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1 Inledning 

”It is essential to a woman's equality with man that she  

be the decision maker, that her choice be controlling.” 

– Ruth Bader Ginsberg 

1.1 Bakgrund 

Få brottstyper har föranlett så mycket offentlig debatt som våldtäktsbrottet. Frågan 

om gränsdragningarna för vad som ska utgöra våldtäkt väcker starka känslor, troligtvis 

för att sexualbrotten berör en sådan integritetsnära sfär. Utöver att brottet i sig väcker 

starka känslor, ses våldtäkt som ett av de yttersta uttrycken för mäns våld mot kvinnor, 

vilket gör lagskyddet mot sexuella övergrepp till en fråga om kvinnofrid och 

jämställdhet.1 De senaste decennierna har debatten i Sverige framför allt handlat om 

huruvida det bör införas en så kallad samtyckeslagstiftning. Våldtäktsbrottet har länge 

utgått från vissa otillåtna medel för att nå fram till samlag (såsom våld och hot), vilket 

enligt många debattörer inom rättsvetenskapen har givit ett ofullständigt skydd för 

den sexuella integriteten.2 Ett antal uppmärksammade rättegångar blåste liv i debatten 

kring millennieskiftet, när vad som av allmänheten uppfattades som straffvärda 

kränkningar av den sexuella integriteten inte ledde till fällande domar.3 Rösterna som 

ställde krav på förändrad lagstiftning växte i styrka med folkrörelsen Fatta och 

hashtaggar som #prataomdet, #mörkertalet och så småningom #metoo.4 Trycket 

från den växande opinionen fick regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att 

se över våldtäktsbrottet. Betänkandet presenterades 2016 med ett förslag om en 

                                            
 
1 Asp (2010) s. 81 f. och 103–108. 
2 Leijonhufvud (2015) s. 12, Sutorius & Diesen s. 142–144, Andersson (2004) s. 243–261, Diesen & Diesen 

s. 350. 
3 Se bl a NJA 1997 s. 538 (Södertäljefallet), Mål B 5763-05 (Jordbrofallet), Mål B 6426-13 (Tenstafallet). 
4 Fatta är en ideell medlemsförening som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och 

lagstiftning. De tre hashtaggarna användes för att uppmärksamma och diskutera sexuella övergrepp mot 
kvinnor. 
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sexualbrottslagstiftning med frivilligt deltagande som det centrala gränsdragande 

rekvisitet.5 Betänkandet lades till grund för en proposition som antogs av riksdagen 

och lagen trädde ikraft den 1 juli 2018.6 Lagstiftarens budskap var tydligt: äntligen 

hade vi fått en sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet och därmed ett ovillkorligt 

erkännande av varje människas sexuella självbestämmanderätt. 

Frivillighetslagstiftningen betraktas onekligen som en milstolpe i kampen för 

jämställdhet. I en nationell kampanj förmedlar Brottsoffermyndigheten den nya 

normen om sexuell ömsesidighet under parollen ”sex är frivilligt, annars är det 

brottsligt”. Vid närmare analys av förarbetena framgår emellertid att lagens centrala 

rekvisit, frivilligt deltagande, inte definieras. Redan tidigare har framträdande röster i den 

rättsvetenskapliga debatten påpekat att införandet av en samtyckeslag inte automatiskt 

innebär att vi får ett fullgott skydd för den sexuella integriteten, eftersom begrepp 

som frivillighet måste fyllas med innehåll för att bli betydelsefulla.7 Det väcker frågan: 

vad innebär egentligen den nya sexualbrottslagstiftningen? Kan den sägas utgöra ett 

fullgott skydd för den sexuella självbestämmanderätten? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån den nya 

sexualbrottslagstiftningen ger ett fullgott lagskydd för den sexuella självbestämmande-

rätten. Förhoppningen är att uppsatsen kommer att nyansera diskussionen om 

samtycke till sex, genom att problematisera koncept som sexuell självbestämmanderätt 

och frivillighet. 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

 

1. Hur kan skyddsintresset sexuell självbestämmanderätt förstås mot bakgrund 

av våldtäktsbrottets historiska utveckling? 

                                            
 
5 SOU 2016:60. 
6 Prop. 2017/18:177. 
7 Asp (2010) s. 81 f., Asp (2014) s. 964. 
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2. Vad är innebörden av rekvisitet frivilligt deltagande? 

3. Hur förhåller sig frivillighetsrekvisitet till den sexuella självbestämmande-

rätten? 

1.3 Metod och material 

För att undersöka lagskyddet för den sexuella självbestämmanderätten kommer jag 

att analysera de relevanta rekvisiten (i huvudsak frivilligt deltagande) i gällande rätt. Med 

utgångspunkt i lagtexten (6 kap. 1 § BrB) kommer jag att söka innebörden av 

rekvisiten och därigenom undersöka gränserna för det straffbara området genom 

förarbeten, praxis och doktrin. Min metod kan således karaktäriseras som 

rättsdogmatisk.8 

Jag kommer emellertid inte enbart att uppehålla mig vid frågan om vad som utgör 

gällande rätt. I kapitel två kommer jag att analysera den historiska bakgrunden till 

regleringen av våldtäktsbrottet och dess skyddsintresse, i syfte att lägga en grund för 

en diskussion om det samtida lagskyddet för den sexuella självbestämmanderätten. 

Uppsatsen har således även ett rättshistoriskt perspektiv.9 

Jag kommer dessutom att anlägga ett samhällsvetenskapligt perspektiv på 

diskussionen om frivillighetsrekvisitets betydelse för den sexuella självbestämmande-

rätten. I kapitel tre kommer jag att använda kunskap från den samhällsvetenskapliga 

forskningen för att belysa gränsdragningsproblem som kan uppstå i vissa särskilda 

situationer, såsom våld i nära relationer, sexuellt våld mot funktionsvarierade och 

tjatsex. I kapitel fyra diskuteras vilken betydelse frivillighetslagstiftningen har för att 

påverka samhällets normer och värderingar om sexuellt samspel. Enligt Jareborg ger 

den rättsdogmatiska metoden utrymme för kritiska perspektiv.10 Det går således att 

argumentera för att uppsatsens samhällsvetenskapliga inslag kan hänföras till mitt 

                                            
 
8 Jareborg beskriver rättsdogmatiken som ”vetenskaplig rekonstruktion av rättssystem”, Jareborg (2004) 

s. 4. Rättsdogmatik handlar alltså, enkelt beskrivet, om att fastställa gällande rätt genom att studera 
rättskällorna. 

9 Rättshistoria innebär studier av rättens förändring genom tiden, se Modéer s. 13–17. 
10 Jareborg (2004) s. 8. 
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rättsdogmatiska angreppssätt. Jag anser dock att mitt fokus på samspelet mellan rätten 

och samhället innebär att uppsatsen även har vissa inslag av rättssociologisk metod.11 

Jag har identifierat ett antal metodproblem, vilka ger anledning att klargöra 

uppsatsens syfte. För det första finns ingen absolut definition av sexuell själv-

bestämmanderätt. Jag kommer inte heller att föreslå någon definition. Istället försöker 

jag illustrera att ingen allmängiltig definition går att uppställa, eftersom frågan om 

vilka intressen som är skyddsvärda är beroende av rådande samhällsvärderingar. För 

det andra finns ingen objektiv måttstock för att avgöra vad som är ett fullgott lagskydd, 

eftersom även denna fråga måste besvaras med normativa resonemang (de lege 

ferenda). Jag kommer därför att vara särskilt tydlig med vilka slutsatser som bygger på 

mina egna uppfattningar. För det tredje saknar jag ingående sociologisk kunskap om 

exempelvis mäns våld mot kvinnor och sexuellt självskadebeteende. Jag gör dock inte 

anspråk på att åstadkomma någon fullständig redogörelse för dessa fenomen eller hur 

de bör behandlas inom ramen för straffrätten. Situationerna i avsnitt 3.5 behandlas 

istället för att belysa ett antal gränsdragningsproblem, vilket i sin tur syftar till att 

problematisera frivillighetsrekvisitet. För det fjärde saknar jag historievetenskaplig 

utbildning och därmed kunskap om historisk metod och källhantering. Historie-

skrivningen i kapitel två kommer därför att utformas med ett särskilt kritiskt 

förhållningssätt till källmaterialet. 

Uppsatsen kommer att utgå från lagtexten. Materialet i övrigt består främst av 

förarbeten, rättspraxis och doktrin. Rättsvetenskaplig forskning får stort utrymme i 

uppsatsen. Med hänsyn till uppsatsämnets kontroversiella karaktär kommer jag vid 

värderingen av källorna att beakta författarnas ideologiska utgångspunkter, och jag 

kommer att sträva efter att balansera olika perspektiv. En del av materialet – såsom 

reportageböcker och samhällsvetenskaplig litteratur – består inte av rättskällor, men 

                                            
 
11 Rättssociologin befinner sig i skärpunkten mellan rättsvetenskap och samhällsvetenskap, då den 

undersöker rättsliga företeelser med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Rättssociologin 
kompletterar rättsdogmatiken genom att intressera sig för rättens orsaker och konsekvenser. I en 
rättssociologisk analys finns således utrymme för att väga in betydelsen av exempelvis värdemässiga och 
känslomässiga förhållanden. Se Hydén s. 7–46. 
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detta material utgör empiriskt underlag för att placera frågan om den sexuella själv-

bestämmanderätten i en samhällskontext. 

Slutligen finns anledning att kommentera mitt val att behandla lagstiftningen med 

utgångspunkt i att våldtäkt begås av män mot kvinnor. Även män och transpersoner 

utsätts för sexuellt våld, och jag riskerar att marginalisera dessa grupper om jag 

behandlar sexuell självbestämmanderätt som en fråga om kvinnofrid. Lagstiftningen 

är utformad könsneutralt och tillerkänner alla vuxna människor en sexuell själv-

bestämmanderätt. Det finns emellertid ett värde i att förstå våldtäkt som en del av 

mäns våld mot kvinnor. En överväldigande majoritet av alla våldtäkter sker av män 

mot kvinnor, och övergreppen ses idag av många som en konsekvens av normer om 

manlighet och kvinnlighet.12 Lagskyddet för det sexuella självbestämmandet kan 

följaktligen betraktas som en måttstock för hur långt samhället har kommit i sin 

strävan efter jämställdhet. 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa föreliggande uppsats till att endast behandla brottstypen 

våldtäkt (6 kap. 1 § BrB). Andra sexualbrott faller alltså utanför ramarna för detta 

arbete. Jag har valt att fokusera på våldtäktsbrottet eftersom det är den brottstyp som 

framför allt har påverkats av den förändrade lagstiftningen, och som tydligast tar sikte 

på den sexuella självbestämmanderätten. 

En av de mest betydelsefulla nyheterna med den gällande sexualbrotts-

lagstiftningen är att en ny brottstyp, oaktsam våldtäkt (6 kap. 1 a § BrB), har införts. 

Skuldfrågan är av stor praktisk betydelse i våldtäktsmål, eftersom uppsåt är svårt att 

styrka. Med den nya brottstypen behöver åklagaren endast styrka grov oaktsamhet, 

vilket enligt regeringen utökar det straffbara området till att omfatta fler straffvärda 

gärningar.13 Jag kommer att kommentera oaktsamhetsbrottet som en del av 

                                            
 
12 Se bl.a. Heimer m.fl. s. 43 f., Asp (2010) s. 81 f. och 103–108, Leijonhufvud (2011) s. 309, Andersson 

(2011) s. 24, Bergenheim s. 26. 
13 Prop. 2017/18:177 s. 23. 
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sexualbrottsreformens signalverkan. Frågan om gränsen mellan uppsåt och 

oaktsamhet faller emellertid utanför ramen för detta arbete. 

1.5 Disposition 

I uppsatsens första kapitel har jag klarlagt arbetets utgångspunkter, syfte och fråge-

ställningar, metod och avgränsningar. 

Det andra kapitlet behandlar skyddsintressen i allmänhet och sexuellt själv-

bestämmande i synnerhet. Kapitlet består till största del av en redogörelse för 

våldtäktsbrottets utveckling genom tiderna och de föreställningar om kvinnans 

skyddsvärdhet som har funnits. Syftet med kapitlet är att lägga en grund för fortsatt 

diskussion om frivillighet, samt att illustrera sambandet mellan konstruktionen av 

våldtäktsbrottets skyddsintresse och den rådande kvinnosynen. 

I det tredje kapitlet analyseras den gällande våldtäktslagstiftningen. Jag redogör för 

några av lagstiftarens ställningstaganden till frivillighetsbegreppets innebörd, samt 

diskuterar vad dessa innebär för skyddet av det sexuella självbestämmandet. Jag 

problematiserar sedan frivillighetsrekvisitet genom att belysa ett antal svåra etiska 

ställningstaganden som domstolarna kommer tvingas att göra vid bedömningen av 

våldtäktsansvar enligt den nya lagstiftningen. 

