömsesidighet skulle föreligga. Här är det naturligtvis svårt att veta vilken relation mamman 

och L.Ö. haft, men ett rimligt antagande kan vara att han var en person hon litade på och att 

han, genom det inträffade har utnyttjat detta förtroende.127 Jag får intrycket att domstolen 

underlåter att göra en korrekt och välunderbyggd bedömning eftersom hon är så pass nära 15-

årsgränsen. Domstolen räknar henne inte som barn och därför utreder de inte om ömsesidighet 

förelegat. De lägger större fokus på vad jag väljer att kalla mansperspektivet; att det vore 

orimligt att döma honom för våldtäkt mot barn när han, om hon bara varit några månader 

äldre, hade gått straffri. 

 

3.2.3 Reaktion på domarna 
Dessa två domar fick stor uppmärksamhet och kom att kritiseras. En av de främsta kritikerna 

var professor emerita Madeleine Leijonhufvud. Hon menade till och med att domarna stred 

mot lagstiftningen.128 I en utredning som företogs 2010 om lagens tillämpning framkom att 

dessa domar har påverkat hur underrättspraxis utvecklats och lett till att det idag är svårt att få 

en fällande dom för våldtäkt mot barn i de fall målsägande uppnått 13 års ålder och tvång inte 

förekommit.129 Utredarna fann dock att det inte fanns tillräckligt med underlag för att påstå att 

rättstillämpningen stod i strid med lagstiftarens intentioner trots att tillämpningen av sexuellt 

utnyttjande av barn fått en större omfattning än väntat.  

 

3.2.4 NJA 2006 s. 510 
I NJA 2006 s. 510 hade K.C., en 22-årig man vid olika tillfällen kontaktat fyra barn via 

internet, bjudit hem dem en i taget och genomfört oskyddade samlag med dem. Två av barnen 

var 13 år, en var 12 år och en var 14 år. Av förhör med flickorna framkom att K.C. varit den 

                                                
126 Bergenheim, 2005, s. 224–228. 
127 Se RH 2006:32 där gärningsmannen ansågs ha utnyttjat sin förtroendeställning i förhållande till målsäganden 

då han varit styvpappa till målsägandens vän. 
128 Leijonhufvud, 2005/06, s. 902 ff. 
129 SOU 2010:71 s. 178. 



36 
 

drivande i fråga om att träffas och ha sex. Vidare framgick av förhören med flickorna att de 

varken vågat eller varit i stånd till att säga nej, trots att de inte velat delta. Av K.C:s egna 

uppgifter framkom att syftet med att kontakta dessa flickor hade varit att ha sexuella 

förbindelser med dem. 

 

Domstolen130 kommenterade att flickan som var 12 år var för ung för att omständigheterna 

skulle kunna anses vara mindre allvarliga. De två 13-åringarna kommenterades ha uppnått en 

ålder som inte kunde anses utgöra något hinder för att frivilligheten skulle kunna beaktas, 

trots att de hade förhållandevis lång tid kvar till det sexuella självbestämmandet. Domstolen 

bedömde dock att flickorna, som varit ensamma hemma hos mannen, hade befunnit sig i en 

mycket utsatt situation samt att åldersskillnaden mellan dem och mannen varit påtaglig. Det 

hade inte heller framkommit något som talat för att samlagen varit gemensamt planerade. 

K.C. dömdes därför för våldtäkt mot barn i dessa tre fall. I den 14-åriga flickans fall 

resonerade domstolen dock annorlunda. Domstolen poängterade att det bara återstått några 

månader tills flickan skulle fylla 15 år. Åtalet avsåg tio samlag och det framgick att flickan 

flera gånger sovit över hos honom samt att hon ibland haft sin mammas tillåtelse att sova 

över. Även om omständigheterna liknade dem som gäller de yngre flickorna bedömde 

domstolen att det inte framstod som osannolikt att mannen i detta fall uppfattat samlagen som 

frivilliga. På grund av detta rubricerades samlagen med den 14-åriga flickan som sexuellt 

utnyttjande av barn. 

 

Egna kommentarer: 

Här handlar det alltså om en man som kontaktat en mängd flickor under 15 år på nätet i 

sexuellt syfte. Han har varit den pådrivande och det är tydligt att han agerat på det här sättet 

endast för att få utlopp för sin sexualdrift. Ena flickan framhålls alltså vara för ung och 

gällande de två 13-åringarna hade åldersskillnaden mellan dem och mannen varit påtaglig och 

samlagen inte planerade. Det är intressant att den 14-åriga flickan här inte bedöms vara lika 

utsatt som de andra. Det förs ingen diskussion om hennes mognadsgrad eller hur hon känt 

inför samlagen förutom att hon liksom de andra inte velat ha sex men inte vågat eller kunnat 

säga nej. Istället framhävs att hon sovit hos honom några nätter samt att det varit fråga om 

många samlag som mannen då kunnat uppfatta som frivilliga. Återigen är det mannens 

uppfattning om frivilligheten som äger företräde. Domstolen poängterar även att hennes mor 

                                                
130 Hovrätten. HD kommenterar inte rubriceringsfrågorna mer än att det saknas skäl att frångå hovrättens 

rubriceringar. 
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ibland gett sin tillåtelse till övernattningarna. Innebär det att mamman har mandat över 

flickans sexuella vilja och därmed godkänt samlagen? Jag har svårt att förstå att den 

situationen skulle motivera att mannen kunnat uppfatta samlagen med flickan som frivilliga. 

Istället bör man kunna tolka det faktum att mamman tillät flickan att sova över hos en äldre 

man som att barnet varit i ännu större behov av skydd och hjälp med att försvara sin sexuella 

integritet. Att övergreppen skett upprepade gånger kan också tala för att de blivit 

normaliserade för flickan. Något som därför bör tala för att hon inte i samband med samlagen 

hade möjlighet att ta välunderbyggda beslut och ge ett rättsligt relevant samtycke. Istället ser 

domstolen omständigheterna med de många samlagen som något som är förmildrande. Varför 

konstaterar inte domstolen att brottet och kränkningen till och med bör ses som grovt?131 

Åldersskillnaden som anges vara avsevärd i de 13-åriga flickornas fall är även för 14-åringen 

betydlig och det framstår som högst tveksamt att någon ömsesidighet förelegat. Liksom i NJA 

2006 s. 79 II är min uppfattning att domstolen till stor del agerar utifrån att flickan närmade 

sig 15-årsgränsen vilket motiverar domstolen att se annorlunda på straffansvaret trots att 

omständigheterna var snarlika vid samtliga våldtäkter. Jag hänvisar till avsnittet ovan, 2.3.2, 

där jag i mina egna kommentarer pekar på att argumentationen i förarbetena, i situationer när 

flickan snart är 15 år, mera tyder på att det skulle vara oskäligt att döma gärningsmannen för 

våldtäkt. Gärningen hade ju varit straffri ungefär ett halvår senare. 

 

3.2.5 NJA 2007 s. 201 
I NJA 2007 s. 201 uppgav den 14-åriga flickan Y.Y. att hon sett på film med två kompisar på 

sitt rum medan hennes mamma var hemma. När filmen var slut lämnade ena vännen rummet 

medan kompisen P. som var 17 år stannade kvar. Y.Y. angav i domstolen att hon somnade 

direkt. Hon vaknade av att P. låg på henne och genomförde ett samlag. Hon förstod ingenting 

och bad honom sluta. Hon gick och la sig på soffan i sitt rum, P. låg kvar i sängen och gick 

sedan hem vid 12-tiden nästa dag. P. uppgav en helt annan historia. Han sa att de hade kyssts 

under filmen och när den andra vännen lämnat rummet tog de av sig sina respektive kläder 

och genomförde samlaget. De slutade när Y.Y. sa nej. 

 

HD lade P:s version till grund för bedömningen eftersom varken P. eller Y.Y:s uppgifter 

framstod som mer trovärdig än den andre. Det saknades också utredning som stödde Y.Y:s 

berättelse. Domstolen fann att parterna varit vänner och hade umgåtts länge innan samlaget 

                                                
131 Se tingsrättens utredning av våldtäktsbrottet i NJA 2006 s. 79 I.  
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genomfördes. Ingen form av påtryckning eller otillbörlig påverkan hade förekommit utan 

samlaget var ömsesidig och helt frivillig. Handlingen föll alltså enligt domstolen under 

straffansvaret i BrB 6:5. Domstolen kom sedan att diskutera om ansvarsfrihetsregeln var 

tillämplig och kom fram till att eftersom flickan varit nära 15-årsgränsen kunde en större 

åldersskillnad godtas än om hon varit yngre. Det som domstolen fann visat i målet var att P. 

och Y.Y. varit goda vänner och att förhållandet dem emellan dagarna efter den åtalade 

händelsen inte verkade ha påverkats av det som hänt. Domstolen fann därför att det fick anses 

uppenbart att samlaget mellan P. och målsäganden inte hade inneburit ett övergrepp mot 

henne. P. dömdes inte till ansvar för gärningen. 

 

Egna kommentarer: 

Domstolen lägger flickans agerande i samband med gärningen till grund för att hon inte blivit 

utsatt för något övergrepp. Hon lät honom vara kvar över natten och dagen efter träffade 

honom sedan som vanligt under veckan och berättade inte för sin mor vad som hänt förrän 

några dagar senare. Hovrätten uttrycker att dessa omständigheter visat att målsäganden inte på 

något sätt känt någon rädsla för eller obehag av P. Trots att det framkom i domen att hon 

sedan blev rädd för att träffa P., undvek honom, inte ville gå till skolan eller ut på stan och 

hade börjat gå på samtal på BUP, tar ändå domstolen hänsyn till hennes initiala agerande och 

kommer därmed fram till att hon inte blivit utsatt för övergrepp. Domstolen förväntar sig 

uppenbarligen här att en 14-årig flicka som just blivit utsatt för en sexuell handling av en nära 

vän som hon litat på ska ha styrkan och förmågan att kasta ut honom. Sutorius menar att 

domstolens förväntningar som att barn ska berätta direkt om övergrepp riskerar att göra dem 

tämligen rättslösa, och även den här situationen kan nog räknas in där.132 Domstolen använder 

vuxna personers perspektiv när de anser att det rationella beteendet hade varit att slänga ut 

killen och direkt berätta för mamman.  

