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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Den 1 april 2005 trädde en ny lydelse av 6 kap. BrB i kraft. Kapitlet innehåller tre paragra-

fer med ansvarsbestämmelser som särskilt gäller samlag med barn under 15 år. Grundre-

geln utgörs av att den som är över 15 år och har samlag med någon som är under 15 år har, 

som utgångspunkt, gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn (6:4 BrB). Avsikten med lagänd-

ringen var att stärka barns och ungdomars skydd mot övergrepp från vuxna. Syftet var gott, 

men rättstillämpningen har kommit att visa att rättsläget är problematiskt, särskilt i situat-

ioner när ungdomar har sexuella relationer med varandra.
1
  

Sexuella relationer mellan unga betraktas initialt som våldtäkt mot barn om någon av dem 

är under 15 år, oberoende av övriga omständigheter. Om det dock med hänsyn till omstän-

digheterna vid brottet är att anse som mindre allvarligt, ska den äldre parten (gärningsman-

nen) istället dömas för sexuellt utnyttjande av barn (6:5 BrB). Slutligen, om det är uppen-

bart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet, med hänsyn till den ringa 

skillnaden i ålder och utveckling mellan parterna och omständigheterna i övrigt, ska den 

misstänkta gärningsmannen inte dömas till ansvar (6:14 BrB).
2
 

Problematiken bottnar i att vi startar så att säga ”på toppen” med en rubricering och en 

straffskala som indikerar ett mycket allvarligt övergrepp, oavsett de faktiska omständighet-

erna. Därefter är möjligheten att bli bedömd lindrigare beroende av utpräglat normativa 

bedömningar som i sin tur bygger på direkt motstridiga uttalanden.
3
 Å ena sidan ger lag-

stiftaren tydligt uttryck för att denne vill understryka att barn under 15 år aldrig kan sam-

tycka till sex i egentlig mening och att sex med ett barn under 15 år i grunden är ett över-

grepp. Barn saknar i princip förmågan att förstå innebörden av sina handlingar i detta avse-

ende och därför förmågan att samtycka. Reglerna som innebär att man kan frångå utgångs-

punkten i våldtäkt mot barn ska därför tillämpas restriktivt. Några exempel på skrivningar 

som representerar denna bild är följande:  

 

                                                           
1
 Asp, P, Oklarhet – ambivalens – olikhet: noteringar kring regleringen av ungdomssex 2011.   

2
 Prop. 2004/05: 45, s. 142 ff, 151 f. 

3
 Asp, P, 2011.   

https://www5-infotorg-se.ezproxy.its.uu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1962_700_kap6#6
https://www5-infotorg-se.ezproxy.its.uu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1962_700
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o ”När det gäller barn under 15 år är den sexuella självbestämmanderätten utan be-

tydelse. Barn under 15 år har behov av ett absolut skydd mot sexuella handling-

ar.”
4
 

 

o ”När det gäller övergrepp som riktar sig mot barn framstår det emellertid som 

främmande att laborera med begrepp som frivillighet och samtycke.”
5
 

 

o ”Avsikten är att bestämmelsen skall tillämpas med restriktivitet.”
6
  

 

Å andra sidan ger lagstiftningen som sådan, liksom andra delar av förarbetena, uttryck för 

en mer nyanserad uppfattning. Av lagstiftningen framgår att inte allt sexuellt umgänge med 

ett barn under 15 år är att anse som våldtäkt eller ens som ett övergrepp. Gärningen kan, 

framför allt med hänsyn till att den är ”helt frivillig”
7
och bygger på ”fullständig frivillig-

het och ömsesidighet”
8
, vara att anse som mindre allvarlig. Är dessutom åldersskillnaden 

mellan parterna liten och den sexuella handlingen vidtas inom ramen för ”en nära och god 

relation”
9
, kan det faktum att den sexuella handlingen vidtas frivilligt leda till ansvarsfri-

het. I sak innebär detta att den unges självbestämmande tillmäts stor betydelse.
10

 

1.2 Problemformulering och syfte 

1.2.1 Problemformulering 

Den som är över 15 år och har samlag med ett barn under 15 år utan att något våld, otill-

börligt tvång eller hot om våld föregått den sexuella handlingen ska dömas för våldtäkt mot 

barn till fängelse i lägst två år och högst sex år. Med genomförd sexuell handling avses inte 

bara fall då gärningsmannen själv tagit initiativ utan också sådana fall då barnet tagit ini-

tiativet. Samtycke friar alltså inte från ansvar.
11

 Till ansvar ska dömas även den som inte 

insåg men hade skälig anledning att anta att den andra personen inte uppnått 15 års ålder 

(6:13 BrB). 

 

                                                           
4
 Prop.2004/05: 45, s. 116.  

5
 A.a., s. 72. 

6
 A.a., s. 144, om 6:5 BrB. 

7
 A.a., s. 77. 

8
 A.a., s. 77. 

9
 A.a., s. 152. 

10
 Asp, P, 2011 s. 2 f. 

11
 Prop. 2004/05: 45, s. 143. 
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Lagtexten är uppbyggd på så vis att gärningsmannens uppsåt enbart behöver täcka genom-

förandet av den sexuella handlingen samt medvetenhet om eller skälig anledning att anta 

att personen är under 15 år för att ådra sig straffansvar enligt 6:4 BrB. Som framgår av 

propositionen antas dessa rekvisit kunna uppfyllas även i situationer då straffvärdet rim-

ligtvis inte kan anses motsvara två års fängelse eller att gärningen inte utgör ett så pass 

allvarligt brott att det bör rubriceras som våldtäkt mot barn. Enligt propositionen utmärks 

dessa situationer av att samlaget bygger på ”fullständig frivillighet och ömsesidighet” mel-

lan parterna. Dessutom bör det, åtminstone i de fall där gärningsmannen är betydligt äldre, 

vara fråga om ett barn som närmar sig åldern för sexuellt självbestämmande och har ut-

vecklat sin sexualitet. Vidare är en förutsättning i alla situationer att målsäganden med 

hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt haft förutsättningar att bedöma och 

ta ställning till situationen.
12

 I dessa fall ska brottet rubriceras som sexuellt utnyttjande av 

barn enligt 6:5 BrB, och om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp 

mot barnet ska åtalet ogillas (6:14 BrB).  

1.2.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera rättstillämpningens resonemang kring rubriceringsfrågan 

varvid betydelsen av ett samtycke som ”lämnats” av en person som inte uppnått åldern för 

sexuellt självbestämmande är av stor vikt. Särskilt fokus kommer ägnas straffvärdeom-

ständigheten ”fullständig frivillighet och ömsesidighet”.  

 

För att uppnå det angivna syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

1. Vad innebär straffvärdeomständigheten ”fullständig frivillighet och ömsesidighet” i 

praktiken utifrån praxis och med bakgrund av lagmotiven? 

2. Utgör ”fullständig frivillighet och ömsesidighet” en förutsättning för att den lindri-

gare rubriceringen (6:5 BrB) ska kunna tillämpas?  

3. Hur påverkar sociala strukturer den praktiska tillämpningen av straffvärdeomständigheten 

”fullständig frivillighet och ömsesidighet”? 

1.3 Disposition och avgränsning 

Inledningsvis presenteras i kapitel 2 den rättshistoriska bakgrunden till sexualbrott mot 

barn, för att på så vis illustera hur lagstiftningen präglats av sin samtida uppfattning av 

barn och sexualitet. I samma kapitel presenteras gällande rätt där lagstiftarens syfte och 

                                                           
12

 Prop. 2004/05: 45, s. 144. 
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avsikter med regleringen diskuteras. Därefter följer i kapitel 3 en fullständig analys av de 

HD-avgöranden som behandlat rubriceringsfrågan, varefter ett antal hovrätts- och tings-

rättsavgöranden analyseras utifrån avgörande omständigheter för gränsdragningen. Kapitel 

2 och 3 syftar till att undersöka och besvara de ovan uppställda frågorna 1 och 2, varpå 

fråga 3 behandlas under kapitel 4. I kapitel 4 som utgör den avslutande analysen, diskute-

ras gränsdragningsproblematiken och regleringens strukturella utformning utifrån ett soci-

alkonstruktivistiskt perspektiv. Där behandlas de problem som kan observeras gällande 

rättstillämparens hantering av frivilligheten och vilka samhälleliga konsekvenser det leder 

till.  

 

Vad gäller ansvarfrihetsregeln i 6:14 BrB, kommer den endast att diskuteras i de delar som 

det är nödvändigt för att skapa förståelse för problematiken och systematiken rörande 6:4 

och 6:5 BrB. Vidare har frågeställningar rörande skadestånd i form av kränkningsersätt-

ning utelämnats, utöver i de delar då rättstillämparens inställning i frågan kan framstå som 

motsägelsefull i förhållande till brottsrubriceringen. Arbetet inrymmer inte heller någon 

närmare diskussion om bevisvärdering, d.v.s. hur domstolar bedömer målsägandens och 

den tilltalades trovärdighet respektive tillförlitlighet.  

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod  

Uppsatsen bygger i grunden på den rättsdogmatiska metoden, d.v.s. den traditionella juri-

diska metoden där kunskap om rätten uppnås genom studier av vissa givna rättskällor be-

stående av lag, förarbeten, praxis och doktrin. Praxis från Högsta domstolen, hovrätten och 

i viss mån även tingsrätten analyseras särskilt. Anledningen till att underinstanserna ges 

stort utrymme är att föremålet för denna uppsats inte strikt bygger på rättskälleläran, alltså 

att enbart presentera gällande rätt. Istället är syftet att belysa varför gällande rätt ser ut som 

den gör samt vilka samhällsstrukturella konsekvenser det får. Detta uppnås genom att an-

lägga ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på ämnet. 

 

Socialkonstruktivism är ett samlingsnamn för olika teoretiska förhållningssätt som erbjuder 

kritiska alternativ för att studera och förstå människan och dess omvärld. Utifrån ett social-

konstruktivistiskt perspektiv formas verkligheten av individers sociala interaktion i en 

samhällelig kontext. Till exempel hävdas att man och kvinna visserligen existerar som bio-

http://sv.wikipedia.org/wiki/Man
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvinna
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logiska kön, men att kvinnlighet och manlighet är socialt skapade kategorier - det är inte av 

naturen givet hur kvinnor och män är eller bör agera.
13

 

  

Vivien Burr framhåller att ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt bygger på fyra grund-

läggande antaganden, dessa är:
 14

  

1. Kritisk inställning till kunskap vi tar för given.  

2. Hur vi förstår och kategoriserar världen grundar sig på historiska och kulturella 

kontexter. 

3. Kunskap införlivas genom sociala processer.  

4. Det finns flera möjliga sociala konstruktioner för varje fenomen, och varje kon-

struktion medför eller inbjuder till vissa specifika handlingsmönster och exkluderar 

andra. 

Förhärskande sociala konstruktioner ger därför uttryck för maktrelationer i samhället ef-

tersom de dirigerar vad som anses naturligt och tillåtet och vad som inte är det.
 
Dessa anta-

ganden kan enligt Burman ligga till grund för ett kritiskt perspektiv på rätten.
15

  

För egen del betraktar jag kunskap som något som till stor del bygger på föreställningar 

och sociala konstruktioner som produceras, upprätthålls och omformas av människor i 

samspel med varandra. Detta sker ofta omedvetet då de förhärskande konstruktionerna 

vanligen utgör samhälleliga normer. Då rätten är en del av samhället präglas den rimligtvis 

av samtida föreställningar. Därför kommer jag i det avslutande kapitlet att diskutera hur 

sociala konstruktioner kring kön och sexualitet kan antas påverka rättstillämpningens han-

tering av straffvärdeomständigheten ”fullständig frivillighet och ömsesidighet”.  

1.4.2 Material 

Det material som studerats i och med framställningen av uppsatsen utgörs inledningsvis av 

förarbeten, lagtext och doktrin. Den senare delen av uppsatsen bygger på studier av praxis, 

både från Högsta domstolen, hovrätten och i viss mån tingsrätten. De domar från Högsta 

domstolen som presenteras och analyseras är den praxis som Högsta domstolen meddelat 

                                                           
13

Burr,V, Social constructionism, Routledge, London 2003, s. 1 och s. 6 ff.   
14

Burr,V, 2003, s. 2 ff. 
15

 Burman, M, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor, 2007 s. 31. 
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på området. Tings- och hovrättspraxis är slumpvis utvald, med urvalskriteriet att samtliga 

fall behandlar frivillighetens funktion vid gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och 

sexuellt utnyttjande av barn. Rättsfallen behandlar främst sexuella kontakter mellan ”ung-

domar”. Dessutom är målsäganden i samtliga fall av kvinnligt kön och den tilltalade är av 

manligt. Studien behandlar inte all hovrätts- och tingsrätts- praxis meddelad på området, 

men ger en tillräckligt klar bild för att belysa föremålet för uppsatsen.  

1.4.3 Särskilt om uppsatsens socialkonstruktivistiskta anslag 

Ett av uppsatsens syften är att belysa hur sociala konstruktioner kring kön och sexualitet 

synes påverka rättstillämpningen, varför en konstruktivistisk könsteori anläggs på ämnet.
16

 

Jag har i min uppsats utgått från att kön och sexualitet är socialt konstruerat. Vi är inte 

kvinnor eller män utan vi blir kvinnor eller män genom samspel med andra. Denna köns-

skapande process formas utifrån den gällande kontexten så som tid, plats, kultur och relat-

ioner. Denna process inleds den dagen då vi föds, då vi definieras som pojke eller flicka 

utifrån vår kropps genitalier. Vid födseln påbörjas vad vi kan kalla två separata könsresor
17

 

som bygger på att skapa skillnad mellan pojkar och flickor.
18

 

 

Som en del i denna könsresa kommer även pojkars och flickors, senare mäns och kvinnors, 

sexualitet att formas efter dessa givna ramar. Michel Foucault hävdar att människans sexu-

ella praktik inte är av naturen given utan snarare bör förstås som socialt konstruerad och 

därmed föränderlig.
19

 Denna skapade olikhet mellan pojkar och flickor kommer därför att 

prägla praktiserandet av tvåsam sexualitet. Pojkar/unga män har historiskt sett, och än idag, 

en större frihet när det gäller att få utrycka sin sexualitet, medan flickors och unga kvinnors 

sexuella handlingsutrymme varit och är mer begränsat.
20

  

 

Studier visar på att dagens unga till stor del ser på sexualiteten utifrån könskonstruktioner, 

där den kvinnliga sexualiteten socialt konstruerats som passiv och den manliga sexualiteten 

som aktiv.
21

 Dessa roller inverkar explicit på hur en villig kvinna och en villig man anses 

                                                           
16

 Berglund, K, Straff och kön, 2007 s. 199. 
17

 Def. Könsresa, se http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_4841/ImageVaultHandler.aspx. 
18

 Magnusson, C, Häggström-Nordin, E, Ungdomar, sexualitet och relationer, 2009 s. 40. 
19

 A.a., s. 35. 
20

 Magnusson, C, Häggström-Nordin, E, 2009 s. 22 och 40. 
21

Jeffner, S, ”Liksom våldtäkt typ” – Om betydelsen av kön och heterosexualitet för ungdomars förståelse av 
våldtäkt, 1997, Magnusson, C, Häggström-Nordin, E, 2009 s. 22 och 40, Andersson, U, s. 237 f. 

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_4841/ImageVaultHandler.aspx
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agera. Därför är det adekvat att anlägga ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på domsto-

larnas tolkning av vad som anses utgöra ”fullständig frivillighet och ömsesidighet” i sexu-

ella relationer. 



 
 

14 
 

2. Rättsutvecklingen 

2.1 Barnrätten  

Även barn kan betraktas ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Hur samhället ser på 

barn är något som har förändrats genom historien och vem som betraktas som ett barn i 

sociala sammanhang regleras explicit av lagstiftaren. Det är lagstiftaren som t.ex. reglerar 

åldersgränsen för inköp av alkohol (20 år), körkortsinnehav (18 år), straffmyndighet (15 år) 

och åldern för sexuellt självbestämmande (15 år).  