Uppsatsens fjärde kapitel behandlar strafflagstiftningens normskapande effekt. 

Syftet med kapitlet är att diskutera i vilken mån frivillighetslagstiftningen kan skapa 

ett starkare skydd för den sexuella självbestämmanderätten genom att förändra 

människors attityder till sex. 

Uppsatsen avslutas med ett kapitel som sammanfattar uppsatsens slutsatser. 

2 Sexuellt självbestämmande som skyddsintresse 

2.1 Inledning 

En förutsättning för att diskutera i vilken mån dagens lagstiftning ger ett fullgott skydd 

för det sexuella självbestämmandet är att försöka klargöra innebörden av sexuellt 

självbestämmande. En utredning om vilket skyddsintresse som ligger bakom 
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sexualbrottslagstiftningen är följaktligen en viktig utgångspunkt för att diskutera om 

lagen uppfyller sitt syfte. I detta kapitel ger jag en introduktion till skyddsintressen 

som koncept samt en historisk kontext till det skyddsintresse som idag ligger till grund 

för våldtäktsbrottets utformning. 

2.2 Om skyddsintressen 

Frågan om vilka gärningar som bör kriminaliseras är grundläggande för straffrätten, 

och den har diskuterats flitigt inom den straffrättsliga forskningen.14 Det råder dock 

konsensus om vikten av återhållsamhet med kriminalisering (principen om 

straffrätten som en ultima ratio), med hänsyn till straffrättens repressiva karaktär.15 

Enligt Jareborg bör det finnas en presumtion mot kriminalisering som kan brytas 

endast med hänsyn till särskilt skyddsvärda intressen.16 Inom forskningen används 

ofta begreppet skyddsintresse, med vilket förstås de legitima värden som straffbuden 

har till uppgift att skydda.17 Det anses idag vara en grundläggande förutsättning för 

att kriminalisering ska anses befogad att det tänkta straffbudet avser ett godtagbart 

skyddsintresse.18 

Vissa intressen (liv, frihet, hälsa, egendom, allmän ordning, trafiksäkerhet etc.) 

framstår som odiskutabelt skyddsvärda.19 Mord är kriminaliserat som ett angrepp på 

skyddsintresset mänskligt liv och stöld som ett angrepp på skyddsintresset enskild 

äganderätt.20 Uppfattningen om vilka intressen som är skyddsvärda varierar dock med 

                                            
 
14 Se bl.a. Lernestedt, Jareborg (2001) s. 45–66, Leijonhufvud & Wennberg s. 16–21, Strahl s. 18, SOU 

2013:38, SOU 1992:61. 
15 Bestraffning är statens mest ingripande åtgärd, som innebär betydande inskränkningar av 

samhällsmedborgarnas valfrihet och saknar reparativ funktion, se SOU 2013:38 s. 475 och Jareborg 
(2001) s. 46 f. 

16 Jareborg (2001) s. 52. Kriminalisering förutsätter, enligt Jareborg, att man anser sig ha tillräckliga skäl 
för att bryta mot den etiska principen att man inte bör tillfoga andra lidande, Jareborg (2001) s. 48. 

17 Jareborg (2001) s. 51, Lernestedt s. 127–131. Jfr Agge s. 215 f. 
18 SOU 2013:38 s. 481–483. 
19 SOU 2013:38 s. 482. 
20 Leijonhufvud & Wennberg s. 50. 
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samhällsutvecklingen, varför kriminalisering kan sägas spegla det aktuella samhället.21 

Frågan om vilka intressen som är skyddsvärda (godtagbara) saknar alltså ett 

ontologiskt svar; skyddsintresse är ett normativt begrepp vars innebörd bestäms av 

rådande samhällsvärderingar. Det händer till och med att straffbud byter skydds-

intresse över tiden till följd av allmänideologiska förändringar.22 

En naturlig följd av att skyddsintressen endast kan fastställas genom normativa 

resonemang är att kriminalisering får en värdeexpressiv funktion. Enligt Jareborg är 

brottskatalogen ett socialmoraliskt syndaregister, en förteckning över samhälleligt 

sanktionerade etiska krav.23 Frågan vilket intresse som sexualbrottslagstiftningen 

skyddar är därför densamma som frågan ”vad är fel (moraliskt klandervärt) med 

våldtäkt?”. Asp utreder frågan utförligt i sin bok ”Sex och samtycke”, och landar i 

slutsatsen att våldtäkt är fel eftersom det kränker en individs självbestämmanderätt på 

ett särskilt integritetskänsligt område.24 Han framhåller att vårt självbestämmande i 

sexuellt avseende är centralt för vad vi uppfattar som vår värdighet som människor.25 

Utmärkande för våldtäktsbrottet är alltså inte kränkningen av den utsattes fysiska 

integritet utan intrånget i den utsattes intresse av autonomi i sexuellt avseende, menar 

Asp.26 

Skyddet för individens sexuella självbestämmande – och därmed normen om 

sexuell jämlikhet mellan könen – var den självklara utgångspunkten i betänkandet från 

2014 års sexualbrottskommitté, vilket sedermera lades till grund för 2018 års 

lagändring.27 En historisk tillbakablick visar emellertid att skyddsintresset bakom 

kriminaliseringen av våldtäkt har genomgått stora förändringar över tiden. 

                                            
 
21 SOU 2013:38 s. 482. Se även Agge s. 42 och 201. 
22 Lernestedt s. 168 f. 
23 Jareborg (2001) s. 48. Jfr Agge s. 198 f. 
24 Asp (2010) s. 39–47. Se även Wennberg (2014) s. 82. 
25 Asp (2010) s. 44 f. 
26 Asp (2010) s. 39–47. 
27 SOU 2016:60 s. 175. 
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2.3 Våldtäktsbrottets skyddsintresse – en historisk bakgrund 

I den medeltida fridslagstiftningen betraktades våldtäkt som ett brott mot de män i 

vars släkt kvinnan ingick.28 Skyddsintresset var inte kvinnans sexuella integritet, utan 

det monopol som den äkta mannen hade över hennes reproduktivitet.29 Det 

medeltida våldtäktsbrottet kan beskrivas som ett egendomsbrott; kvinnans sexualitet 

stals från de män som ansvarade för henne. Syftet med lagstiftningen var inte att 

skydda kvinnor utan att begränsa fejderna i samhället, varför frågan om kvinnans 

individuella vilja saknade betydelse. Våldtäkt var en rent manlig angelägenhet, 

eftersom kvinnan var ett objekt som tillhörde en man (likt en ko eller ett stycke mark), 

och våldtäkt var en kränkning mot denne man begången av en annan man.30 Mot 

denna bakgrund framstår det som naturligt att våldtäkt inom äktenskap var en 

självmotsägelse – en man kan inte stjäla det som redan är hans.31 Sutorius menar, föga 

kontroversiellt, att kvinnor således helt saknade sexuell självbestämmanderätt i 

förkristen tid.32 

Under 1600- och 1700-talet förändrades synen på våldtäkt. Kyrkan befäste sin 

makt över samhället, och våldtäkt blev en kränkning mot ordningen, friden och 

hushållsordningen.33 Brottets skyddsintresse var äktenskapets helgd och den allmänna 

sedligheten.34 Kvinnans vilja fick större betydelse för bedömningen av våldtäktsbrott 

än under medeltiden, men mot slutet av 1700-talet framhölls att våldtäktsbrottet 

endast skulle skydda kvinnor som levde kyskt och ärbart, inte de som själva kastade 

sig ut i ”lösaktigt leverne”.35 Det fanns en föreställning om att kvinnor fick skylla sig 

                                            
 
28 Jansson s. 293 ff. 
29 Jansson s. 294 f. 
30 Sutorius & Diesen s. 38. Jag hänvisar till Helena Sutorius i brödtexten, men det bör noteras att Anna 

Kaldahl färdigställde Sutorius avhandling efter hennes död och att Christian Diesen ändrade stora delar 
av avhandlingen i den senaste upplagan. 

31 Jansson s. 125 och 225 f. 
32 Sutorius & Diesen s. 32. 
33 Träskman (2007) s. 320–322.  
34 Jansson s. 227, 230, 255 och 294 f. 
35 Jansson s. 305. 
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själva om de blev våldtagna, och det var i regel kvinnan som fick bära skammen för 

utomäktenskapliga sexuella relationer.36 Våldtäkt kunde dessutom fortfarande inte 

begås inom äktenskapet: en hustru ansågs ha lämnat ett generellt samtycke till sexuellt 

umgänge med den äkta mannen.37 Det bör alltså inte vara kontroversiellt att påstå att 

kvinnokroppen fortfarande betraktades som mäns privata egendom, och att kvinnan 

därmed ännu saknade sexuell självbestämmanderätt.38 

I och med 1864 års strafflag upphörde våldtäkt att vara ett egendomsbrott.39 I 

strafflagen betonades skyddet för individens frihet, däribland friheten att få bestämma 

över sin egen person i sexuellt avseende.40 Wegerstad menar att den sexuella själv-

bestämmanderätten nu framträdde som ett skyddsintresse, det vill säga att våldtäkt 

började betraktas som en kränkning av den individuella kvinnans valfrihet i sexuellt 

avseende.41 Ett rekvisit i lagtexten, vilket bör noteras, var att händelsen skett utan 

samtycke (”emot qvinnans vilja”).42 Kvinnans vilja saknade dock praktisk betydelse, 

eftersom våldskravet var så högt ställt att frivillighet inte rimligen kunde föreligga om 

övriga brottsförutsättningar var uppfyllda.43 För att våldtäkt skulle föreligga behövde 

kvinnan tas med våld eller hot som innebär trängande fara, vilket var ett betydligt 

kraftigare våld än vad som krävdes för brottet rån.44 Kvinnan skyddades alltså från 

våldtäkt enbart om hon samtidigt blev utsatt för livsfarligt våld eller hot. Leijonhufvud 

beskriver det som att föremål och pengar skyddades i betydligt högre grad än en 

kvinnas kropp.45 Det var dessutom bara ärbara kvinnor som ansågs vara skyddsvärda, 

vilket innebar att exempelvis prostituerade och ”lättfotade” kvinnor inte kunde 

                                            
 
36 Sutorius & Diesen s. 32.  
37 SOU 1953:14 s. 229, Jansson s. 125 och 225 f.  
38 Se även Sutorius & Diesen s. 33. 
39 Sutorius & Diesen s. 44. 
40 Andersson (2004) s. 83 f. 
41 Wegerstad s. 91. 
42 15 kap. 12 § strafflagen. 
43 Andersson (2004) s. 86 f. 
44 Leijonhufvud (2015) s. 13 f. Som exempel anförs att bli slagen medvetslös, se Andersson (2004) s. 86 f. 
45 Leijonhufvud (2015) s. 20. 
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våldtas.46 Därutöver var gifta kvinnor fortfarande utan skydd när de blev våldtagna 

av sina äkta makar.47 Dessa begränsningar i lagskyddet för kvinnors sexuella integritet 

tyder, enligt min mening, på att sexualbrottslagstiftningens skyddsintresse fortfarande 

var den allmänna moralen (kvinnans blygsamhet och ära).48 Även om utvecklingen 

under 1800-talet gick mot en syn på våldtäkt som ett brott mot den individuella 

kvinnan, gav lagen inte något fullgott skydd för kvinnans sexuella självbestämmande. 

Vid brottsbalkens ikraftträdande år 1965 förändrades återigen utformningen av 

våldtäktsbrottet. Våldskravet sänktes till råntvång och som våldtäkt reglerades också 

fall där offret försattes i ”hjälplöst tillstånd”. Frågan om våldtäkt inom äktenskapet 

föranledde stor debatt, men trots häftig kritik mot förslaget blev det nu straffbart att 

våldta sin hustru.49 Det nya våldtäktsbrottet hade enligt straffrätträttskommittén till 

syfte att ”bereda straffrättsligt skydd för […] individens integritet i sexuellt 

hänseende”.50 Wegerstad beskriver brottsbalksreformen som en brytpunkt, eftersom 

sexuell integritet nu för första gången blev ett uttalat skyddsintresse, samtidigt som 

skyddet för den allmänna sedligheten (samhällsmoralen) avfärdades.51 Skyddet för 

den sexuella integriteten var emellertid inte villkorslöst. En lindrigare grad av våldtäkt, 

våldförande, infördes nämligen, vilken avsåg fall där mannen och kvinnan hade stått i 

intim förbindelse till varandra eller kvinnan hade föranlett eller tillåtit vissa 

närmanden, exempelvis genom utmanande klädsel.52 Trots att sexuell integritet var 

det uttalade skyddsintresset vid brottsbalksreformen, gjordes skyddet mot sexuella 

övergrepp beroende av kvinnans leverne, hennes handlande före övergreppet och 

                                            
 
46 Leijonhufvud (2015) s. 15. Ett samlag kunde i princip inte vara mot en icke ärbar kvinnas vilja. 
47 Se nedan. Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades först 1965, som det lindrigare brottet våldförande. 