 

Förarbetena talar om att en nära och god relation bör föreligga för att ansvarsfrihetsregeln ska 

kunna tillämpas. Vänskapen blir i domen ett slags bevis för att flickan inte blivit kränkt av 

den åtalade gärningen. Historiskt sett känns detta igen då det ofta förekommit att våldtäkter i 

nära relationer inte bedömdes lika hårt utan kunde till och med ursäktas som 

olyckshändelser.133 Så sent som till 1980-talet ansågs det som en förmildrande omständighet 

                                                
132 Sutorius, 2014, s. 149. 
133 Jansson, 1999, s. 150 f.  
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om parterna haft en relation.134 MacKinnon säger att det inte är ovanligt med föreställningen 

om att det är mindre kränkande för en kvinna att bli våldtagen av någon hon känner, när det i 

själva verket ofta är tvärt om; kvinnor känner sig ofta mer traumatiserade efter att blivit utsatt 

för övergrepp av någon hon känt och litat på.135 Det är dock glädjande att se att tingsrätten 

inte fann ansvarsfrihetsregeln tillämplig med en hänvisning till att det skiljer mycket i 

utveckling mellan den som fortfarande är barn och den som snart är vuxen. Även i hovrätten 

kan jag se ett liknande resonemang hos två domare som var skiljaktiga. De pekar också på att 

målsäganden och den tilltalade endast hade en kamratrelation vilket, enligt deras uppfattning, 

inte räcker för att ansvarsfrihetsregeln ska kunna tillämpas. Utöver detta framhåller de också 

att regeln med ansvarsfrihetsgrunden ska tillämpas restriktivt. I och med att flickan efter 

händelsen behövde behandling för att hantera situationen anser jag att domstolens 

resonemang och användande av deras relation som en förmildrande omständighet är 

missriktad och felaktig. 

 

3.3 Underrättsdomar 
I HD-domarna ovan är det fyra olika teman som framträder extra tydligt, vilka är de teman jag 

i nedanstående rättsfallsanalys kommer att använda mig av. I NJA 2006 s. 79 I spelar 

parternas kärleksrelation stor roll, i NJA 2006 s. 79 II diskuterar domstolen att flickans 

passivitet fått mannen att tro att samlaget var frivilligt, i NJA 2006 s. 510 har flickans ålder 

spelat stor roll i bedömandet och i NJA 2007 s. 201 uttrycks tydligt att flickans handlande 

efter den sexuella handlingen kommit att påverka utfallet. Jag har därför valt att använda mig 

av dessa teman när jag analyserar underrättsdomarna. Vissa av målen berör liksom domarna 

ovan flera teman, men jag valt att diskutera dem under det tema som fått störst genomslag i 

domstolsprövningen. Det kan därmed vara så att jag diskuterar något som kommit fram i 

domen, även om det inte direkt hör till temat. Jag har valt att utöka passivitets-, och 

ålderstemat med våld respektive mognad, eftersom även det upplevs som relevant utifrån 

lagstiftning och den rättspraxis jag lyft. Temana blir således; kärleksrelation, våld och 

passivitet, flickans ålder och mognad, samt flickans beteende och reaktion. 

 

3.3.1 Kärleksrelation 
I NJA 2006 s. 79 I tolkar domstolen att samlaget mellan A. och N.A. präglats av frivillighet 

och ömsesidighet utifrån att dessa förklarat att de blivit kära i varandra. Att kärlek skulle vara 

                                                
134 SOU 2001:14, s. 50 f. 
135 MacKinnon, 1989, s. 177. 
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en förmildrande omständighet är inte något som går att utläsa i förarbetena eller av lagtexten. 

Endast när det gäller ansvarsfrihetsregeln diskuterar förarbetena att en nära och god relation 

ska föreligga, vilket inte heller enbart talar för kärleksrelationer. Min genomgång av 

domstolspraxis pekar dock på att domstolarna ser det som en förmildrande faktor när det 

sexuella övergreppet sker i en kärleksrelation.  

 

3.3.1.1 Attunda Tingsrätt mål nr B 7561-12 
I tingsrättens mål nr B 7561-12136 hade en flicka, A. som nyligen fyllt 13 år haft åtminstone 

fem samlag med en 21-årig man, K. De hade fått kontakt via internet där de chattat om att ha 

sex. En eller två dagar efteråt träffades de hemma hos mannen och genomförde det första 

samlaget. Mannen beskrev för domstolen hur deras relation snabbt utvecklades till ett 

kärleksförhållande och att flickan under en period på tre veckor bodde hemma hos honom. 

13-åringen hade ett självskadebeteende och situationen uppdagades då BUP fattade 

misstankar om att flickan hade sex med män i utbyte mot pengar eller bostad. Målsäganden 

var fåordig om vad som hänt mellan henne och K. Det som dock framgår i tingsrättens 

domskäl är att A. sagt att K. hade varit dum mot henne och utnyttjat henne sexuellt. A. ville 

inte uttala sig mer än så varför tingsrätten lät mannens utsaga ligga till grund för domen.  

 

Tingsrätten lät alltså K:s berättelse ligga till grund för domen och menade att det inte var 

motbevisat att de var kära i varandra och hade en känslomässig relation. Inte heller ansåg 

tingsrätten att det var något som talade emot att det skulle förelegat ömsesidighet vid 

samlagen. Att K. insett att A. mådde mycket dåligt och haft ett självskadebeteende menade 

domstolen skulle kunna innebära att första samlaget med A. borde rubriceras som våldtäkt 

mot barn. Tingsrätten fann dock vid en samlad bedömning att förhållandena varit sådana att 

brottet skulle ses som mindre allvarligt, K. dömdes för sexuellt utnyttjande. Hovrätten anslöt 

sig till tingsrättens bedömning utan vidare motivering. 

 

Egna kommentarer: 

Det har alltså framkommit att flickan A. lider av självskadebeteende och mår så pass dåligt att 

hon varit i kontakt med BUP som misstänker att hon byter sex mot pengar och andra tjänster. 

Tingsrätten ansåg att hennes skadebeteende hade kunnat bidra till att första samlaget kunde 

rubriceras som våldtäkt mot barn. Vad det var som skilde detta fall från de andra förklarar inte 

                                                
136 Hovrätten i sitt mål B 3905-13 fastställde tingsrättens dom. 
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domstolen vilket får mig att misstänka att det handlade om att det första samlaget skedde vid 

en tidpunkt då A. och K. inte angetts vara kära i varandra. Stöd för detta tycker jag finns i 

domstolens argumentation i skadeståndsfrågan. Där betonar domstolen att det första samlaget 

varit allvarligare och mer kränkande än de senare när den känslomässiga relationen utvecklats 

mer. Av domskälen framgår att K. anser att de har ett kärleksförhållande, något som varken 

bekräftas eller förnekas av A. K:s uppgift om deras relation ses omedelbart av domstolen som 

en förmildrande omständighet. Flickor som befinner sig i ett kärleksförhållande förväntas 

vilja ha sex, vilket i sin tur är något som mannen kan utgå ifrån. Här väger den föreställningen 

högre än A:s psykiska ohälsa! Domstolen diskuterar inte närmare hennes sexuella mognad 

eller ålder utan utgår istället bara från K:s uppfattning om hennes ålder. Återigen får mannens 

uppfattning tolkningsföreträde. Det är som att hans påstående om deras kärleksförhållande 

slår ut all annan utredning och domstolen nöjer sig med att konstatera att A. är 13 år och att 

K. trodde hon var 14 år. Det faktum att hon är relativt ung och har ett självskadebeteende talar 

ju i högsta grad för att hon vid samlagen haft svårigheter att värna om sin sexuella integritet. 

Samma omständigheter talar också mot att hon vid samlagen har varit kapabel att ta 

välgrundade beslut och därmed kunnat ge ett rättsligt relevant samtycke. Någon sådan 

diskussion förs inte av domstolen.  

 

Något annat som är intressant med domen är att den på två olika ställen nämner att A. haft 

samlag med andra tidigare, även under den tid hon och K. var tillsammans. Denna 

information framförs utan att domstolen förklarar varför det är relevant. Troligtvis är det 

kopplat till förarbetenas yttrande om att barnet vid tillämpningen av BrB 6:5 ska ha utvecklat 

sin egen sexualitet. Som jag har förklarat ovan är inte tidigare sexuella relationer alltid en 

indikation att barnet är moget för att ha samlag. Utan närmare information om A:s tidigare 

samlag anser jag det anmärkningsvärt att detta överhuvudtaget kan få någon rättslig betydelse. 

Kanske kan det vid dessa tillfällen varit frågan om övergrepp som ytterligare brutit ned A:s 

motstånd. I vart fall kan tidigare genomförda samlag inte utgöra något belägg för att A. velat 

delta i nu aktuella samlag. Låt oss inte fastna i den felaktiga föreställningen att om offret 

tidigare i sin relation gett sitt samtycke så samtycker offret till alla därefter genomförda 

sexuella handlingar. 

 

3.3.1.2 Göta Hovrätt mål nr B 360-06  
I det här målet hade en 14-årig flicka, A., haft ett förhållande med en man, P., som var 21 år. 

De hade genomfört 11 samlag. Det framkom att alla dessa handlingar utom de två första 
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tillkommit efter tjat eller hot om att göra slut från mannens sida. Ett av samlagen skedde när 

en manlig vän till P. låg och sov i samma rum, ett annat på en offentlig toalett då P. hade 

förmått A. att komma dit, trots att hon var sjuk och hade feber. Det sista tillfället inträffade 

efter att de gjort slut. Vid detta tillfälle var båda berusade och även om A. sa nej flera gånger 

och kämpade emot så genomförde P. ett samlag. Av domskälen i hovrättens dom framgår att 

P. påstår att han inte haft någon aning om att hon inte velat genomföra samlagen och inte 

minns att hon protesterat. 