 

Barn anses i västerländsk filosofi vara i behov av särskilt skydd, vilket motiverat särskilda 

rättigheter för denna grupp.
22

 Detta perspektiv tar sitt uttryck i barnrätten genom det be-

hovsorienterade synsättet, framför ett kompetensorienterat synsätt. Utifrån ett kompetens-

orienterat synsätt äger barn, i likhet med vuxna, förmågan att uttrycka sin vilja och göra 

avvägda val rörande sina personliga förhållanden.
23

 Inom barnrätten märks en dragkamp 

mellan dessa två motstridiga synsätt. De som förespråkar ett kompetensorienterat synsätt 

vill stärka barnets rättsliga ställning som egen individ i lagstiftningen, med hänvisningen 

att barn besitter både kompetens och vilja att ta rättsliga beslut. Det främsta problemet med 

att betrakta barnet som en kompetent person är att grunden för den straffrättsliga särbe-

handlingen av barnet undermineras och barn skulle komma att bedömas mer i linje med 

vuxna. Samtidigt kan ett alltför behovsorienterat perspektiv innebära att barnets rätt att 

komma till tals undermineras inom främst det arbete som socialtjänsten utför, eftersom de 

vuxna anser sig bäst lämpade att uttolka vad som är barnets behov och barnets bästa.
24

  

2.2 Historisk tillbakablick på sexualbrott   

Lagstiftning är i allmänhet en produkt av sin samtid. Detta innebär att synen på sexualbrot-

ten har förändrats över tiden vilket har kommit till uttryck i de straffrättsliga definitionerna 

av sexualbrotten. Detta rättshistoriska avsnitt syftar till att ge en övergripande bakgrund till 

dagens bestämmelser samt påvisa hur de samhälleliga strukturerna förändras över tid och 

tydligt påverkar rättsutvecklingen. Inledningsvis behandlas sexualbrotten i allmänhet och 

                                                           
22

 A.a., s. 17. 
23

 Hollander, A, Barns rätt att komma till tals – ökat inflytande för barn eller vuxna 1998, s. 194 och Singer, 
A, Föräldraskap i rättslig belysning, 2000,  s. 83. 
24

 Singer 2000, s. 83 f. 
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därefter sexualbrott riktade mot barn i synnerhet, detta då barn inte klassificerats som ett 

särskilt rättskyddssubjekt förrän senare. 

2.2.1 De medeltida lagarna och tiden före 1734 års lag 

I den medeltida fridslagstiftningen var våldtäktsbrottet i första hand en kränkning riktad 

mot släkten. Våldtäkt var en fientlig handling som i vidare mening riktades mot de män i 

vars släkt kvinnan eller flickan ingick. Det lagstadgade förbudet mot våldtäkt infördes 

alltså för att tillförsäkra fadern rätten till en ”obefläckad dotter” samt skydda den äkta 

mannens rättmätiga monopol över sin hustrus reproduktion.
25

 I lagtext från denna tid var 

våldet den uttalade gränsdragande faktorn. Varken kvinnans vilja eller samtycke nämns 

här.
26

 

 

Under 1600-talet och början av 1700-talet sågs våldtäktsbrottet som ett våldsbrott och ett 

ordningsbrott. Kvinnan som utsattses för våldtäkten utgjorde enbart ett objekt vid utföran-

det av den brottsliga gärningen varvid mannen utgjorde subjektet (det var han som tog ini-

tiativ till sex, genomförde den sexuella handlingen samt lägrade eller hävdade kvinnan).
27

  

2.2.2 1734 års missgärningsbalk  

1734 års lag präglades av uppfattningen att könsumgänge endast var tillåtet inom äkten-

skapet. Vidare stadgas i kapitlet om kvinnofrid att den man som ”tager kvinna med våld 

och emot hennes vilja främjar sin onda lusta” ska straffas. I 1734 års lag erkänns kvinnans 

status som självständigt subjekt och som rättsskyddssubjekt, samt vikt läggs vid hennes 

vilja vilket inte tidigare varit fallet.
28

 Samtidigt kan påpekas att det nu ålades kvinnan att 

bevisa
29

 att ”lägermålet” skett med våld och emot hennes vilja för att handlingen skulle 

kvalificeras som våldtäkt och inte som utomäktenskapligt könsumgänge där både man och 

kvinna ansågs moraliskt och rättsligt anvariga.
30

 Jämställt med våldtäkt var även att idka 

könsumgänge med kvinna som ännu ej fyllt 12 år.
31

 Minderåriga kvinnor ansågs oför-

mögna att ha och/eller uttrycka vilja och sågs som viljelösa objekt men ändå som själv-

                                                           
25 Åkerström, M och Sahlin, I (Red.), Det motspänstiga offret, 2001 s. 10.  
26

 Andersson, U 2004 s. 79. 
27

 Träskman, P O 2007 s. 320. 
28

 A.a., s. 320. 
29

 - Ett lagstadgat krav om att våldsanvändning skulle bevisas saknades dock, men i praktiken så tillämpades 
rätten på så sätt, Andersson, U 2004 s. 82.   
30

 Andersson, U 2004 s. 82. 
31

 SOU 1976:9 s. 28. 
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ständiga skyddsvärda subjekt ur rättsligt avseende.
32

 Viktigt att påpeka är dock att lagen 

skyddade kvinnor som ännu inte uppnått en ålder av 12 år, inte barn, vilket tyder på att 

lagstiftaren inte beaktade pojkar som presumtiva offer för sexuella övergrepp.
33

   

2.2.3 1864 års strafflag 

I 1864 års strafflag underströks att skyddsintresset för våldtäktsbrottet var den individuella 

friheten varför våldtäktsbrottet placerades bland fridsbrotten.
34

 Skyddet för unga kvinnor 

och flickor utvidgades i och med att ”missbrukande” av kvinna under 12 år bedömdes lik-

ställt med våldtäkt och otukt med kvinna mellan 12 år och 15 år kriminaliserades. Ålders-

gränsen kan därmed sägas höjd från 12 år till 15 år. Även om man såg strängare på ”miss-

brukande” av kvinna under 12 år, innebar lagändringen att kvinnor under 15 år inte längre 

kunde dömas för ”lönskaläge”
35

. Däremot framhålls att barn (flickor), fram till 1937, ofta 

betraktades som medbrottslingar som förfört mannen och att enbart den bristande straff-

myndigheten hindrade åtal.
36

 Samma år utsträcktes också straffskyddet till att innefatta 

även pojkar under 15 år. Homosexuella relationer bestraffades alltjämt, men pojkar under 

15 år hade tidigare varit oskyddade i de fall de utnyttjades av en äldre kvinna.
37

 Det kan 

konstateras att barn, oavsett kön, vid denna tidpunkt kom att klassificeras som ett själv-

ständigt rättsskyddssubjekt.  

2.2.4 Brottsbalken (1962:700) och övrig bakgrund till dagens bestämmelser    

Det nuvarande sexualbrottskapitlet har sin grund i de bestämmelser som infördes i och med 

brottsbalken (1962:700) som trädde i kraft år 1965. En nyhet var att sedlighetsbrotten kom 

att betraktas som brott mot person och inte, som tidigare, ett brott mot allmän ordning. I 

förarbetena till brottsbalken (1962:700) framgår att huvudsyftet med att beivra sedlighets-

brotten var att bereda ett straffrättsligt skydd för barn och ungdomar mot sexuella kränk-

ningar samt att värna individens integritet i sexuellt hänseende.
38

 Lagtexten reviderades 

därefter ett flertal gånger under 80- och 90-talet och utgångspunkten var att förbättra och 

stärka skyddet för barn och unga.
39

 Barn sågs som en särskilt skyddsvärd grupp varför sär-

                                                           
32

 Andersson, U 2004 s 81. 
33

 Bergenheim, Å 2005 s 38. 
34

 Träskman, P O 2007 s. 320. 
35

 ”Lönskaläge”; där ingendera av parterna var gift.      
36

 SOU 1976:9 s. 29 f och 34. 
37

 A.a., s. 34. 
38

 SOU 2001:14, s. 107. 
39 Se t.ex. Magnusson, C, Häggström-Nordin, E, 2009 s 34 ff. 
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skilda rättigheter ansågs motiverade.
40

 I Ds 1989:6 uttrycks klart att barn under 15 år måste 

skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och inte bara sådana övergrepp där våld 

eller tvång föregått den sexuella handlingen.
41

 Det föreslogs också att våldtäktsbrottet 

skulle presumeras vara grovt i de fall målsäganden är ett barn. Det var något som tidigare 

skett i praxis, men i Ds 1989:6 föreslogs det befästas genom lag.
42

  

 

År 1998 tillsattes sexualbrottskommittén med uppdrag att göra en översyn av bestämmel-

serna om sexualbrott med syfte att öka skyddet för den sexuella integriteten. Denna utred-

ning lade sedan grunden för 2005 års sexualbrottsreform som resulterade i dagens regle-

ring.
43

 Redan 2008 tillsattes en ny utredning som bland annat hade uppdraget att utvärdera 

tillämpningen av 2005 års sexualbrottsreform. Syftet med utvärderingen var att följa upp 

och undersöka hur bestämmelserna har fungerat i praktiken och om syftet med 2005 års 

reform uppnåtts. Resultatet blev SOU 2010:71 där vissa språkliga förändringar föreslogs i 

6:4 BrB samt att straffskalan för sexuellt utnyttjande av barn ansågs i behov av förändring, 

i syfte att minimera tröskeleffekten mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av 

barn i straffvärdehänseende.
44

 Dessa förslag kom dock enbart att resultera i en språklig 

förändring i 6:4 BrB som trädde i kraft 1 juli 2013.
45

 Förändringen saknar dock vidare be-

tydelse för denna uppsats. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras lagen tydligt kan sammankopplas med den rådande 

samhälleliga kontexten. Den sociala ställningen som kvinnor och barn haft genom historien 

speglar rättsutvecklingen, varför en nutida rättslig analys inte kan bortse från hur sociala 

konstruktioner av kön och sexualitet påverkar skapandet och tillämpningen av lagen.  

                                                           
40

 Nilsson, E, 2007, s. 17. 
41 Ds 1989:6, s. 23. 
42 A.a., s. 28. 
43

 Med förbehåll för de förändringa som trädde i kraft 1 juli 2013, Prop. 2012/13:111 En skärpt sexual-
brottslagstiftning. 
44

 SOU 2010:71, s. 351, 359. 
45

 Prop. 2012/13:111,  
4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan 
sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med sam-
lag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år… (Före 1 juli 2013). 
4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en  
annan sexuell handling som med hänsyn till den sexuella kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms 
för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år… (Efter 1 juli 2013), (Vida byttes samtliga skall 
ut till ska.). 
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2.3 Gällande rätt  

2.3.1 Reglernas uppbyggnad 

Den 1 april 2005 trädde en ny
46

 lydelse av 6 kap. BrB i kraft. Kapitlet innehåller tre para-

grafer med ansvarsbestämmelser som särskilt gäller samlag och därmed jämförbara hand-

lingar med barn under 15 år. I den första av dessa paragrafer (6:4 BrB) föreskrivs i första 

stycket att den som har samlag med ett barn under 15 år utan att något våld, otillbörligt 

tvång eller hot om våld föregått den sexuella handlingen ska dömas för våldtäkt mot barn 

till fängelse i lägst två år och högst sex år. Om brottet är grovt gäller enligt paragrafens 

tredje stycke en straffskala med fängelse i lägst fyra och högst tio år. Är ett sådant brott 

som avses i 6:4 BrB första stycket, med hänsyn till omständigheterna vid brottet, att anse 

som mindre allvarligt döms enligt 6:5 BrB för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i 

högst fyra år. Slutligen finns i 6:14 BrB en bestämmelse om ansvarsfrihet. Enligt denna ska 

den som har begått en gärning enligt 6:5 BrB mot ett barn under 15 år inte dömas till an-

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

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

och barnet samt omständigheterna i övrigt.
47

 

2.3.2 Syftet med 2005 års sexualbrottslagstiftning 

Den allmänna utgångspunkten för lagstiftningen anges vara att varje människa har rätt att 

själv bestämma över sin egen kropp och sexualitet och har en ovillkorlig rätt att vara fre-

dad från oönskade angrepp som kränker denna rätt. Barn under 15 år anses ha behov av ett 

särskilt skydd, ett så kallat absolut skydd mot alla former av sexuella handlingar, och det är 

alltid en kränkning av barnet att utsätta det för sådana handlingar.
48

  

 

Utgångspunkten för lagstiftningen när det gäller barn måste enligt lagstiftningsmotiven 

vara att de aldrig i egentlig mening kan samtycka till sexuella handlingar. Denna utgångs-

punkt ligger bakom brottet våldtäkt mot barn (6:4 BrB). Samlag och därmed jämförliga 

handlingar med någon som är under 15 år utgör per definition våldtäkt mot barn.
49

 

 

                                                           
46

 Med förbehåll för prop. 2012/13:111. 
47

 Prop. 2004/05: 45, s. 142 ff och 151 f.  
48

 Prop. 2004/05: 45, s. 21 ff.   
49

 Prop. 2004/05: 45, s. 66 ff. 

https://www5-infotorg-se.ezproxy.its.uu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1962_700_kap6#6
https://www5-infotorg-se.ezproxy.its.uu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1962_700
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För vissa fall har det emellertid ansetts finnas ett behov av en mindre sträng straffskala, 

t.ex. sådana fall där två ungdomar, varav den ena är under och den andra strax över 15 år, 

frivilligt har samlag med varandra. Detsamma gäller då t.ex. en 29–åring har samlag med 

ett barn som är 14 år och 11 månader, d.v.s. en gärning som hade varit straffri om barnet 

fyllt 15 år. I det senare fallet anser lagstiftaren att det kan vara fråga om en tonåring som 

utvecklat sin sexualitet och har en frivillig sexuell relation med någon som är betydligt 

äldre. Att i ett sådant fall, då samlaget bygger på ”fullständig frivillighet och ömsesidig-

het” mellan parterna, döma till minst två års fängelse ansågs inte rimligt även om utgångs-

punkten givetvis fortfarande var att det inte är tillåtet att ha sexuellt umgänge med den som 

är under 15 år.
50

  

 

Mot denna bakgrund infördes bestämmelsen i 6:5 BrB om sexuellt utnyttjande av barn för 

sådana fall av våldtäkt mot barn som med hänsyn till omständigheterna är att anse som 

mindre allvarliga. Bestämmelsen är dock avsedd att tillämpas restriktivt
51

 och en förutsätt-

ning för tillämpning av bestämmelsen, i alla situationer, är att målsäganden, med hänsyn 

till sin utveckling och omständigheterna i övrigt haft förutsättningar att bedöma och ta 

ställning till situationen.
52

 Vidare ersattes den tidigare åtalsprövningsregeln av en ansvars-

frihetsregel (6:14 BrB). Tillämpningsområdet för denna regel avsågs omfatta bl.a. sådana 

fall då två ungdomar, den ena strax under och den andra strax över 15 år, frivilligt har sam-

lag med varandra och det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot 

barnet.
53

 Att ingripa straffrättsligt mot sådana fall ansåg regeringen inte vara motiverat. 

Vidare menade regeringen att en straffrättslig aktion i dessa situationer skulle skada såväl 

”offer” som ”gärningsman”. Vid bedömningen av om ett fall ska vara straffritt ska det vara 

uppenbart att något övergrepp mot barnet inte skett. Alla fall där något otillbörligt medel 

använts, såsom våld, tvång eller någon form av påtryckning, ska vara uteslutna. Utgångs-

punkten ska vara att skillnaden mellan parterna i ålder och utveckling ska vara ringa och 

ansvarsfrihet ska främst komma i fråga i fall där barn kommit långt i sin mognad och be-

finner sig nära åldern för sexuell självbestämmanderätt. Den som har begått gärningen ska 

vidare vara endast obetydligt äldre och kommit obetydligt längre i sin mognad. Dessutom 

ska hänsyn tas till omständigheterna i övrigt, i första hand parternas relation till varandra 

                                                           
50

 Prop. 2004/05: 45, s. 77. 
51

 Prop. 2004/05:45, s. 144. 
52

 A.a., s. 144. 
53

 A.a., s. 21 f och 77. 
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och omständigheterna under vilka den sexuella handlingen företogs. Ett typexempel som 

anförs är att en 16-åring och en 14-åring som har en nära och god relation till varandra 

deltar i en ömsesidig och helt frivillig sexuell handling. Bestämmelsen är avsedd att tilläm-

pas med stor försiktighet och efter en noggrann bedömning av det enskilda fallet.
54

 

 

Detta leder till, som Asp påpekat, att lagstiftningen utgörs av tre nivåer: 

1. Utgångsnivå: våldtäkt mot barn (två års minimum), 

2. Mellannivå: sexuellt utnyttjande av barn (14 dagars straffminimum), och 

3. Nivån för ansvarsfrihet: beteendet är tillåtet (ansvars- och straffrihet).
 55

 

 

Avståndet mellan utgångsnivån (1), d.v.s. våldtäkt mot barn, och den ansvarsfrihet som 

följer på nivå (3) omfattar två hela fängelseår. Regleringens uppbyggnad resulterar i att 

avståndet mellan (3) och (1)  måste överbryggas med ett relativt stort antal fall, som möjli-

gen inte fullt ut täcker området mellan 14 dagar och två år, men som i vart fall inte skapar 

jättelika tröskeleffekter. Utrymmet för att hamna på (2) mellannivån måste med andra ord 

vara relativt betydande varför tillämpningen inte kan göras för restriktiv, vilket är en slut-

sats som till viss del rimmar mindre väl med flera av de starkaste uttalandena i förarbetena. 