Först 1982 försvann våldförande som brottstyp, men även därefter bedömdes våldtäkt inom äktenskapet 
som mindre grov våldtäkt, med hänvisning till parternas relation. 

48 Jfr Wegerstad s. 89–91. Se även Träskman (2004) s. 684–686. 
49 Prop. 1962:10 del B s. 158. 
50 SOU 1953:14 s. 228. 
51 Wegerstad s. 137. 
52 SOU 1953:14 s. 234. 
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hennes relation till gärningsmannen.53 Lagstiftningen präglades med andra ord 

fortfarande av synen att ”fallna kvinnor” inte förtjänade samma rättsskydd som de 

”fina” kvinnorna, och att män hade en rätt till sina hustrurs kroppar.54 Jag menar att 

det följaktligen finns anledning att tona ned brottsbalksreformens betydelse för 

lagskyddet av den sexuella integriteten. 

På 70-talet, den sexuella frigörelsens tid, presenterades ett betänkande som föreslog 

ett lindrigare synsätt på sexuella övergrepp.55 Utredningen framhöll att övergrepp ofta 

var ett resultat av ett inledande dansande och flirtande som ”gått fel”.56 Kvinnor 

ansågs själva medverka till att bygga upp en atmosfär som utlöser övergrepp.57 

Utredningen, som bestod av enbart manliga ledamöter, föreslog därför att kvinnans 

utmanande klädsel skulle beaktas som en förmildrande omständighet.58 Betänkandet 

fick kritik, bland annat från journalisten Maria Boëthius, som rasade mot förslaget i 

sin bok Skylla sig själv.59 Utredningen skrotades och en ny utredning tillsattes, vilken 

resulterade i en lagändring år 1984.60 Lagändringen innebar att omständigheter såsom 

kvinnans beteende före övergreppet och hennes relation till gärningsmannen skulle 

sluta beaktas vid bedömningen av om våldtäkt begåtts.61 Utgångspunkten för 

lagändringen var, enligt förarbetena, samhällssynen på människans sexuella själv-

bestämmanderätt – att alla har rätt att bestämma över sin sexualitet.62 Detta synsätt 

har även bekräftats av Högsta domstolen, som konstaterar att parternas relation inte 

ska ha någon betydelse för brottets bedömning.63 

                                            
 
53 Se även Sutorius & Diesen s. 46. “Skyddsvärd var fortfarande bara den ärbara kvinnans sexualitet, när 

det inte var hennes make som gjorde anspråk på den.” 
54 Se bl.a. SOU 1953:14 s. 228 och 231. 
55 SOU 1976:9. 
56 SOU 1976:9 s. 184. 
57 SOU 1976:9 s. 60 och 184 ff. 
58 SOU 1976:9 s. 136. 
59 Boëthius (1981), Skylla sig själv – en bok om våldtäkt. 
60 SOU 1982:61, prop. 1983/83:105. 
61 SOU 1982:61 s. 66–69. 
62 SOU 1982:61 s. 61 f. 
63 NJA 1986 s. 127, NJA 1991 s. 83, NJA 1988 s. 40. 
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Kravet på våld eller utnyttjande av offrets särskilt utsatta situation vid våldtäkt 

sänktes i omgångar de kommande åren, framför allt genom lagändringar år 2005 och 

år 2013.64 Med tiden har allt fler gärningar klassificerats som våldtäkt och fokus har 

skiftat från den sexuella handlingen till kvinnans samtycke i det enskilda fallet. 

Debatten om sexualbrottslagstiftningen tystnade inte under 2000-talet. Ett antal 

rättsfall fick stor uppmärksamhet, när vad som av allmänheten uppfattades som klara 

kränkningar av den sexuella integriteten inte ledde till fällande domar, bland annat 

eftersom tillräckligt våld eller hjälplöst tillstånd inte kunde visas.65 Journalisten 

Katarina Wennstam publicerade år 2002 sin bok Flickan och skulden, som 

åskådliggjorde en fördomsfull syn på våldtäktsoffer i samband med rättsprocessen, 

där kvinnornas klädsel, sexuella erfarenhet och berusningsgrad togs till intäkt för deras 

medskyldighet till övergreppen.66 Wennstams verklighetsbeskrivning tyder på att 

situationen för brottsoffren inte hade förbättrats nämnvärt under de 25 år som gått 

sedan Boëthius släppte sin bok på samma ämne. Trots att kvinnans sexuella själv-

bestämmanderätt nu sades vara den självklara utgångspunkten för lagstiftningen, 

blottades i den rättstillämpande praktiken en kvardröjande attityd till sexuell integritet 

som villkorad av kvinnans ärbarhet: om hon tog risker och klädde sig utmanande fick 

hon skylla sig själv. Sutorius skriver: ”Trots att den historiska utvecklingen lett till en 

lag som tillerkänner kvinnan fri sexuell självbestämmanderätt har prövningen av 

våldtäktsbrott i grunden inte förändrats sedan den gamla strafflagens tid; det är 

fortfarande i huvudsak kvinnor som överfalls av okända män och ’dygdiga’ kvinnor 

som gör påtagligt motstånd mot mindre skyddsvärda män som får rättsordningens 

skydd”.67  

Debatten om våldtäktsbrottet omkring millennieskiftet handlade framför allt om 

huruvida våldskravet skulle slopas till förmån för en lagstiftning med samtycke 

                                            
 
64 Prop. 2004/05:45, prop. 2012/13:111. Före 2005 var rekvisitet ”hjälplöst tillstånd”. 
65 Se bl.a. NJA 1997 s. 538 (Södertäljefallet), Mål B 5763-05 (Jordbrofallet), Mål B 6426-13 (Tenstafallet). 
66 Wennstam (2002), Flickan och skulden – en bok om samhällets syn på våldtäkt. 
67 Sutorius & Diesen s. 129. 
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(frivillighet) som enda gränsdragande rekvisit. En samtyckeslagstiftning var den enda 

rimliga lösningen, menade Sutorius.68 Leijonhufvud ansåg att ett lagstiftning som gör 

straffbarheten beroende av ett våldsuttryck aldrig kommer att förse kvinnor med ett 

fullgott skydd för sin sexuella integritet.69 Andersson menade att en medelslagstiftning 

lägger ansvaret på brottsoffret att göra motstånd, vilket konstruerar kvinnokroppen 

som öppen och gränslös: så länge kvinnan inte gör klart motstånd är det legitimt att 

angripa hennes kropp.70 Även makarna Diesen förespråkade en samtyckeslagstiftning, 

vilket de menade är ”det enda raka” för att hävda kvinnans sexuella själv-

bestämmanderätt och hennes integritet.71 Det viktigaste argumentet för en lagändring 

hos samtliga debattörer var den förmodade attitydförändring som en reglering byggd 

på frivillighet skulle medföra, på samma sätt som förbuden mot barnaga år 1979 och 

sexköp år 1999. Om det sexuella självbestämmandet uttrycks som det centrala 

rekvisitet i lagtexten skickar samhället en signal om att sex ska vara ömsesidigt, 

menade förespråkarna. Kritiker ifrågasatte förslaget bland annat med hänvisning till 

bevisproblem och den förmodade risken att större fokus i rättsprocessen skulle riktas 

mot brottsoffret.72 Kritikerna blev emellertid överröstade av allmänhetens krav på 

förändrad lagstiftning. År 2014 tillsatte regeringen en utredning som skulle se över 

våldtäktsbrottet, och betänkandet lämnades två år senare med förslag om en 

frivillighetslagstiftning.73 Betänkandet lades till grund för en proposition som 

överlämnades till riksdagen i mars 2018 och som antogs kort därefter.74 Lagstiftarens 

budskap var att den nya lagstiftningen gav ett obetingat skydd för den sexuella 

självbestämmanderätten. 

                                            
 
68 Sutorius & Diesen s. 142–144. 
69 Leijonhufvud (2008) s. 67–87. Leijonhufvud hänvisade ofta till den så kallade Bulgariendomen (M.C. v. 

Bulgaria) från 2003, där Bulgarien fälldes i Europadomstolen för att inte ha givit till godtagbart skydd 
mot sexuella övergrepp. Leijonhufvud tolkade domstolens uttalanden som ett krav på en 
samtyckeslagstiftning. Jfr Asp (2010) s. 215–244. 

70 Andersson (2004) s. 243–261. 
71 Diesen & Diesen s. 350. 
72 SOU 2010:71, prop. 2012/13:111, Wersäll & Rapp s. 439 f. 
73 SOU 2016:60. 
74 Prop. 2017/18:177. 
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2.4 Slutsatser 

Syftet med detta kapitel har varit att lägga en grund för en diskussion om skyddet för 

den sexuella självbestämmanderätten, genom att analysera sexualbrottslagstiftningens 

skyddsintresse. Genomgången illustrerar att det finns ett samband mellan 

samhällsutvecklingen och den allmänna uppfattningen om vilka intressen som är 

skyddsvärda. I fråga om sexualbrotten framträder särskilt ett samband mellan 

konstruktionen av våldtäktsbrottets skyddsintresse och den rådande kvinnosynen. 

Det är, såsom Leijonhufvud anför, uppenbart att samhällets moraluppfattning genom 

tiderna har varit styrande för utformningen av straffansvaret.75 Den omvända 

analysen bör vara lika giltig, det vill säga att våldtäktsbrottets utformning och 

konstruktionen av dess skyddsintresse ger uttryck för rådande föreställningar om kön 

och sexualitet. Det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar är därför en 

måttstock för hur långt vi har kommit i vår strävan efter ett jämställt samhälle, och 

innebörden av den sexuella självbestämmanderätten ska förstås i ljuset av förevarande 

normer om sexuell samvaro. 

Lagstiftningen gav länge uttryck för en syn på kvinnan som ett viljelöst, passivt 

objekt vars skyddsvärde gjordes beroende av hennes ärbarhet. Det var först på 1900-

talet som samhället började betrakta kvinnan som ett offer för sexuella övergrepp, 

och först mot slutet av 1900-talet som lagen erkände kvinnans sexuella själv-

bestämmanderätt och konstruerade våldtäkt som ett integritetsbrott. Idag är den 

officiella normen att det ska råda sexuell jämställdhet mellan könen: sex är frivilligt, 

annars är det brottsligt. Min fråga är om dessa ambitioner uppnås genom den så 

efterlängtade samtyckeslagen. I de följande kapitlen ska jag söka svar på frågan om 

lagstiftningen ger ett fullgott skydd för den sexuella självbestämmanderätten. 

                                            
 
75 Leijonhufvud (2008) s. 24. 
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3 Frivillighet som gränsdragande rekvisit 

3.1 Inledning 

Ovan diskuteras hur samhället konstruerar skyddsintressen, och särskilt hur 

uppfattningen om den kvinnliga sexualitetens skyddsvärde har styrt utformningen av 

våldtäktsbrottet genom tiderna. För att motsvara den moderna synen på sexuell 

samvaro har regeringen utformat våldtäktsbrottet med frivilligt deltagande som det enda 

gränsdragande rekvisitet.76 Min tolkning av lagstiftarens narrativ är att vi i och med 

införandet av en frivillighetslagstiftning har passerat mållinjen för skyddet av det 

sexuella självbestämmandet.77 Som Asp påpekar räcker dock inte en hänvisning till 

frivillighet, eftersom frivillighet är ett normativt begrepp som vi behöver fylla med 

innehåll.78 Det vore enligt honom mycket naivt att tro att vi enbart genom att hänvisa 

till samtycke kan skapa ett fullgott skydd för det sexuella självbestämmandet.79 Vi 

behöver alltså diskutera vad vi menar med frivillighet, det vill säga vad vi bör acceptera 

som ett giltigt samtycke. I de följande avsnitten ska jag redogöra för några av 

lagstiftarens ställningstaganden till frivillighetsrekvisitets innebörd, samt diskutera vad 

dessa innebär för skyddet av det sexuella självbestämmandet. 

3.2 Sexuell handling 

I en diskussion om det straffrättsliga skyddet av den sexuella självbestämmanderätten 

finns anledning att inledningsvis beröra frågan om vilka handlingar som kan medföra 

straffansvar. Våldtäkt begår den som, med en person som inte deltar frivilligt, 

genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till 

                                            
 
76 Det anses naturligt att, om skyddsintresset idag verkligen är sexuell självbestämmanderätt, gränsen 

mellan en laglig sexuell handling och våldtäkt dras vid de inblandades uttryck för sitt samtycke till 
handlingen. Det krävs alltså inget betvingande med våld, hot eller dylikt för att en sexuell handling mot 
någon som inte frivilligt deltar ska behandlas som våldtäkt.  

