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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fokus för denna uppsats är samtycke till våld som utövas i sexuella sammanhang. I 

straffrätten har en gräns dragits mellan sexualbrotten och övriga brott mot person. Det 

som skiljer sexualbrotten från övriga brott är att det i brottsrekvisiten finns element som 

rättsordningen betraktar som sexuella. Sexualbrottslagstiftningen är vidare konstruerad 

så att det är inte är det sexuella som skiljer ett brott från en tillåten handling, utan de 

omständigheter som föranlett de sexuella handlingarna.
1
 Den sexualitet som inryms i 

sexualbrotten är dock en erotisk sexualitet där könsorganet är i centrum.
2
 Sexualitets-

uttryck innefattande våldsutövning faller utanför denna sexualitetssyn, och aktualiseras i 

sexualbrottslagstiftningen först om våldsutövningen utgjort ett medel för betvingande av 

någon till en sexuell handling, BrB 6:1-2. BDSM är därmed en företeelse som befinner 

sig i gränslandet mellan det brottsliga och det rättsenliga.  

Våldshandlingar i sexuella sammanhang inbegrips i begreppet BDSM då det rör sig 

om frivilligt deltagande för samtliga inblandade. När BDSM diskuteras går det inte att 

bortse från att den etablerade uppfattningen, både i samhället i stort och såsom den 

kommer till uttryck i lagstiftningen, är att våldsutövning kan utgöra kränkningar av 

enskilda individers integritet, samt att våldsutövning i samband med sexuellt umgänge 

kan fungera som ett medel för den våldsutövande att tilltvinga sig det sexuella 

umgänget. Samtidigt kan tyckas att samhället går mot en alltmer öppen syn på sexualitet 

och ökad acceptans för sexuella praktiker som avviker från normen.
3
 

Straffrättens konstruktion och hantering av våldsutövning innebär att det, till skillnad 

från sexualbrotten, inte är orsaken till våldsutövningen som avgör huruvida handlingen 

uppfyller rekvisiten i ett straffstadgande. Frågan huruvida våldsutövningen varit ett 

ömsesidigt och rättsenligt agerande ställs först sedan det konstaterats att den utgjort ett 

straffbelagt handlande. Detta kan tyckas vara otillfredsställande med hänsyn till att det, i 

en inte obetydlig utsträckning, förekommer sexualitetsuttryck som innefattar våldsut-

                                                 

1
 Anderson, 2004, s. 18 och 94. 

2
 Wegerstad, 2011, s. 278.  

3
 Exempelvis är sadomasochism, som kan inbegripas i BDSM-utövning, sedan 2009 inte längre 

klassificerat som en psykisk sjukdom enligt den svenska versionen av ICD-10 (Socialstyrelsen, 2011, s. 

32). 
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övning.
4
 För att sådana sexualitetsuttryck ska anses vara rättsenliga måste det föreligga 

ett ansvarsfriande samtycke enligt den allmänna och rättfärdigande undantagsregeln i 

BrB 24:7.  

Det är inte helt klart hur samtyckesbestämmelsen ska tillämpas, den är allmänt hållen 

och avsedd att kunna täcka flera olika situationer. Den närmare bedömningen av ett 

samtyckes ansvarfriande verkan har överlämnats åt domstolarna att avgöra.
5
 Detta kan 

innebära att det i många fall är svårt för den enskilde att kunna förutse hur en domstol 

kommer att tillämpa regeln och det kan även medföra bristande likformighet i rätts-

tillämpningen. Otydligheten kring bestämmelsen i BrB 24:7 kan tyckas innebära en 

rättssäkerhetsbrist.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska rätts-

ordningen hanterar frågor om straffrättsligt ansvar och samtycke i förhållande till vålds-

utövning som, åtminstone till synes, faller inom ramen för BDSM. En utgångspunkt är 

att det i sammanhanget inte går att bortse från sexualbrottslagstiftningen. Uppsatsen 

avser att lyfta fram särskilt framträdande problematik vid bedömningen av frågor som 

relaterar till gränslandet mellan det straffria och straffbara. Ytterst berör problematiken 

vad som kan anses utgöra rättsligt godtagbart beteende vid våldsutövning i sexuella 

sammanhang.  

Uppsatsens frågeställning är: 

-  Under vilka förutsättningar kan våld som utövas i ett sexuellt sammanhang vara 

straffritt på grund av ett samtycke eller ett putativt samtycke?  

1.3  Definitioner och förtydliganden 

I det följande ges först en kortfattad beskrivning av begreppet BDSM för att läsaren ska 

få en förståelse för den företeelse som utgör en utgångspunkt för uppsatsen. Därefter 

redogörs och förtydligas hur vissa andra begrepp används i uppsatsen. 