Asp beskriver detta som en slags kollision mellan viljan att starkt betona att barn behöver 

ett starkt skydd – ett ”absolut skydd”
56

 (och därför inte kan samtycka till sex) som på vissa 

ställen kommer till uttryck i förarbetena – och lagstiftningens mer konkreta utformning.
57

 

Denna kollision behandlas explicit i Högsta domstolens avgörande i NJA 2006 s. 79 I och 

II
58

, där Högsta domstolens majoritet vid bedömningen av om gärningen är att bedöma 

som tillhörande nivå (1) eller (2) vid graderingen också tar hänsyn till vad som framstår 

som ett rimligt straffvärde.
59

 Minoriteten synes däremot luta sig mot de mer kategoriska 

förarbetsuttalandena.
60

 Efter avgörandena följde en debatt i Juridisk Tidskrift mellan 

Leijonhufvud och Zila i vilken dessa båda bilder synliggjordes vilket kommer att diskute-

ras närmare i nästkommande kapitel.
61

 

                                                           
54

 Prop. 2004/05: 45, s. 115 f och 152. 
55

 Asp, P, 2011. 2 f. 
56

 Prop. 2004/05: 45, s 21. 
57

 Asp, P, 2011.   
58 Se s. 87 andra hela stycket som det också hänvisas till på s. 99. 
59

 Se s. 88 och jfr de tre nivåerna ovan. 
60

 Se s. 90 och 100. 
61

 Se JT 2005-06 s. 900 ff. och 2007-08 s. 552 ff. och 995 ff. 
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3. Rättstillämpningen 

3.1 Inledande anmärkningar  

I det följande avsnittet genomförs en rättsfallsstudie för att vidare komplettera proposit-

ionsuttalanden samt visa på hur regleringen har kommit att tillämpas i praktiken. Följande 

rättsfallsstudie bygger på praxis som Högsta domstolen meddelat på området samt tings- 

och hovsrättsavgöranden valda utifrån de urvalskriterier som presenterades under avsnitt 

1.4.2.
62

 Inledningsvis analyseras avgörandena från Högsta domstolen för att därefter visa 

på hur prejudikaten fått genomslag i underinstanserna runt om i landet. Av utrymmesskäl 

refereras domarna endast kortfattat.  

Då uppsatsens syfte är att undersöka den praktiska tillämpningen av straffvärdeomständig-

heten ”fullständig frivillighet och ömsesidighet” vill jag inledningsvis redogöra för min 

tolkning av densamma. Med ordvalet ”fullständig frivillighet och ömsesidighet” anser jag 

att lagstiftaren haft för avsikt att markera att det inte lämnas något utrymme för att gräns-

fallen ska omfattas av bestämmelsen. Det ska således inte finnas några som helst tvivel om 

målsägandens vilja att delta i den sexuella aktiviteten. Detta förefaller enligt min uppfatt-

ning vara den rimligaste tolkningen mot bakgrund av förarbetsuttalandena i helhet och den 

språkliga innebörden av den valda formuleringen.
63

  

3.2 Avgöranden från Högsta domstolen 

NJA 2006 s. 79 I 

I det aktuella målet hade N.A., en 25-årig gift familjefar, haft samlag med en flicka på 13 

år och 10 månader. Vid gärningstillfället hade de känt varandra i ungefär ett år och deras 

bekantskap grundade sig i att målsäganden hade sin häst inhyst i N.A:s stall samt att mål-

säganden ibland arbetade på ett café som N.A. och hans familj drev på fastigheten. Efter en 

tid började ett förhållande utvecklas mellan dem. N.A. och målsäganden började planera 

för en framtid tillsammans. Detta var enligt N.A. mer önsketänkande än seriösa planer och 

de diskuterade även en sexuell relation, trots att N.A. visste att målsäganden endast var 13 

år gammal. Av utredningen ansågs det ha framkommit att de hade haft ett kärleksförhål-

lande och målsäganden uppgav att N.A. frågat henne ett antal gånger om möjligheten att de 

                                                           
62

 Se avsnitt 1.4. 
63

 Se särskilt Prop. 2004/05:45, s. 22 och 143. 
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skulle inleda en sexuell relation. Enligt målsäganden hade N.A. uppgett att om hon inte 

ville ha sex så kunde han vänta, men han kunde då inte lova att han inte skulle lämna 

henne eller istället ha sex med sin fru. Målsäganden, som var förälskad i N.A., tyckte detta 

var jobbigt och genomförde sedermera ett samlag med N.A. Samlaget genomfördes i N.A:s 

bostad under tiden som en jämnårig kompis till målsäganden och N.A:s barn tittade på en 

film i ett annat rum. 

 

HD ansåg att det av utredningen i målet framgick, med de reservationer som kan följa av 

målsägandens ålder och mognad, att samlaget hade varit helt frivilligt från målsägandens 

sida samt att det präglats av ömsesidighet. Vidare följer vad som verkar utgöra den utred-

ning som lett till ovan nämnda slutsats. Det konstaterades att N.A. och målsäganden vid 

tidpunkten var kära i varandra och samlaget planerades av dem båda i samråd samt att hon 

vid gärningstillfället uppnått en sådan ålder (13 år och 10 månader) att denna inte i sig ut-

gjorde något hinder för att beakta frivilligheten. Inte heller ansåg HD att det framkommit 

någonting om offrets mognadsnivå eller några andra omständigheter som gjorde att HD 

borde bortse från frivilligheten. Därför kunde inte händelsen anses vara så allvarlig att det 

var en gärning avsedd att falla in under våldtäkt mot barn och som ska bestraffas med 

minst två års fängelse. N.A. dömdes därför för sexuellt utnyttjande av barn.  

 

Vid straffvärdebedömningen konstaterade HD att sexualbrott mot barn alltid ska anses ha 

ett högt straffvärde, numera högre än före 2005 års lagändring. Detta faktum, i kombinat-

ion med den stora åldersskillnaden mellan parterna och att målsäganden hade förhållande-

vis långt kvar till sexuell självbestämmanderätt, vilket N.A. var medveten om, samt att 

målsäganden befann sig i N.A:s hem under omständigheter som hade inslag av förtroende-

förhållande gjorde att gärningen ansågs ha ett högt straffvärde. HD fastställde N.A:s straff 

till fängelse i sex månader.  

 

Domstolen var inte enig. Två justitieråd var skiljaktiga och verkade luta sig mot de mer 

kategoriska förarbetsuttalandena och anförde att även om samlaget visserligen var frivilligt 

och gemensamt planerat av målsäganden och N.A., framgick emellertid att det föregåtts av 

övertalning och viss påtryckning. Vid beaktande av målsägandens ålder och bristande erfa-

renhet, samt det ansvar N.A. med hänsyn till sin ålder har varit skyldig att ta, ansåg de 

skiljaktiga att brottet inte kunde bedömas som mindre allvarligt enligt det synsätt som 



 
 

23 
 

kommit till uttryck i lagmotiven. Avslutningsvis framhöll de att även om brottsbeteckning-

en inte speglar den gärning som var i fråga bör N.A. dömas för våldtäkt mot barn och på-

följden bestämmas till minimistraffet för brottet, dvs. två års fängelse.
64

  

 

Leijonhufvud sympatiserade med minioriteten och riktade skarp kritik mot majoritetsens 

utslag. Hon ansåg att utgången i målet utgjorde en direkt felaktig rättstillämpning och 

vände sig framförallt emot att majoriteten valt att peka på vissa omständigheter i sin straff-

värdebedömning, och vidare verkar ha bortsett från dem i valet av rubricering.
65

 Zila ansåg 

å sin sida att HD på ett mycket pedagogiskt sätt förde ett resonemang om gränsdragningen 

mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn.
66

 Han ansåg att det varit fråga 

om helt frivillig sexuell samvaro med en flicka som var relativt nära åldern för sexuellt 

självbestämmande och att HD gjort en väl avvägd bedömning av samtliga omständigheter i 

målet, varpå man kommit fram till att brottens straffvärde är betydligt lägre än vad som 

skulle motsvara det lägsta straffet för våldtäkt mot barn, d.v.s. två års fängelse.
67

  

 

HD konstaterade i domskälen att, i de fall ett brott är indelat i olika svårhetsgrader gäller 

som allmän princip att bedömningen av till vilken grad en gärning är att hänföra, ska göras 

med beaktande av samtliga faktiska omständigheter vid brottet. Detta gäller även i de fall 

där lagstiftaren valt att ange vissa omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömning-

en av om brottet är att hänföra till viss grad.
68

 Att sådana omständigheter förelegat utgör 

således vare sig en nödvändig eller en tillräcklig förutsättning för att hänföra gärningen till 

den aktuella svårighetsgraden.
69

 Värt att konstatera i detta sammanhang att den direkta 

ledning som ges i propositionen angående gränsdragingen mellan 6:4 och 6:5 BrB är att 

mindre allvarliga brott anses utmärkas av att samlaget bygger på ”fullständig frivillighet 

och ömsesidighet” mellan parterna. Dessutom bör det, åtminstone i de fall där gärnings-

mannen är betydligt äldre, vara fråga om ett barn som närmar sig åldern för sexuellt själv-

bestämmande och har utvecklat sin sexualitet. En förutsättning för tillämpning av bestäm-

melsen, i alla situationer, är även att målsäganden, med hänsyn till sin utveckling och om-
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ständigheterna i övrigt, haft förutsättningar att bedöma och ta ställning till situationen.
70

 

HD:s uttalande vittnar om att domstolen är av den uppfattningen att rubriceringsfrågan bör 

bygga på en mer omfattande helhetsbedömning av faktiska omständigheter än förarbetsut-

talandena ger uttryck för. Det anges explicit att förekomsten av i förarbetena uttalade om-

ständigheter inte utgör vare sig en nödvändig eller en tillräcklig förutsättning för att hän-

föra gärningen till den aktuella graden.  

HD konstaterade också att lagtexten inte ger någon närmare vägledning för bedömningen 

av hur gärningen bör rubriceras.
71

 Av viss betydelse är dock, enligt HD, att grundformen 

av brottet betecknas som våldtäkt mot barn, med en straffskala som överensstämmer med 

grundformen av våldtäkt (6:1 BrB) vilket innebär ett straffminimum om två års fängelse. 

Som nämns i propositionen ska begreppet våldtäkt fortfarande reserveras för de allvarlig-

aste fallen av sexuella övergrepp mot barn.
72

 HD menade att uttalanden i propositionen om 

en restriktiv tillämpning av bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn skulle läsas mot 

bakgrund av detta propositionsuttalande. Senare i domen påtalades även att bestämmelsen 

om sexuellt utnyttjande av barn synes vara avsedd att kunna tillämpas i långt allvarligare 

fall än sådana som i lagmotiven anförts, vilket enligt HD framgick av att maximistraffet är 

så högt som fängelse i fyra år. Här ska dock påpekas att den praktiskt tillämpliga straffska-

lan för ett enstaka brott inte når upp till fängelse två år eller däröver eftersom straffskalan 

för det allvarligaste brottet våldtäkt mot barn utgår just från fängelse i två år. Skulle straff-

värdet anses motsvara två års fängelse eller mer har domstolen med största sannolikhet 

redan funnit att gärningen ska rubriceras som våldtäkt mot barn.
73

 HD:s uttalanden tyder 

dock på att man uppmärksammat den strukturella problematiken
74

 med regelringen som 

påpekats.
75

 Att en bestämmelse som uttryckligen är en undantagsregel och därför ska till-

lämpas restriktivt omfattar hela två fängelseår vilket torde inbegripa ett relativt stort antal 

fall.
76

 

 

HD resonerar vidare kring bedömningen av frivilligheten utifrån de till synes kategoriska 

uttalanden som görs på flera håll i propositionen. Det påpekas att vid övergrepp mot barn 
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framstår det som främmande att laborera med begrepp som frivillighet och samtycke och 

att barn aldrig, i egentlig mening, kan samtycka till sexuella handlingar. HD konstaterar 

dock att dessa uttalanden, mot bakgrund av att betydelsen av frivillighet senare betonas på 

ett flertal ställen, verkar ta sikte på övergrepp mot mindre barn. Därför ska frivilligheten 

beaktas som en relevant faktor vid den straffrättsliga bedömningen. Detta ska dock göras 

med hänsyn till barnets mognad och förmåga att inse innebörden av sitt handlande.
77

 Mål-

sägandens mognad och förmåga att inse innebörden av sitt handlande ägnas dock ingen 

direkt uppmärksamhet. Istället konstaterades enbart att det inte framkommit något om mål-

sägandens mognad som föranleder att frivilligheten inte bör beaktas samt att målsäganden 

vid gärningstillfället uppnått en sådan ålder (13 år och 10 månader) att denna inte i sig ut-

gör något hinder för att beakta frivilligheten. 

 

Sammanfattningsvis verkar domstolen ha ansett att frivilligheten och målsägandens mog-

nad enbart utgjorde omständigheter likt övriga och fråntas mer eller mindre sin position 

som förutsättningar, eller särskilt beaktansvärda omständigheter. Domstolen undvek däri-

genom att vidare definiera vad frivillighet eller ”fullständig frivillighet och ömsesidighet” 

närmare innebär. Denna diskussion kommer att fördjupas senare i framställningen. 

 

NJA 2006 s. 79 II 

I målet hade en 24 år och 8 månader gammal man (L.Ö.) haft samlag med en drygt 14 år 

och 10 månader gammal flicka efter en natts festande. L.Ö. hade tidigare haft sexuella kon-

takter med flickans mamma. Målsäganden hade varit vaken hela natten och druckit en inte 

obetydligt mängd alkohol. Ett vittne uppgav att denne under kvällen sagt till L.Ö. att han 

skulle lämna flickan ifred eftersom hon bara var 14 år. L.Ö. uppgav att han inte hört för-

maningen. HD:s majoritet ansåg att det inte kunde uteslutas att L.Ö. inte hört detta då han 

varit berusad, men han hade haft sådan kännedom om målsäganden redan före händelsen 

att han haft skälig anledning att anta att hon ännu inte fyllt 15 år. Målsäganden hade upp-

gett att hon före samlaget sagt nej flera gånger. I HD tillade hon att hon inte visste om L.Ö. 

uppfattat att hon muntligen motsatt sig samlaget.    

Tingsrätten dömde L.Ö. för våldtäkt mot barn till två års fängelse med hänsyn till att ålder-

skillnaden mellan parterna varit avsevärd och då den sexuella kontakten mellan parterna 

från målsägandens sida inte kan anses bygga på en relation med frivillighet och ömsesidig-
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het. Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning i skuldfrågan, men valde att vidare 

motivera varför de kom till den slutsatsen. Hovrätten konstaterade att det inte framkommit 

att L.Ö. använt någon form av hot, tvång eller att L.Ö. skulle ha otillbörligt utnyttjat mål-

sägandens tillstånd eller belägenhet. Vidare framhöll hovrätten att utgångspunkten för den 

nya lagstiftningen om sexualbrott är att den som har samlag med ett barn under 15 år ska 

dömas för våldtäkt mot barn trots avsaknaden av sådana inslag. Eftersom barn inte kan 

samtycka till sexuella handlingar är en diskussion huruvida barnet själv medverkat eller 

initierat den sexuella handlingen ointressant framhåller hovrätten. Endast i undantagsfall 

kan den lindrigare bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn användas. Det ska då 

vara fråga om gärningar som bygger på fullständig frivillighet och ömsesidighet. Dessutom 

bör det, åtminstone i de fall där gärningsmannen är betydligt äldre, vara fråga om ett barn 

som närmar sig åldern för sexuellt självbestämmande och har utvecklat sin sexualitet. Vi-

dare är en förutsättning för tillämpning av bestämmelsen, i alla situationer, att målsäganden 

med hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt haft förutsättningar att be-

döma och ta ställning till situationen. Enligt hovrätten var detta inte fallet i det aktuella 

målet.  