 

Hovrätten satte tilltro till målsägandens redogörelse och la den till grund för domen. 

Domstolen anmärkte att tio av gärningarna ägt rum under tiden då A. och P. haft ett 

kärleksförhållande. Vidare ansåg hovrätten det vara visat att A. trots sitt nej inledningsvis 

ändå till slut samtyckt. Trots att domstolen bekräftar att A:s ändrade inställning många gånger 

hade föregåtts av att P. tjatade på henne ansåg domstolen ändå inte att omständigheterna var 

sådana att de gav anledning att bortse från hennes samtycke. Hovrätten konstaterade att A. var 

14 år samt att det inte fanns något i hennes sexuella mognad som talade mot att hennes 

samtycke skulle ges rättslig relevans. P. dömdes för sexuellt utnyttjande av barn i tio fall. I det 

sista fallet blev rubriceringen våldtäkt mot barn då domstolen ansåg att det inte kunde ha 

undgått P. att samlaget skedde mot A:s vilja. 

 

Egna kommentarer: 

I det här fallet framgår det tydligt att åtta av övergreppen skett efter påtryckningar och tjat 

från P:s sida, vilket även domstolen noterar i sin dom. Att samlagen genomförts under dessa 

förutsättningar fäster domstolen dock inget större avseende vid. Tyngdpunkten i domstolens 

resonemang läggs istället på det faktum att offer och förövare haft ett förhållande under 

största delen av den tid som åtalet omfattar. Återigen ser jag att domstolen kan betrakta en 

relation som en förmildrande omständighet. Hovrätten beskriver att hennes samtycke skett 

som en följd av mannens tjat men poängterar samtidigt att detta inte utesluter att samlaget 

skett under frivillighet. För mig framstår detta resonemang som motsägelsefullt, hur kan något 

betraktas som fullt frivilligt om detta har kunnat genomföras först efter tjat och övertalning? 

Inte heller kan det för mannen ha framstått som frivilligt om han för att kunna genomföra 

samlaget varit tvungen att ”tjata” och övertala. Jag har således svårt att se att den sexuella 

handlingen i detta fall har skett med fullständig frivillighet och ömsesidighet. Fokus på offer 

och förövares relation som en förmildrande omständighet har historiska rötter. Fram till 1965 

var det nämligen helt lagligt att tvinga till sig samlag av sin fru och även efter att våldtäkt 
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inom äktenskapet kriminaliserades kunde parternas relation fram till år 1984 ses som en 

förmildrande omständighet. 137  Dessa historiska fakta avspeglar synen på kvinnan som 

mannens angelägenhet och ägodel. Även i denna dom tycker jag mig kunna utläsa att 

domstolen anser att mannen har rätt att ha sex med sin flickvän. Domstolen tycks även här 

acceptera och reproducera föreställningen om att när en flicka säger nej måste mannen 

övervinna hennes motstånd. Eftersom hon till sist ger efter för hans vilja så anser mannen att 

han fått ett godkännande som legitimerar den sexuella handlingen. Ett nej blir därmed inte 

mycket värt i en rättslig prövning. Bilden av att ett kärleksförhållande alltid innefattar tillåtet 

sex blir däremot betydligt mycket mer tydligt och avgörande i domstolens övervägande i 

brottrubriceringsfrågan. Jag konstaterar också att A. gick med på att ha sex med honom i 

rädsla för att han annars skulle lämna henne. Att samlaget skedde under dessa förhållanden 

talar starkt för att flickans beslut, att efter övertalning gå med på samlaget, inte kan anses vara 

väl underbyggt. Det som i domen fick en förmildrande verkan, att hon var kär, kanske 

egentligen borde ha tagits som intäkt på att hon var extra skyddsvärd. Det sista samlaget 

rubricerades dock som våldtäkt mot barn eftersom hovrätten där fastställde att det inte kunde 

ha undgått P. att gärningen skedde mot A:s vilja. Liksom i fallet ovan väcks hos mig en 

misstanke om att rubriceringen bland annat kan ha berott på att offer och förövare inte längre 

var ett par. 

 

3.3.1.3 Falu Tingsrätt mål nr B 159-13 
I tingsrättens mål nr B 159-13138 var flickan A. 13 år och gärningsmannen P.E. var 18 år. De 

började chatta via facebook ca ett år före det sexuella övergreppet. De hade även haft kontakt 

via sms och telefonsamtal. Dessa kontakter hade innehållit sexuella anspelningar från både A 

och P.E:s håll. De träffades sedan vid ett tillfälle och genomförde två samlag. 

 

I tingsrättens domskäl framgår att A. och P.E. diskuterat olika sexuella handlingar i sina chat- 

och smskonversationer samt att de gemensamt planerat samlaget. Vidare framgår dock att A. 

försökt att ”dra sig ur” och att P.E. varit den pådrivande i samlaget. A. och P.E. hade inte haft 

någon kärleksrelation och även om A. hade uppvisat mognad för sin ålder så var det en 

relativt stor åldersskillnad mellan dem. Med hänsyn till dessa omständigheter dömde 

domstolen mannen för våldtäkt mot barn. 

 

                                                
137 Se SOU 1982:61, s. 33. 
138 Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål nr. B 5317-13. 
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Egna kommentarer: 

Jag valde att ha med det här rättsfallet för att visa på en situation där avsaknaden av en 

kärleksrelation fick till konsekvens att domstolen inte tillämpade sexuellt utnyttjande av barn. 

Omständigheterna i detta fall och det från Göta Hovrätt ovan är snarlika. I båda domarna har 

samlag kommit till efter påtryckningar men i det här fallet lägger domstolen istället tyngden 

vid det faktum att det sexuella övergreppet skedde utanför en kärleksrelation. 

Åldersskillnaden, som domstolen också pekar på, är inte heller större än i de två fallen ovan. 

Jag kan inte se annat än att just avsaknaden av kärleksrelation tycks motivera de olika 

domsluten. Denna omständighet skulle kunna innebära att den som är i ett förhållande inte 

behöver vara lika omsorgsfull i att försäkra sig om att flickan vill ha samlag jämfört med den 

som inte är i ett förhållande. Riskerna med att domstolarna ser på kärleksrelationen på detta 

sätt är att övergrepp i en nära relation kan komma att rubriceras som sexuellt utnyttjande utan 

att domstolen därvid företar en ordentlig prövning.  

 

3.3.2 Våld och passivitet 
Den nya våldtäktslagstiftningen tog bort kravet på att våld och tvång ska ha förelegat när 

offret är ett barn under 15 år och därmed borde det vara helt oväsentligt om barnet gjort 

motstånd eller inte. Trots det får offrets passivitet som till exempel i NJA 2006 s. 79 II rättslig 

relevans i domstolarnas bedömning på så vis att denna utgör ett bevis för att förövaren kan ha 

uppfattat samlagen som frivilliga. Här nedan har jag valt ut två domar där passiviteten får en 

avgörande inverkan på utfallet.  

 

3.3.2.1 Göta Hovrätt mål nr. B 338-08 
I detta mål stod 18-åriga S. åtalad för att med våld ha genomfört ett samlag med målsäganden 

A., som var 14 år och 5 månader. Detta samlag skedde när A. och en vän till henne var 

hemma hos en killkompis, R. Kompisen och hans bror S. delade rum i lägenheten där de hade 

var sin säng. I detta rum fanns vid tidpunkten för samlaget förutom S. och A. även A:s kompis 

samt två vänner till R. som satt vid datorn. A. och hennes vän låg på ena sängen i rummet. S. 

som låg i den andra sa upprepade gånger åt A. att komma till honom. Hon nekade och han 

gick sedan över och lade sig ovanpå henne. Där placerade han över dem ett täcke och drog 

sedan ner hennes byxor. Hon hävdade att hon då sa nej och försökte vrida sig fri. Han hade 

först analsex med henne och därefter vaginalt sex. Hon sa till rätten att hon har svårt att säga 

ifrån och därför sa hon inte åt honom att sluta. S. hävdade att samlaget varit frivilligt, att han 
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fått inviter av henne samt att han inte visste att hon var under 15 år. Ingen av vittnena hade en 

klar uppfattning om vad som hade hänt. 

 

Hovrätten började med att konstatera att det var utrett att analt och vaginalt samlag hade skett 

och övergick sedan till att bedöma om S. haft kännedom om A:s ålder. De fann att han, även 

om han inte insett att hon var under 15 år, borde ha gjort det eftersom hon har ett 

åldersadekvat utseende och en kroppsutveckling som inte klart passerat gränsen. Därtill hade 

S. vetat att A. gick i en högstadieskola där huvuddelen av eleverna var under 15 år. 

Domstolen fann sedan att även om de inte haft någon anledning att betvivla att målsäganden 

uppfattat att hon tvingats till samlag med S., så hade hon inte påkallat hjälp från de andra i 

rummet och inte heller protesterat, utöver att hon inledningsvis inte ville att han skulle ta av 

henne strumpbyxorna. Domstolen konstaterade att ”[m]ed hänsyn till omständigheterna kan 

det inte med tillräcklig grad av säkerhet slås fast att S. med våld har tilltvingat sig samlagen 

med målsäganden.” Hovrätten utgick därmed från att S. uppfattat samlagen som frivilliga. 

Domstolen konstaterade vidare att faktorer som att parterna inte kände varandra speciellt väl, 

att det varit fråga om både analt och vaginalt samlag samt att det med hänsyn till tid, plats och 

tillvägagångssätt inte kunde anses präglat av någon ömsesidighet, talar för att brottet skulle 

bedömas som våldtäkt mot barn. Domstolen valde dock att rubricera brottet som sexuellt 

utnyttjande av barn med motiveringen att A. varit relativt nära 15 år, S. uppfattat samlagen 

som frivilliga, våld inte förekommit samt att S. avbrutit när A. sagt ifrån.  