                                                 

4
 Sex i Sverige, den största svenska sexualvaneundersökningen, visar på en förekomst på 2 procent för 

sexuella praktiker som involverar smärta, och 5 procent gällande lekar innebärande dominans och 

underkastelse (Lewin m.fl., 1998). I en australiensisk vetenskaplig studie rapporterade 1,8 procent av 19 

307 tillfrågade att de hade ägnat sig åt BDSM under det senaste året (Richters m.fl., 2008). Se även 

exempelvis Lagercrantz, Expressens nätupplaga, 2013. 
5
 Prop. 1993/94:130, s. 40 f. och 44. 
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1.3.1 BDSM  

Följande framställning baseras på den information om BDSM som RFSU tillhanda-

håller. RFSU beskriver BDSM som ett samlingsbegrepp för bondage/disciplin, 

dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism. Begreppet avser sexualitets-

uttryck där samtyckande vuxna finner ett gemensamt välbefinnande genom olika former 

av maktutbyten. RFSU framhåller att de som är intresserade av BDSM kan tycka om 

vissa delar av BDSM eller alla, samt att BDSM för en del kan innebära en krydda i 

sexlivet emellanåt, medan det för andra utgör en del av deras grundläggande identitet.
6 

 

Begreppet bondage innebär att begränsa någons rörelsefrihet, vari innefattas även att 

kontrollera någons sinnesuttryck. Detta kan ske exempelvis med hjälp av rep, handbojor 

eller ögonbindlar.
7
 Disciplin förklaras som styrning, kontroll, utdelande av belöning och 

bestraffning för olika beteenden.
8
 Dominans och underkastelse utövas ofta samtidigt, 

där en part intar en dominant roll och en annan part intar en undergiven roll. Dominans 

innebär att den dominanta personen dominerar någon eller några genom att vara i den 

styrande eller bestämmande rollen.
9
 Att vara undergiven innebär i sin tur önskan att 

underordna sig någon annans vilja eller kontroll.
10 

Begreppet sadomasochism är enligt 

RFSU ett annat ord för att tända på och njuta av att ge eller ta emot smärta i sexuella 

sammanhang. Sadism är att ge och masochism att ta emot. Sadomasochism är för en del 

förknippat med deras dominanta eller undergivna sida, medan andra inte är intresserade 

av dominans.
11

 

RFSU understryker vikten av att deltagarna vid BDSM-utövning är säkerhets-

medvetna. För att uppnå säkerhet och ömsesidighet är det viktigt att deltagarna pratar 

med varandra om vad man vill och inte vill. Vid BDSM-utövning är det vanligt att 

säkerhetsord används, som vem som helst när som helst kan säga för att avbryta de 

pågående aktiviteterna. Det väsentliga är att parterna kommer överens om betydelserna i 

förväg samt respekterar användandet av dessa och inte tar säkerheten för given.
12

 

                                                 

6
 RFSU Stockholm, 2008, s. 2.  

7
 RFSU Stockholm, 2008, s. 6.  

8
 RFSU Stockholm, 2008, s. 9. 

9
 RFSU Stockholm, 2008, s. 10. 

10
 RFSU Stockholm, 2008, s. 12. 

11
 RFSU Stockholm, 2008, s. 14. 

12
 RFSU Stockholm, 2008, s. 18. 
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1.3.2 Övriga förtydliganden och definitioner 

Uppsatsen avser endast att behandla den del av BDSM-utövning som kan utgöra 

straffrättsligt relevant våld. Av ovanstående redogörelse framgår dock inte vilka 

specifika handlingar som innefattas i BDSM och som generellt kan sägas utgöra straff-

rättsligt relevant våld. Med begreppen våld och våldsutövning avses i uppsatsen sådana 

handlingar som kan utgöra misshandel, enligt BrB 3:5-6. Brottet misshandel kommer att 

redogöras för senare i uppsatsen.  

Med sexuella sammanhang avses i uppsatsen sådana situationer där minst en av 

deltagarna ger uttryck för sin sexualitet. Både situationer där det sexuella uttrycket 

utgörs av sexuella handlingar i sexualbrottslagstiftningens mening och situationer där 

det är våldsutövningen i sig som utgör det sexuella uttrycket innefattas. Vidare används 

i uppsatsen uttrycket den utsatte. Begreppet betecknar en person som, vid ett visst 

tillfälle, är föremål för våldsutövning. Samtliga nämnda begrepp ska förstås som värde-

neutrala. De kan i sig varken relateras till att något brott har begåtts eller att någon 

utsatts för en kränkning.  

Det kan påpekas att det inte straffrättsligt går att definiera vad som utgör BDSM- 

utövning. Utgångspunkten i uppsatsen är att våldsutövning i sexuella sammanhang 

inbegrips i fenomenet BDSM, under förutsättning att det rör sig om frivilligt deltagande 

från samtliga inblandade. Frågan om frivilligt deltagande utgör förvisso i sig ett 

straffrättsligt spörsmål. Uppsatsens syfte är dock bredare. Det är våldsutövningen 

utifrån den våldsutövandes perspektiv och uppfattning som behandlas och som utgör 

grunden för domstolarnas bedömning av straffansvar. Det är mot bakgrund av dessa 

förhållanden som det får förstås att uppsatsen behandlar straffrättsligt ansvar för våld i 

sexuella sammanhang och att uttrycket "våldsutövning som, åtminstone till synes, faller 

inom ramen för BDSM" används i uppsatsens syfte.  