 

L.Ö. och målsäganden hade enbart varit flyktigt bekanta och då på grund av L.Ö:s relation 

till målsägandens mor. Därutöver hade målsäganden varit vaken hela natten samt druckit 

alkohol i en inte obetydlig omfattning, vilket L.Ö. varit medveten om. Han borde därför ha 

förstått att målsäganden inte var i stånd att göra några övertänkta och reella val. Därför, 

ansåg hovrätten, skulle L.Ö. dömas för våldtäkt mot barn. I påföljdsfrågan anslöt hovrätten 

sig till tingsrättens bedömning. 

 

L.Ö. hade under hela processen vidhållit att det sexuella umgänget byggt på frivillighet 

från båda parterna samt att målsäganden aldrig skulle ha sagt att hon inte ville.
78

 Hovrätten 

synes inte uttryckligen ifrågasätta L.Ö:s uppgifter i denna del, vilket kan förstås på så vis 

att hovrätten inte ansåg att L.Ö. medvetet haft samlag med målsäganden mot hennes vilja. 

Istället fokuserade hovrätten på deras flyktiga bekantskap och det faktum att målsäganden, 

med hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt, saknat förutsättningar att 

bedöma och ta ställning till situationen vilket L.Ö. borde ha förstått. 
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I HD hade målsäganden tillagt att hon inte visste om L.Ö. uppfattat att hon sagt nej uppre-

pade tillfällen före samlaget. HD konstaterade att med hänsyn härtill och till omständighet-

erna i övrigt fick bedömningen av gärningen utgå från att L.Ö. uppfattat samlaget som fri-

villigt från målsägandens sida. Med denna utgångspunkt och i betraktande av den korta tid 

som återstod innan målsäganden skulle fylla 15 år bör gärningen inte hänföras till våldtäkt 

mot barn utan betecknas som sexuellt utnyttjande av barn. Bedömt enligt det lagrummet 

ansåg dock HD att gärningen var av allvarligt slag eftersom L.Ö. kände till att målsägan-

den varit vaken hela natten samt druckit alkohol i en inte obetydlig omfattning. HD dömde 

L.Ö. för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i ett år. HD beskrev även under skade-

ståndbedömningen att brottet var av sådan art att det innebar en allvarlig kränkning av mål-

sägandens integritet. Det hade begåtts av en vuxen man som utnyttjat att en ung flicka som 

på grund av berusning och sömnbrist haft särskilda svårigheter att göra övertänkta val. 

 

HD beaktade även i detta mål vissa omständigheter vid såväl straffvärdebedömningen som 

skadeståndsbedömningen, men bortsåg från dessa vid valet av rubricering. Det är även 

intressant att HD konstaterade att gärningen är av allvarligt slag, men rubricerade gärning-

en enligt den brottsgrad som skapats för att inbegripa brott som med hänsyn till omstän-

digheterna ”är att anse som mindre allvarliga”. Detta är även något som Leijonhuvud starkt 

kritiserat.
79

 Samtidigt kan påpekas att allvarligheten mellan olika gärningar måste kunna 

variera då brottets straffskala inbegriper hela två års fängelse. Vidare är det intressant att 

HD lät bedömningen av gärningen utgå från att L.Ö. uppfattat samlaget som frivilligt från 

målsägandens sida. Målsäganden hade uppgett att samlaget inte var frivilligt, att hon upp-

repade gånger protesterade, men att hon inte med säkerhet kunde säga att L.Ö. uppfattat 

detta. Enligt HD synes ”fullständig frivillighet och ömsesidighet” uppfyllas utav att L.Ö. 

uppfattat samlaget som frivilligt från målsägandens sida. Denna slutsats rimmar illa med 

såväl propositionsuttalandena som HD:s eget uttalande om att brottet ”begåtts av en vuxen 

man som utnyttjat att en ung flicka på grund av berusning och sömnbrist haft särskilda 

svårigheter att göra övertänkta val.”
80

 Enligt lagmotiven är en förutsättning för att kunna 

beakta frivilligheten hos målsäganden att denna ”med hänsyn till sin utveckling och om-

ständigheterna i övrigt, haft förutsättningar att bedöma och ta ställning till situationen.”
81
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Till att börja med kan konstateras att det åtminstone råder tvivel kring målsägandens in-

ställning till det sexuella umgänget. Om det inte varit fallet (låt säga att målsäganden vid-

gått den tilltalades uppgifter om att samlaget varit frivilligt) hade domstolen ändå varit 

tvungen att bedöma huruvida målsäganden haft förutsättningar att i det aktuella tillståndet, 

berusad och sömndrucken, bedöma och ta ställning till situationen. Möjligen är en rimli-

gare uppfattning, i likhet med hovrättens uppfattning, att L.Ö. borde förstått att målsägan-

den inte var i stånd att göra några övertänkta och reella val. 

Värt att påpeka i anslutning härtill är att HD inte heller i detta mål var enig. Ett justitieråd 

var skiljaktigt i rubriceringsfrågan och framhöll att även om L.Ö. uppfattat samlaget som 

frivilligt från målsägandens sida så borde han åtminstone, om han varit nykter, förstått att 

omständigheterna inte var sådana att målsäganden hade förutsättningar att bedöma och ta 

ställning till om hon skulle ha samlag med honom. Under dessa förhållanden ansåg det 

skiljaktiga justitierådet att brottet inte kan anses mindre allvarligt enligt det synsätt som 

kommit till uttryck i lagmotiven.
82

        

 

NJA 2006 s. 510  

NJA 2006 s. 510 är ett ytterligare fall där gränsdragningsfrågan mellan 6:4 och 6:5 BrB 

varit uppe till bedömning. HD gjorde i detta fall ingen egen prövning av brottsrubricering-

arna utan konstaterade att det saknas skäl att frångå hovrättens bedömning. Istället var det 

straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn som var 

uppe för bedömning. I målet åtalades K.C. (22 år) för att ha genomfört enstaka eller flera 

samlag eller en därmed jämförlig sexuell handling (oralt eller analt samlag) med målsä-

gandena A (13 år och 10 månader), B (14 år och 7-9 månader), C (13 år och 5 månader), 

och D (12 år och 10 månader). K.C. fick kontakt med samtliga målsäganden via ett ”chatt-

program” på Internet och bjöd sedan hem flickorna till sig där samlagen ägde rum. Målsä-

gandena medgav att de först fattat tycke för K.C. eftersom han var snäll och omtänksam. 

De hade alla även berättat hur gamla de var och även vilken skola och klass de gick i. En-

ligt samstämmiga uppgifter från målsägandena var det K.C. som drev på att de skulle träf-

fas och han var också initiativtagaren till det sexuella umgänget. De uppgav att de inte vå-

gade, eller inte förmådde säga nej trots att inget våld eller hot förekom. 
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Hovrätten hänvisade i sina domskäl till de ovan diskuterade domarna i NJA 2006 s. 79 I 

och II och konstaterade att det som verkar avgöra om en gärning kan hänföras till den mil-

dare rubriceringen sexuellt utnyttjande av barn är dels målsägandens ålder, dels om den 

sexuella handlingen varit frivillig från målsägandens sida. Vidare måste barnets frivillighet 

bedömas med hänsyn till barnets mognad och förmåga att inse innebörden av sitt hand-

lande. Hovrätten tog även fasta på att bedömningen av gärningen i NJA 2006 s. 79 II utgår 

från att den tilltalade uppfattat samlaget som frivilligt från målsägandens sida, då målsä-

ganden ansågs befinna sig nära åldern för självbestämmande. 

 

På grund av att målsäganden D inte ens hade fyllt 13 år vid gärningstillfället medförde 

hennes ålder i sig att gärningen inte kunde bedömas enligt den lindrigare bestämmelsen 

och K.C. dömdes för våldtäkt mot barn. Vad gäller gärningarna angående målsägande A 

och C ansåg hovrätten att relationerna inte byggde på fullständig frivillighet och ömsesi-

dighet. Ålderskillnaden mellan parterna var betydande och de hade befunnit sig i K.C:s 

hem i en utsatt situation. På anförda grunder skulle han även i dessa fall dömas för våldtäkt 

mot barn. 

 

Vad gäller målsäganden B konstaterade hovrätten att hon vid gärningstillfället var 14 år 

och hade endast ett par månader kvar till 15 år. Den omständigheten i kombination med att 

hon vid ett flertal tillfällen sovit över hos K.C., ibland med sin mammas tillstånd, talade för 

att det inte kan anses osannolikt att K.C. uppfattat gärningarna som berör B som frivilliga 

från hennes sida. Även om flera omständigheter beträffande förhållandet mellan K.C. och 

B och kontakter dem emellan liknade dem som gäller för övriga målsägande, dömdes K.C. 

för sexuellt utnyttjande av barn i dessa fall. Det samlade straffvärdet bestämdes till två år 

och sex månaders fängelse, vilket HD höjde till fängelse i tre år och sex månader med mo-

tiveringen att det varit frågan om upprepade brott riktade mot flera målsäganden. 

 

I det aktuella målet verkar domstolen, med hänvisning till utgången i NJA 2006 s. 79 I och 

II, argumentera för att i det fall målsäganden ännu inte fyllt 13 år är den mildare rubrice-

ringen utesluten på grund av målsägandens ålder. Om målsäganden däremot fyllt 13 år 

utgör inte åldern isolerat ett hinder för att beakta eventuell frivillighet hos målsäganden. 

Utredningen i målet ansågs dock inte ge anledning att anta att det sexuella umgänget byggt 

på någon fullständig frivillighet och ömsesidighet dem emellan och att K.C. borde insett 
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detta.
83

 Vad gäller det sexuella umgänget K.C. haft med målsägande B bygger domstolen 

sin bedömning på gärningsmannens uppfattning om målsägandens inställning till de sexu-

ella kontakterna och framhåller att det, på grund av ovan framförda omständigheter, inte 

framstår som osannolikt att K.C. varit av den uppfattningen.  

 

K.C. har genomgående uppgett att varje samlag med samtliga målsäganden har varit frivil-

liga från deras sida, medan målsägandena bestridit detta. K.C. har alltså rimligtvis uppfattat 

samtliga sexuella kontakter som frivilliga men enligt domstolen enbart haft fog för sin upp-

fattning gällande en utav målsägandena. I de övriga fallen anser domstolen att K.C. borde 

insett att så inte var fallet. 

 

NJA 2007 s. 201  

Omständigheterna var sådana att P.N. (17 år gammal) åtalades för sexuellt utnyttjande av 

barn för att ha haft samlag med målsäganden som vid tillfället var 14 år och 7 månader. 

Parterna hade haft en kamratbaserad relation och tittat på film under kvällen. Målsäganden 

uppgav att hon vaknat av att gärningsmannen legat på henne och ”varit inne i henne” och 

att hon då bett honom sluta och ”gå väck”. P.N. hävdade å sin sida att samlaget varit helt 

frivilligt och ömsesidigt. Bedömningen av övriga omständigheter i målet ansågs problema-

tisk eftersom målsägandens och P.N:s uppgifter skiljer sig markant åt vad gäller det sexu-

ella umgänget samt händelserna som föregått detta. Tingsrätten anförde att både målsägan-

den och P.N. varit nyktra vid gärningstillfället och att någon av dem skulle ha misstagit sig 

framstår som mindre troligt. Mer sannolikt är enligt tingsrätten att en av dem eller båda två 

medvetet lämnat mer eller mindre osanna uppgifter. Eftersom det saknades stödbevisning 

till stöd för målsägandens berättelse, samt att ingen av parterna kunde anses mer trovärdig 

än den andra ska tingsrättens bedömning grunda sig på P.N:s uppgifter. Hovrätten och HD 

anslöt sig till tingsrättens bevisvärdering och fann således inget annat styrkt än att samlaget 

byggt på frivillighet från målsägandens sida samt att P.N. avbrutit när målsäganden sagt 

nej. HD konstaterade att P.N. och målsäganden varit kamrater under en längre period och 

att de umgåtts med varandra och andra kamrater i varandras hem. Vidare konstaterades att 

det inte förekommit någon påtryckning eller otillbörlig påverkan från P.N:s sida och att 

samlaget var helt frivilligt. Därmed anses det klarlagt att gärningen faller under 6:5 BrB, 

sexuellt utnyttjande av barn. HD prövade därefter huruvida ansvarfrihetsregeln (6:14 BrB) 
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var tillämplig och var inledningsvis noga med att förtydliga att ansvarsfrihetsregeln ska 

tillämpas med stor försiktighet och efter en noggrann bedömning i det enskilda fallet.
84

  

Vid denna bedömning konstaterade HD, beträffande ålders- och utvecklingskriterierna, att: 

 

”det ofta torde förhålla sig så att flickor hunnit längre i sin utveckling och mognad än poj-

kar i samma ålder. Det torde emellertid inte vara lämpligt eller kanske ens möjligt att föra 

bevisning om saken i de flesta fall.”85  

 

Därför skulle, enligt HD, en viss schablonisering i bedömningen tillåtas. Schabloniseringen 

medförde i detta fall att det ansågs rimligt att, när den yngre är mycket nära 15-årsgränsen, 

godta en större åldersskillnad än när den yngre är just över 14 år. Det fanns således inget 

hinder vad gällde åldersskillnaden i detta fall att tillämpa ansvarsfrihetsregeln. Vad gällde 

parternas relation ansåg HD att deras vänskapsförhållande fick anses uppfylla kriterierna 

för en ”nära och god relation”. Domstolen anförde avslutningsvis att eftersom relationen 

mellan parterna inte synes ha påverkats under de närmaste dagarna efter gärningen hade 

målsäganden, åtminstone inte inledningsvis, uppfattat samlaget som ett övergrepp. Vid en 

samlad bedömning ansåg HD att det därmed fick anses uppenbart att samlaget inte hade 

inneburit ett övergrepp mot målsäganden, och P.N. dömdes därför inte till ansvar. 

 

Att bedömningen vad gäller skillnad i mognad och utveckling görs utifrån ”viss schabloni-

sering” synes strida mot vad propositionen gett uttryck för om att regeln ska tillämpas efter 

en noggrann bedömning av det enskilda fallet. Vid en sådan schablonbedömning riskerar 

den enskilde att inte erhålla ett tillfredsställande rättsligt skydd. För egen del anser jag att 

det är anmärkningsvärt att domstolen ansåg att det faktum att parternas relation inte nämn-

värt påverkats under de närmaste dagarna efter samlaget ger stöd för bedömningen att 

handlingen inte inneburit något övergrepp. Det vore intressant att ta del av den kunskap 

eller de föreställningar om sexualbrottsoffers reaktioner efter ett övergrepp som domstolen 

stödjer sig på. I domen framgår att målsäganden berättade om händelsen för sin mamma 

först efter några dagar, och vid tidpunkten för tingsrättsförhandlingarna uppgav målsägan-

den att hon mådde dåligt och bland annat deltog i samtal med barn och ungdomspsykiatrin 

(BUP). Domstolen fokuserar dock sin bedömning enbart vid målsägandes beteende de 

                                                           
84

 NJA 2007 s. 201, s. 208, (Hänvisning till Prop. 2004/05:45, s. 115 f. och 152).   
85

 A.a., s. 208. 



 
 

32 
 

närmaste dagarna efter händelsen. Detta kan uppfattas som att domstolen ansåg att en per-

son som utsatts för ett sexuellt övergrepp direkt ska berätta om och anmäla händelsen. 