 

Egna kommentarer: 

Domstolens resonemang i denna dom är intressant utifrån flera aspekter. Till att börja med 

framstår det som att domen ställer våld mot frivillighet. Rätten finner att våld inte har 

förekommit och drar därmed slutsatsen att S. uppfattat samlaget som frivilligt. Frånvaron av 

bevisbart våld och tvång blir, istället för ett verktyg i bedömningen av straffvärdet eller i 

gränsdragningen mot grov våldtäkt, ett stöd för att frivillighet förelegat. Domstolen använder 

också flickans passivitet som ett argument för att gärningsmannen upplevt att samlaget varit 

frivilligt. Trots att A. inte velat gå till S. när han kallade henne till sin säng och sagt nej när 

han drog ner hennes strumpbyxor139 så är det hennes nästföljande passivitet som avgör om 

hon velat eller inte; hon gjorde inte motstånd. Domstolen ifrågasätter inte om S. hade kunnat 

märka på annat sätt att A. inte var villig utan godtar hans uppfattning om att hon samtyckt, 

                                                
139 Att de två omständigheterna förelåg bekräftas av flickans vän och får enligt domstolen anses styrkta. 
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eftersom hon inte kämpat emot. Ulrika Andersson skriver att rättens hantering av 

våldtäktsbrottet utgår ifrån att kvinnan vill ha sex så länge hon inte visar annat. 

Frivillighetspresumtionen, förklarar hon, bryts först om kvinnan uttryckligt och klart 

protesterar eller gör motstånd på ett sätt så att mannen uppfattar att hon inte vill. Hon 

beskriver att den kvinnliga kroppen ses som gränslös och sexuellt tillgänglig utifrån den 

sexualnorm som konstruerar den kvinnliga sexualiteten som passiv och den manliga som 

aktiv.140 Denna av Ulrika Anderssons beskrivna frivillighetspresumtion tycks också gälla barn 

som nått en viss ålder. Domar som denna kan tas som intäkt för att även dessa barns kroppar i 

viss mån är sexuellt tillgängliga. Det är flickans agerande som är i fokus och avgör om 

mannen tilltvingat sig samlaget. Den här domen visar, liksom NJA 2006 s. 79 II att det inte 

räcker med att säga nej. Offrets icke-frivillighet måste manifesteras på ett mycket tydligt sätt 

för att förövaren ska förstå att den sexuella handlingen inte är frivillig. Även här dyker 

föreställningen upp om att nej inte är ett definitivt nej och att kvinnlig sexualitet är en 

motvillig sådan som måste övervinnas.  

 

Domstolens uttalande visar också på en förväntan om att A. borde kallat på hjälp av de andra i 

rummet. Detta går emot den forskning som finns på området som visar att barn har svårt att 

berätta om övergrepp, såväl när de pågår som vid senare tillfälle. Skam, skuld, rädsla samt 

hänsyn till förövaren kan vara skäl till att barn inte berättar.141 Här framgår från A:s eget 

uttalande att hon har svårt att säga nej, i rummet fanns två killar hon inte kände speciellt väl 

och troligtvis var situationen både surrealistisk och otrygg för henne. I domen får vi också 

veta att A. var 161 cm lång och S. var 190 cm och vägde 120 kg. Det är inte svårt att tänka sig 

att hon upplevde att han hade övertaget, såväl fysiskt som åldersmässigt. Liksom i NJA 2006 

s. 79 II lägger domstolen ansvaret för våldtäkten på flickan. Hon skulle varit tydligare med att 

hon inte ville och hon skulle påkallat de andras uppmärksamhet. Upprörande nog säger 

tingsrätten sig inte tvivla på att A. kände sig tvingad och hovrätten säger att samlaget 

knappast företagits under ömsesidighet, men domstolarna väljer ändå att rubricera händelsen 

som sexuellt utnyttjande av barn. 

 

3.3.2.2 Umeå Tingsrätt mål nr B 1284-07  
I detta fall var målsäganden, M., 14 år och 6 månader. Den tilltalade K.F., var i 40-årsåldern. 

M:s version av händelseförloppet är att hon träffade sin kompis före detta styvpappa K.F. ute 

                                                
140 Andersson, 2001, s. 175. 
141 Nilsson, Svedin, 2002, s. 122 f. 
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på gatan. Hon berättade att hon var i behov av pengar varpå K.F. erbjöd henne ett lån. M. åkte 

hem till K.F:s bostad där han bjöd henne på alkohol. K.F. började sedan kyssa henne och bar 

henne till sovrummet. Flickan försökte komma därifrån genom att säga att hon var tvungen att 

gå men han ignorerade protesterna och klädde av henne. Hon besvarade några av hans kyssar 

eftersom hon inte vågade knuffa bort honom. Han utförde oralsex på henne. När han letade 

efter en kondom fick hon sitt tillfälle att komma därifrån. K.F. medgav att han lånat henne 

pengar men nekade till övriga anklagelser. 

 

Tingsrätten kom fram till att målsägandens berättelse skulle ligga till grund för domen då det 

fanns stödbevis som styrkte hennes uppgifter. Tingsrätten bedömde den sexuella handlingen 

vara jämförlig med samlag. Domstolen fann dock att K.F. hade kunnat uppfatta det sexuella 

övergreppet som frivilligt med motiveringen att M. inte sagt nej eller på något sätt försökt få 

bort K.F. från sin kropp. Med beaktande av det, samt det faktum att M. snart skulle fylla 15 år 

bedömde domstolen att gärningen var att se som sexuellt utnyttjande av barn. Domstolen fann 

dock att straffvärdet var högt, med hänvisning till att K.F. bjudit på alkohol samt att M. 

muntligen försökt få lämna platsen. 

 

Egna kommentarer: 

Här är ytterligare ett fall där flickans passivitet spelar en stor roll. Trots att hon upprepade 

gånger muntligen försökt få gå därifrån så anser domstolen att det är troligt att K.F. uppfattat 

den sexuella handlingen som frivillig i och med hon inte knuffat bort honom eller på liknande 

sätt tydliggjort att hon inte ville. Återigen får förövarens uppgifter tolkningsföreträde och 

återigen hänvisar jag till vad jag tidigare anfört om ordvalet ”fullständig frivillighet och 

ömsesidighet”.142 Tingsrätten ger också, enligt min bedömning, uttryck för en stötande syn på 

ansvarsfördelningen. Är det rimligt att en 14-årig flicka som blivit serverad alkohol och som 

enligt tingsrättens konstaterande är tystlåten ska ta ansvar för det sexuella umgänget i den 

bemärkelsen att hon på ett tydligt sett ska manifestera sitt avståndstagande? Ska inte istället 

den vuxne, i detta fall en 40-årig man nästan tre gånger äldre än offret, ta ansvar för att det 

sexuella umgänget sker med frivillighet och ömsesidighet? Lägger man dessutom till att det är 

bevisat att M. flera gånger velat lämna bostaden och att K.F. tidigare varit styvpappa till M:s 

kompis blir det ännu mer stötande. Att domstolen resonerar på det här sättet eliminerar 

lagstiftningens krav på ömsesidighet eftersom det nu blir en högst ensidig handling. Vad än 

                                                
142 Se bland annat avsnitt 3.2.2. under de egna kommentarerna. 
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flickan bevisligen upplevt tillmäts det ingen större betydelse. Det är mannens uppfattning som 

är avgörande för domstolen bedömning av straffansvaret. Här liksom i NJA 2006 s. 79 II och 

Göta Hovrätt mål nr B 338-08 blir budskapet att en flickas kropp är tillgänglig så länge hon 

inte tydligt protesterar. Domstolen betonade att det var ett allvarligt brott eftersom flickan 

bjudits på alkohol och i skadeståndsfrågan framhävs att brottet begåtts av en vuxen man som 

utnyttjat en ung flickas tillit, men oaktat detta väljer domstolen att bedöma brottet som 

sexuellt utnyttjande. Hur kan omständigheter som av domstolen har beaktats i straffvärde- och 

i skadeståndsfrågan helt negligeras där de hör hemma, nämligen i brottsrubriceringen? 

 

Domstolarnas anknytning av frivillighetsbedömningen till förekomsten av våld och tvång och 

barnets motstånd visar att det är svårt att bryta gamla synsätt. Lagstiftaren valde att ta bort 

kravet på tvång med hänvisning till att barn inte behöver utsättas för tvång för att göra saker 

de inte vill. Eftersom domstolarna i vissa fall väljer att se barns/flickors bristande motstånd 

som ett bevis för att frivillighet förelegat jämställer de flickor under 15 år med vuxna kvinnor 

och i likhet med vuxna förväntas de också kunna visa vad de vill och inte vill och kunna ta 

ansvar för sin sexualitet. I viss mån verkar det ändå som att kravet på våld och tvång 

fortfarande existerar. 

 

Jag ställer mig också frågande till hur passivitet kommit att likställas med ett ja. Troligtvis 

kommer passivitetens betydelse liksom många andra föreställningar från vår historia. Då 

flickor och kvinnor genom tiderna ansetts vara mäns angelägenheter, har en kvinnas samtycke 

till sexuella handlingar generellt inte behövts. Dessutom har kvinnan historiskt sett aldrig 

betraktats som en sexuell varelse, till skillnad från mannen. Det har inte förväntats att kvinnor 

ska agera ut sin sexuella drift utan hon ska finnas till hands som ett passivt objekt när 

mannens sexlust faller på. Jag misstänker att det är denna föråldrade syn som ligger till grund 

för att kvinnan betraktas som sexuellt tillgänglig tills motsatsen bevisad. 