77 Se SOU 2016:60, prop. 2017/18:177. 
78 Asp (2010) s. 81 f och 103–108. 
79 Asp (2014) s. 964. 
 



17 
 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag (6 kap. 1 § BrB). Med samlag avses enligt 

propositionen endast vaginala samlag, vilket innebär att ”kränkningsgraden” i ett 

påtvingat heterosexuellt penetrationssamlag är jämförelsenormen för att avgöra vilka 

andra sexuella handlingar som kan utgöra våldtäkt.80 Det handlar exempelvis om anala 

och orala samlag samt att föra in föremål och fingrar i en kvinnas underliv.81 För att 

en handling ska bedömas som en sexuell handling enligt lagen behöver handlingen ha 

en påtaglig sexuell prägel och vara ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet.82 

Däremot krävs inget sexuellt syfte från förövarens sida.83  

Genom den nya lagstiftningen är det nu klargjort att våldtäkt inte behöver vara ett 

fysiskt övergrepp, utan att den sexuella handlingen kan genomföras på distans.84 Det 

innebär att exempelvis internetövergrepp, där offren förmås att genomföra sexuella 

handlingar på sig själva via webbkamera kan bedömas som våldtäkt.85 Detta 

ställningstagande är enligt min mening naturligt mot bakgrund av att våldtäktsbrottets 

skyddsintresse inte är den fysiska integriteten, utan en särskild sexuell integritet. Lagen 

följer således med den tekniska utvecklingen genom att spegla en modern syn på de 

situationer som kan omfattas av frågan om sexuellt självbestämmande. 

                                            
 
80 Prop. 2017/18:177 s. 27 f. Se även prop. 2012/13:111 s. 34–38 och 111–112. Sexualbrottskommittén 

föreslog att ändra samlagsbegreppet till att omfatta även anala och orala samlag. Regeringen delade 
kommitténs ambition att åstadkomma ett könsneutralt samlagsbegrepp, men lämnade regleringen 
oförändrad med hänsyn till förväntade tillämpningssvårigheter. 

81 Prop. 2004/05:45 s. 135 f. Se även prop. 1997/98:55 s. 91. Att med sin hand onanera åt en annan person 
har av Högsta domstolen emellertid inte ansetts vara en kränkning jämförlig med samlag, 
NJA 2008 s. 482. 

82 Prop. 2004/05:45 s. 31–35, 135 och 140. Utgångspunkten är att det har förekommit en någorlunda 
varaktig beröring av den andres könsorgan eller den andres kropp med det egna könsorganet. 

83 NJA 2013 s. 548. För en analys av domen, se Andersson, Sexuella handlingar utan sexuella syften. HD prövar 
så kallade otrohetskontroller, JT 2013. Jag finner det anmärkningsvärt att Högsta domstolen så sent som år 
2013 behövde slå fast att det avhörande för våldtäktsbrottet är kränkningen av kvinnans sexuella 
integritet, inte tillfredsställandet av mannens sexualdrift. Det tyder på en allvarlig förvirring hos 
rättsväsendet angående våldtäktsbrottets skyddsintresse. 

84 Prop. 2017/18:177 s. 43–45. Högsta domstolen konstaterade dock redan år 2015 att våldtäkt kan ske 
på distans (åtminstone våldtäkt mot barn), se NJA 2015 s. 501. 

85 Prop. 2017/18:177 s. 43–45. 
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3.3 Samtyckesgärningen  

Det avgörande för huruvida en sexuell handling är brottslig är om den andra personen 

deltar frivilligt (6 kap. 1 § BrB). Annorlunda uttryckt behöver den utsatte på något 

sätt säga ”ja” till eller acceptera den sexuella handlingen för att handlingen ska vara 

tillåten. För att definiera frivilligt deltagande måste lagstiftaren således ta ställning till 

vilka krav som ska ställas på en sådan samtyckesgärning, det vill säga vad vi ska 

godkänna som ett ”ja” från den utsatte. 

En första fråga är om det ska uppställas några formkrav på samtyckesgärningen, det 

vill säga krav på hur valet att delta ska kommuniceras. Asp konstaterar att frågan om 

vilka former av samtycken som godtas är kontextbetingad.86 Ett ”ja” kan lämnas på 

många sätt, och formkraven varierar från skriftlighet (exempelvis vid fastighets-

överlåtelser) till frånvaro av protest (”den som tiger samtycker”). Utmärkande för den 

sexuella kontexten är enligt Asp att sexuellt umgänge vanligen kommer till stånd 

genom succesivt ökad intimitet som sker utan mer explicit kommunikation.87 

Följaktligen, menar han, är det omöjligt att dra upp några riktlinjer för hur ett 

samtycke till sex ska kommuniceras mellan parterna.88 2014 års sexualbrottskommitté 

kom fram till samma slutsats: legala formkrav för samtyckesgärningen skulle uppfattas 

som verklighetsfrämmande hos allmänheten och vara svårtillämpade för 

domstolarna.89 Regeringen anförde ingen avvikande mening, vilket innebär att 

lagstiftaren har överlämnat frågan om hur frivilligt deltagande ska kommuniceras till 

domstolarna att avgöra i varje enskilt fall.90 

En andra fråga är om vi som samtyckesgärning ska godta så kallade tysta (inre) 

samtycken, det vill säga om den samtyckandes positiva inställning till en sexuell 

handling ska räcka för att utesluta brott eller om denna inställning också behöver 

komma till uttryck på något sätt. 

                                            
 
86 Asp (2010) s. 111. 
87 Asp (2010) s. 112. 
88 Asp (2010) s. 113. 
89 SOU 2016:60 s. 198. 
90 Prop. 2017/18:117 s. 33.  
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Enligt sexualbrottskommittén borde ett krav uppställas på att valet att delta 

frivilligt har kommit till uttryck. Endast ett ja betyder ja och ren passivitet kan därmed 

aldrig tolkas som ett uttryck för frivilligt deltagande, menar kommittén.91 Som skäl 

för detta anför kommittén att en person som utför en sexuell handling med en annan 

person utan att något samtycke över huvud taget har kommunicerats alltid visar en 

bristande respekt för den andre personens rätt till självbestämmande.92 

Regeringen gick dock inte på kommitténs linje, så lagen uppställer inget krav på att 

frivilligheten har kommit till uttryck. Anledningen uppges bland annat vara att ett 

sådant krav skulle medföra straffansvar för sexuella handlingar med någon som i och 

för sig deltar frivilligt men som inte ger uttryck för frivilligheten.93 Också vid ett tyst 

samtycke föreligger faktiskt frivilligt deltagande, argumenterar regeringen.94 Det 

sexuella självbestämmandet innebär alltså, enligt regeringen, en frihet att bemöta 

sexuella närmanden som man vill, även med passivitet.95 Istället för ett krav på 

kommunikation ska det dock, vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller 

inte, särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling 

eller på annat sätt (6 kap. 1 § BrB). Regeringen menar att en sådan formulering lägger 

ansvaret på den som genomför en sexuell handling att försäkra sig om frivilligt 

deltagande, utan att kategoriskt underkänna tysta samtycken.96 

Min tolkning av lagtexten är att den uppställer en presumtion för att passivitet inte 

ger uttryck för samtycke. Gemensamt för betänkandet och propositionen är 

uppfattningen att en persons inre inställning till en sexuell handling inte i första hand 

bör avgöra frågan om huruvida personens deltagande är frivilligt. Det sexuella 

självbestämmandet innebär nämligen, enligt såväl sexualbrottskommittén som 

regeringen, att en person kan välja att delta i något som denne kanske helst skulle låta 

                                            
 
91 SOU 2016:60 s. 196. Se även Wennberg (2014) s. 82–84. 
92 SOU 2016:60 s. 197. 
93 Prop. 2017/18:177 s. 32.  
94 Prop. 2017/18:177 s. 34. 
95 Prop. 2017/18:177 s. 32. 
96 Prop. 2017/18:177 s. 34. “Om en person vill ha sexuellt umgänge med någon som förhåller sig passiv 

eller ger dubbeltydiga signaler får han eller hon således ta reda på om den andra personen vill.” 
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bli att göra.97 Frivillighet handlar alltså inte främst om vad en person vill (har en positiv 

inställning till), utan vad personen väljer eller godtar. Regeringen tycks emellertid inte 

vilja helt utesluta den inre viljans betydelse för frivilligheten, vilket innebär att ren 

passivitet i undantagsfall kan godtas som en samtyckesgärning. 

Regeringens ställningstagande till tysta samtycken är enligt min mening svårtolkat, 

eftersom regeringen inte klargör vad den menar med passivitet. En välvillig tolkning är 

att passivitet syftar på ickeverbal kommunikation eller något annat mer subtilt uttryck 

för samtycke. Med en sådan tolkning av passivitet kan regeringens resonemang 

framstå som rimligt. Ett lagkrav på aktivitet och egna initiativ från samtliga inblandade 

skulle nämligen sätta oproportionerligt begränsande normer för vad som är tillåten 

sexualitet. Denna tolkning är emellertid lika långsökt som den är välvillig. Min 

tolkning av lagtexten är istället att frivilligt deltagande kan föreligga även när 

frivilligheten varken har kommit till uttryck i ”ord eller handling eller på annat sätt”.98 

Sådan passivitet påminner om den hos en skyltdocka. Vid passivitet som innebär att 

frivilligheten inte på något sätt kommuniceras har rimligtvis den initiativtagande 

parten ingen möjlighet att avgöra om den passiva parten vill delta. I en sådan situation 

anser jag, likt kommittén, att fortsatta närmanden från den initiativtagande parten 

alltid innebär en bristande respekt för den passiva partens sexuella 

självbestämmanderätt, även om den passiva parten innerst inne vill delta. 

Sexualbrottskommitténs främsta farhåga var att ett godtagande av passivitet som 

samtyckesgärning skulle understödja fördomen att det är tillåtet att genomföra en 

sexuell handling med någon som inte uttryckligen har sagt nej.99 Denna farhåga 

avfärdas enligt min mening alltför lättvindigt i propositionen.100 Bedömningen av 

frivilligt deltagande kommer oundvikligen att präglas av den enskilde domarens 

                                            
 
97 SOU 2016:60 s 198, prop. 2017/18:177 s. 33. Så kallat ”tjatsex” är således inte brottsligt.  
98 Enligt lagtexten ska nämligen sådana uttryck endast ”särskilt beaktas”.  
99 SOU 2016:60 s. 196. Se även Anderssons (2004) diskursanalys som visar en uppfattning om kvinnan 

som tillgänglig för sex till hon klart visar motsatsen, vilket lägger ansvaret på kvinnan att avvärja sexuella 
övergrepp snarare än på mannen att avstå från sexuella övergrepp.  

100 Se prop. 2017/18:177 s. 34. 
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värderingar, eftersom innebörden av ett normativt begrepp såsom frivillighet måste 

fastställas med normativa resonemang. Den 11 juli 2019 kom dock ett avgörande från 

Högsta domstolen som i viss mån klargjorde rättsläget avseende tysta samtycken.101 I 

det aktuella fallet hade målsäganden bjudit hem gärningsmannen till sin lägenhet, där 

hon låg och sov i underkläder. Gärningsmannen hade lagt sig bakom målsäganden i 

sängen, smekt henne och så småningom genomfört ett samlag med henne. 

Målsäganden sade inte nej, men hon var helt passiv, vilket gärningsmannen sade sig 

ha uppfattat som ett samtycke. Domstolen konstaterar att ”utrymmet för att bedöma 

en ren passivitet som uttryck för ett val att delta i en sexuell handling är begränsat”, 

och att målsägandens passivitet i det aktuella fallet inte var ett uttryck för frivilligt 

deltagande. Jag anser att avgörandet speglar en modern syn på den sexuella själv-

bestämmanderätten, eftersom domstolen inte lägger ansvaret på målsäganden att göra 

motstånd. Målsäganden bjöd hem gärningsmannen och de var båda ense om att ligga 

i samma säng i enbart underkläder, men domstolen var noggrann med att inte tillmäta 

dessa omständigheter någon betydelse för bedömningen av om målsäganden deltog 

frivilligt i de sexuella handlingarna. Domskälen klargör dock inte vilka fall av passivitet 

som kan ge uttryck för frivillighet, vilket innebär att betydelsen av tysta samtycken 

fortsätter att vara oklart. 