Domstolen verkar inte ta hänsyn till de förnekelse- och förträngningsmekanismer eller 

känslor av skuld och skam som enligt forskning ofta uppstår vid ett övergrepp i en nära 

relation.
86

 

3.2.1 Sammanfattande kommentarer 

Det framgår av formuleringar i NJA 2006 s. 79 I och II, att majoriteten i HD varit starkt 

påverkad av uppfattningen att straffskalan för våldtäkt mot barn är mycket sträng och även 

att rubriceringen känts inadekvat. Leijonhufvud anser att domstolarna uppenbart strävat 

efter att undvika att behöva tillämpa den. Hon framhåller att detta kan uppfattas som ett 

uttryck för humanitet, men att det de facto har lett till ett avsteg från lagstiftarens i demo-

kratiskt ordning fattade beslut om vad som ska gälla.
87

 Denna uppfattning delas som sagt 

inte av Zila och inte heller av 2008 års sexualbrottsutredning, Sexualbrottslagstiftningen – 

utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71).
88 

  

 

Vidare kan konstateras att HD:s hantering av straffvärdeomständigheten ”fullständig frivil-

lighet och ömsesidighet” inte verkar överensstämma med min språkliga tolkning som pre-

senterades inledningsvis i avsnittet. HD argumenterar för att bedömningen av vilken grad 

en gärning ska hänföras till, ska göras med beaktande av samtliga omständigheter vid brot-

tet och det faktum att lagstiftaren valt att ange vissa omständigheter speciellt ger inte dem 

någon särskild status. Den relevanta frågan i sammanhanget är enligt min uppfattning 

huruvida domstolen ansett att gärningsmannen verkligen uppfattat samlaget som något som 

bygger på ”fullständig frivillighet och ömsesidighet”, eller har han bara uppfattat det som 

frivilligt, alltså inte ofrivilligt, och är det någon skillnad mellan dessa? 

 

De omständigheter som beaktas vid fastställandet av målsägandens inställning, alternativt 

gärningsmannens uppfattning kring målsägandens inställning är parternas relation och ål-

der, målsägandens beteende i anslutning till gärningen, berusningsgrad, beroendeförhål-

lande, påtryckningar och huruvida målsäganden befunnit sig i en utsatt situation. Hur dessa 

omständigheter kommit att hanteras av underinstanserna kommer jag att diskutera nedan.   

                                                           
86

 Svedin, G och Banck, L, 2002, s. 121 ff. 
87

 Leijonhufvud, M, JT - 2005-2006 nr. 4 s. 904. 
88

 SOU 2010:71, s. 308. 



 
 

33 
 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga domskäl präglas av motstridigheter och 

det ligger nära till hands att på vissa punkter även ifrågasätta avgörandena. Enligt min me-

ning är det allt annat än tillfredsställande att HD:s avgörande lämmar utrymme för så 

många frågor då motiven tydligt präglas av ambivalens. 

3.3 Hovrätts- och tingsrättspraxis 

I det följande kommer hovrätts- och tingsrättspraxis att analyseras mot barkgrund av vad 

som sagts om HD:s avgöranden i det föregående.   

3.3.1 En tydlig osäkerhet 

Den genomförda praxisstudien visar att Högsta domstolens avgöranden har fått tydligt ge-

nomslag i tingsrätterna och hovrätterna runt om i landet. Samtidigt vittnar praxis om de 

svårigheter domstolarna har att förhålla sig till den ambivalenta lagstiftningen trots Högsta 

domstolens avgöranden. I mål B 2089 -10 åtalades A.I. (16 år) för våldtäkt mot barn, mål-

säganden var vid gärningstillfället 14 år och 9 månader. Omständigheterna i fallet var såd-

ana att parterna kände varandra och hade haft sex en gång tidigare på bådas initiativ. De 

hade dock inte haft någon kärleksrelation utan enbart varit vänner. Den aktuella kvällen var 

båda berusade och målsäganden ska ha somnat på en soffa för att sedan vakna. I.A. ska då 

ha uppmanat målsäganden att ”suga av honom” och målsäganden hade svarat att hon inte 

ville det med hänsyn till sin kompis som tidigare sällskapat med den tilltalade. I.A. hade då 

sagt att hon (kompisen) inte kommer att få reda på något och sedan öppnat byxorna och 

fört in sin penis i målsägandens mun. Målsäganden uppgav att hon inte minns om hon 

gjorde något motstånd, men att den tilltalade ska ha lagt handen på hennes huvud, varefter 

han tryckt ner hennes huvud. Hon fick då kväljningar och drog därför bort huvudet efter en 

stund. Den tilltalade vidgår målsägandens berättelse, men hävdar att han inte märkt av att 

målsäganden fått kväljningar. Därefter ska den tilltalade ha velat gå in på toaletten för att 

ha sex, målsäganden ska ha uttryckt att hon inte velat det, men den tilltalade drog ändå upp 

henne från soffan och föste henne mot toaletten. Inne på toaletten ska målsäganden ha 

motsatt sig samlaget muntligen med förklaringen att hon var rädd för att bli gravid. I.A. ska 

ha dragit ner hennes ”leggings” och trosor och genomfört samlaget, varpå han ska ha ut-

tryckt att han inte ska ”komma i henne”. 

Tingsrätten kommer inledningsvis till slutsatsen: 
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”Enligt tingsrättens mening är inte omständigheterna sådana de framgår av utredningen 

andra än att det funnits fog för A.I. att uppfatta de sexuella handlingarna som frivilliga 

från målsägandens sida. Vid tiden för händelsen var hon mycket nära åldern för sexuellt 

självbestämmande. Mot bakgrund av det anförda bör gärningen betecknas som sexuellt 

utnyttjande av barn och inte som våldtäkt mot barn.”
89

 

Därefter prövade tingsrätten om ansvarsfrihetregeln är tillämplig och kommer fram till att 

så är fallet med motiveringen: 

”Vid gärningstillfället var målsäganden alltså fjorton år och nästan nio månader medan 

A.I. var sexton år och tre månader. De var kamrater med varandra. Det har inte fram-

kommit att något otillbörligt medel såsom våld, tvång eller någon form av påtryckning 

använts vid de sexuella handlingarna. Vid en samlad bedömning av vad sålunda och i öv-

rigt förevarit finner tingsrätten att det får anses uppenbart att de sexuella handlingarna 

inte har inneburit ett övergrepp mot målsäganden. Detta gör att A.I. inte ska dömas till 

ansvar för gärningen.”
90

 

Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde A.I. till våldtäkt mot barn med motivering-

en: 

”Hovrätten finner att de sexuella handlingarna som ägde rum vid tillfället inte byggde på 

frivillighet mellan målsäganden och A.I., att handlingarna inte varit gemensamt planerade 

av dem och att målsäganden inte fått möjlighet att skäligt bedöma och ta ställning till A.I:s 

begäran. Hovrätten finner att de sexuella handlingarna styrts av A.I:s önskan om att få 

egen sexuell tillfredställelse och hans agerande har innefattat moment av övertalning och 

påtryckning. Vid en samlad bedömning finner hovrätten att gärningen inte kan anses som 

mindre allvarlig. A.I. ska således dömas för våldtäkt mot barn.”
91

 

Enligt min mening framstår det som märkligt att två domstolar utifrån identiska omstän-

digheter kommer till två radikalt olika slutsatser. Vidare synes domstolarna utgå från olika 

utgångspunkter vad gäller bedömningen av huruvida samlaget ska anses bygga på frivillig-

het från målsägandens sida. Tingsrätten framhåller, likt HD:s resonemang i NJA 2006 s. 79 

II, att det utifrån framförda omständigheter inte framkommit annat än att det funnits fog för 
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gärningsmannen att uppfatta samlaget som frivilligt från målsägandens sida. Hovrätten 

verkar istället ta fasta på att HD i NJA 2006 s. 79 I lade stor vikt vid att parterna planerat 

den sexuella samvaron tillsammans vilket inte var fallet i detta mål. Vidare framhålls att 

målsäganden inte fått möjlighet att skäligt bedöma och ta ställning till situationen. Detta 

resonemang bygger troligen på att målsäganden var berusad, att A.I:s begäran om sexuellt 

umgänge verkar komma från ”ingenstans” och att A.I. även själv uttryckt att han var stres-

sad att avsluta akten innan deras vänner återvände till lägenheten. Hovrätten diskuterar inte 

den tilltalades uppfattning, men framhåller inte heller att de lagt målsägandens uttalade 

inställning vid förhandlingen till grund för bedömningen. Istället synes bedömnigen utgå 

från samtliga omständigheter vid brottet och huruvida dessa vittnar om frivillighet eller ej. 

Antingen är domstolen av uppfattningen att den tilltalade saknat fog för sin uttalade upp-

fattning, alternativt att utredningen stödjer målsägandens uttalade inställning.   

3.3.2 Den tilltalades uppfattning  

Studien visar att i de fall parterna i stort lämnar samstämmiga uppgifter, men målsäganden 

uppger att det sexuella umgänget inte var frivilligt och den tilltalade å sin sida hävdar att 

det var frivilligt, verkar domstolarna ofta centrera prövningen kring den tilltalades uppfatt-

ning om saken, och utifrån framförda omständighetet söka fastställa om den tilltalade har 

haft fog för sin uppfattning eller ej. I mål B 8-06 förekommer detta resonemang i båda in-

stanserna. Tingsrätten framhöll att: 

 

 ”Målsäganden har sedan utan att i ord eller handling protestera låtit M.P. smeka henne 

och sedan tränga in i henne. M.P. måste ha uppfattat detta som att målsäganden gav sitt 

tysta medgivande till samlaget.”  

 

Efter en samlad bedömning kom tingsrätten fram till att gärningen skulle rubriceras enligt 

6:5 BrB. Hovrätten anslöt sig inte till tingsrättens bedömning utan ansåg istället att:  

 

”Målsägandens ringa ålder och arten av den relation hon dittills hade haft med M.P. med-

för att gärningen - oavsett om M.P. uppfattat sig ha samtycke till samlaget - helt klart fall-

ler utanför tillämpningsområdet för 6 kap. 5 § brottsbalken.”  

 

I B 2399-06 anförde domstolen att:  
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”Med hänsyn till de anförda omständigheterna får bedömningen av gärningen utgå från 

att M.A. har uppfattat samlaget som frivilligt från målsägandens sida.”  

 

Samma utgångspunkt syns i mål B 6299-06:  

 

”Med hänsyn till det anförda får bedömningen av gärningen utgå från att M.J. uppfattat 

det orala samlaget som frivilligt från målsägandens sida.”
92

 

 

I de fall domstolen finner att den tilltalade haft fog för sin uppfattning anses målsäganden 

ha deltagit i de sexuella aktiviteterna frivilligt, många gånger oberoende av målsägandens 

utsaga vid rättegången, och gärningen rubriceras som sexuellt utnyttjade av barn. Om dom-

stolen istället kommer till slutsatsen att den tilltalade måste ha insett att målsäganden inte 

deltog frivilligt i det sexuella umgänget och alltså inte hade fog för sin uppfattning, rubri-

ceras gärningen våldtäkt mot barn.
93

 I båda situationerna är det den tilltalades uppfattning, 

eller förväntade uppfattning som läggs till grund bedömningen av målsägandens frivillig-

het. Domstolens angripningssätt kan jämföras med termen bonus pater familias. Att låta 

gärningsmannens uppfattning om förekomsten av omständigheter av förmildrande slag 

ligga till grund för bedömningen är i sig inte kontroversiellt. Enligt 2008 års sexualbrotts-

utredning utgör det en korrekt rättstillämpning. Förklaringen är att det av täckningsprinci-

pen följer att brottets objektiva rekvisit vid våldtäkt mot barn, bl.a. avsaknaden av 

”förmildrande omständigheter”, enligt 6:4 BrB ska vara täckt av gärningsmannens upp-

såt.
94

 Det intressanta är dock hur domstolen kommer till slutsatsen om gärningsmannen har 

fog för sin uppfattning eller ej. Denna bedömning bygger främst på föreställningar kring 

”normal” sexualitet och kommer att diskuteras ingående under kapitel 4. 

3.3.3 Målsägandens uttryckt sin motvilja? 

Av propositionen framgår att flera av straffbestämmelserna i 6 kap. BrB, inte minst våld-

täktsbestämmelsen, bygger på föreställningen om människors förmåga till viljeuttryck. När 

det gäller övergrepp som riktar sig mot barn framstår det emellertid som främmande att 

laborera med begrepp som frivillighet och samtycke. Barns förmåga att ge uttryck för sin 
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vilja i sådana situationer är också av naturliga skäl mycket begränsad. Därtill kommer att 

den sexuella självbestämmanderätten enligt svensk rätt inträder först vid 15 års ålder.
95

  

Tydligt är dock att lagstiftaren ansett att barn som närmar sig åldern för självbestämmande 

frivilligt kan delta i sexuella aktiviteter och att denna frivillighet i vissa bestämda situat-

ioner ska beaktas. Däremot borde faktum kvarstå att även barn som närmar sig åldern för 

självbestämmande har en begränsad förmåga att uttrycka sin vilja, varför åldern för själv-

bestämmande bestämts till 15 år och inte yngre. 

Denna uppfattning om barn och ungdomars begränsade möjlighet till viljeuttryck synes 

inte genomsyra domstolarnas resonemang. Istället verkar domstolarna ofta förutsätta tyd-

ligt motstånd och kraftiga protester för att inte presumera frivillighet om övriga omstän-

digheter, som att målsäganden är kär i den tilltalade eller har en relation med den tilltalade, 

talar för detta. Alternativt anser domstolen, grundat på samma omständigheter, att gär-

ningsmannen har haft fog för sin uppfattning om att målsäganden deltog frivilligt.  I NJA 

2006 79 II uppgav målsäganden att hon före samlaget sade nej flera gånger men tillade i 

HD att hon inte visste om L.Ö. (den tilltalade) uppfattade detta. På grund av detta anser 

HD att det för L.Ö. kan ha framstått som om samlaget var frivilligt från målsägandens sida. 

I mål B 6299-06 framhöll domstolen:  

“Målsäganden har berättat att hon inte ville utföra det orala samlaget och att hon försökte 

ta sig ur situationen genom att hänvisa till att hon var full, men att hon inte tydligt sade 

nej. De uppgifter hon har lämnat om M.J:s  tillvägagångssätt, att M.J. förde hennes huvud 

mot sitt könsorgan och att hon gör det utvisar inte att denne använt sig av våld eller direkt 

tvång. Det har inte heller av utredningen framkommit att målsäganden varit kraftigt beru-

sad och att M.J. utnyttjat detta förhållande. Med hänsyn till det anförda får bedömningen 

av gärningen utgå från att M.J. uppfattat det orala samlaget som frivilligt från målsägan-

dens sida.”
96

 

I mål B 3130-08 diskuterade domstolen hur målsäganden uttryckt sin motvilja som följer: 

”Målsäganden har emellertid uppgett att samlagen inte alltid var frivilliga från hennes 

sida, men att P.F. inte respekterade ett nej utan tjatade tills hon gav med sig. Han kunde 

även bli aggressiv. Vid sådana förhållanden bör gärningen normalt sett bedömas som 
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våldtäkt mot barn. Någon närmare redogörelse för hur målsäganden uttryckte sin motvilja 

och hur P.F. agerade inför samlagen har dock inte lämnats. Inte heller har det på något 

sätt utretts hur P.F. uppfattade situationerna.”
97

  

Domstolarna bedömde gärningarna som mindre allvarliga och rubricerade dem som sexu-

ellt utnyttjande av barn. I ingendera av domarna diskuteras hur målsäganden visat sin vilja 

att delta i den sexuella samvaron, att den tilltalade inte uppfattat någon motvilja från mål-

säganden verkar tillräckligt. Att bemöta den sexuella handlingen med passivitet synes lik-

ställas med frivillighet. Inget synligt krav på aktivitet från målsägandens sida uppställs för 

att gärningsmannen ska ha fog för sin uppfattning.  

I mål B 2399-06 konstaterade domstolen att: 

”Målsäganden har uppgett att hon före gärningen vid flera tillfällen sade att hon inte ville 

ha samlag med M.A. och att hon vid gärningen inte vågade protestera när M.A. klädde av 

henne och genomförde ett samlag med henne.”
98

 

Att den tilltalade klädde av målsäganden och därefter genomförde ett samlag talar sitt tyd-

liga språk i vem som innehar den aktiva rollen vid samlaget. Att målsäganden reagerade 

med passivitet för att, som hon påstår, inte vågade göra annat sänder enligt domstolen inte 

ut några signaler som resulterar i att den tilltalade saknar fog för sin uppfattning. Dessa 

avgöranden måste anses rimma illa med lagstiftarens uppfattning om att samma ansvar inte 

kan läggas på barn och unga vad gäller att tydligt deklarera sin vilja. 