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen har ett antal avgränsningar varit nödvändiga. En avgränsning följer redan av 

den definition begreppen våld och våldsutövning har i uppsatsen. Frågan om ansvars-

frihet vid samtycke till våldshandlingar begränsas således till att avse endast 

misshandelsbrotten, enligt BrB 3:5-6. Detta ska dock inte förstås som att övriga brott i 

brottsbalken saknar betydelse. Uppsatsens syfte förutsätter att sexualbrottslagstiftningen 

behandlas. I det avseendet begränsas dock framställningen till att främst behandla 

brottet våldtäkt, enligt BrB 6:1. Brotten sexuellt tvång i 6:2, sexuellt utnyttjande av 
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person i beroendeställning i 6:3 och våldtäkt mot barn i 6:4, enligt bestämmelsens första 

stycke, tas upp i den mån de kompletterar våldtäktsbestämmelsen i fråga om samtyckes 

ansvarsfriande verkan. Övriga sexualbrott kommer inte att beröras. Problematik kring 

vilka handlingar som överhuvudtaget är sådana att de aktualiserar ansvar för sexualbrott 

faller däremot utanför ramen för denna uppsats.  

Uppsatsen kommer endast att behandla svensk rätt och frågor om påföljdsbestämning 

kommer inte kommer att tas upp.
13

 Detta följer för övrigt redan av uppsatsens syfte. 

För att den som utövar våld i sexuella sammanhang ska kunna åläggas straffrättsligt 

ansvar fordras att de omständigheter som åberopas till grund för detta är bevisade. 

Bevisfrågor kommer inte att behandlas, utöver en diskussion om vilka omständigheter 

som kan anses visa på att en våldsutövande har, eller inte har, uppsåt i förhållande till 

att ett ansvarsfriande samtycke inte förelegat. 

Av utrymmesskäl kommer frågor som är hänförliga till en gärningsmans förmåga att 

rätta sig efter lagen inte att tas upp.
14

 Således faller diskussioner om i vilken mån 

exempelvis berusning eller psykisk sjukdom skulle kunna medföra straffrihet bort. Det 

kan också nämnas att sådana frågor inte heller aktualiserats i någon av de rättsfall som 

berör våldsutövning i sexuella sammanhang och som tas upp i uppsatsen. 

Det har diskuterats om våldsutövning inom ramen för BDSM skulle kunna vara 

straffritt till följd av social adekvans.
15 

Frågan kommer inte att behandlas i uppsatsen.  

1.5 Metod och material 

Uppsatsen bygger i huvudsak på en sedvanlig juridisk metod, där lagstiftning, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin behandlas för att försöka fastställa gällande rätt. 

Kriminalisering som företeelse tas kortfattat upp för att ge en förståelse för gällande rätt 

och underlag för diskussionen i uppsatsens analysdel. 

Därutöver bygger uppsatsen även på en empirisk undersökning av domar från under-

rätterna. Sammantaget har tio rättsfall använts, varav sju är från hovrätt och tre från 

tingsrätt.
16 

De domar som ansetts relevanta i urvalet har tagits med i uppsatsen. 

                                                 

13
 I de fall ett samtycke enligt BrB 24:7 inte verkar ansvarsfriande kan det dock medföra att straffvärdet 

för gärningen minskar (Prop. 1993/94:130, s.39). 
14

 Sådana frågor relaterar till konformitetsprincipen (Se Asp m.fl., 2010, s. 298. f., och angående 

berusning jämför med BrB 1:2 st. 2) 
15

 Se exempelvis O, Stockholm Pride, 2011-08-03 eller Solbeckar, RFSU-bloggen, 2011-08-03, 

Wegerstad, 2012, s. 259 ff. Jämför Andersson, examensarbete, 2012. 
16

 Utöver de för uppsatsen utvalda målen finns det flera andra mål som också innefattar omständigheter 

med anknytning till BDSM men vilka inte är av betydelse för besvarandet av uppsatsens frågeställning. 
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Domarna utgör nödvändigtvis inget representativt underlag och det är inte heller 

uppsatsen strävan. Avsikten är att hitta generella tendenser i domstolarnas resonemang 

samt att ge en bild av hur domstolarna bedömer betydelsefulla omständigheter i 

specifika fall. Det finns inga direkt relevanta domar från HD inom området för 

uppsatsens ämne. Domar från tingsrätterna och hovrätterna är förvisso inte 

prejudicerande och utgör inte rättskällor i ordets strikta bemärkelse, men enligt Agell 

och Malmström synes de ha fått en alltmer utökad betydelse som rättskällor och det har 

blivit vanligare att domstolarna hänvisar till underrättsdomar.
17 

 