Lagstiftarens ställningstaganden till vad som ska godtas som en samtyckesgärning 

får konsekvenser för vilket skydd lagen ger mot sexuella kränkningar, men detsamma 

gäller när lagstiftaren avstår från sådana ställningstaganden. Sexualbrottskommittén 

inleder sina överväganden med att understryka vikten av tydliga anvisningar från 

lagstiftaren om vad som utgör frivillighet.102 Utan utförliga förarbetsuttalanden skulle 

lagen riskera att bli oklar, med sämre rättssäkerhet och skydd för den sexuella 

självbestämmanderätten som följd, menar kommittén.103 Även Asp är tydlig med att 

ansvaret för att bestämma vad som ska räknas som ett giltigt samtycke på detta 

                                            
 
101 Mål B 1200-19. 
102 SOU 2016:60 s. 180 f. 
103 SOU 2016:60 s. 180 f. 
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känsliga område måste läggas på lagstiftaren.104 Trots detta har lagstiftaren överlämnat 

till domstolarna att avgöra vad som utgör ett uttryck för frivillighet i det enskilda 

fallet.105 Regeringen lämnar till och med utrymme för att bedöma ren passivitet som 

ett uttryck för frivilligt deltagande. Lagstiftarens ovilja att avgränsa rekvisitets 

innebörd fick till följd att lagrådet avstyrkte lagförslaget, med motiveringen att 

frivillighetsrekvisitet är obestämt och såldes inte uppfyller rättsstatliga krav på 

förutsebarhet.106 Förutom rättssäkerhetsproblem, kan det oklara rättsläget sägas 

medföra en brist i lagskyddet för den sexuella självbestämmanderätten; det är omöjligt 

att åstadkomma ett fullgott lagskydd för den sexuella självbestämmanderätten med en 

lagstiftning som saknar innebörd. 

3.4 Samtyckesnegerande omständigheter 

Utöver frågan om vilka krav vi ska ställa på samtyckesgärningen (vad vi ska acceptera 

som ett ”ja” från den utsatta), behöver lagstiftaren ta ställning till vilka omständigheter 

som gör att vi underkänner samtyckesgärningen som ett uttryck för den utsattes själv-

bestämmande. Exempelvis kan olika former av våld, hot, utsatthet, överrumpling, 

psykisk störning, vilseledande, erbjudanden och beroendeförhållanden betraktas som 

oacceptabla medel eller omständigheter att använda för att nå fram till ett ”ja”. Med 

andra ord behöver vi fastställa vilka faktorer som bör föranleda att en sexuell handling 

bedöms som våldtäkt oberoende av den utsattes samtyckesgärning. 

Av gällande våldtäktsbestämmelse följer att en person aldrig kan anses delta 

frivilligt om deltagandet är en följd av våld eller vissa hot, om gärningsmannen 

otillbörligt utnyttjar personens särskilt utsatta situation eller om gärningsmannen 

förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka personens beroendeställning 

                                            
 
104 Asp (2014) s. 963. 
105 ”Vad ett frivilligt deltagande är kan inte ges någon legal definition. Det måste ytterst överlämnas åt 

rättstillämpningen att bedöma om frivilligt deltagande har förelegat i det enskilda fallet”, prop. 
2017/18:177 s. 33. 

106 Prop. 2017/18:177 s. 130–133. För en analys av lagrådets kritik, se Wennberg (2018). 
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till gärningsmannen (6 kap. 1 § BrB).107 Med våld avses misshandel (3 kap. 5 § BrB), 

fysiskt betvingande (exempelvis att hindra offrets kroppsrörelser eller sära på offrets 

ben) samt annan lindrigare våldsanvändning såsom att hålla fast offret eller att rycka 

eller slita i offrets arm eller kläder.108 De hot som omfattas av bestämmelsen är hot 

om brottslig gärning (till såväl person som egendom) samt utpressningshot 

(exempelvis hot om att sprida poseringsbilder som den hotade tidigare har skickat till 

gärningsmannen).109 Begreppet särskilt utsatt situation omfattar bland annat 

medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, drogpåverkan, sjukdom och kroppsskada.110 

För straffansvar krävs också att gärningsmannen anses ha otillbörligt utnyttjat offrets 

tillstånd, vilket innebär att handlingen behöver innebära ett angrepp på offrets 

sexuella integritet.111 En beroendeställning till gärningsmannen kan exempelvis ha sin 

grund i ett anställningsförhållande eller ekonomiska mellanhavanden, och ett allvarligt 

missbruk av beroendeställningen föreligger exempelvis när en arbetsgivare hotar om 

avsked.112 

Regeringen ansåg att våldtäkt som huvudregel inte kan förövas med användande 

av erbjudanden som medel, vilket innebär att erbjudanden inte undergräver betydelsen 

av en samtyckesgärning som ett uttryck för den samtyckandes självbestämmande-

rätt.113 Att exempelvis erbjuda en person hjälp med läxorna i utbyte mot oralsex leder 

                                            
 
107 Dessa punkter motsvarar det som tidigare utgjorde våldtäktsbrottet, brottet sexuellt utnyttjande av 

beroendeställning och brottet sexuellt tvång. 
108 Prop. 2017/18:177 s. 80, prop. 2004/05:45 s. 134. Det krävs alltså ingen omfattande våldsanvändning 

för att en därigenom åstadkommen sexuell handling ska bedömas som våldtäkt, oavsett offrets uttryck 
för frivillighet. Våldskravet har sänkts gradvis under många år, se kapitel 2. 

109 Prop. 2017/18:177 s. 80, prop. 2004/05:45 s. 134 f. Utpressningshot omfattades tidigare av straffansvar 
för sexuellt tvång, vilket tyder på att lagen idag ser allvarligare på utpressningshot än förut. 

110 Prop. 2017/18:177 s. 82. Rättspraxis, se NJA 2016 s. 819. Uppräkningen är inte uttömmande, och 
avgörande är om situationen i sin helhet bedöms hindra den utsatte från att göra ett fritt val. 

111 Prop. 2017/18:177 s. 82 f. Rättspraxis, se NJA 1967 s. 380, NJA 1997 s. 538 och RH 1981:110. Behovet 
av detta rekvisit framstår som naturligt om man betänker att även den som befinner sig i en utsatt 
situation (till exempel på grund av berusning) kan vilja ha och behöva den närhet och njutning som 
sexuella handlingar innebär. 

112 Prop. 2017/18:177 s. 83, prop. 2004/05:45 s. 141. Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning 
var tidigare en egen brottstyp med ett lägre straffminimum, vilket (liksom avseende utpressningshot) 
innebär att lagändringen bör betraktas som en straffskärpning av dessa gärningar och ett steg mot en 
strängare syn på sexuella övergrepp. 

113 Prop. 2017/18:177 s. 81. 
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alltså inte till ansvar för våldtäkt. Undantaget är när ett samtycke till en sexuell 

handling har lämnats av någon som i praktiken inte har haft något annat val än att 

acceptera erbjudandet, exempelvis när en person befinner sig i livsfara och erbjuds 

hjälp mot deltagande i en sexuell handling.114 I sådana situationer anser jag dock att 

ett erbjudande istället kan betraktas som ett hot, eftersom gärningsmannen har ett 

moraliskt ansvar att agera (”om du inte har sex med mig låter jag dig dö”).115 

De flesta skulle nog hålla med om att den som under pistolhot accepterar att ha 

samlag inte har gjort ett fritt val. Men ju ”mildare” påtryckningar som används för att 

nå ett samtycke, desto svårare blir frågan huruvida samtycket bör betraktas som ett 

uttryck för en persons självbestämmande. Hur ska vi exempelvis dra den nedre 

gränsen för vilka hot som ska anses tvingande (begränsa den utsattes valmöjligheter) 

på ett sådant sätt att de leder till våldtäktsansvar?116 Lagstiftaren tvingas således att 

göra svåra etiska överväganden om gränsen för individens fria vilja, vilket jag 

illustrerar ytterligare i det följande. 

3.5 Problematisering av frivillighetssituationer 

3.5.1 Inledning 

Den gällande våldtäktsbestämmelsen bygger på rekvisitet frivilligt deltagande. I lagen 

anges vissa situationer där frivillighet aldrig kan föreligga, exempelvis när deltagandet 

i en sexuell handling är en följd av misshandel. Listan av situationer ska inte ses som 

uttömmande, utan som exempel på när frivillighet inte kan föreligga.117 I förarbetena 

behandlas även exempelvis sexuellt självskadebeteende och våld i nära relationer, men 

med en hänvisning till att en bedömning får göras i det enskilda fallet.118 I detta avsnitt 

kommer jag att diskutera ett antal situationer som har aktualiserats i debatten om 

                                            
 
114 Prop. 2017/18:177 s. 81. 
115 För en utförlig diskussion om gränsen mellan hot och erbjudanden, se Asp (2010) s. 128–143. 
116 Ska ett hot som innebär att A tänker stjäla en läsk av B om inte B har sex med A anses påverka B på 

ett sådant sätt att det kan undergräva B:s samtycke till sex med A? För ett utförligare resonemang, se 
Asp (2010) s. 133 f. 

117 Prop. 2017/18:177 s. 38. 
118 Prop. 2017/18:177 s. 39 och 41. 
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frivillighet, i syfte att illustrera gränsdragningsproblem som kan uppstå inom ramen 

för frivillighetsbedömningen. De diskussioner som kommer att beröras är (1) våldtäkt 

i samband med sexköp, (2) sex som självskadebeteende, (3) tjatsex, (4) sexuella 

bedrägerier, (5) våld i nära relationer, och (6) sexuellt våld mot funktionsvarierade. 

3.5.2 Sexköp 

Den första situationen som jag ska undersöka är våldtäkt i samband med sexköp. 

Samhällets uppfattning har länge varit att prostituerade kvinnor alltid är tillgängliga 

för sex, vilket innebär att de har varit uteslutna från lagens skydd för sin sexuella 

självbestämmanderätt.119 Denna uppfattning innebär sannolikt att sexköpare ofta 

visar en särskilt bristande respekt för prostituerade kvinnors sexuella integritet. Det 

finns därför anledning att närmare granska lagskyddet för prostituerade kvinnors 

sexuella integritet. 

Regeringen anser, som nämnts ovan, att våldtäkt som huvudregel inte kan förövas 

med användande av erbjudanden som medel. Köp av sexuell tjänst är följaktligen inte 

kriminaliserat som våldtäkt, och valet att erbjuda sexuella tjänster mot betalning är en 

del av det sexuella självbestämmandet.120 Våldtäktsansvar kan emellertid komma i 

fråga om den prostituerade är ett offer för människohandel. En nyhet i den nya 

sexualbrottslagen är nämligen att det för våldtäktsansvar räcker att deltagandet i en 

sexuell handling är en följd av våld eller hot om brottslig gärning, vilket innebär att 

gärningsmannen inte behöver vara den person som genomför våldet eller hoten.121 

Den 26 april 2019 dömde Uppsala tingsrätt en sexköpare för oaktsam våldtäkt, 

eftersom han misstänkte att den prostituerade var utsatt för människohandel och 

därmed tvingades att sälja sex.122 Av domskälen framgår dock att domstolen inte tog 

fasta på att de sexuella handlingarna var en följd av våld eller hot. Enligt tingsrätten 

                                            
 
119 Leijonhufvud (2015) s. 15. 
120 Det kan visserligen ifrågasättas om prostitution någonsin är ett fritt val, då de flesta kvinnor som 

prostituerar sig drivs till yrket av ett desperat behov av pengar eller droger. Jag lämnar dock debatten 
om ”den lyckliga horan” därhän. 

121 Prop. 2017/18:177 s. 39. ”Att köpa en sexuell tjänst med vetskap om att personen är tvingad till detta 
är en betydligt mer straffvärd handling än att köpa den sexuella tjänsten av någon som säljer den 
frivilligt.” 

122 Mål B 4530-18. 
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kunde istället målsäganden inte anses ha deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna 

eftersom hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Rekvisitet särskilt utsatt situation 

har existerat i sin nuvarande lydelse sedan år 2013, vilket tyder på sexköp med 

kännedom om bakomliggande människohandel hade kunnat bedömas som våldtäkt 

även enligt den tidigare våldtäktslagstiftningen. Ändå är domen från Uppsala tingsrätt 

den första av sitt slag. Detta beror sannolikt på svårigheterna med att styrka en 

sexköpares uppsåt till omständigheten att den prostituerade är utsatt för tvång av en 

tredje part. 

Det nya oaktsamhetsbrottet möjliggör alltså för fler fall av sexuella handlingar vid 

bristande frivillighet att i praktiken leda till våldtäktsansvar, vilket skapar ett starkare 

skydd för prostituerade kvinnors sexuella självbestämmanderätt. De nya 

möjligheterna att lagföra våldtäktsmän i samband med sexköp kan även ha en 

värdefull signalverkan. Den nya domen skickar enligt min mening en viktig signal om 

sexköpares ansvar för att förvissa sig om att prostituerade deltar frivilligt i de sexuella 

handlingarna.  