3.3.4 Avgörande omständigheter 

3.3.4.1 Introduktion 

I propositionen föreskrivs att en förutsättning för att bestämmelsen om sexuellt utnyttjande 

av barn ska aktualiseras är att målsäganden med hänsyn till sin utveckling och omständig-

heterna i övrigt haft förutsättningar att bedöma och ta ställning till situationen
99

, detta oav-

sett om målsäganden påstår sig deltagit frivilligt. Förarbetena ger vidare ingen vägledning 

för vilka situationer som kan tänkas omfattas av begreppet ”omständigheterna i övrigt”. 

Dessa har istället kommit att utvecklats i praxis.
100

 Omständigheter som där främst kommit 
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att beaktas är parternas relation till varandra, målsägandens beteende i anslutning till gär-

ningstillfället, påtryckningar, berusning, beroendeförhållande eller att målsäganden befun-

nit sig i en utsatt situation.  

3.3.4.2 Målsägandens ålder, utveckling och mognad 

Utgångspunkten är som sagt att ett barn under 15 år inte med rättslig verkan kan samtycka 

till samlag. Ett barn under 15 år kan dock i praktiken samtycka till samlag, men enligt hu-

vudregeln saknar detta samtycke rättslig verkan. Ett samtycke från barnet kan endast ges 

rättslig betydelse om de i förarbetena angivna omständigheterna och förutsättningarna före-

ligger. I propositionen anges som typexempel, när bestämmelsen om sexuellt utnyttjande 

av barn kan komma att tillämpas, fall där två personer, varav den ena är under och den 

andra strax över 15 år, frivilligt har samlag med varandra. Även situationer då en 29-åring 

har samlag med ett barn som är 14 år och 11 månader omfattas av bestämmelsen. I det se-

nare fallet framhålls dock att det är frågan om en tonåring som utvecklat sin sexualitet och 

har en frivillig sexuell relation till någon som är betydligt äldre. Utifrån dessa åldersangi-

velser drar jag slutsatsen att det från lagstiftarens sida ska röra sig om barn som befinner 

sig nära åldern för sexuellt självbestämmande d.v.s. 15 år, för att bestämmelsen i 6:5 BrB 

ska kunna aktualiseras, och mycket nära 15 år i de fall gärningsmannen är ansenligt äldre 

än målsäganden.
101

  

Enligt 2008 års sexualbrottsutredning (SOU 2010:71) tycks den nedre åldersgränsen för 

när brottet sexuellt utnyttjande kan komma ifråga vara att målsägandens ålder inte får un-

derstiga 13 år. Dock har kommittén funnit några fall i praxis där målsäganden varit 12 år 

och jag har i min praxisstudie även funnit ett fall då målsäganden var 11 år då de sexuella 

kontakterna inleddes.
102

 Detta får dock anses utgöra undantagsfall stridande mot gängse 

praxis.
103

 

I förarbetena framgår, som tidigare nämnts, att en förutsättning för att tillämpning av be-

stämmelsen ska aktualiseras är att den person som gärningen riktats mot, med hänsyn till 

sin utveckling och omständigheterna i övrigt, haft förutsättningar att bedöma och ta ställ-

ning till situationen.
104

 Tidigare i arbetet har jag visat på att Högsta domstolen istället ver-

kar resonera utifrån en schablonmässig utvecklings- och mognadsbedömning baserad på 
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ålder. Detta verkar även vara fallet i många av de studerade hov- och tingsätts avgöran-

dena. Det framgår att domstolarna anser att åldern i sig inte utgör ett hinder för att betrakta 

gärningen som mindre allvarlig. I flera av avgörandena bedöms alltså inte målsägandens 

mognad i det enskilda fallet, utan målsägandens ålder får anses presumera mognad. Till 

exempel framhöll domstolen i NJA 2006 s. 79 I att:  

 

”[m]ålsäganden […] vid samvaron uppnått en sådan ålder (13 år och tio månader) att 

denna i sig inte kan anses utgöra något hinder mot att beakta frivilligheten. Det har inte 

heller framkommit något om målsägandens mognad eller omständigheterna i övrigt vid 

gärningen som ger anledning att bortse från frivilligheten.”  

 

Här omnämns mognadsnivån men måste läsas som att domstolen inte finner att målsägan-

den kan anses mindre mogen än sin ålder, alltså 13 år och 10 månader. Utgångpunkten i 

lagen är att personer under 15 år inte är mogna nog att ha sex varför det kan anses rimli-

gare att det i undantagsfall borde visas på omständigheter som medförde att målsäganden, 

trots detta, med hänsyn till dennes personliga mognad, hade möjlighet att bedöma och ta 

ställning till situationen.  

 

I praxis verkar domstolarna många gånger enbart ”bocka av” åldern utan att för den delen 

resonera kring den unges mognad. Detta syns i bland annat mål B 1323-07 där domstolen 

kort konstaterar att ”[f]lickornas ålder vid samlagen (13 år och fyra månader samt 13 år 

och sju månader) utgör inget hinder mot att beakta frivilligheten.” Liknande resonemang 

återfinns även i mål B 338-08 där hovrätten kommenterade att flickan var relativt nära 15 

års ålder, återigen utan någon koppling till hennes personliga mognad, som en omständig-

het som talade för att bedöma gärningen som mindre allvarlig. I ett annat avgörande kon-

staterades, vad gällde möjligheten att beakta frivillighet från målsägandens sida, att målsä-

ganden som vid tiden för samlagen var 13 år, hade uppnått en sådan ålder ”att denna i sig 

inte kan anses utgöra något hinder mot att beakta en frivillighet.”
105

  

3.3.4.3 Parternas relation till varandra 

Parternas relation till varandra är en till synes avgörande omständighet särskilt då det råder 

delade meningar om målsägandens inställning till det sexuella umgänget, likväl vid be-
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dömningen av huruvida ansvarsfrihetsregeln är tillämplig.
106

 I mål B 360-06 var frågan hur 

ett flertal samlag mellan en 14-årig flicka och en 21-årig man skulle rubriceras. Hovrätten 

kommenterade uttryckligen att de samlag som bedömdes som sexuellt utnyttjande hade ägt 

rum under en period då parterna haft ett kärleksförhållande. Samlaget, som ägt rum efter 

att förhållandet tagit slut, rubricerades som våldtäkt mot barn. Hovrätten fann det utrett att 

målsäganden vid de samlag då de haft en relation ”[i]nledningsvis sagt nej till sexuellt um-

gänge men har därefter samtyckt till sådan samvaro.”
107

 Att hovrätten uttryckligen kom-

menterade att samlagen, varav flera målsägande inledningsvis sagt nej till, ägt rum då par-

terna haft en kärleksrelation ger uttryck för att detta är relevant för bedömningen.   

I mål B 5620-06 verkar tingsrätten beaktat relationen som en förmildrande omständighet. 

Den tilltalade var vid gärningstillfället 35 år gammal och målsäganden 14 år. Enligt tings-

rätten ansåg båda parterna att de varit ett par. Målsäganden uppgav under förhandlingen att 

alla samlag utom två varit frivilliga från hennes sida. Vid ett av de ofrivilliga samlagen 

hade hon inledningsvis sagt nej men sedan gett efter för hans påtryckningar. Vid det andra 

samlaget hade han bjudit henne på alkohol på sin arbetsplats. Vid bedömningen av de sam-

lag som målsäganden uppgett var ofrivilliga fann tingsrätten att det inte var visat att den 

tilltalade uppfattat samlagen som ofrivilliga från målsägandens sida och han dömdes för 

sexuellt utnyttjande av barn. I bedömningen framgår att domstolen beaktat det faktum att 

parterna uppfattat sig som ett par och att de dessförinnan haft ett flertal samlag. Tingsrätten 

konstaterade att ”fråga är om ett flertal brott men mellan två som bägge uppfattat att de 

varit ett par.”
108

 Detta kan tolkas som att domstolen anser att brottet var att betrakta som 

mindre allvarligt eftersom det ägt rum i en relation. Tingsrätten beaktar även att tidigare 

samlag förekommit vilket kan uppfattas som en föreställning om att målsäganden i sådant 

fall implicit förutsätts ha samtyckt till övriga samlag. Denna föreställning kommer även till 

uttryck i mål B 2399-06 där domstolen avslutningsvis påpekar det faktum att parterna sy-

nes ha haft samlag tidigare som en omständighet till varför gärningen ska bedömmas som 

mindre allvarlig. Att båda parterna i NJA 2006 s. 79 I uppgett att de hade ett förhållande 

och var kära i varandra verkar varit avgörande för att rubricera brottet som sexuellt utnytt-

jande av barn. Utan den omständigheten hade domstolen troligen haft svårigheter att rubri-

cera brottet som något annat än våldtäkt mot barn, särskilt med tanke på att den tilltalade 
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var nära dubbelt så gammal som målsäganden (13 år och 10 månader vs 25 år) och att sam-

laget hade föregåtts av påtryckningar.  

Tydligt är vidare att i de fall parternas relation vid gärningstillfället saknat kärleksfull eller 

sexuell prägel anser domstolen vanligtvis att den tilltalade saknat fog för den uppfattade 

frivilligheten vilket bland annat framgår i mål B 8-06.
109

 Hovrätten konstaterar att parterna 

huvudsakligen haft kontakt via Internet eller per telefon. Vid de två tillfällen de träffats 

personligen talade de varken om att sällskapa eller att ha sex. Målsäganden har istället 

uppgett att hon uppfattat den tilltalade som någon hon kunde vända sig till med sina be-

kymmer. Domstolen anförde att arten av den relation parterna haft medförde att gärningen, 

oavsett om den tilltalade uppfattat sig ha samtycke till samlaget, faller utanför tillämp-

ningsområdet för 6:5 BrB. 

3.3.4.4 Målsägandens beteende i anslutning till gärningstillfället 

I NJA 2007 s. 201 anses det faktum att målsägandens och gärningsmannens relation inte 

nämnvärt påverkats efter det påstådda övergreppet lett till slutsatsen att samlaget uppenbart 

inte inneburit ett övergrepp.  

 

Målsägandens beteende lyftes även fram i NJA 2006 s. 510. Domstolen ansåg att på grund 

av att målsäganden vid flera tillfällen sovit över hos den tilltalade och då ibland med sin 

mammas tillstånd, framstod det inte som osannolikt att den tilltalade, uppfattat de sexuella 

kontakterna som frivilliga från målsägandens sida. Det faktum att hon ville sova över, och 

även fick tillåtelse av sin mor att göra så, ansågs betyda att han haft fog för sin uppfattning 

om att hon även ville ha sex med honom.  

 

Tingsrätten anförde i mål B 8-06 att det faktum att målsäganden låtit den tilltalade vila sitt 

huvud i hennes knä och efter övergreppet låtit den tilltalade sova kvar måste tala för att hon 

gett sitt medgivande till den sexuella samvaron. Liknande resonemang fördes även i mål B 

2134-10 där domstolen påpekade det faktum att målsäganden efter det enligt henne ofrivil-

liga samlaget inte lämnade husvangen utan sov kvar och att hon sedan åt frukost med den 

tilltalade måste ha befäst den tilltalades uppfattning om att samlaget var frivilligt från mål-

sägandens sida. Målsäganden var i detta fall enbart 12 år, sexuellt oerfaren och fick utstå 

både ett vaginalt och analt samlag. Det framgår att hon var intresserad av den tilltalade som 
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vid tiden var 15 år och att hon samtyckt till kyssar och ”gos”, men inte vågade sätta stopp 

när den tilltalade tog initiativet till mer avancerade sexuella aktiviteter.  

 

Att målsäganden enligt egen utsago är intresserad av eller kär i den tilltalade är också en 

omständighet som ofta anses tala för att målsäganden frivilligt deltagit i det sexuella um-

gänget, även om målsäganden under förhör och förhandling påstår att de inte deltog frivil-

ligt, se t.ex. B 3612-11. Domstolarna synes mer eller mindre utgå ifrån att om hon är kär så 

förutsätts hon vilja ha sex, om målsäganden uppger att hon ville ”strula” med den tilltalade 

så måste hon även vilja ha samlag med vederbörande.
110

    

4.3.4.5 Påtryckningar  

Den genomförda praxisstudien visar att i de situationer då påtryckningar har föregått det 

sexuella umgänget likställs ofta ett ”tilltjatat” samtycke med frivillighet. I mål B 360-06 

framhåller hovrätten att:  

 

”Hon har vid vissa av de aktuella händelserna inledningsvis sagt nej till sexuellt umgänge 

men har därefter samtyckt till sådan samvaro. Hennes ändrade inställning har vid flera 

tillfällen föregåtts av att P.H. har tjatat på henne[…]. Omständigheterna vid gärningarna 

har emellertid enligt hovrättens bedömning inte varit sådana att de ger anledning att 

bortse från målsägandens samtycke.”
111

  

 

Liknade resonemang återfinns även i mål B 3130-08: 

 

”[m]ålsäganden har emellertid uppgett att samlagen inte alltid var frivilliga från hennes 

sida, men att P.F. inte respekterade ett nej utan tjatade tills hon gav med sig”.
112

  

 

Gärningarna rubricerades i denna del som sexuellt utnyttjande av barn. Detta synsätt byg-

ger troligen på HD:s resonemang i NJA 2006 s. 79 I om att samlaget ansågs helt frivilligt 

trots att det förekom påtryckningar från den vuxne mannens sida. I dessa fall har föregå-

ende påtryckningar inte givits någon avgörande betydelse vid bedömningen huruvida sam-

laget kan anses frivilligt. Värt att påpeka är, att även som detta framgår vara det domine-
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rade synsättet förekommer motbilder. Bland annat uttalade tingsrätten i NJA 2006 s. 501 

att den ömsesidiga viljan till samlag inte har varit annat än ett ”tilltjatat” samtycke från en 

ung och osäker partner utan varje erfarenhet av kärleks- och samliv.
113

  

3.3.4.6 Berusning 

Att målsäganden varit berusad vid gärningstillfället är en sådan omständighet som medfört 

att gärningen inte kan bedömas som mindre allvarlig. I mål B 414-06 uttalas att det sexu-

ella umgänget inte var frivilligt och ömsesidigt p.g.a. målsägandenas berusning. Se även 

mål B 3347-06 där domstolen ansåg att den sexuella samvaron inte präglats av någon fri-

villighet och ömsesidighet, utan att gärningsmannen utnyttjat målsägandens berusade till-

stånd. Vidare konstaterade hovrätten i mål B 3347-06 att målsägandens berusning var en 

förutsättning för de sexuella handlingarna som förekommit mellan målsäganden och gär-

ningsmannen. I samtliga fall befann sig målsägandena i ett närmast hjälplöst tillstånd. Att i 

en sådan situation rubricera gärningen som sexuellt utnyttjande av barn och därmed mindre 

allvarlig rimmar illa med hur rekvisitet hjälplöst tillstånd hanteras i våldtäktsbestämmelsen 

i 6:1 BrB.  

 

Det faktum att målsäganden är under 15 år och alltså befinner sig mer än tre år från den 

ålder (18 år) då alkoholkonsumtion är lagligt torde tala för att berusning, även en ringa 

sådan, i många fall bör utgöra en omständighet som klart talar för att målsäganden inte ska 

anses ha förutsättningar att bedöma och ta ställning till situationen. Denna uppfattning kan 

inte sägas ha fått fullt genomslag i praxis. Se NJA 2006 s. 79 II där den omständigheten att 

målsäganden druckit alkohol i en inte obetydlig omfattning, inte ansågs utgöra hinder mot 

att målsäganden hade förutsättningar att bedöma och ta ställning till situationen.     

 

3.3.4.7 Utsatt situation och beroendeförhållande 

Att den unge befinner sig i en beroendeställning gentemot gärningsmannen är en omstän-

dighet som har diskuterats i praxis. Se bland annat mål B 733-06 där gärningsmannen an-

sågs ha missbrukat sin ställning som lärare. Se även B 5420-06 och B 8-06 där omständig-

heten att gärningsmannen var målsägandens kompis bror respektive målsägandens store-

brors klasskamrat ansågs tala mot att målsägandens haft förutsättningar att bedöma och ta 

ställning till situationen. Intressant är dock att i NJA 2006 s. 79 I ansågs omständigheterna 
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att målsäganden dels hade sin häst inhyst i gärningsmannens stall, dels arbetade i hans café 

inte ansågs utgöra en sådan beroendeställning att målsägandens frivillighet inte kunde be-

aktas. I NJA 2006 s. 79 II ansågs inte heller omständigheten att gärningsmannen hade haft 

en relation med målsägandens mamma hindra detta. 