 

3.3.3 Flickans ålder och mognad 
HD-praxis har alltså fastställt att om barnet fyllt 13 år är det en ålder som i sig inte hindrar att 

frivilligheten kan beaktas. Enligt propositionen till lagen räcker det dock inte med att ett barn 

uppnått en viss ålder. Barnet ska även med hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i 

övrigt, haft förutsättning att bedöma och ta ställning till situationen.143 I NJA 2006 s. 79 I 

                                                
143 Prop. 2004/05:45, s. 144. 
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anmärker domstolen att propositionens uttalande om att barn inte kan samtycka till samlag 

inte kan vara avsedd att förhindra att frivillighet beaktas om barnet är tillräckligt moget och 

har förmåga att förstå innebörden av handlandet. Jag har valt att analysera hur några 

underrättsdomar löst frågan om barnets ålder och mognad. Mitt intresse ligger alltså inte i vad 

gärningsmannen insåg om flickans ålder144, utan hur domstolarna resonerat kring ålder och 

mognad och därmed om hon haft förutsättning att ta ställning till situationen. På grund av att 

domstolarna ofta har en mycket kort argumentation angående flickans mognad och ålder har 

jag valt att även använda mig av ovan refererade domar för att diskutera kring domstolarnas 

resonemang. 

 

3.3.3.1 Svea Hovrätt mål nr B 10962-13  
Målsäganden A. i Svea Hovrätt mål nr B 10962-13 var 13 år. Hon hade haft kontakt med 17-

årige C. via internet under en månads tid innan de träffades första gången. Under en fest hos 

en av C. kompisar genomfördes ett samlag. A. uppgav att C. tjatade på henne tills hon till slut 

gav efter för hans vilja att genomföra samlaget. Det gjorde ont uppgav hon vidare, de avbröt 

samlaget som dock återupptogs några gånger. C:s inställning var att A. hade haft ont i början 

men att smärtan gått över. Samlaget hade enligt hans uppfattning genomförts under 

frivillighet och ömsesidighet.   

 

Domstolen argumenterade att det inte var visat annat än att C:s uppgifter fick accepteras och 

därmed läggas till grund för bedömningen. De ansåg därmed att det inte framkommit något 

annat än att A., som var nära 14 år haft frivilligt och ömsesidigt samlag med C. och att 

gärningen därmed skulle bedömas som sexuellt utnyttjande av barn. 

 

Egna kommentarer: 

I det här fallet för domstolen inte någon diskussion kring flickans mognad. Det enda 

domstolen nämner i ämnet är att hon är 13 och snart fyller 14 år, vilket domstolen tycks 

använda som en presumtion för att flickan är mogen nog för att ha samlag. Liknande 

schablonisering kan vi se ovan i NJA 2006 s. 510, NJA 2006 s. 79 II samt i mål B 1284-07 

från Umeå tingsrätt där domstolarna med hänvisning till att målsäganden snart skulle fylla 15 

år bedömde gärningarna som sexuellt utnyttjande av barn. I dessa rättsfall görs ingen 

bedömning av flickans mognad i det enskilda fallet utan istället presumeras mognad utifrån 

                                                
144 Se BrB 6:13. 
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hennes ålder. Som jag tidigare anmärkt räcker det inte enligt förarbetena att barnet uppnått en 

viss ålder utan barnet ska med hänsyn till sin utveckling kunnat ta ställning till situationen och 

därmed kunna ge ett rättsligt relevant samtycke. Som det också är formulerat i NJA 2006 s. 79 

I krävs alltså att barnet uppnått en viss mognad för att kunna ta ställning till sin sexualitet. Det 

saknas en sådan bedömning i domarna ovan och den slutsats jag kan dra av dessa avgöranden 

är att 13- och 14-åringar schablonmässigt antas vara redo för att ha samlag. I några andra 

rättsfall jag diskuterar ovan, mål B 360-06 från Göta Hovrätt samt NJA 2006 s. 79 I uppgavs 

att inget i flickornas mognad talade för att hennes samtycke inte borde beaktats. Ett sådant 

uttalande antyder att det krävs att omognad visats för att presumtionen ska brytas. 

Lagstiftningen säger att alla barn under 15 år är i behov av ett absolut skydd mot sexuella 

handlingar. Min uppfattning är att det är först när det i det enskilda fallet kan klarläggas att 

samlaget skett under fullständig frivillighet och ömsesidighet som flickans samtycke kan ges 

rättslig relevans och brottet därmed kan bedömas som sexuellt utnyttjande. Detta i sin tur 

kräver en utredning om den sexuella mognaden hos målsäganden; det räcker inte bara för 

domstolen att konstatera att det föreligger en åldersadekvat mognad hos 13- och 14-åringarna.  

 

3.3.3.2 Göta Hovrätt mål nr B 1068-14 
I det här fallet hade målsäganden A. kommit i kontakt med 32-årige L. som var en kommunal 

fritidsledare. Enligt åtalet hade L. vid nio tillfällen under en period på ett år utfört orala 

samlag med A. som vid de första sexuella handlingarna var 13 år och 8 månader. Samlagen 

skedde ibland på A:s initiativ och bägge beskrev relationen som en kärleksrelation. 

 

Tingsrätten ansåg att målsäganden, under huvudförhandlingen, framstått som en relativt 

mogen 15-åring men att domstolen saknade närmare insikt om hennes mognad när 

övergreppen skedde. Domstolen ansåg dock att det inte var något som talade emot att A. var 

åldersadekvat utvecklad och mogen. Domstolen poängterade också att hon haft en sexuell 

relation innan L. Tingsrätten fann, trots detta, med hänvisning till den stora åldersskillnaden 

mellan A. och L samt det faktum att gärningarna pågått under en lång tid att de skulle 

bedömas som våldtäkt mot barn. Hovrätten delade tingsrättens uppfattning om den stora 

åldersskillnaden men argumenterade annorlunda gällande A:s mognad. Hovrätten ansåg att, 

även om A. tagit initiativ till de sexuella handlingarna, hade det inte förekommit något som 

tydde på att A. uppnått en sådan mognad att hon hade förutsättning att bedöma och ta 

ställning till sin sexualitet. Domstolen pekade också på att det vid de första åtalade 

gärningarna var långt kvar till A:s 15-årsdag. Därtill hade många sexuella övergrepp skett 
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utan någon planering. Sammanfattningsvis ansåg hovrätten att omständigheterna var sådana 

att gärningarna skulle bedömas som våldtäkt mot barn. 

 

Egna kommentarer: 

Jag noterar till min glädje att hovrätten i denna dom resonerar på samma sätt som jag. Medan 

tingsrätten för en argumentation, i likhet med många andra domar, att det inte framkommit 

något som talar emot en åldersadekvat mognad hos barnet, menar hovrätten i stället att det 

inte framkommit något som talar för en sådan mognad att hon kan ta ställning till sin 

sexualitet. Hovrätten menar alltså att det krävs mer i utredning för att konstatera att 

målsäganden är tillräckligt mogen. Det räcker inte bara för domstolarna att utan närmare 

utredning konstatera att det inte framkommit något som talar mot att målsäganden haft 

tillräcklig sexuell mognad. Genom sitt resonemang anser jag att hovrätten, till skillnad mot de 

andra domarna jag referat ovan, följer lag och förarbeten bättre. Även om A. varit 

initiativtagande vid vissa av gärningarna och att A. och L. beskriver deras relation som ett 

kärleksförhållande tillåts dessa omständigheter inte ta plats i domen. Det kan naturligtvis bero 

på att L. kan anses ha utnyttjat sin förtroendeingivande position som fritidsledare men inte 

heller det formulerar domstolen som en avgörande omständighet. Fokus läggs på flickans 

mognad, och därmed anser jag att domstolen visar tydligt att ett barn under 15 år inte 

automatiskt blir redo för samlag bara för att hon fyllt 13 eller 14 år, inte ens om målsäganden 

tagit initiativ till det sexuella övergreppet. Det sistnämnda är också något som har klart stöd i 

förarbetena. A. blir betraktad som det barn hon är, inte som en vuxen kvinna. Detta visar 

tydligt på det behovsorienterade synsättet som förarbetena och lagtexten ger uttryck för.    

 

Jag valde den här domen just för att den är en av få som faktiskt diskuterar målsägandens 

mognad och därmed frångår den annars vanliga mognadspresumtionen. Bara det i sig är 

intressant. Varför undviker domstolarna så ofta mognadsbedömningen? En anledning kan 

vara att det är väldigt svårt att bedöma ett barns mognad, och domstolarna tar kanske den 

enkla utvägen när de presumerar barnets utveckling utifrån åldern. Det kan också handla om 

att domstolarna tycker att ett barn som är 13 år är genuint moget för samlag, eller borde vara 

det. Eller så kan det handla om mansperspektivet, att det vore oskäligt att döma en man för 

våldtäkt mot barn när flickan om något år ändå ska fylla 15 år och att man därför generaliserar 

att en 13-åring säkert var mogen nog för samlag. Oavsett varför domstolen brister i 

mognadsutredningen är det anmärkningsvärt. Lagstiftaren har ju generellt ansett att barn 
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under 15 år inte är mogna genom att gränsen för sexuellt självbestämmande just är satt till 15 

år. 

 

3.3.4 Flickans beteende och reaktion 
Först på 80-talet klargjordes det att offrets agerande i samband med övergreppet inte skulle 

tillmätas någon större betydelse.145 Trots detta har ändå barnets reaktion och handlingar i 

samband med övergreppet fått betydelse i domstolsprövningen. Detta har jag kunnat se bland 

annat i NJA 2007 s. 201 där HD hade att pröva straffansvaret för en 17-årig tilltalad som haft 

samlag med en drygt 14-årig flicka. Efter att HD funnit att gärningen var att bedöma som 

sexuellt utnyttjande prövades om ansvarsfrihetsregeln var tillämplig vilket också HD fann. 

Motiveringen var bland annat att målsäganden agerat normalt efter övergreppet vilket enligt 

HD får tas som intäkt att målsäganden själv inte upplevde samlaget som ett övergrepp. Nedan 

har jag två ytterligare rättsfall; ett där offrets beteende innan övergreppet inverkade på utfallet 

och ett där offrets reaktion på övergreppet, likt NJA 2007 s. 201, påverkade domslutet. 