3.5.3 Sex som självskadebeteende 

Den andra situationen som jag vill belysa är sex som självskadebeteende. I sin 

avhandling från år 2019 studerar Fredlund förekomsten av, motiven till och riskerna 

med sexuellt självskadebeteende. Hon definierar sexuellt självskadebeteende som 

avsiktliga eller självförvållade sexuella situationer som kan innebära psykisk eller fysisk skada.123 

Studien visar att de vanligaste funktionerna med självskadande sex är att lindra en 

känsla av tomhet eller avtrubbning (70 %), att straffa sig själv (65,5 %), att få jobbiga 

känslor att upphöra (63,6 %) och att känna något, även om det är smärta (52,9 %).124 

Fredlund menar att sexuellt självskadebeteende är jämförbart med andra självskade-

beteenden (som att skära eller bränna sig), eftersom den sexuella självskadan är ett 

sätt att hantera ångest.125 Unga med sexuellt självskadebeteende söker i många fall 

                                            
 
123 Fredlund s. 2. 
124 Fredlund s. 16 f och 38.  
125 Fredlund s. 2. 
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själva upp sexuella kontakter där de blir utnyttjade.126 Beteendemönstret är dessutom 

svårt att bryta – socionomerna Jonsson och Lundström Mattsson jämför sexuellt 

självskadebeteende med drogberoende.127 Mot denna bakgrund finns anledning att 

diskutera i vilken mån personer som genomför sexuella handlingar i självskadande 

syfte kan anses delta frivilligt. 

Om sexuellt självbestämmande definieras som en rätt att välja (inte att vilja) 

kommer det att vara tillåtet att genomföra en sexuell handling med någon som du vet 

egentligen inte vill delta.128 Å ena sidan framstår denna ordning som rimlig. Om 

ambitionen är att alla ska vara fria att bestämma över sin sexualitet måste vi även vara 

fria att välja sådant som vi inte har en positiv inställning till. Människor har sex av 

många olika anledningar, och det vore paternalistiskt att kriminalisera sexuella 

handlingar med personer som fritt har valt att delta.129 Att endast erkänna lust som 

en legitim anledning att ha sex skulle lägga mycket inskränkande normer över vad som 

är tillåten sexualitet, vilket skulle begränsa den sexuella självbestämmanderätten.130 Å 

andra sidan kan det uppfattas som stötande att en person inte kan läggas till last för 

ett samlag med någon som deltar av självdestruktiva anledningar, trots att personen 

medvetet upprätthåller någons självskadebeteende.131 Personer som har sex i 

självskadande syfte lider ofta av svår ångest som endast kan dämpas av destruktiva 

samlag, vilket kan sägas påverka personens valfrihet i sexuellt hänseende. Det bör 

nämligen gå att ifrågasätta om ett deltagande är frivilligt när drivkraften bakom 

deltagandet är ett närmast tvångsmässigt behov av känsloreglering som går att jämföra 

med drogmissbruk. 

                                            
 
126 Jonsson & Lundström Mattsson s. 54. 
127 Jonsson & Lundström Mattsson s. 54. 
128 Prop. 2017/18:177 s. 33. Det saknar betydelse vilket motiv den samtyckande har för att delta i en 

sexuell handling. 
129 För en diskussion om paternalistisk lagstiftning, se Jareborg (2001) s. 53. 
130 Varför skulle man exempelvis inte kunna samtycka till att ensidigt tillfredsställa någon? 
131 Rörelsen FATTA! konstaterade i sitt remissvar att utnyttjande av ungas sexuella självskadebeteende 
är ”ytterst klandervärt”, Ju2016/06811/L5. 
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I förarbetena till den nya sexualbrottslagstiftningen öppnar regeringen upp för att 

bedöma sexuellt utnyttjande av unga personer med sexuella självskadebeteenden som 

otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation.132 Dessa situationer kommer att 

tvinga domstolarna till svåra gränsdragningar: hur ska domstolarna skilja mellan 

straffvärda fall av utnyttjande av människor med självskadebeteenden och andra 

situationer där människor deltar frivilligt i sexuella handlingar i strid med sin inre vilja? 

3.5.4 Tjatsex 

Den tredje företeelsen som jag vill diskutera för att illustrera de gränsdragnings-

problem som kan uppstå inom ramen för frivillighetsrekvisitet är tjatsex. Tjatsex är 

ett begrepp som beskriver situationer där någon av tjat låter sig övertalas till att delta 

i en sexuell handling. Det kan exempelvis handla om en parrelation där den ena 

partnern enträget ber om sex tills den andra uppgivet accepterar att delta, trots att 

denne egentligen inte ville. Tjatet kan vara förenat med mer eller mindre explicita hot, 

till exempel att partnern blir arg eller lämnar dig om du säger nej. Även om den utsatte 

har sagt ja kan denne uppleva händelsen som en allvarlig kränkning av sin sexuella 

integritet. 

Av propositionen till den nya lagen framgår uttryckligen att tjatsex är lagligt, 

eftersom den utsatte har valt att delta. Det är enligt regeringen en nödvändig slutsats 

av att det sexuella självbestämmandet avser individens valfrihet snarare än hennes inre 

vilja.133 Leijonhufvud och Sutorius verkar vara av samma uppfattning. Leijonhufvud 

skriver i sin utredning från 2008 att ”den bristande jämställdhet som kan föreligga 

också idag och medföra att kvinnor accepterar att ha sex utan att de verkligen vill 

detta måste lämnas åt andra samhällsfunktioner än straffrätten att åtgärda.”134 

Sutorius skriver att ”[det inte är] möjligt (eller ens önskvärt) att beivra sexuellt 

                                            
 
132 Prop. 2017/18:177 s. 41. 
133 Prop. 2017/18:177 s. 33. Det saknar alltså betydelse om en person innerst inne har varit positiv eller 

negativ till sexuell samvaro, menar regeringen. Anledningen till att den inre viljan inte bör ha avgörande 
betydelse för frågan om frivillighet är, enligt regeringen, att man normalt ska kunna förlita sig på att en 
person som givit uttryck för sin vilja att delta också faktiskt deltar frivilligt. 

134 Leijonhufvud (2008) s. 89 f. Jfr Berglund (2008). 
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umgänge som kommit till stånd för husfridens skull […] eller på grund av socialt 

underläge.”135 

Inom genusrättsvetenskapen finns emellertid ett synsätt som kan leda till andra 

slutsatser än den som regeringen drar. Berglund är en tongivande förespråkare för att 

anlägga ett genusperspektiv på diskussionen om frivillighet.136 Hon är kritisk till att 

prövningen av om frivillighet förelegat i det enskilda fallet idag sker med utgångspunkt 

i ett antagande om att alla är fria individer med ett självbestämmande som de kan 

disponera över oberoende av kontexten.137 Utövandet av straffrättsligt samtycke är, 

enligt Berglund, istället beroende av faktorer som kön och social kontext.138 Med ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv finns, enligt min mening, större utrymme att 

argumentera för att tjatsex är straffvärt som en kränkning av den sexuella 

självbestämmanderätten.139 Om hänsyn tas till strukturella maktförhållanden mellan 

könen kan nämligen en kvinna som blivit utsatt för tjat, med hänsyn till hennes 

könstillhörighet och sociala kontext, anses ha hindrats från att göra ett fritt val.140 Med 

andra ord kan ett ”ja” som gärningsmannen har tjatat fram ifrågasättas som ett genuint 

uttryck för den utsattes självbestämmanderätt. 

Slutsatsen är alltså att tjatsex inte med nödvändighet måste förbli lagligt. 

Situationen där någon tjatar sig till sex i en ojämställd parrelation är föremål för 

samma etiska överväganden om gränsen för individens fria vilja som de etablerade 

samtyckesnegerande omständigheterna. Frågan är bara vilka faktorer som lagstiftaren 

                                            
 
135 Sutorius & Diesen s. 143. 
136 Berglund (2007) s. 350. Se även Andersson (2007) s. 18, MacKinnon s. 243, och Diesen & Diesen s. 

347. 
137 Berglund (2011) s. 69 f. 
138 Berglund (2011) s. 69 f. 
139 Se även MacKinnon s. 241. Enligt MacKinnon skulle vi betrakta området för påtvingad sexualitet som 

mycket större om vi tog hänsyn till den ”tvingande ojämlikhet” som finns mellan män och kvinnor.  
140 Jfr prop. 2017/18:177 s. 82. Det avgörande för om en person ska anses befinna sig i en särskilt utsatt 

situation (och således inte kunna delta frivilligt) är om situationen i sin helhet bedöms hindra den utsatte 
från att göra ett fritt val. 
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uppfattar som så tvingande att de bör underkänna ett lämnat samtycke som ett uttryck 

för den samtyckandes självbestämmanderätt.141 

3.5.5 Sexuella bedrägerier 

Den fjärde situationen som jag ska diskutera för att problematisera frivillighets-

rekvisitet är så kallade sexuella bedrägerier, det vill säga vilseledanden om faktiska 

omständigheter i syfte att uppnå samlag. 

Sexualbrottskommittén föreslog i sitt betänkande att vissa sexuella bedrägerier 

skulle kriminaliseras som våldtäkt. Enligt kommittén bör en persons val att delta i en 

sexuell handling aldrig bedömas som frivilligt om gärningsmannen har vilselett 

personen att delta genom att utge sig för att vara någon som denne personligen 

känner, eller genom att utnyttja personens villfarelse i det avseendet.142 Som exempel 

anfördes att gärningsmannen låtsas vara den utsattes partner genom att utnyttja ett 

mörkt rum eller den utsattes synnedsättning.143 Kommittén underströk dock att 

straffansvaret inte skulle omfatta fall där en person utger sig för att vara känd, 

undanhåller sin könsöverskridande identitet eller ljuger om könssjukdomar eller 

användningen av preventivmedel.144 Regeringen genomförde inte förslaget, med 

hänvisning till bland annat tillämpningssvårigheter och ett otillräckligt behov.145 

Oenigheten mellan regeringen och kommittén väcker intressanta gränsdragnings-

frågor om vilka vilseledanden som är straffvärda. En kriminalisering av sexuella 

bedrägerier skulle innebära att samtycken till sexuella handlingar som lämnas under 

felaktiga förutsättningar i vissa fall kan underkännas som ett uttryck för den 

samtyckandes självbestämmanderätt.146 Frågan som därmed uppstår är vilka 

                                            
 
141 En annan sak är att en kriminalisering av tjatsex riskerar att vålla förutsebarhetsproblem (hur mycket 

tjat ska krävas för att utesluta samtycke?). 
142 SOU 2016:60 s. 201. 
143 SOU 2016:60 s. 217–220. 
144 SOU 2016:60 s. 217–220. 
145 Sexuella bedrägerier får istället avgöras utifrån rekvisitet särskilt utsatt situation, prop. 2017/18:177 s. 42 

f. Jfr Leijonhufvud (2008) s. 88 f, som inte ens verkar betrakta sexuella bedrägerier som straffvärda, om 
de inte faller inom straffbudet om köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § BrB). 

146 Jfr SOU 1988:7 s. 119: ”För att ett samtycke ska vara giltigt bör alltså krävas att det […] getts med full 
insikt om relevanta förhållanden.” 
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förutsättningar som uppfattas som så avgörande för frivilligheten att vilseledanden om 

dessa i syfte att uppnå samlag ska medföra våldtäktsansvar. Min uppfattning är att de 

sexuella bedrägerier som kommittén ville kriminalisera innebär ett straffvärt angrepp 

på den sexuella självbestämmanderätten, närmare bestämt friheten att välja sina 

sexuella partners. Ett vilseledande om gärningsmannens identitet berövar nämligen 

den vilseledde från en möjlighet att ta ställning till om denne vill ha sex med 

gärningsmannen. Kommittén uteslöt straffansvar för vilseledanden om exempelvis 

användning av preventivmedel och kändisstatus, men även dessa omständigheter är 

föremål för en etisk bedömning av innebörden av sexuellt självbestämmande. 

Slutsatsen är återigen att innebörden av frivillighet är beroende av normativa 

resonemang. 

3.5.6 Våld i nära relationer 

Den femte situationen som jag vill undersöka för att problematisera frivillighets-

rekvisitet är när en kvinna i ett våldsamt förhållande lever under konstant hot om våld 

från sin partner och accepterar sex för att förebygga våldsamheter. Enligt en 

omfångsundersökning från 2014 hade 46 % av de tillfrågade kvinnorna utsatts för 

allvarligt fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld någon gång under livet, och förövaren var 

i de flesta fallen en vid våldstillfället aktuell eller tidigare partner.147 Mäns våld mot 

kvinnor har varit föremål för omfattande forskning, inte minst av Nationellt centrum 

för kvinnofrid.148 Jag avser i det följande att diskutera frivillighet i ljuset av denna 

forskning. 