 

Att målsäganden vid gärningstillfället befann sig en utsatt situation har även utgjort hinder 

mot att beakta frivilligheten. Detta resonemang återfinns bland annat i NJA 2006 s. 510, se 

även B 3285-05 varvid hovrätten påtalar målsägandens utsatta situation och anser att denna 

i sig utgör hinder mot att beakta frivilligheten. Det är dock svårt att bena ut i vilka situat-

ioner den unge kan anses befinna sig i en utsatt situation. Till exempel verkar domstolarna 

anse att i de fall målsäganden rent praktiskt har kunnat lämna platsen eller undvika belä-

genheten och inte handlat på så vis, har detta ansetts utgöra en omständighet som talar för 

att målsäganden deltagit frivilligt.
114

  

3.4 Slutsatser av praxisstudien  

Praxisstudien vittnar om de svårigheter domstolarna har att tillämpa lagen samt hur HD:s 

avgöranden möjligen kan ha lett till ytterligare förvirring framför klarhet. 

Som jag uppfattar rättstillämpningen inleder domstolen alltjämt med att konstatera att gär-

ningen uppfyller rekvisiten för våldtäkt mot barn. Därefter inleds bedömningen av 

huruvida gärningen kan betecknas som mindre allvarlig. I och med denna bedömning söker 

domstolen fastställa målsägandens inställning till den sexuella samvaron. Målsäganden ska 

ha deltagit frivilligt, sällan påpekas att den sexuella samvaron ska bygga på ”fullständig 

frivillighet och ömsesidighet”, vilket ur språklig synpunkt implicerar mer än ”frivilligt” 

enligt min mening.  

All laglig sexuell samvaro mellan människor ska bygga på frivillighet. Frivillighet förutsät-

ter att människan ges möjlighet att välja och att den är kapabel att göra övervägda val. 

Barn anses som utgångspunkt sakna denna möjlighet och kapacitet varför lagstiftaren valt 

att införa en 15-årsgräns. Om en vuxen inledningsvis motsätter sig sexuell samvaro med en 

annan, men efter påtryckningar, övertalning eller så kallat tjat (som inte inbegriper olagliga 

moment, likt hot, utpressning m.m.), ändrar sin uppfattning och ger sitt samtycke till den 

sexuella samvaron har den personen deltagit frivilligt. Detta bygger på det faktum att man 
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har rätt att ändra sig och även möjlighet att omvärdera sin tidigare ståndpunkt. Vidare utgår 

vuxenvärlden ifrån att man ger uttryck för sin inställning, Andersson hävdar i sin avhand-

ling, rörande sexualbrott riktade mot vuxna, att det i gällande rätt uttrycks en norm för off-

rets beteende vid ett sexuellt övergrepp. Normen innebär att offret förväntas uttrycka sin 

inställning till händelsen och inte bemöta övergreppet med passivitet.
115

  

Barn saknar som utgångspunkt möjlighet att göra ett eget övervägt val, varför barn ofta är 

lättpåverkade och lättövertalade till sin natur, då särskilt om påtryckningarna kommer ifrån 

en äldre person. Detta betyder att om ett barn samtycker till sex med en ”vuxen” så kan 

samtycket ifrågasättas utifrån att samtycket uttryckts av ett barn som saknar reella möjlig-

heter att göra övervägda val. Om ett barn inledningsvis motsätter sig den sexuella samva-

ron, men efter påtryckningar samtycker därtill, torde det vara än mer tveksamt huruvida 

detta var barnets faktiska inställning och bör ifrågasättas. Vidare kan det inte heller förut-

sättas att ett barn tydligt deklarerar sin uppfattning till det initierade könsumgänget. Barnet 

kan tro att könsumgänget är vad som krävs av barnet, att detta är normalt, eller att barnet 

helt enkelt inte vågar uttrycka en motstridig åsikt med risk att göra den äldre parten besvi-

ken eller råka ut för repressalier av annan art. Dessa tankar behöver på inga sätt bygga på 

rationella överväganden. På denna grund anser jag att lagstiftaren valt den ”förstärkta” 

formuleringen ”fullständig frivillighet och ömsesidighet”
116

 för att tydliggöra vad frivillig-

het i dessa situationer innebär. Detta verkar som sagt inte fått fullt genomslag i praxis. 

Istället visar praxisstudien att domstolarna bl.a. låter passivitet, avsaknad av påvisad mot-

vilja och samtycken lämnade efter påtryckningar statuera frivillighet. Kriteriet ”fullständig 

frivillighet och ömsesidighet” framstår därmed tydligt urlakat vid tillämpningen och erbju-

der inte ett tillfredsställande rättsligt skydd utifrån lagmotiven.  

Vid tillämpningen utgör frivillighet (även om inte ”fullständig frivillighet och ömsesidig-

het”) en förutsättning för att gärningen ska rubriceras enligt den mildare beteckningen. 

Frivillighet har kommit att bli den avgörande straffvärdeomständigheten för att bedöma 

gärningen som mindre allvarlig, även om det framgår under författningskommentarerna i 

propositionen att ”vid bedömningen skall enligt bestämmelsen hänsyn tas till samtliga om-

ständigheter vid brottet.”
117

 Att så blivit fallet är dock inte underligt då det är den enda 

straffvärdeomständigheten som faktiskt uttrycks i propositionen och också verkar utgöra en 
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förutsättning. HD pekade på detta fenomen i NJA 2006 s 79 I och konstaterade att i de fall 

ett brott är indelat i olika svårhetsgrader gäller som en allmän princip att bedömningen av 

till vilken grad en gärning är att hänföra, ska göras med beaktande av samtliga faktiska 

omständigheter vid brottet. Detta gäller även i de fall där lagstiftaren valt att ange vissa 

omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet är att hänföra till 

viss grad.
118

 Att sådana omständigheter förelegat utgör således vare sig en nödvändig eller 

en tillräcklig förutsättning för att hänföra gärningen till den aktuella graden.
119

  I och med 

uttalandet verkar HD sökt diskvalificera frivilligheten som den förutsättning den synes 

utgöra i lagmotiven. Jag anser att anledningen till detta är att HD menar att situationer kan 

uppstå då gärningen uppfyller rekvisiten för våldtäkt mot barn, men bör bedömas som 

mindre allvarlig även om målsäganden inte deltagit frivilligt. I praxisstudien återfinns flera 

fall då den tilltalade är en pojke eller en ung man som trovärdigt uppger att han inte uppfat-

tat den sexuella samvaron som något annat än frivillig från målsägandens sida. Han vidgår 

att han varit den drivande och ibland att han även tjatat, men att han aldrig hade genomfört 

samlaget om han förstått att målsäganden inte ville. Många gånger framstår det som att den 

tilltalade satt sin egen sexuella tillfredsställelse främst och möjligen inte varit direkt lyhörd 

inför målsägandens inställning, men han har inte heller varit medvetet likgiltig inför mål-

sägandens uppfattning.
120

 Dessa situationer återspeglar inte brottsbeteckningen våldtäkt 

och gärningen motsvarar inte ett straffvärde om två års fängelse enligt domstolarna. Dessa 

gärningar kan anses mindre allvarliga även om målsäganden inte rent faktiskt deltagit fri-

villigt (”fullständig frivillighet och ömsesidighet”).  

Problemet blir då att eftersom målsäganden måste ha deltagit i de sexuella aktiviteterna 

frivilligt för att den mildare rubriceringen ska kunna tillämpas ”tvingas” domstolarna söka 

efter, eller konstruera frivillighet hos målsäganden utifrån omständigheterna vid gärningen. 

Istället för att lägga målsägandens uttalade uppfattning till grund för bedömningen söker 

domstolen ”finna” målsägandens inställning till könsumgänget utifrån bland annat hennes 

beteende i anslutning till gärningen. Alternativt söker domstolen efter förklaringar till var-

för gärningsmannen uppfattat könsumgänget som frivilligt och avgör därefter om han haft 

fog för sin uppfattning likt en bonus pater familias norm. Vad som, enligt domstolarna, då 
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kännetecknar ett frivilligt samlag blir därför intimt förknippat med hur samhället ser på 

kön och sexualitet.   

Förenklat kan det ovan diskuterade illustreras med denna bild; 

 

Konstruktionen med tre nivåer (6:4 –> 6:5 –> 6:14 BrB) medför att ”frivillighet” som 

straffvärdeomständighet urlakas i domstolarnas strävan att utdöma ett proportionerligt 

straff.  
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4. Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på frivillighet 

4.1 Inledande anmärkningar 

I kapitel 3 har jag gjort en praxisstudie rörande hur begreppet frivillighet kommit att hante-

ras av domstolarna. Av praxisstudien framgår att frivillighet från målsägandens sida närm-

ast utgör en förutsättning för att den lindrigare rubriceringen ska kunna tillämpas. I detta 

avsnitt kommer ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kön och sexualitet att anläggas på 

studiens resultat. Det innebär att jag kommer att använda mig av konstruktivistisk köns-

teori för att belysa samhälleliga effekter av den praxis som etablerats i domstolarna. 

4.2 Könsteoretisk analys 

Sett i ett förenklat historiskt perspektiv har sexualbrotten i allmänhet flyttat fokus från 

egendom, och ordning till sexuell integritet.
121

 Sexualiteten har kommit att utgöra det bä-

rande skyddsintresset.
122

 Det har dock enligt Andersson förts få resonemang om sexuali-

tetens betydelse för utformningen eller tillämpningen av de sexualbrottsliga bestämmelser-

na.
123

 Hon anför i sin avhandling avseende sexualbrott riktade mot vuxna att domstolarna 

producerar ett rättskyddssubjekt vars sexualitet präglas av passivitet och framstår som till-

gänglig. Personen som utsätts för övergreppet verkar endast ges möjlighet att reagera på 

förövarens sexuella handling, varvid domstolen resonerar kring offrets protest, motstånd 

och frivillighet. Samtidigt verkar domstolarna exkludera de omständigheter som kunde 

tyda på bristande sexuell aktivitet från offrets sida. Offret betraktas vanligtvis som passivit 

i sexuellt hänseende och förväntas endast att bejaka eller avvisa förövarens aktivitet. Så 

länge som offrets protest, motstånd eller ofrivillighet inte kunde konstateras, kunde 

han/hon istället tas i anspråk sexuellt. Andersson framhåller att rättsskyddssubjektets sexu-

alitet hade kommit att producerats som aktivt, istället för passivt, om domstolarna istället 

hade tittat på uttryck för offrets bristande sexuella aktivitet.
124

 Exempelvis kunde domsto-

len resonera på så vis att en människa som bemöter sexuella inviter med passivitet rimlitvis 

inte vill delta i något könsumgänge varför det kan vara adekvat att som initiativtagare un-

dersöka motpartens inställning närmare.  
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 Se kapitel 2. 
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 Prop. 2004/05 45, s. 21 ff. 
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Anderssons avhandling är avgränsad till sexualbrott riktade mot vuxna, jag menar dock att 

domstolarna i mångt och mycket resonerar på ett liknade sätt även vid bedömningen av 

sexualbrott mot barn. Barn ska i detta avseende förstås som tonåringar under 15 år. I vissa 

fall har målsäganden varit så ung som 11 eller 12 år
125

, men domstolen har i dessa fall van-

ligen påpekat att gärningen inte kan anses utgöra ett övergrepp mot ett mindre barn, varför 

man torde kunna förutsätta att den unge inträtt i puberteten. Att barnet, flickan i denna 

uppsats, kroppsligt börjat närma sig en vuxen kvinna synes får effekten att domstolen gör 

direkt avkall på det barnperspektiv som präglar lagstiftningen. Rättstillämpningen verkar 

istället ta sin utgångspunkt i ett vuxenperspektiv varvid barnets handlingar och beteende 

värderas utifrån de föreställningar, erfarenheter och referensramar en vuxen anses ha.  

Det kan argumenteras för att kvinnlig sexualitet i viss mån socialt konstruerats som passiv 

och manlig som aktiv vilket kan anses ingå i den heterosexuella normen.
126

 Rättstillämp-

ningens uttryck kan sägas korrespondera med samhällets syn på kön och sexualitet vid 

hanteringen av sexualbrott. Det leder till att ojämlika maktförhållanden förstärks och re-

produceras. 

 

Rättstillämpningen av de bestämmelser som tillkommit med utgångspunkt att beakta barns 

utsatthet och särskilda skyddsbehov synes i hög grad påverkas av de föreställningar om 

kön och sexualitet som är knutna till våldtäktsbestämmelsen (6:1 BrB) som gäller för 

vuxna. Att tillämpa dessa föreställningar på barn bidrar till att ytterligare befästa en stereo-

typ syn på kön och sexualitet och fördjupar än mer den syn som skuldbelägger unga flickor 

och kvinnor vid sexuella övergrepp.   

 

Det domstolarna gör genom att bedöma frivilligheten utifrån övriga omständigheter är att 

skapa givna situationer då unga flickors frivillighet att delta i sexuella aktiviteter kan pre-

sumeras. De omständigheter som vidare anses avgörande utgår mer eller mindre ifrån hur 

domstolarna anser att en vuxen kvinna skulle ha agerat, alternativt hur en normal man hade 

uppfattat situationen. Vuxna kvinnor verkar, enligt Anderssons avhandling, tvungna att 

tydligt visa för män när de inte vill ha sex, istället för att män ska behöva förvissa sig om 

kvinnors inställning till deras sexuella inviter. Denna praxisstudie visar på att även flickor 

tydligt måste deklarera sin uppfattning i förhållande till män och pojkars sexuella hand-
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lingar, särskilt om kontexten i övrigt är sådan att han, enligt domstolen har haft fog att upp-

fatta det som att flickan deltar frivilligt i könsumgänget.
127

 

 

Diesen och Diesen anför att det är problematiskt att samhället ställer samma krav på en 15 

åring (den åldern som markerar gränsen för självbestämmande) som på en vuxen att för-

svara sin egen sexuella integritet mot övergrepp. I än högre grad torde detta gälla yngre 

offer.
128

 Författarna menar att tonårstjejer ofta tvings till sex, till samlag och andra oöns-

kade sexuella handlingar utan att något våld används. De framhåller att det handlar om 

grupptryck, förväntningar, tjat, utpressning, förtäckta hot, berusning och andra former av 

ofrivillighet och menar att utifrån den våldtäktslagstiftning som bygger på vålds- och 

tvångsrekvisiten ”finns det inte en chans i världen för dessa tjejer att få rättvisa och upp-

rättelse.”
129

  Då det inte förekommit något våld och det inte går att bevisa något tvång får 

dessa tjejer, med dagens reglering, ”skylla sig själva som tog risken att bli ensamma med 

en man” framhäver författarna.
130

 De anser att med en samtyckesreglering finns det åt-

minstone en teoretisk möjlighet att lagföra den man som utnyttjat henne. De menar vidare 

att en sådan reglering skulle påverka den ideologiska, moraliska och psykologiska sidan av 

saken. Då skulle killen, om han inte fått ett säkert ja riskera att begå en våldtäkt. Han måste 

alltså se till att säkra hennes klara samtycke.
131

 Diesen och Diesen påstår att det idag inte 

läggs något ansvar på att killen ska försäkra sig om att tjejen vill gå hela vägen. Att hon 

ligger helt passiv kan av honom tillåtas tolkas som att hon med sitt kroppsspråk visade att 

hon ville även om hon inte uttryckte det i ord. De hävdar att en invändning som denna så 

gott som alltid accepteras av domstolarna utan att ifrågasättas.
132

  

 

Diesen och Diesen framhåller att oförmågan att se vad som utgör en våldtäkt är störst un-

der den period i livet då könsrollerna börjar manifesteras sexuellt. Det är visat i flera 

svenska studier att både tonårspojkar och tonårsflickor tenderar att förklara bort det be-

tvingande momentet i en våldtäktssituation. Författarna hänvisar till Stina Jeffners avhand-

ling ”Liksom våldtäkt, typ” (1997) där det är visat att tjejer ofta skyller på sig själva, på sin 

berusning och sina andra ”felaktiga” val och att både killar och tjejer anser att man inte bör 
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se våldtäkt som en våldtäkt om båda var berusade, om de haft sex med varandra tidigare 

eller om tjejen var kär i killen.
133

 Ungdomar ser dessutom ofta ett ”förhandlingsutrymme” 

mellan tvång och frivillighet. En tjej som inte vill ha sex med en kille måste säga ett tydligt 

nej och helst gå ifrån honom. Det duger inte att säga nej i sista stund eller säga nej till sam-

lag men ja till (grövre) hångel. Säger en tjej nej vid fel tidpunkt förstås situationen inte 

längre som en våldtäkt.  