 

3.3.4.1 Svea Hovrätt mål nr B 453-12 
Målsäganden A. i detta mål var 14 år och medlem i en armbrytningsklubb. Klubben höll till i 

en restaurangs lokaler där 23-årige S. jobbade. A. umgicks med S. några kvällar på 

restaurangen och det framgår i domskälen att de bland annat pratade om sex. De ”smsade” 

även med varandra när de inte sågs. En dag tog S. med A. in på lagret där han förde in sina 

fingrar i hennes underliv. Han ledde sedan in henne på toaletten och genomförde där ett 

samlag. A. uppgav i domstolen att hon inte ville eftersom hon hade en pojkvän. Hon uppgav 

vidare att hon först höll ihop benen för att förhindra samlaget men att hon inte vågade kämpa 

emot mer i rädsla för att S., som var irriterad, skulle bli arg. S. version av händelseförloppet 

var i stället att han gick på toaletten för att kissa när A. kom in och började ta på honom. 

Enligt honom skulle sedan A. ha dragit av sig sina byxor och fört hans penis mellan sina ben 

varpå de genomförde samlaget. 

 

Domstolen fann att A:s uppgifter var mer trovärdiga än de S:s angett. Dessutom fick A:s 

uppgifter stöd av viss övrig bevisning. Hovrätten fann det alltså vara bevisat att S genomfört 

ett samlag med A samt fört in sina fingrar i hennes underliv. Däremot var det inte, enligt 

domstolen, klarlagt att S. insett att A. inte velat. Mot bakgrund av det samt att hon tidigare 

kunde ha gett S. intrycket av att hon inte motsatte sig sexuellt umgänge med honom utgick 
                                                
145 SOU 2001:14, s. 51. 
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domstolen från att samlaget var frivilligt. Dessa omständigheter samt att den korta tid som 

återstod innan A. skulle fylla 15 år rubricerades gärningen som sexuellt utnyttjande av barn. 

 

Egna kommentarer: 

Domstolen låter här flickans beteende innan den sexuella handlingen ligga till grund för 

domen. Här, liksom i de fall där flickan har varit passiv skuldbeläggs offret. S. och A. hade 

skickat SMS till varandra, kramats och pratat om sex i allmänhet. S. hade även vid ett tillfälle 

enligt A:s uppgifter smekt henne på rumpan och hon hade inte protesterat. Dessa 

omständigheter ser domstolen som intäkt för att den tilltalade kan ha uppfattat samlaget som 

frivilligt. Genom A:s handlande ser domstolen det som att hon sänt ut fel signaler och däri 

ligger hennes ansvar, hon borde på ett tydligt sätt manifesterat sin icke-frivillighet. Sedan 

1984 ska ju offrets agerande innan ett sexuellt övergrepp inte ha någon betydelse i 

bedömningsfrågan. Här blir dock A:s beteende helt avgörande för domstolens bedömning i 

rubriceringsfrågan. På grund av A:s flörtiga beteende tillåts S. tro att hon velat ha sex med 

honom och kan agera därefter. Hovrätten gjorde inte någon bedömning av flickans mognad 

utan konstaterade bara att hon snart skulle fylla 15 år. Tingsrätten däremot hade funnit att 

målsäganden ”varit intresserad av [S.] och hamnat i en situation som hon inte kunde hantera 

på grund av sin låga ålder och bristande mognad.” Tingsrätten menade att S. hade utnyttjat 

situationen och borde ha förstått att A. inte gjort något övervägt beslut om att ha samlag med 

honom. Tingsrätten konstaterade att samlaget inte byggt på fullständig frivillighet och 

ömsesidighet men valde ändå att döma S. för sexuellt utnyttjande av barn, då han i det 

inledande skedet trots allt kunde ha uppfattat samlaget som frivilligt. Detta skapar en ännu 

större paradox då domstolen klargör att S. utnyttjat situationen men att han kan ha trott det var 

frivilligt. I både tingsrätten och hovrätten klargörs att S:s uppfattning har större tyngd än A:s 

frivillighet, mognad och insikt i vad som skulle komma att ske. Enligt propositionen ska det 

inte spela någon roll om barnet tagit initiativ till den sexuella gärningen och därmed torde det 

inte heller ha någon betydelse hur barnet agerat innan händelsen utspelades. Tyvärr verkar det 

som att offrets beteende tillmäts betydelse eftersom det avgörande i domen är hur förövaren 

har uppfattat situationen och frivilligheten. Jag menar således att förövarens uppfattning har 

getts tolkningsföreträde. Detta gäller även i de fall offret bevisligen visat sitt avståndstagande 

till det sexuella övergreppet. Om förövaren säger sig inte ha uppfattat offrets ovilja är det hans 

uppfattning som ligger till grund för domstolen i deras ställningstagande huruvida brottet ska 

ses som våldtäkt mot barn eller som det mindre allvarliga brottet sexuellt utnyttjande av barn. 
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3.3.4.2 Hovrätten för västra Sverige mål nr B 2072-06 
I detta mål var målsäganden A. 14 år och 11 månader. Hon hade haft ett förhållande med 20-

årige B. i en månads tid men de hade bestämt att vänta med samlag tills hon fyllt 15 år. A. 

gjorde sedan slut med B. men de fortsatte att vara vänner. På nyår träffades de hemma hos B:s 

bröder och satt inne i B:s sovrum. Där påstår A. att B. puttat ner henne för att sedan med 

tvång genomföra ett samlag med henne. Hon försökte vrida sig fri och sade nej flera gånger. 

B:s redogörelse av händelsen var att A. varit den pådrivande, själv ville han inte men han gav 

till slut upp och de genomförde ett samlag. 

 

Hovrätten började med att utreda om B. genom våld och tvång genomfört samlaget med A. 

Domstolen ansåg visserligen att A. var aningen mer trovärdig men att detta enbart inte kunde 

ligga till grund för domen. Hovrätten ställde sig därför frågan om det fanns något som talade 

för eller emot A:s berättelse. Enligt ett vittne som hade träffat parterna kort tid efter händelsen 

visade A. inte några tecken på att ha varit med om något jobbigt. A. hade pratat med en nära 

vän på nyårsnatten och gråtande berättat om något hennes pappa hade gjort, men berättade 

inte förrän några dagar senare om händelsen. Efter att hon tio dagar senare anmält B träffade 

hon honom och följde med på en biltur och skickade även vid ett tillfälle ett sms där hon 

frågade vad han gjorde. Dessa omständigheter fick hovrätten att tvivla på A:s berättelse och la 

därför B:s uppgifter till grund för domen. Med hänsyn till detta, samt att A. skulle fylla 15 år 

om mindre än en månad, dömdes B. för sexuellt utnyttjande av barn. 

 

Egna kommentarer: 

Även detta fall visar alltså på hur flickans beteende kring - och i det här fallet reaktion på - 

den åtalade händelsen påverkar utfallet i domen. Domstolen har i detta fall bedömt flickans 

handlande på ett annat sätt än Svea Hovrätt gjorde i det tidigare relaterade målet. Svea 

Hovrätt betvivlande inte flickans uppgifter men ansåg att gärningsmannen kan ha uppfattat 

situationen annorlunda. I den här domen finner domstolen flickans uppgifter mindre 

trovärdiga bland annat just med en hänvisning till hennes reaktion, eller rättare bristande 

reaktion. Av detta utläser jag att hon enligt domstolen borde ha direkt berättat om det sexuella 

övergreppet, varit ledsen och framförallt också polisanmält händelsen betydligt tidigare än 

vad hon gjorde. Intressant nog hade tingsrätten tidigare valt att tolka hennes agerande på ett 

helt annat sätt. Tingsrätten fann att A:s kontakt med B. efter händelsen inte förringade hennes 

trovärdighet; ”förvirring, osäkerhet och sökande efter svar, även från den eventuelle 

gärningsmannen, får anses vara normala reaktioner hos en ung person som kan ha utsatts för 
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ett sexuellt övergrepp från en närstående.”.146 Tingsrätten dömde mannen för våldtäkt mot 

barn, vilket visar att samma åtal kan få helt olika utfall beroende på hur offrets reaktioner 

betraktas. Hovrätten i detta fall fann att flickan inte reagerat på ett sätt som de ansåg vara 

adekvat för ett våldtäktsoffer, men hovrättens bedömning kan anses strida med rådande 

synsätt inom barnpsykologi. Det finns, liksom jag presenterat under Göta Hovrätt mål nr. B 

338-08, många anledningar till att barn inte berättar om övergrepp. Det kan till exempel 

handla om skam, skuld, rädsla eller hänsyn till förövaren. Studier visar också att mindre än 

hälften av de människor som utsätts för sexuella övergrepp berättar om händelsen i nära 

anslutning till själva övergreppet.147 Att flickan dröjde med att anmäla och inte omedelbart 

berättade för sin vän är inget bevis på att ett övergrepp inte skett och bör inte förringa flickans 

trovärdighet. Bara för att kompisen säger att A. berättar allt för honom innebär det inte att 

flickan nödvändigtvis skulle berätta om en våldtäkt. Jag anser tingsrättens tolkning vara 

mycket mer trovärdig än hovrättens dåligt förankrade antaganden att ett barn direkt ska kunna 

processa en våldtäkt och agera som en vuxen förväntas agera. 

 

4 Avslutande diskussion 
 
4.1 Inledning 
Syftet med min uppsats var att undersöka huruvida föreställningar om kvinnor och barn 

påverkat såväl lagstiftningen som rättstillämpningen. Jag har i mitt arbete redogjort för hur 

lagstiftaren konstruerat straffansvaret i våldtäkt mot barn och hur domstolarna tillämpat 

detsamma. Det är i gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och den mindre straffvärda 

gärningen, sexuellt utnyttjande av barn, som synen och föreställningarna om barn, manlig och 

kvinnlig sexualitet visar sig. Bilden av barnet som en fullkomligt oskyldig människa och 

någon som behöver skyddas från en vuxen människas sexualitet framträder i propositionen till 

vår nuvarande lagstiftning. Denna bild av barnet tycks även accepteras av domstolarna så 

länge barnet är under 13 år. Problemet uppstår i domstolarna när barnet väl fyllt 13 år. Där 

kan jag se att domstolarna lägger på barnet föreställningar som vanligtvis brukar hänföras till 

vuxna kvinnor. Plötsligt är barnet inte lika skyddsvärt längre. Det är i rättstillämpningen jag 

tydligast kan se att föreställningarna har påverkat brottsrubriceringen varför min avslutande 

diskussion både inleds och till stor del hänförs till vad jag har funnit i de valda domarna. Jag 

har i denna del gett analysen följande rubriker; flickans ansvar, begreppet ”fullständig 

                                                
146 Värmlands tingsrätt mål nr. B 551-06, s. 17. 
147 Nilsson, Svedin, 2002, s. 120. 
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frivillighet och ömsesidighet” och mannens ansvar. Jag avslutar analysen med en diskussion 

om jag i mitt arbete har funnit att dessa föreställningar även har påverkat lagstiftningen. 