Gemensamt för rättsfallen är att gärningspåståendena, i större eller mindre 

utsträckning, innefattar handlingar som kan betecknas som misshandel, samt att 

domskälen innefattar resonemang kring samtyckesfrågor som direkt eller indirekt 

relaterar till fenomenet BDSM. BDSM nämns inte uttryckligen i alla rättsfallen. Det 

förekommer dock andra uttryck såsom "hårdhänt sex",
18

 "våldsamt sex",
19

 "sex med 

inslag av våld",
20

 "dominanssex",
21

 "sexuella aktiviteter där inslag av våld ingått"
22

 och 

"våld[…]som ett led i den sexuella samvaron".
23

 I ett av rättsfallen uttrycks anknyt-

ningen till BDSM endast genom formuleringen " Det syfte med gärningarna som har 

framkommit har inte varit att skada någon utan i stället tillfredsställelse såväl för sig 

själv som för målsäganden".
24

 

Frågor om uppsåt är av relevans för besvarandet av uppsatsens frågeställning. Frågan 

om uppsåt är i svensk rätt förvisso inte en normativ fråga där rätten bedömer huruvida 

gärningsmannen borde ha haft uppsåt, utan en fråga om vad denne faktiskt har förstått.
25 

De bedömningar som domstolarna gör i frågorna visar likväl på värderingar och normer 

för godtagbart beteende vid våldsutövning i sexuella sammanhang och är följaktligen av 

avgörande betydelse för besvarandet av uppsatsen frågeställning. 

                                                                                                                                               

Se exempelvis Svea hovrätts dom 2009-11-12, mål nr B 2168-09, Göta hovrätts dom 2011-03-04, mål nr 

B 82-11, Hovrätten för västra Sveriges dom 2011-11-29, mål nr B 3687-11 och Göta hovrätts dom 2012-

11-19, mål nr B 2717-12. Se även åtalspunkt 2-3 i Svea hovrätts dom 2012-10-05, mål nr B 10385-11. 
17

 Agell & Malmström, Civilrätt, 2010, s. 32. 
18

 Svea hovrätts dom 2012-10-05, mål nr B 10385-11. 
19

 Svea hovrätts dom 2013-04-05, mål nr B 6350-12. 
20

 Hovrätten för nedre norrlands dom 2011-09-30, mål nr B 835-11. 
21

 Svea hovrätts dom 2010-10-19, mål nr B 4280-10. 
22

 Hovrätten för västra Sveriges dom 2009-06-30, mål nr B 2431-09. 
23

 Svea hovrätts dom 2001-10-16, mål nr B 3806-07.  
24

 Skellefteå tingsrätts dom 2013-04-03, mål nr B 616-09. 
25

 Asp, 2010, s. 185. 
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1.6 Disposition 

I uppsatsen kommer härnäst, i kapitel två till fem, att redogöras för de rättsliga regler 

som ligger till grund för besvarandet av uppsatsen frågeställning. I anslutning därtill 

kommer motiven bakom kriminalisering och ansvarsfrihet kortfattat att behandlas. I det 

andra kapitlet presenteras brottsbegreppet och allmänna förutsättningar för straffansvar. 

I det därefter följande kapitlet tas brottet misshandel upp och följs av en redogörelse, i 

kapitel fyra, för den straffrättsliga konstruktionen av ansvarsfrihet vid samtycke enligt 

BrB 24:7. Kapitel fem tar i sin tur upp våldtäktsbrottet och samtyckets betydelse i 

sexualbrottslagstiftningen.  

Det sjätte kapitlet behandlar den rättspraxis som utgör underlag för den empiriska 

undersökningen. I anslutning till referaten av respektive rättsfall kommer egna 

kommentarer att ges. Dels kommer domstolarnas argument att tolkas utifrån uppsatsens 

redovisning av gällande rätt, dels kommer särskilt betydelsefulla frågor som aktu-

aliserats i rättsfallen att lyftas fram. Uppsatsens sjunde kapitel utgör arbetets analysdel. 

Uppsatsens frågeställningar kommer i möjligaste mån att besvaras och i förekommande 

fall problematiseras. Avslutningsvis ges sammanfattande kommentarer i det åttonde 

kapitlet. 
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2  Rättsliga grunder 

I detta kapitel redogörs för de grundläggande förutsättningarna för att ålägga någon 

straffrättsligt ansvar. Inledningsvis tas kriminalisering som företeelse kortfattat upp.  

2.1 Kriminalisering och skyddsintressen 

Ett grundläggande villkor för att någon ska kunna åläggas straffrättsligt ansvar är att 

personen ifråga har begått en kriminaliserad gärning, dvs. en gärning som finns 

beskriven i en författning och för vilken det är föreskrivet straff, se BrB 1:1.  