 

I Lena Bergs avhandling ”Lagom är bäst” (1999) framkommer att tonårstjejer upplever att 

de har ett ansvar för att vara sexuellt tillgängliga för killar och att de ofta försöker gå en 

balansgång mellan att inte bli klassad som ”torris” eller ”hora”.
134

 Och Josefin Grände 

(2005) har beskrivit gråzonen mellan ömsesidighet och våldtäkt som ett problem som ofta 

uppkommer av det skälet att tjejer inte ser (eller vill se) artskillnaden mellan övergrepp och 

dåligt sex. Tjejers första upplevelse av sex är inte sällan förknippad med associationer som 

”press”, ”ont” och ”kränkningar”, vilket kan göra att våldtäkten bara är en gradskillnad 

framför en artskillnad.
135

 

 

Vidare påpekar författarna att när det blir fråga om anmälan och rättslig prövning har de 

vuxna bedömarna, i högre grad än när det gäller äldre parter, svårt att förstå de inblandades 

vanor, beteende och förhållningssätt. Även tonåringars attityder och jargong utgör ett hin-

der för förståelsen. Det blir att bedömda företeelser i en främmande värld, där man inte 

förstår det rådande normerna eller gränserna.
136

  

 

Det framförda illustrerar hur tonåringar faller mellan stolarna och utgör, enligt Diesen och 

Diesen varför en samtyckesbaserad reglering vore att föredra framför den nu gällande 

tvångs- och våldsbaserade regleringen i 6:1 BrB. Den genomförda praxisstudien i detta 

arbete har syftat till att utreda hur domstolarna hanterar straffvärdeomständigheten ”frivil-

lighet” (alt. ”fullständig frivillighet och ömsesidighet”) vid gränsdragningen mellan 6:4 

och 6:5 BrB. Särskilt som att ”frivilligheten” synes utgöra en förutsättning för att 6:5 BrB 

ska kunna tillämpas kan regeln mycket väl liknas vid en samtyckesreglering. Praxisge-

nomgången visar på att ovan anförda problem, med en tvångs- och våldsbaserad reglering, 
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existerar även om bedömningen flyttat fokus till ”frivilligheten” hos målsäganden. Uppen-

bart är att få krav ställs på mannen, och i många fall pojken, att kontrollera att målsäganden 

faktiskt samtycker. Istället utgår bedömningen vanligen från övriga omständigheter ur ett 

könsstereotypt perspektiv. Till exempel tillåts ofta offrets passivitet tolkas som ett tyst 

samtycke.
137

  Detta trots att offren för övergreppen i denna praxisgenomgång enligt lag har 

ansetts mer skyddsvärda och inte anses behöva försvara sin sexuella integritet mot över-

grepp i samma utsträckning som vuxna. Därför menar jag att den rättsliga praktiken tydligt 

inte lyckats bryta med de ”gamla” resonemangen som präglar våldtäktsbegreppet, utan 

systematiken (att låta frivillighet utgöra förutsättningen för den mildare rubriceringen) bi-

drar istället till att ytterligare befästa en stereotyp syn på kön och sexualitet.  

 

Huruvida våldtäktsbestämmelsen (6:1 BrB) bör vara samtyckesbaserad eller tvångs- och 

våldsbaserad ryms inte inom ramen för detta arbete.
138

 Däremot torde det krav på ”frivil-

lighet” som uppställts för att gärningen ska kunna bedömas enligt 6:5 BrB kunna illustrera 

hur en samtyckesbaserad reglering i praktiken skulle komma att tillämpas.  

4.2.1 Rubriceringen är inadekvat och straffet för strängt 

Våldtäkt är ett mycket laddat ord och har fram tills lagändringen 2005 inneburit att med 

våld eller genom hot om brottslig gärning tvinga en person till samlag eller annan jämför-

bar sexuell handling.
139

 Det är ett brott som tidigare alltid krävt uppsåt i förhållande till det 

våld och tvång som utövats emot offret. Att låta gärningar som saknar dessa element rubri-

ceras som våldtäkt har domstolarna ansett vara inadekvat, särskilt i situationer då över-

greppet inte riktat sig mot ett mindre barn. Vidare har framhållits att två års fängelse har 

ansetts utgöra ett för hårt straff i förhållande till den begångna gärningen. Gärningsmannen 

anses av olika anledningar inte vara klandervärd nog. Dessa fall präglas vanligen av att den 

tilltalade själv kan anses vara ett ”barn” (under 18 år), alternativt marginellt äldre än 18 år 

och framhåller på ett trovärdigt sätt att han var av uppfattningen att målsäganden deltog 

frivilligt i den sexuella samvaron.  

Gärningsmannens uppfattning kan sannolikt ofta förklaras med hjälp av de rådande före-

ställningarna om tjatsex, kvinnlig passivitet, förväntad uppvisad motvilja o.s.v. Detta är 

föreställningar som upprätthålls av vuxenvärlden, varför domstolarna möjligen kan finna 
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dessa ”ursäkter” godtagbara och förmildrande. I många av dessa situationer finner jag för 

egen del de utdömda straffen är proportionerliga och väl avvägda utifrån allmänna straff-

rättsliga principer, så som proportionalitetstanken, förtjänstteorin och klandevärdighet.
140

 

Däremot är jag kritisk till domstolarnas resonemang kring när en flicka anses delta frivil-

ligt i sexuella aktiviteter. Dessa resonemang synes dock vara direkt nödvändiga för att 

domstolen ska kunna döma ut ett ”rimligt” straff, då frivillighet från målsägandens sida 

kommit att utgöra en förutsättning för att tillämpa den mildare rubriceringen och den lägre 

straffskalan. Vidare kan påpekas att gärningsmannen sällan uppfattat målsäganden som ett 

barn, särskilt inte i de situationer då gärningsmannen är marginellt äldre än målsäganden, 

varför dennes uppfattning av situationen och klandervärdheten av gärningen till viss del 

bör bedömas utifrån ett mer vuxet perspektiv. 

4.2.2 Straffrättens normerande verkan  

Att straffvärdeomständigheten ”fullständig frivillighet och ömsesidighet”, i praxis kom-

primerad till ”frivillighet”, tillämpas likt en förutsättning för 6:5 BrB innebär att bestäm-

melsen utgör en form av samtyckesreglering. Detta trots att det i motiven framgår att be-

stämmelsen avser brott som är att anse som mindre allvarliga och att det vid bedömningen 

ska tas hänsyn till samtliga omständigheter vid brottet.
141

  

 

För- och nackdelar med en samtyckesbaserad våldtäktsbestämmelse är något som debatte-

rats intensivt de senaste åren, men en lagändring har inte kommit till stånd. Istället har re-

geringen valt att utvidga den nuvarande vålds- och tvångsbaserade våldtäktsbestämmel-

sen.
142

 Det främsta skälet, bland flera, mot en samtyckeskonstruktion anförs vara risken för 

en ytterligare fokusering på offret under rättsprocessen, det vill säga att fokus mer än i dag 

skulle hamna på offrets agerande i anslutning till och under gärningen.
143

  

 

De fördelar som anförts för en samtyckesreglering är att den kan förväntas ge en normativ 

verkan. Som kritik mot dagens konstruktion brukar ibland sägas att en kvinna är tillgänglig 

så länge hon inte gör fysiskt motstånd.
144

 Med en samtyckesreglering anses presumtionen 
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bli annorlunda och kvinnan, eller mannen, är inte tillgänglig förrän hon eller han uttryckt 

ett klart ”ja”.
145

 Det framhålls vidare att det är ett viktigt budskap från samhället att det inte 

är tillåtet att ha sex med en person som inte samtyckt till det.
146

  

 

2008 års sexualbrottsutredning ansåg att det fanns mycket att vinna på om lagstiftningen 

skulle kunna bidra till en debatt i samhället kring vad som är tillåtet respektive inte tillåtet i 

fråga om sex. Vidare framhöll den att en samtyckesreglering också skulle kunna vara ett 

stöd för den som utsätts för starka påtryckningar eller övertalningsförsök att acceptera 

olika sexuella handlingar som hon eller han inte vill medverka i. En lagändring av detta 

slag måste dock, för att uppnå denna normativa verkan, kombineras med upplysning och 

utbildning.
147

 

 

2008 års sexualbrottsutredning ansåg att ovan anförda skäl talar för en samtyckesbaserad 

reglering. Däremot framhölls att en avgörande nackdel är att det finns en beaktansvärd risk 

för att frågor om offrets agerande på ett annat sätt än i dag kommer att komma i förgrunden 

i processen. Vidare framhölls att samtycke är ett normativt begrepp. Begreppet ger i sig 

ingen ledning i frågan vad det innebär utan det är tomt till sitt innehåll och måste definieras 

och är ytterst beroende av filosofiska och etiska värderingar.
148

 Avslutningsvis uttalades att 

man inte heller behöver fundera så länge för att inse att begrepp som fri vilja eller frivillig-

het kan vara särskilt komplicerade när det gäller ställningstagande till propåer om sex.
149

  

 

Efter en samlad bedömning av för- och nackdelar kom utredningen, i likhet med regering-

en, fram till att den nuvarande våld- och tvångsbaserade konstruktionen är att föredra.
150

 

En avgörande faktor var den framförda risken om att processen än mer kommer att kretsa 

runt offrets agerande vid och i anslutning till gärningstillfället. För egen del anser jag att de 

icke önskvärda avvägningarna och bedömningarna som utredningen och regeringen velat 

undvika med att behålla den nuvarande konstruktionen kommer till uttryck vid gränsdrag-
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ningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn. Till exempel stort fokus 

på offrets beteende i samband med gärningstillfället. 

 

Då målsägandens frivillighet kommit i centrum för bedömningen skapas sexualmorali-

serande normer om att unga flickors frivillighet mer eller mindre kan presumeras i givna 

situationer. Detta måste anses som problematiskt, men har inte kommit att diskuteras, var-

ken i 2008 års sexualbrottsutredning eller i propositionen till den senaste lagändringen som 

trädde i kraft 1 juli 2013.
151

 Vidare anser jag att de påstådda fördelarna med en samtyckes-

baserad reglering som framförts i debatten inte har kommit till uttryck vid gränsdragningen 

mellan 6:4 och 6:5 BrB. Domstolen verkar bland annat i stor utsträckning godta samtycken 

som lämnats efter påtryckningar.
152

 Vidare framstår det faktum att målsäganden reagerat 

med passivitet eller inte gjort motstånd eller på annat sätt visat sin motvilja i flera fall givit 

gärningsmannen fog för sin uppfattning. I dessa situationer får vi inte heller glömma att 

målsäganden i laglig meningen är ett barn.  

4.3 Avslutande diskussion 

Utifrån de frågor jag inledningsvis ställde mig kan konstateras att straffvärdeomständighet-

en ”fullständig frivillighet och ömsesidighet” vid rättstillämpningen har kommit att inne-

bära att målsäganden deltog ”frivilligt” eller omständigheterna vid gärningen var sådana att 

det inte kan anses osannolikt att gärningsmannen uppfattat det som att målsäganden deltog 

frivilligt. Praxisgenomgången visar att frivillighet närmast konstrueras som avsaknad av 

uppvisad motvilja från målsägandens sida, om övriga omständigheter
153

 anses tala för fri-

villigt deltagande. Utifrån denna utformning synes ”frivilligheten” utgöra en förutsättning 

för att den mildare rubriceringen ska kunna tillämpas. Domstolarna verkar ofta komma 

fram till att gärningen inte är tillräckligt allvarlig för att hänföras till rubriceringen våldtäkt 

mot barn samt att straffvärdet inte motsvarar två års fängelse varför de måste ”ta vägen”
154

 

genom ”frivillighet” för att nå det adekvata straffvärdet.  

Avslutningsvis kan konstateras att tillämpningen av den nuvarande regleringen kan tendera 

att förstärka och reproducera den rådande synen på kön och sexualitet som bygger på 
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 Se avsnitt 4.3.3.3.  
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 T.ex. Parterna har en relation, målsäganden är kär i den tilltalade, målsäganden har inte sökt lämna plat-
sen, målsäganden har inte direkt efter övergreppet deklarerat för omvälden vad som hänt, parterna har 
haft sex tidigare.  
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 Se bildillustrationen under avsnitt 4.4. 
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ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor. Att domstolsprocessen av rättssäker-

hetsskäl ska ta sin utgångspunkt i oskyldighetspresumtionen och tillämpar täckningsprinci-

pen, varför bedömningen många gånger kommer att behöva utgå ifrån gärningsmannens 

uppfattning är fullt rimlig. Däremot måste detta vägas mot barn och ungas skyddsvärdhet 

och att bedömningen inte i allt för stor utsträckning får präglas av ett kompetensorienterat 

synsätt framför ett behovsorienterat. Om lagstiftaren på demokratiska grunder bestämt att 

barn under 15 år ska vara fredade mot sexuella övergrepp kan det åtminstone argumenteras 

för att den person som ”medvetet”
155

 brutit mot denna bestämmelse till viss del förlorat 

delar av det skydd som rättsäkerheten garanterar. Därför torde en utökad skyldighet att 

förvissa sig som den underåriga målsägandens vilja kunna krävas av gärningsmannen. 

Domstolarna bör inte utan vidare godta att målsägandens passivitet och avsaknad av mot-

stånd gav gärningsmannen fog för sin uppfattning. Det bör istället ställas tydliga krav på 

att den tilltalade förvissar sig om att målsäganden vill gå hela vägen.
156

   

Straffrätten är till sin utformning normbildande, däremot är kriminalisering sällan lösning-

en på olika sociala problem varför lagstiftning allmänt bör kombineras med upplysning och 

utbildning. I dagsläget reproducerar rätten osunda föreställningar kring kön och sexualitet 

som florerar i samhället och befäster dessa föreställningar genom lagkraftvunna domar. 

Syftet med lagstiftningen var att stärka barn och ungas skydd mot sexuella övergrepp. 

Rättstillämpningen tenderar istället, genom sitt sätt att resonera kring frivillighet, att för-

minska unga flickors sexuella handlingsutrymme. Att dömas för sexuellt utnyttjande av 

barn manifesterar att man haft frivilliga sexuella kontakter med en person som ännu inte 

uppnått åldern för sexuellt självbestämmande. Att personen ännu inte fyllt 15 år är det som 

bidrar till att gärningen är straffbar. Om personen hade varit 15 år eller äldre hade den sex-

uella kontakten varit fullt legitim då den var helt frivillig. Utifrån domstolens resonemang 

utgörs frivillighet krasst av att en person reagerar med passivitet på den sexuella inviten. 

Om personen inledningsvis säger nej är det helt ok att tjata på vederbörande till dess att 

denne ger med sig. Om personen inte visat någon motvilja, fysiskt eller verbalt, samtycker 

personen. Enligt min uppfattning utgör ovan inte önskvärda föreställningar kring hur flick-
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 Med det förbehåll som uppställs i 6:13 BrB. 
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 Den tilltalades ålder kommer i detta avseende vara avgörande. Desto äldre den tilltalade är ju högre krav 
bör kunna ställas. 
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or eller kvinnor deklarerar sin inställning till sexuell samvaro och jag tror att dessa förställ-

ningar till stor del bär skulden för att vissa typer av övergrepp över huvud taget sker.
157

 

4.4 Slutsats  

Jag anser att lagstiftaren gett domstolarna medlen att påbörja ett attitydförändrande arbete, 

något som inte syns i rättstillämpningen. Anledningen till varför så inte har skett kan vara 

regleringens systematiska uppbyggnad som implicit tvingar rätten att tolka gärningar som 

frivillig sexuell samvaro för att undvika en mycket sträng straffskala och en stigmatiserad 

rubricering. Alternativt sympatiserar domstolarna med de ovan diskuterade föreställning-

arna om kön och sexualitet. Oavsett anser jag det vara fel att låta passivitet, avsaknad av 

påvisad motvilja och samtycken lämnade efter påtryckningar, statuera frivillighet. Sexuellt 

umgänge på dessa premisser bygger inte på ”fullständig frivillighet och ömsesidighet” 

mellan två parter varför kriteriet kan sägas ha urlakats. Lagstiftaren bör därför se över re-

gleringen i sin helhet i ett försök att råda bot på de problem som i dagsläget präglar rätts-

området. 
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 Särskilt i sådana situationer då den tilltalade saknat avsikt att begå handlingen mot målsägandens vilja.   
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