 

4.2 Flickans ansvar 
Vad som framkommer tydligt i domarna är att det läggs ett väldigt stort ansvar på barnet när 

hon väl fyllt 13 år. Att se kvinnans eller flickans beteende och eventuella motstånd som 

avgörande omständigheter för bedömningen om den sexuella handlingen ska ses som ett 

frivilligt sexuellt umgänge eller ses som en straffbar våldtäkt, är en metod som använts ända 

sedan kvinnan blev ett rättssubjekt på 1700-talet. Hur hon agerat och reagerat i samband med 

övergreppet påverkar i allra högsta grad straffansvaret än idag. Utformningen av lagtexten i 

BrB 6:1 (vuxenvåldtäkten) 1 st. med sitt krav på tvång och uppsåt är också ett uttryck för 

detta.148 Lagstiftningen när det gäller övergrepp mot barn har genom att införa brottet sexuellt 

utnyttjande skapat en möjlighet att tillmäta barnets samtycke rättslig relevans. Tillsammans 

med att förarbetena inte tycks ge tillräcklig vägledning, trots ordvalet ”fullständig frivillighet 

och ömsesidighet”, har detta skapat ett stort tolkningsutrymme för domstolarna. Det har i sin 

tur möjliggjort för domstolarna att lägga sina föreställningar om barn kvinnlig och manlig 

sexualitet till grund för straffansvaret. I vissa domar har jag sett att det dessutom är mannens 

uppfattning om frivilligheten som fått tolkningsföreträde. Att barnet sagt nej till den sexuella 

handlingen är oftast därför inte tillräckligt utan hon måste försäkra sig om att mannen både 

hör henne och förstår att hon inte vill. Helst ska hon ha kämpat emot och kallat på hjälp 

direkt. Hon bör inte ha agerat flörtigt mot gärningsmannen innan övergreppet och inte heller 

bör hon ha kontakt med honom efteråt. Hon bör direkt inse vad det är hon varit med om så 

hon kan på ett trovärdigt sätt återge händelsen för familj, vänner och inte minst för polisen. 

Hon bör också vara medveten om att det finns en föreställning om att hon alltid samtycker 

och är tillgänglig för sexuell samvaro om hon har en relation med förövaren. Dessa 

omständigheter tycks krävas för att hon, i de fall hon menar att den sexuella handlingen 

företogs mot hennes vilja, ska kunna förklara situationen på ett trovärdigt sätt i 

huvudförhandlingen. Härigenom ställs stora krav på att flickor i 13- och 14-årsåldern ska 

kunna ta ansvar för sin sexuella integritet på samma sätt som vuxna kvinnor. Propositionen 

framhäver att barn under 15 år är i stort behov av skydd mot sexuella övergrepp, just på grund 

av att de har en begränsad förmåga att värna om sin sexuella integritet. Barn kan av respekt 

                                                
148 Motstånd är inget uttalat brottsrekvisit men indirekt får (kvinnans) motstånd straffrättslig betydelse; utan 

motstånd - inget våld eller tvång, vilket är brottsrekvisit. Genom att brottet kräver uppsåt får också offrets 
(kvinnans) beteende betydelse.  
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eller rädsla för den vuxne förmås att genomföra sexuella handlingar trots att de inte vill. 

Frågan är om det är rimligt att, med den kunskap som finns idag, förvänta sig att barnet ska 

kunna ta så stort ansvar? Utifrån ett behovsorienterat barnperspektiv är svaret nej. Jag kan se i 

min analys av domarna att domstolen många gånger ser flickan/barnet som en vuxen kvinna 

med en vuxen kvinnas förmåga att lättare kunna ta ställning till sin sexualitet. Var finns 

barnets skyddsvärde i domstolarnas resonemang? Ett skyddsvärde som propositionen så 

tydligt anger att barnet har. Utgångspunkten såsom den framförs i propositionen är att barn 

generellt inte kan värna om sin sexuella integritet samt att det är främmande av laborera med 

samtycke när det gäller barn. Frågan om samtycke och gärningsmannens tolkningsföreträde i 

detta avseende skapar således en situation där det krävs av flickor att de tydligt ska kunna visa 

att de inte vill delta i den sexuella handlingen. 

 

4.3 Fullständig frivillighet och ömsesidighet 
Att samlag mellan ett barn och en vuxen kan genomföras under fullständig frivillighet och 

ömsesidighet har framgått både av förarbeten och domar. Vad just frivillighet och 

ömsesidighet innebär är däremot lite oklart. Något som tydligt framkommer i domarna149 och 

som jag har diskuterat ovan är dock att det ofta vid tillämpningen av BrB 6:5 räcker med att 

mannen uppfattat att frivillighet förelegat. Någon faktisk frivillighet är alltså inte nödvändig.  

Med tanke på att förarbetena till lagen tydligt utgår från barnperspektivet och betonar att 

barnet, vid tillämpning av BrB 6:5, ska haft en möjlighet att ta ställning till situationen samt 

det mycket tydliga uttalandet, att fullständig frivillighet och ömsesidighet ska föreligga är den 

här upptäckten högst förvånande. Förarbetena som jag läser dem, utgår från barnets mognad 

och barnets uppfattning om frivilligheten. Att det ska vara tillräckligt att gärningsmannen 

uppfattat samlaget som fullständigt frivilligt och ömsesidigt är ingenting jag kan utläsa av 

förarbetena. För att dömas för våldtäkt mot barn, så även för det mildare brottet sexuellt 

utnyttjande av barn, krävs endast att en person haft samlag med ett barn under 15 år.150 Även 

om barnet själv tagit initiativ till den sexuella handlingen är det brottsligt. Det borde därför 

vara helt irrelevant hur gärningsmannen uppfattat frågor som samtycke och frivillighet. Att 

mannen när det gäller offer som fyllt 13 år får tolkningsföreträde och att hans uppfattning 

ändå blir avgörande i valet av brottsrubricering tror jag kan bero på att domstolarna, trots att 

det handlar om barnvåldtäkt med andra brottsrekvisit, ändå ”sneglar” på vuxenvåldtäkten, i 
                                                
149 NJA 2006 s. 79 II, NJA 2006 s. 510, Svea Hovrätt mål nr. B 453-12, Umeå Tingsrätt mål nr. B 1284-07, Göta 

Hovrätt mål nr. B 338-08 är domar där domstolarna uttryckligen kommenterat att gärningsmannen kunnat 
uppfatta samlagen som frivilliga. 

150 Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg, 2009, s. 6:27. 
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vilket brott uppsåt till tvånget måste styrkas. Något krav att gärningsmannen i en våldtäkt 

riktad mot ett barn måste ha uppsåt till att den sexuella handlingen sker mot offrets vilja krävs 

inte. Det som krävs är endast att gärningsmannen i dessa fall har uppsåt till att genomföra ett 

samlag med ett barn under 15 år, där det gentemot åldersrekvisitet bara krävs oaktsamhet.151 

Att gärningsmannens uppfattning ska tillmätas avgörande betydelse rimmar också enligt min 

bedömning dåligt med propositionens ordval ”fullständig frivillighet och ömsesidighet”. Hur 

kan ömsesidighet föreligga om endast en av de berörda personernas uppfattning ligger till 

grund för frågan om frivillighet? Ordvalet måste enligt min bedömning istället tolkas på så 

sätt att minsta tvivel om frivillighet och ömsesidighet istället ska tas till intäkt att brottet inte 

ska bedömas som sexuellt utnyttjande. Inte minst gäller det när domstolen själv slagit fast att 

barnet i något skede uttryckt tveksamheter till den sexuella handlingen. I de fall domstolen 

har lagt mannens uppfattning till grund för brottsrubriceringen152 ser jag istället att detta kan 

vara ett uttryck för att domstolen inte vill döma för våldtäkt mot barn med den stränga 

straffskala och straffvärde som det brottet har. Barnets delaktighet och frivilligheten blir då ett 

sätt för domstolen att undvika att döma för våldtäkt mot barn. Själva beteckningen våldtäkt 

kan också kanske spela roll då domstolen inte direkt associerar en sexuell handling som kan 

ha uppfattats som frivillig med just brottet. Oavsett varför domstolen väljer att tillmäta 

mannens uppfattning rättslig betydelse riskerar domstolen att reproducera föreställningar som 

att manlig sexualitet är pådrivande och kvinnlig är passiv. Mannen kan ha uppfattat (och 

tillåts uppfatta) flickans passivitet som ett accepterande, inte lyssnat när hon sagt nej eller inte 

tagit hennes nej på allvar. Så länge hon är passiv så accepterar hon den sexuella handlingen. 

  

4.4 Att ursäkta mannens beteende 
Förarbetena har som nämnts motiverat brottsrubriceringen sexuellt utnyttjande av barn med 

att det skulle vara orimligt att döma en man för våldtäkt i de fall gärningen skulle varit straffri 

några månader senare, alltså om flickan varit nära 15 år gammal. Domstolarna har tagit fasta 

på detta och väljer ofta att döma för sexuellt utnyttjande om flickan är över 13 år, även om 

fullständig frivillighet och ömsesidighet inte kan anses förekomma.153 Historiskt sett känner 

vi igen även detta, då det funnits tendenser att acceptera alternativa förklaringar för att 

undvika långa straff för våldtäkt.154 Anledningen till att inte döma för våldtäkt mot barn 

                                                
151 I BrB 6:13 uttrycks oaktsamheten genom att även den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att 

barnet inte fyllt 15 år ska dömas. 
152 Se fotnot nr. 149. 
153 Se till exempel NJA 2006 s. 79 II. 
154 Bergenheim, 2005, s. 38 f. 
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förefaller ofta handla om sympati för mannen istället för att se till kränkningen barnet utsatts 

för. Sådana tendenser är inte acceptabla; män som har samlag med barn begår handlingar 

vilka lagstiftaren beslutat är brottsliga och straffbara. 