Kriminalisering är politiska beslut som syftar till att påverka individers handlande i 

önskvärd riktning.
26

 För att en kriminalisering ska anses vara rationell krävs att det finns 

värden eller intressen som är skyddsvärda. Rättighetskatalogen i RF 2 kap. ger en god 

anvisning för vad som kan anses vara värt att skydda straffrättsligt.
27 

De värden och 

intressen som olika straffstadganden avser att skydda kallas för skyddsintressen. 

Avsikten med kriminaliseringen är inte att direkt skydda det intresse som i varje enskilt 

fall kränkts, utan snarare alla framtida möjliga fall. Skyddsintressena är abstrakta 

enheter och måste skiljas från de konkreta angreppsobjekt som en enskild gärning riktar 

sig mot.
28 

Innehavare av ett skyddsintresse kan vara enskilda individer, grupper av 

individer och samhället i stort.
29

 

För att kriminalisering ska anses vara rationell krävs vidare att endast de mest 

förkastliga gärningarna förbjuds. Som huvudregel bör kriminalisering främst användas 

för att förhindra skada. Med skada avses en negativ påverkan på ett skyddsintresse.
30 

 

2.2 Brottsbegreppet 

För att någon ska åläggas straffrättsligt ansvar måste, utöver att det är fråga om en 

straffbelagd gärning enligt BrB 1:1, också ett antal andra förutsättningar vara uppfyllda. 

I det följande kommer det brottsbegrepp som Asp, Ulväng och Jareborg förespråkar att 

användas för att förklara dessa förutsättningar.
31

 Detta brottsbegrepp är indelat i rekvisit 

                                                 

26
 Asp m.fl., 2010, s. 45 och 49. 

27
 Asp m.fl., 2010, s. 55. 

28
 Asp m.fl., 2010, s. 55 f., Lernestedt, 2003, s. 128 ff. och 166. 

29
 Lernestedt, 2003, s. 159 ff. 

30
 Asp m.fl., 2010, s. 57 f., Lernestedt, 2003, s. 181 och 189. 

31
 Asp m.fl., 2010, s. 33 f. 
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för att en gärning ska anses vara otillåten och i rekvisit för personligt ansvar för 

gärningsmannen. 

2.2.1 Rekvisiten för en otillåten gärning 

Rekvisiten för en otillåten gärning är uppfyllda om en förövad gärning är brotts-

beskrivningsenlig och inte kan rättfärdigas av någon undantagsregel.  

Brottsbeskrivningsenlighet 

För att en brottsbeskrivningsenlig gärning ska anses föreligga krävs att en handling, 

eller i vissa fall en underlåtenhet att handla, motsvarar rekvisiten i en straffbestämmelse. 

I särskilda fall är det dock tillräckligt att rekvisiten för en osjälvständig brottsform i BrB 

23 kap. är uppfyllda.
32 

För att en gärning ska anses vara brottsbeskrivningsenlig krävs 

därutöver att kravet på gärningsculpa är uppfyllt. Gärningsmannen måste ha haft 

kontroll över sin handling fram till brottets fullbordan och därvid tagit risker som inte 

kan tolereras. Gärningen måste vidare ha förorsakat en relevant följd som inneburit 

riskens förverkligande.
33

 

Rättfärdigande undantagsregler 

En brottsbeskrivningsenlig gärning kan vara tillåten om den omfattas av en rätt-

färdigande undantagsregel. Rättfärdigande undantagsregler finns både inom straffrättens 

område och utanför. De mest betydelsefulla regleringarna finns samlade i BrB 24 kap.
34

 

Bland annat den allmänna bestämmelsen om samtyckets ansvarsfriande verkan finns i 

detta kapitel, närmare bestämt dess sjunde paragraf. Samtyckesbestämmelsen kommer 

att behandlas mer utförligt senare i uppsatsen.  

En gärning kan också rättfärdigas och vara tillåten om den enligt en oskriven undan-

tagsregel anses vara socialt adekvat.
35

 Asp m.fl. förklarar att social adekvans får funk-

tion som en "säkerhetsventil" eller "slasktratt" i de fall BrB 24:7 inte kan tillämpas, men 

det ändå är orimligt eller oavsiktligt med straffansvar.
36

 Social adekvans har särskild 

betydelse ifråga om sport och dylikt samt på området sjuk- och hälsovård.
37 

 

                                                 

32
 Asp m.fl., 2010, s. 35 ff. 

33
 Asp m.fl., 2010, s. 37 och 146 ff.  

34
 Asp m.fl., 2010, s. 39, SOU 1988:7, s. 39. 

35
 Asp m.fl., 2010, s. 39. 

36
 Asp m.fl., 2010, s. 280 f. 

37 
Asp m.fl., 2010, s. 287 och 289, Prop. 1993/94:130, s. 44,  

SOU 1988:7, s. 137 f.  
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2.2.2 Rekvisiten för personligt ansvar 

Rekvisiten för personligt ansvar är uppfyllda om gärningsmannen uppfyller det 

allmänna skuldkravet och om han eller hon inte kan ursäktas.  