Ett centralt begrepp som används för att förklara dynamiken i relationer som 

präglas av våld är normaliseringsprocessen. Begreppet syftar på att våldet börjar uppfattas 

som ett normalt inslag i vardagen, genom att partnernas gränser för vad som kan 

accepteras succesivt förskjuts.149 Normaliseringsprocessen har ett antal beståndsdelar, 

                                            
 
147 Nationellt centrum för kvinnofrid, ”Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och 

mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa”, Uppsala 2014. 
148 Heimer, Björck & Kunosson (2014), Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. 
149 Heimer m.fl. s. 57. Se även Lundgren s. 50–53. 
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däribland (1) isolering, (2) växling mellan våld och värme och (3) internalisering. Det 

är vanligt att misshandlaren gradvis isolerar sin partner genom att begränsa hennes 

sociala umgänge, vilket får till effekt att mannen blir hennes enda referensram för vad 

som är rätt och fel.150 Relationen följer dessutom normalt ett mönster av växling 

mellan våld och värme: våldsuttryck följs av omsorg och tröst, vilket skapar förvirring 

om våldets plats i kärleken och stärker kvinnans känslomässiga beroende av 

mannen.151 Slutligen kommer kvinnan succesivt att identifiera sig med (internalisera) 

sin partners värderingar om våldets orsak, varvid hon själv antar skulden för att hon 

blir misshandlad.152 Sammanfattningsvis innebär normaliseringsprocessen att kvinnan 

anpassar sig till våldets verklighet i en strategi för att överleva. 

Frågan jag vill diskutera är hur en förståelse för normaliseringsprocessen kan 

påverka den juridiska bedömningen av frivilligt deltagande till sex inom ramen för en 

våldsam relation. När det i det enskilda fallet finns ett implicit hot om våld föreligger 

naturligtvis straffansvar enligt gällande lagstiftning. Det går emellertid att argumentera 

för att alla former av sexuella umgängen i en våldsam relation bör betraktas som 

övergrepp, eftersom den våldsutsatta partnern alltid befinner sig under påverkan av 

hot.153 Regeringen avfärdar detta argument som alltför långtgående, med hänsyn till 

att det även i destruktiva relationer kan finnas perioder av ömsesidighet.154 Jag 

instämmer visserligen med regeringen, eftersom forskningen om normaliserings-

processen stödjer bilden av att våldsamma relationer har perioder av ömsesidighet 

(som en del av mönstret av växling mellan våld och värme).155 Det innebär dock inte 

att domstolarna enligt gällande rätt är förhindrade att utesluta frivilligt deltagande i 

                                            
 
150 Lundgren s. 54–56. 
151 Heimer m.fl. s. 59, Lundgren s. 57–60. 
152 Heimer m.fl. s. 60, Lundgren s. 60–72. 
153 Se exempelvis Kvinnofrontens remissvar, Ju2016/06811/L5. 
154 Prop. 2017 s. 39. Se även Asp (2010) s. 129. 
155 En sådan modell skulle dessutom troligtvis vålla legalitetsproblem, eftersom domstolarna skulle tvingas 

göra godtyckliga gränsdragningar om när en relation är tillräckligt destruktiv för att underkänna allt 
samtycke till sex. 
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det enskilda fallet med hänsyn till den våldsamma relationen.156 Den våldsutsatta 

partens sociala verklighet och maktdynamiken mellan mannen och kvinnan bör vara 

omständigheter som domstolen kan ta hänsyn till för att avgöra om frivilligt 

deltagande föreligger.157 Bedömningen av frivillighet riskerar enligt min mening att bli 

alltför snäv om domstolarna förbiser att ett våldsamt förhållande innebär en tvingande 

kontext, inte minst när våldet är normaliserat. 

3.5.7 Funktionsvariationer 

Den sista frågan som jag vill lyfta är hur frivilligt deltagande hos personer med fysiska 

eller intellektuella funktionsvariationer ska bedömas. En svår fysisk funktions-

variation såsom långt gången Multipel skleros kan medföra kommunikations-

svårigheter, och därmed särskilda problem med att uttrycka frivillighet. En 

intellektuell funktionsvariation kan begränsa förmågan att till fullo förstå innebörden 

av ett samtycke eller en sexuell handling. Frivillighetsproblematiken kan alltså se olika 

ut beroende på vilka svårigheter den enskilde personen har.  

Det är enligt min mening särskilt viktigt att diskutera gränsen för våldtäkt vid sex 

med funktionsvarierade personer eftersom diskussionen rymmer ett svårt dilemma. 

Å ena sidan kan personer med fysiska eller intellektuella funktionsvariationer ha 

begränsade möjligheter att värja sin sexuella integritet, vilket motiverar ett strikt 

lagskydd mot sexuella övergrepp.158 Å andra sidan har många funktionsvarierade 

personer ett stort behov av sexuell samvaro, varför lagstiftningen bör undvika att 

begränsa dessa personers rätt till ett sexliv. 

                                            
 
156 ”Vad ett frivilligt deltagande är kan inte ges någon legal definition. Det måste ytterst överlämnas åt 

rättstillämpningen att bedöma om frivilligt deltagande har förelegat i det enskilda fallet”, prop. 
2017/18:177 s. 33. 

157 Det är inte främmande att för rättsordningen att beakta brottsoffrets sociala kontext, se 4 kap. 4 § BrB 
(grov kvinnofridskränkning). Även rekvisitet missbruk av beroendeställning (6 kap. 1 § 1 st. 3 p. BrB) 
innebär att domstolarna tar hänsyn till maktdynamiken mellan gärningsman och målsägande, se 
Andersson & Wegerstad s. 11 f. 

158 Personer med funktionsvariationer är som grupp särskilt utsatta för sexuella övergrepp. Se 
Handikappförbundens samarbetsorgan och Kerstin Finndahl, ”Synliggör det osynliga – ett projekt om 
våld, funktionshinder och könsperspektiv”, Stockholm 2005. 
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En funktionsvariation kan räknas som en särskilt utsatt situation i lagens mening.159 

Det betyder att ett otillbörligt utnyttjande av en persons funktionsvariation utesluter 

frivilligt deltagande. Frågan är alltså när ett utnyttjande av en persons funktions-

variation är otillbörligt. Enligt förarbetena innebär otillbörlighetsrekvisitet ”att 

straffansvar inte ska träffa sådana fall där den sexuella handlingen inte kan sägas 

medföra ett angrepp på den andres sexuella integritet”.160 Detta förarbetsuttalande är 

dessvärre föga klargörande, eftersom sexuell integritet saknar en klar definition. Min 

tolkning är att otillbörlighetsrekvisitet är en säkerhetsventil som ger domstolarna 

utrymme att i det enskilda fallet utesluta straffansvar för gärningar som inte kan anses 

vara moraliskt klandervärda. Det innebär att domstolarna är hänvisade till sina egna 

moraliska kompasser vid bedömningen av frivilligt deltagande hos personer med 

funktionsvariationer. 

Det kan visserligen anses rimligt att lagstiftaren inte närmare definierar 

otillbörlighetsrekvisitet, eftersom frivillighetsproblematiken kan se så olika ut i de 

enskilda fallen. Bristen på vägledande förarbetsuttalanden lämnar dock ett stort 

utrymme för godtyckliga bedömningar hos domstolarna. Det oklara rättsläget gör det 

viktigt att fortsätta diskutera gränsen för frivilligt deltagande hos personer med 

funktionsvariationer, för att säkerställa att lagstiftningen skyddar alla individers 

sexuella självbestämmanderätt. 

3.6 Slutsatser 

I det förevarande avsnittet har jag visat att frågan om vad som ska ingå i rekvisitet 

frivilligt deltagande inte har något självklart svar, utan kräver svåra etiska avvägningar 

om gränserna för vad vi räknar som sexuellt självbestämmande. Ett krav på verbala 

samtycken (”endast ja betyder ja”) kan antingen betraktas som verklighetsfrämmande 

eller som ett sätt att eliminera gråzonen mellan ömsesidigt sex och våldtäkt. Inre 

                                            
 
159 Prop. 2012/13:111 s. 26. Rekvisitet tillkom 2013 efter en översyn av sexualbrottslagstiftningen och 

ersatte rekvisitet hjälplöst tillstånd, i syfte att utvidga tillämpningsområdet. Se NJA 2004 s. 231 
(Tumbamålet). 

160 Prop. 2012/13:111 s. 30. 
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samtycken kan anses vara tillräckliga för att utesluta straffansvar med hänsyn till att 

faktiskt frivilligt deltagande förelåg, men de kan lika gärna betraktas som irrelevanta 

för straffbarheten med hänsyn till att en person som genomför en sexuell handling 

med någon som inte givit uttryck för sin vilja att delta aldrig kan sägas respektera den 

utsattes autonomi. Dessutom är det en öppen fråga vilka faktorer som vi bör beakta 

för att underkänna ett lämnat samtycke som ett uttryck för individens 

självbestämmande, eftersom den tangerar den filosofiska debatten om under vilka 

omständigheter vår vilja kan betraktas som fri. Det är tydligt att många 

gränsdragningsfrågor kvarstår, och att debatten om lagskyddet för det sexuella 

självbestämmandet inte får tystna enbart för att vi har en frivillighetslagstiftning. 

4 Kriminalisering som instrument för normförändring 

4.1 Inledning 

Det viktigaste argumentet för lagändringen som framfördes i förarbetena var den 

attitydförändring som förmodades ske. En samtyckeslag skulle verka normbildande 

till förmån för en syn på sex som en gemensam och ömsesidig akt.161 För regeringen 

var lagändringen en viktig pusselbit i det större arbetet för jämställdhet, och 

förhoppningen var att ett mer ömsesidigt förhållningssätt till sexuell samvaro skulle 

minska det sexuella våldet i samhället.162 I detta kapitel avser jag att närmare analysera 

förutsättningarna för frivillighetslagstiftningen att skapa ett starkare skydd för den 

sexuella självbestämmanderätten genom att förändra människors attityder till sex. 

4.2 Straffets normskapande effekt 

Frågan om straffrättens syfte är lika gammal som den är svår. Den repression som 

staten utövar genom straffrätten kan legitimeras med såväl allmänpreventiva och 

                                            
 
161 SOU 2016:60 s. 184, prop. 2017/18:177 s. 22. 
162 Prop. 2017/18:177 s. 76. Se även SOU 2016:60 s. 419 f. 
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individualpreventiva argument som vedergällningstankar. Skandinaviska straffrätts-

teoretiker betonar ofta en särskild variant av allmänprevention, nämligen straffets 

norminternaliserande effekt snarare än dess avskräckningseffekt.163 Ekelöf och 

Olivecrona talar båda om kriminaliseringens moralbildande och vanebildande 

inverkan på medborgarna, vilken medför att många avhåller sig från brott oberoende 

av straffskräck.164 Människor avstår alltså från brottsliga handlingar, enligt dessa 

teorier, på grund av en oreflekterad moralinstinkt (samvetsbetänkligheter) som bildas 

när normer om vad som är förkastligt internaliseras.165 Två exempel som brukar 

användas till intyg för denna effekt är förbuden mot barnaga och sexköp, vars 

införande förändrade den allmänna uppfattningen om sexköp och våld som 

uppfostringsmedel.166 Jareborg anser emellertid inte att straffhotets moralbildande 

effekt bör godtas som ett självständigt syfte med kriminalisering, eftersom det skulle 

strida mot principen om ultima ratio.167 Det finns nämligen bättre metoder att 

använda än straffhot om man vill implantera moral och vanor hos allmänheten, menar 

han. Även Asp ifrågasätter straffrättens roll i att förändra människors attityder.168 

Oavsett om moralbildning betraktas som ett godtagbart ändamål med kriminalisering 

eller inte, verkar konsensus vara att straffrätten har en moralbildande effekt. 