 

Domstolen tycks, som jag har anmärkt ovan, även i barnvåldtäkter kräva uppsåt till tvång. 

Därigenom får det till konsekvens att domstolarna inte ställer några som helst krav på att 

mannen måste försäkra sig om flickans inställning till sexuella handlingar innan han 

genomför dem. Att mannen slipper ta detta ansvar kan ses som ett uttryck för mäns 

sexualiserade överordning, som bland annat MacKinnon skriver om.155 Det är enligt mig 

befängt att flickor yngre än 15 år förväntas kunna ta ansvar för sin sexualitet medan en man, 

hur gammal han än är, inte förväntas kunna utläsa om en flicka vill ha samlag eller inte såvida 

hon inte på det allra tydligaste sätt gör motstånd. Som Leijonhufvud säger i en intervju i 

Dagens Juridik angående samtyckeslagstiftning: ”Alla människor är kapabla att uppfatta vem 

som är med på något och vem som inte är det. Är man osäker så frågar man innan man 

fortsätter. Det är ett fullt rimligt krav.”156  

 

Något som jag också efterlyser, om nu domstolarna anser sig ha rätt att kräva uppsåt till tvång 

i enlighet med hur vuxenvåldtäkten är konstruerad, är en diskussion om likgiltighetsuppsåt. I 

många av de fall jag har granskat är det uppenbart att en sådan diskussion varit berättigad. Ta 

till exempel fallet med den flicka som bevisligen vill lämna platsen och blir erbjuden både lån 

och alkohol.157 Här är sannolikheten hög att mannen insett att hon inte ville och genom att 

ändå genomföra samlaget är han likgiltig.  

 

4.5 Lagstiftningen 
Vad jag kan se vilar inte sexuallagstiftningen rörande barn, till skillnad mot den rörande 

vuxna, på några tydliga föreställningar om manlig och kvinnlig sexualitet. Något 

tvångsrekvisit finns inte och propositionen talar tydligt om fullständig frivillighet och 

ömsesidighet. Däremot kan jag se ett bristande barnperspektiv i propositionen som ger uttryck 

för att ett barn under vissa förutsättningar kan ge ett rättsligt relevant samtycke.     

 

                                                
155 Se avsnitt 1.2.2.2 och 1.2.2.3. 
156 Dagens Juridik [http://www.dagensjuridik.se/2011/05/leijonhufvud-ar-man-osaker-fragar-man] 2014-12-16. 
157 Umeå tingsrätt mål nr. B 1284-07. 
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Lagstiftaren har skapat brottsrubriceringen våldtäkt mot barn och den mindre allvarliga, 

sexuellt utnyttjande av barn. Lagstiftaren har valt att se barnet som just ett barn med en 

begränsad förmåga att ta ställning till sin sexuella integritet. Barnet blir dock gradvis mer och 

mer mogen för att ta ställning till sin sexualitet. Personligen tycker jag det är förvånande att 

lagstiftaren valt att laborera med åldersgränsen som satts för att skydda unga människor från 

vuxna personers sexualitet och att det har upplevts nödvändigt att öppna upp möjligheten för 

betydligt äldre personer att ha samlag med barn. I det anförda exemplet är mannen 29 år.158 

För mig är det orimligt att en flicka som inte fyllt 15 år kan ta ett välunderbyggt beslut och 

därför fullständigt frivilligt deltar i ett samlag med någon som är så pass mycket äldre. Därtill 

lägger den vuxnes auktoritet hinder i vägen. Däremot är det inte lika orimligt att tro att en 

flicka som bara har några månader kvar till sin sexuella självbestämmanderätt kan ge ett 

rättsligt relevant samtycke. I likhet med lagstiftningen är min uppfattning att dessa fall ska 

kunna bedömas lindrigare och till och med ge straffrihet. 

 

Den främsta kritik jag dock har mot lagstiftningen är att den genom sin utformning av 

lagtexten och sina vaga uttalanden i förarbetena, bland annat vad som konstituerar sexuell 

mognad, skapat ett alldeles för stort tolkningsutrymme för domstolarna. Detta ökar i sin tur 

risken för att de föreställningar jag har diskuterat i mitt arbete kan komma att påverka 

rättstillämpningen. Hade lagtexten varit mer informativ och uttalandena tydligare hade vi 

kanske inte sett domar liknande dem jag presenterat. Jag inser att anledningen till att 

förarbetena formulerats som de gjort är för att situationerna är svårtolkade, och de har därför 

lämnat det på domstolarna att ta ställning. Det är dock olyckligt att förarbetena inte innehållit 

en mer utvecklad diskussion till stöd för domstolsprövningen. 

 

4.6 Sammanfattande analys 
Jag har konstaterat att domskälen ger stöd för mitt antagande att föreställningar om barn, 

manlig och kvinnlig sexualitet har varit avgörande i gränsdragningen mellan BrB 6:4 och 

BrB 6:5 när det gäller flickor som har uppnått 13 år. Jag har även konstaterat att lagstiftningen 

har en föreställning om att barn blir succesivt blir mer och mer mogna i sin sexualitet. Dock 

kan jag inte utesluta att domstolens egentliga motivering kan finnas i en motvilja att döma ett 

sexuellt övergrepp utan våld som våldtäkt. Detta eftersom brottet har ett så högt straffvärde 

men kanske också för att benämning är just våldtäkt som för tankarna till våld. Att domskälen 
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jag presenterat ovan ser ut som de gör är allvarligt då det medför att det sker en ständig 

reproduktion av föreställningar så som den att manlig sexualitet yttrar sig på ett helt annat sätt 

än kvinnlig sådan. 

 

Jag vill avsluta mitt arbete med en mycket kort diskussion om vad som kan göras för att vi i 

framtiden ska slippa domstolsavgöranden som ger uttryck för seglivade föreställningar. 

Föreställningar som borde kännas främmande med de kunskaper vi idag har om barn och 

genus. Jag vill påstå att det finns en lösning redan med den nuvarande lagstiftningen. Om 

domstolen tillämpar frivilligheten och ömsesidigheten som jag anser är lagstiftarens avsikt har 

vi vunnit mycket. Många domar diskuterar överhuvudtaget inte ömsesidigheten, och då 

frivilligheten tillåts vara ensidigt uppfattad anser jag att någon ömsesidighet inte kan 

föreligga. Med en korrekt bedömning kan inte längre gärningsmannen tillåtas tolka flickans 

passivitet som ett accepterande. En annan väg, som jag anser är absolut nödvändig, är 

attitydförändring. Under avsnittet om genus pekade jag på en studie som Stina Jeffner gjort 

över ungdomars syn på våldtäkt. Jeffners studie visar att ungdomar tycker att det finns 

våldtäkter som kan ursäktas. Det råder en god konsensus mellan ungdomarnas syn att ursäkta 

våldtäkten och den syn som domstolarna ger uttryck för. Det visar att föreställningar om 

våldtäkt är strukturella och genomgående i samhället. Till och med offret i en av domarna, 

Svea Hovrätt mål nr B 453-12 sa angående händelsen att hon inte uppfattade det som en 

våldtäkt. Det var mer som ”sex utan att en ville”. I Sverige har vi alltså en sådan fast bild av 

hur en våldtäkt ser ut, att till och med offret har svårt att se vad hon utsatts för.  

 

Jag ser också med tillförsikt fram emot en eventuellt förändrad sexualbrottslagstiftning med 

bland annat en samtyckesreglering. En utredning i ämnet är nämligen tillsatt som i första hand 

ska se över våldtäkt mot vuxen, men i direktivet öppnas också upp möjligheten för utredaren 

att få ett tilläggsdirektiv när det gäller sexualbrott mot barn. 159  En förändrad 

våldtäktsreglering för vuxna måste också, enligt min bedömning, påverka tillämpningen av 

sexualbrott mot barn. En samtyckesreglering skulle innebära att presumtionen om kvinnan 

som sexuellt tillgänglig försvinner. Inte förrän en kvinna visat att hon vill ha samlag är hon 

sexuellt tillgänglig, vilket skulle innebära att mannen måste försäkra sig om hennes 

inställning före sex. Problemet är att vi fortfarande lever i en värld där mannen är subjektet 

med en sexualdrift och kvinnan är objektet. Då passivitet tillåts tolkas som ett samtycke, 
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spelar det någon roll om en samtyckeslagstiftning finns? Mannen kommer fortsätta hävda att 

han trodde att hon vill och domstolarna kommer fortsätta tycka att passivitet eller ett flörtigt 

beteende från kvinnan kan tolkas som samtycken. Men kanske får samtyckeslagstiftning en 

normbildande funktion där ömsesidigheten i samlag uppmärksammas och börjar fordras. 

Kanske bidrar också en sådan lagstiftning till en förståelse för att kränkningen kan vara lika 

stor och till och med större om ett övergrepp sker utan våld, som med våld. Huruvida synen 

på 13-åringen och 14-åringen som våldtäktsoffer kommer förändras i och med en 

samtyckeslagstiftning eller inte kanske vi får kanske se inom en snar framtid. Däremot 

kommer de föreställningar vi har om flickor och sex inte försvinna i första taget, något som är 

bra att komma ihåg. Så länge mannen är normen och kvinnan är den som samtycker eller inte 

samtycker, istället för att utgångspunkten är två personer som frivilligt deltar på lika 

premisser, tror jag det är svårt att nå en tillfredställande lagstiftning. 
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