Det allmänna skuldkravet 

Det allmänna skuldkravet innebär, i enlighet med BrB 1:2 st. 1, att gärningen ska ha 

begåtts uppsåtligen, eller, om det är tillräckligt enligt det tillämpliga straffstadgandet, 

med oaktsamhet. Enligt den så kallade täckningsprincipen fordras att det råder en 

huvudsaklig överensstämmelse mellan gärningsmannens uppsåt, eller oaktsamhet, och 

den otillåtna gärningen. Uppsåtet eller oaktsamheten måste "täcka" att gärningen är 

brottsbeskrivningsenlig och frånvaron av rättfärdigande omständigheter. Om gärnings-

mannen misstar sig och felaktigt tror att det föreligger en rättfärdigande omständighet så 

kan gärningsmannen inte åläggas ansvar för gärningen. Sådana fall kallas för putativsi-

tuationer. En förutsättning är dock att gärningen skulle ha varit rättsenlig om 

verkligheten hade varit sådan som gärningsmannen uppfattat den.
38

 Det är med andra 

ord en gärningsmans uppfattning eller föreställning om ett händelseförlopp som ska 

ligga till grund för vad han eller hon kan straffas för.
39

  

En gärning begås uppsåtligen om gärningsmannens förstår vad hon eller han gör.
40

 

Villfarelse om olika omständigheter kan innebära att gärningsmannens uppsåt inte 

täcker rekvisit i brottsbeskrivningen. Uppsåtsrekvisitet delas, sedan HD:s avgörande i 

NJA 2004 s. 176, idag in i följande tre typer: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltig-

hetsuppsåt. Vart och ett är tillräckligt för att det allmänna skuldkravet ska vara 

uppfyllt.
41

 Avsiktsuppsåt föreligger om gärningsmannen med gärningen har som syfte 

att uppnå dess följd eller ser följden som ett genomgångsled till ett annat syfte.
42

 Insikts-

uppsåt innebär att gärningsmannen betraktar omständigheter eller följder som praktiskt 

taget oundvikliga.
43 

Likgiltighetsuppsåt, som enligt NJA 2004 s. 176 är uppsåtets nedre 

gräns, föreligger i sin tur om gärningsmannen har insett risken för en följd eller 

förekomsten av en omständighet och har en likgiltig inställning inför riskens inträdande 

                                                 

38
 Asp m.fl., 2010, s. 374. 

39
 Asp m.fl., 2010, s. 40. 

40
 Asp m.fl., 2010, s. 310. 

41
 Asp m.fl., 2010, s. 324. 

42
 Asp m.fl., 2010, s. 323 f. 

43
 Asp m.fl., 2010, s. 321. 
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eller omständighetens förekomst. Följden eller omständigheten utgör med andra ord 

inget skäl för gärningsmannen att avstå från gärningen.
44

  

I de fall gärningsmannen endast insett risken av en följd eller förekomsten av en 

omständighet men däremot inte är likgiltig inför följdens inträde eller omständighetens 

förekomst har gärningsmannen inte handlat uppsåtligt, utan med medveten oaktsamhet. 

Medveten oaktsamhet är en av två varianter som finns av skuldformen oaktsamhet. Den 

andra typen kallas omedveten oaktsam och innebär att gärningsmannen avvikit från ett 

aktsamt beteende och att det kunnat begäras av gärningsmannen att han eller hon iakttog 

erforderlig aktsamhet.
45

  

Ursäktande omständigheter 

Under särskilda omständigheter kan en gärningsman vara ursäktad och undgå ansvar för 

en otillåten gärning som begåtts uppsåtligen eller med oaktsamhet. Sådana ursäktande 

omständigheter kan vara excess enligt BrB 24:6 eller straffrättsvillfarelse enligt BrB 

24:9.
46

 

  

                                                 

44
 Asp m.fl., 2010, s. 321 f. 

45
 Asp m.fl., 2010, s. 334 f. 

46
 Asp m.fl., 2010, s. 41. 
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3 Misshandel 

Misshandelsbrotten är reglerade i BrB 3:5-6. Kriminaliseringen av gärningstypen avser 

att skydda enskilda individers fysiska och psykiska hälsa samt kroppsliga integritet.
47

 

Gärningar innefattande misshandel innebär typiskt sett en direkt kränkning av skydds-

intresset.
48

  

3.1 Brottsbeskrivningsenlighet 

I 5 § finns brottsbeskrivningen samt regleringen av normalgraden och ringa fall av 

misshandel. 6 § avser grova och synnerligen grova fall av misshandel. 5 § lyder: 

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 

honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel 

till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex 

månader. 