4.3 Från tillgänglighet till ömsesidighet 

Det finns i sammanhanget anledning att närmare analysera problembilden som har 

framställts under de senaste decennierna av förespråkare för en samtyckeslag: vilken 

är den oönskade normen och hur kan en samtyckeslag förändra denna? Andersson 

menar att den tidigare medelslagstiftningen (se kapitel 2) gav uttryck för en 

                                            
 
163 Leijonhufvud & Wennberg s. 15 f. 
164 Ekelöf s. 13–27, Olivecrona (SvJT 1951 s. 575). Jfr Jareborg (2001) s. 47. 
165 Jareborg (2001) noterar dock att lagstiftningen endast har en normbildande effekt i den mån den 

överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet, s. 16. 
166 Leijonhufvud (2008) s. 64 f. Det bör noteras att förbudet mot barnaga genomfördes genom en paragraf 

i föräldrabalken, inte genom kriminalisering. 
167 Jareborg (2001) s. 47 f. 
168 Asp (2014) s. 968. 
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uppfattning om kvinnan som tillgänglig för sex tills hon klart visar motsatsen.169 En 

sådan uppfattning lägger ansvaret på kvinnan att avvärja sexuella övergrepp snarare 

än på mannen att avstå från sexuella övergrepp, enligt Andersson.170 Såväl Sutorius 

som Wennberg talar om en underförstådd presumtion för kvinnligt samtycke, vilken 

bygger på föreställningen att män ska agera förförare och att kvinnor tänder på sexuell 

underordning och därmed per automatik är sexuellt tillgängliga tills motsatsen 

visats.171 En presumtion om sexuell tillgänglighet förklarar i sin tur uppfattningen att 

kvinnor som utsätts för övergrepp får skylla sig själva, om de klär sig utmanande eller 

flirtar med gärningsmännen.172 Det är enligt min mening inte svårt att se parallellerna 

mellan synen på kvinnor som sexuellt tillgängliga och den medeltida uppfattningen 

om kvinnor som allmän (eller mäns) egendom, vilket tyder på att problemen med 

sexuella övergrepp bottnar i en föråldrad kvinnosyn. 

Wennberg menar att en samtyckesreglering kan vända på presumtionen om sexuell 

tillgänglighet genom att internalisera normen att sex förutsätter ömsesidigt 

samtycke.173 Med en omvänd presumtion är ingen kvinna tillgänglig för sex förrän 

hon har visat att hon vill, vilket innebär att män måste försäkra sig om frivillighet före 

sex, menar Wennberg.174 Sutorius anser likaledes att en samtyckeslag skulle tvinga 

män att ta större hänsyn till kvinnors vilja.175 Leijonhufvud betonar den andra sidan 

av myntet, nämligen att lagen skulle skicka en signal till kvinnor om att de bör och får 

vara tydliga, eftersom deras vilja är avgörande.176 Makarna Diesen anser att denna 

grundsats – att sex ska vara ömsesidigt – är den självklara och nödvändiga 

                                            
 
169 Andersson (2004) s. 243–261. 
170 Andersson (2004) s. 243–261. 
171 Sutorius & Diesen s. 137, Wennberg (2004) s. 131. 
172 Se Boëthius, Skylla sig själv, Wennstam, Flickan och skulden, och Amnestys rapport ”Var går gränsen? – 

en attitydundersökning om våldtäkt” som visar en utbredd uppfattning bland unga att kvinnan har ett 
medansvar för en våldtäkt om hon haft sex med gärningsmannen tidigare, om hon klätt sig utmanande, 
om hon flirtat eller hånglat med gärningsmannen tidigare och om hon varit alkoholpåverkad. 

173 Wennberg (2014) s. 96. 
174 Wennberg (2014) s. 96. 
175 Sutorius & Diesen s. 136. 
176 Leijonhufvud (2008) s. 90 f. Brottsoffermyndigheten betonade i sitt remissvar också den delen av 

lagens signalverkan. 
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förutsättningen för jämställdhet på sexuallivets område.177 Det finns dessutom en 

överväldigande konsensus bland de här företrädda författarna att en attitydförändring 

som innebär att män tvingas ta ansvar för sitt handlande och visa respekt för kvinnors 

sexuella självbestämmanderätt kommer att leda till en minskning av antalet 

våldtäkter.178 Argumentet tycks alltså vara att en samtyckeslag kan stärka skyddet för 

den sexuella självbestämmanderätten genom att minska antalet faktiska övergrepp, 

snarare än genom att öka antalet lagföringar. 

4.4 Signalen från frivillighetslagstiftningen 

Regeringens ambition med lagen, såsom den uttrycks i förarbetena, är att skicka ett 

tydligt normativt budskap om att sexuellt umgänge ska bygga på ömsesidighet och 

frivillighet från de inblandade.179 Genom att tydliggöra att sex förutsätter samtycke, 

och därmed att alla har ett ansvar för att försäkra sig om frivillighet, ska lagen bättre 

överensstämma med den allmänna uppfattningen om sexuellt självbestämmande.180 

Regeringens argument har en påfallande likhet med dem som framhålls av ovan 

representerade förespråkare för en samtyckeslag. Frågan är om den nya 

våldtäktslagstiftningen är utformad i överensstämmelse med det budskap som 

regeringen vill förmedla. 

Gränsen för straffbarhet dras idag vid de inblandades uttryck för frivilligt 

deltagande, vilket innebär att brottet på ett tydligare sätt än tidigare utgår från den 

sexuella självbestämmanderätten. I förarbetena formulerar lagstiftaren ett ansvar för 

alla som genomför sexuella handlingar att förvissa sig om frivilligt deltagande, och 

oaktsamhetsbrottet förväntas minska utrymmet för gärningsmän att hävda att de 

                                            
 
177 Diesen & Diesen s. 87 f. 
178 Diesen & Diesen s. 118, Leijonhufvud (2015) s. 111. Även Asp, som ifrågasätter idén om en 

samtyckesreglering, betonar att problemen med sexuella övergrepp bottnar i normer om mans- och 
kvinnorollen, Asp (2014) s. 968. 

179 Prop. 2017/18:177 s. 22. 
180 Prop. 2017/18:177 s. 22 f. 
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saknar uppsåt till bristande frivillighet.181 Lagändringen kombineras dessutom med 

utbildningsinsatser på uppdrag av regeringen, såsom brottsoffermyndighetens 

kampanj Av fri vilja.182 Vid första anblick verkar alltså budskapet vara tydligt: sex är 

frivilligt, annars är det ett brott. Det kan emellertid, enligt min mening, ifrågasättas 

om lagstiftaren har varit tillräckligt tydlig avseende innebörden av begreppet frivilligt 

deltagande, vilket riskerar att grumla budskapet och därmed försvaga lagens 

signalverkan. Jag utvecklar detta resonemang i det följande. 

I propositionen avstår regeringen från att definiera frivilligt deltagande, eftersom 

”vad som rimligen bör krävas av gärningsmannen för att han eller hon ska kunna 

förlita sig på att den andra personen deltar frivilligt bör bero på situationen i dess 

helhet”.183 Lagstiftningen lägger alltså ett ansvar på den som genomför en sexuell 

handling med någon att försäkra sig om samtycke, utan att klargöra vad som räknas 

som ett giltigt samtycke. Straffansvaret blir särskilt obestämt med tanke på att 

lagstiftningen kräver samtycke för varje nytt delmoment av det sexuella umgänget, 

utan att klargöra vad som utgör ett delmoment. Lagrådet kritiserade 

frivillighetsrekvisitets obestämda innebörd från ett legalitetsperspektiv, men jag ser 

även en risk att obestämdheten försvagar lagens normerande verkan. För att lagen ska 

åstadkomma en moralförändrande effekt måste nämligen budskapet från lagstiftaren 

vara tydligt. En otydlig lag skickar en otydlig signal. 

Det kan särskilt ifrågasättas att lagstiftaren inte utesluter passivitet som ett uttryck 

för frivilligt deltagande, om ambitionen är att underminera normen om sexuell 

tillgänglighet till förmån för större sexuell ömsesidighet. Sexualbrottskommittén anser 

att en sådan ordning riskerar att understödja fördomen att det är tillåtet att genomföra 

en sexuell handling med någon som inte uttryckligen sagt nej, och jag är beredd att 

instämma. Formuleringen att det vid bedömningen av om deltagandet var frivilligt särskilt ska 

beaktas om valet kommit till uttryck i ord eller handling eller på annat sätt kan visserligen tolkas 

                                            
 
181 Prop. 2017/18:177 s. 34. 
182 Regeringsbeslut Ju2018/01290/KRIM, Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att genomföra informations- och 

utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning. 
183 Prop. 2017/18:177 s. 34. 
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som en presumtion för att den som är passiv inte deltog frivilligt, men i jämförelse 

med kommitténs förslag skickar lagen ett oklart budskap om människors ansvar att 

försäkra sig om frivillighet av den som förblir passiv. Propositionen ger till och med 

uttryck för en självmotsägelse när frivillighetsrekvisitet sägs ta sikte på det faktiska 

handlandet (och inte en persons inre inställning) samtidigt som tysta samtycken 

godtas som ett uttryck för frivilligt deltagande. Det vore enligt propositionen stötande 

att kriminalisera sexuella handlingar med en person som faktiskt vill delta endast för 

personen inte givit uttryck för sin vilja, men jag menar att även dessa situationer är 

straffvärda. Den som genomför en sexuell handling med någon som inte givit uttryck 

för sin vilja att delta kan nämligen aldrig sägas respektera denna persons autonomi. 

Den passiva personens självbestämmanderätt kränks eftersom denne inte har givits 

möjlighet att välja – den utsatta personen vilja är således irrelevant för kränkningen. 

Kommitténs lagförslag hade alltså skickat en tydligare signal: vi ska gå från ”hon som 

tiger samtycker” till ”en kvinna som vill ligger inte still”. 

Min uppfattning är alltså att innehållet i lagen i allt väsentligt skickar den avsedda 

signalen. Utgångspunkten för den nya sexualbrottslagstiftningen är att sex förutsätter 

ett ”ja”, inte bara frånvaron av ett ”nej”, vilket förhoppningsvis förmedlar ett budskap 

om att ingen är tillgänglig för sex innan de aktivt har givit uttryck för en sådan vilja. 

Jag ser emellertid en risk för att budskapet förlorar sin tydlighet när 

frivillighetsrekvisitet förblir odefinierat (vad räknas som ett ”ja”?), och att lagens 

normbildande verkan följaktligen försvagas. 

4.5 Slutsatser 

Jag har argumenterat för att den slutliga utformningen av våldtäktsbestämmelsen – 

trots vissa betydelsefulla svagheter – bemöter de normer om sexuell samvaro som 

rättsforskare i decennier har ansett undergräver kvinnors sexuella självbestämmande-

rätt. Lagändringens budskap är alltså i allt väsentligt välriktat. Med utgångspunkt i 

Ekelöfs och Olivecronas moralbildningsteoretiska angreppssätt kan detta budskap i 

sig rättfärdiga frivillighetslagstiftningen. Trots att det inte finns någon förväntan om 
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att lagföringarna kommer att öka med den nya lagen,184 kan nämligen frivillighets-

lagtiftningen få en sådan norminternaliserande effekt att antalet faktiska våldtäkter 

minskar. Jag menar att en sådan potentiell effekt bör tas i beräkning vid en bedömning 

av lagskyddet för den sexuella självbestämmanderätten, eftersom det bästa sättet att 

stärka den sexuella självbestämmanderätten rimligtvis är att minska antalet sexuella 

övergrepp.185 Detta var en självklarhet för Leijonhufvud: ”En samtyckeslag är inte till 

för att fler ska dömas till fängelse. Den är till för att det ska begås färre övergrepp.”186 

5 Avslutande kommentarer 

Denna uppsats har illustrerat att innebörden av skyddsintressen såsom sexuell 

självbestämmanderätt är beroende av etiska överväganden om gränsen för vår fria 

vilja. Utformningen av våldtäktsbrottet ger följaktligen uttryck för samhällets attityder 

till sexualitet och förhållandet mellan män och kvinnor. För att bedöma lagskyddet 

för den sexuella självbestämmanderätten fordras alltså ett resonemang de lege ferenda 

om vad som bör beivras som en kränkning av den sexuella självbestämmanderätten. 

Jag har redogjort för några av lagstiftarens ställningstaganden till frivillighetsrekvisitets 

innebörd, och identifierat såväl styrkor som brister i lagskyddet. Insikten om att inget 

objektivt fullgott lagskydd kan existera bör emellertid i sig vara tillräcklig för att 

konstatera att den nya sexualbrottslagstiftningen inte är ett skäl att avsluta debatten 

om lagskyddet för den sexuella självbestämmanderätten. Vi måste alltså fortsätta 

ifrågasätta det straffrättsliga skyddet mot sexuella övergrepp, för att säkerställa att 

lagen vid varje tidpunkt speglar en modern syn på sexuell samvaro.  

                                            
 
184 Även om det straffbara området lämnas närmast oförändrat och bevissvårigheterna består, förväntas 
lagföringarna öka genom att anmälningsbenägenheten ökar: en lag som tydligt utgår från det sexuella 
självbestämmandet kan hjälpa kvinnor att sluta tvivla på att de utsatts för ett brott, BRÅ (2008:13) s. 59, 
SOU 2016:60 s. 418. 
185

 Om förekomsten av sexuella övergrepp bottnar i ett attitydproblem, framstår det naturligt att utforma 
lagen med straffrättens normskapande effekt i åtanke. En samtyckeslag kan ge oss en samtyckeskultur. 

186 Leijonhufvud (2015) s. 111. 
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