Det anges inte på vilka sätt misshandel kan förövas. Det kan i princip vara vilket 

förfarande som helst, förutsatt att kravet på gärningsculpa är uppfyllt.
49

  

Begreppet kroppsskada i bestämmelsen innefattar både typiska skador, såsom sår och 

svullnader, och olika funktionsrubbningar, men kan också inbegripa andra typer av 

skada, såsom att raka håret av en person. Begreppet sjukdom avser både fysisk och 

psykisk sjukdom och innefattar även psykisk invaliditet och sådant psykiskt lidande 

som medfört en medicinskt påvisbar effekt.
50

 

Rekvisitet vanmakt avser en djupgående oförmåga att handla, orsakat av exempelvis 

medvetslöshet eller redlös berusning.
51

 Ett ”annat sådant tillstånd” kan utgöras av 

fullständig eller partiell förlamning eller bedövning.
52

  

Med smärta åsyftas ett fysiskt lidande som inte är alltför obetydligt. Smärtan får inte 

ha varit alltför lindrig eller hastigt övergående. Som exempel på vad som kan falla 

utanför tillämpningsområdet för misshandel är ett lätt s.k. jiujitsugrepp om den utsatte 

undvikit smärta genom att avstå från att göra motstånd. Ansvar för olaga tvång, enligt 

BrB 4:4, kan dock vara aktuellt i sådana fall. Vidare kan nämnas att fysiska 

                                                 

47
 Lernestedt, 2003, s.129 och 174. 

48
 Jämför Asp m.fl., 2010, s. 58. 

49
 NJA II 1962, s. 105. 

50
 NJA II 1962, s. 104. 

51
 Prop. 2004/05:45, s. 35. 

52
 NJA II 1962, s. 105. 
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kränkningar, såsom att knuffa någon i ett dike eller hälla en spann vatten över någon, 

samt psykiska kränkningar, såsom skrämsel, kan falla utanför tillämpningsområdet för 

misshandel. Sådana fall kan dock föranleda ansvar för ofredande, enligt BrB 4:7.
53

 

3.1.1 Ringa och grova fall 

Vid bedömningen av brottets svårhet ska hänsyn tas till samtliga omständigheter vid 

brottet.
54

 För grovt brott ska, enligt BrB 3:6 st. 1, särskilt beaktas om gärningen varit 

livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig 

sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Med svår kroppsskada 

avses t.ex. förlust av talförmåga, syn eller hörsel eller något annat svårt kroppsfel. 

Uttrycket allvarlig sjukdom inbegriper också mindre svåra fall om sjukdomen typiskt 

sett är av allvarlig beskaffenhet.
55

 Exempel på situationer där gärningsmannen kan anses 

ha visat särskild hänsynslöshet eller råhet är om gärningsmannen har använt sig av 

vapen eller tillhyggen eller, såsom var fallet i NJA 2003 s. 229, sparkat mot någon som 

redan ligger. Andra försvårande omständigheter kan vara att gärningen riktat sig mot 

någon som varit försvarslös eller mot en anhörig, att flera tillsammans misshandlat 

någon eller om gärningen inneburit oprovocerat våld.
56

 

 Enligt BrB 3:6 st. 2 ska vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt särskilt 

beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande 

eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Med synnerligt lidande 

avses kraftig och långvarig smärta eller stor psykisk påfrestning. För att hänsynslös-

heten ska anses vara synnerlig ska den påtagligt ha överskridit vad som krävs enligt 3:6 

st. 1.
57

 

Lagtexten har utformats så att det inte preciseras vad som avses med ringa 

misshandel. Några rättsfall kan dock belysa gränsdragningen mellan ringa misshandel 

och misshandel av normalgraden. I NJA 1967 s. 237 hade den tilltalade tilldelat 

målsäganden ett knytnävsslag mot munnen. Av slaget uppstod ett sår på insidan av 

läppen som fick sys ihop med tre stygn. HD bedömde gärningen som misshandel av 

normalgraden. Ett knytnävsslag i ansiktet har däremot i NJA 1996 s. 782 bedömts som 

ringa misshandel. Slaget ifråga orsakade ett tre cm långt sår som fick sys ihop samt en 

                                                 

53
 NJA II 1962, s. 104 f. 

54
 NJA II 1962, s. 104. 

55
 NJA II 1988, s. 5. 

56
 NJA II 1988, s. 5 f. 

57
 Prop. 2009/10:147, s. 38. 
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svullnad kring såret. Skadan ansågs vara av lindrig karaktär. HD tog vid bedömningen 

av brottets svårhet även fasta på att slaget föranletts av provokation. I NJA 2003 s. 537 

synes däremot bedömningen av misshandeln som ringa inte ha baserats på andra 

omständigheter än skadans och smärtans lindriga art. Gärningen bestod i att en mor 

hade tilldelat sin son slag på lår och rumpa med en stekspade. Av slagen uppstod ett 

blåmärke, rodnad samt smärta. 

3.2 Personligt ansvar 

Då oaktsamhet inte är särskilt föreskrivet krävs för utdömandet av ansvar för misshan-

del att gärningen begåtts uppsåtligen. I enlighet med täckningsprincipen måste uppsåtet 

omfatta de objektiva omständigheter som motsvaras av rekvisiten i brottsbeskrivningen. 

Ansvar för grov eller synnerlig grov misshandel kräver att gärningsmannens uppsåt 

täcker de omständigheter som objektivt föranleder att gärningen är att betrakta som grov 

respektive synnerligen grov.
58

 

Om någon genom uppsåtlig misshandel ouppsåtligen orsakat kroppsskada eller 

sjukdom som inte är ringa kan personen, i brottskonkurrens med misshandel, åläggas 

ansvar för brottet vållande till kroppsskada eller sjukdom, enligt BrB 3:8. Detta 

förutsätter att gärningsmannen orsakat skadan eller sjukdomen av oaktsamhet. 
59

  

  

                                                 

58
 NJA II 1962, s. 108. 

59
 NJA II 1962, s. 104. 
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4 Ansvarsfrihet vid samtycke  

Principen om ansvarsfrihet vid samtycke härrör från den romerska rättssatsen volenti 

non fit iniuria, som betyder att till den samtyckande sker ingen orätt. Principen innebär 

att lagstiftaren ger individen rätt att inom vissa gränser själv bestämma över sina 

intressen. Inom dessa gränser finns inte längre skäl att skydda de intressen som 

motiverade en kriminalisering.
60

  

I BrB 24:7 finns den allmänna regeln om samtyckes ansvarsfriande verkan. 

Paragrafen lyder:  

En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott 

endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, 

dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig. 

Bestämmelsen infördes i lagstiftningen år 1994 och innebar en kodifiering av den praxis 

och doktrin som dittills gällt.
61

 Regeln är allmänt hållen och är avsedd att kunna 

tillämpas i flera olika typer av situationer.  

Vid ett flertal brott aktualiseras frågan om samtycke redan på brottsbeskriv-

ningsnivån genom tolkning av uttryck såsom "olovligen", "obehörigen" och "tvingar". I 

dessa fall är BrB 24:7 inte tillämplig eftersom ett samtycke i princip innebär att inget 

brott har begåtts.
62

 Som ovan nämnts är samtyckesregeln en undantagsregel som kan 

rättfärdiga en annars otillåten gärning. Bestämmelsens huvudsakliga tillämpnings-

område är vid brotten mot liv och hälsa, inbegripet misshandelsbrotten.
63

 

Avgörande för ansvarsfrihet vid tillämpning av BrB 24:7 är om samtycket är rättsligt 

giltigt och att gärningen inte får vara oförsvarlig.
64

 I det följande redogörs först för vad 

som närmare ska förstås med samtycke och därefter för kriterierna för att ett samtycke 

ska anses vara giltigt. Sedan redogörs för försvarlighetsbedömningen. Fokus kommer 

att ligga på hur bedömningen görs i förhållande till misshandelsbrotten. 

                                                 

60
 SOU 1998:7, s. 99, Asp m.fl., 2010, s. 248. 

61
 SOU 1988:7, s. 99, Prop. 1993/94:130, s. 41 f. 

62
 SOU 1988:7, s. 103 f., Asp m.fl., 2010, s. 253 f. 

63
 Prop. 1993/94:130, s. 38, SOU 1988:7, s. 103. 

64
 Asp m.fl., 2010, s. 248. 
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4.1 Vad är ett samtycke?  

Ett samtycke innebär att den samtyckande accepterar gärningen,
65

 det kan inte likställas 

med att den samtyckande har en positiv inställning till gärningen eller en önskan att 

utsättas för den.
66

 

 Innan en bedömning görs av huruvida ett giltigt samtycke har lämnats är det 

nödvändigt att klargöra vad det omfattar. Ett samtycke måste avse något specifikt och 

omfatta hela den aktuella gärningen.
67

 Att samtycka till en risk anses inte vara 

detsamma som att samtycka till riskens förverkligande. Ett samtycke till att bli utsatt för 

en viss risk kan dock i vissa fall även omfatta att risken förverkligas på ett sätt som är 

typiskt för situationen. Detta förutsätter att den samtyckande måste ha kunnat räkna med 

det.
68

  

Det krävs inte att ett samtycke lämnats i någon särskild form eller är manifesterat på 

något vis, utan det är tillräckligt med ett s.k. inre eller tyst samtycke. Det avgörande är 

att ett samtycke faktiskt föreligger. Detta följer av att samtycke är en objektiv ansvars-

frihetsgrund som bygger på den enskildes godtagande av intrång i sitt intresse. En 

gärning kan således vara straffri trots att gärningsmannen felaktigt tror att ett samtycke 

inte föreligger. Om samtyckets förekomst är omtvistad och blir föremål för en 

domstolsprövning får däremot yttre manifestationer avgörande betydelse.
69

 

Omständigheter som kan tyda på att ett samtycke förelegat kan vara att den som var 

behörig att förfoga över intresset visat sin vilja genom yttranden eller konkludent 

handlande. Även ett tidigare lämnat samtycke till liknande intrång kan tyda på att ett 

samtycke förelegat. I sådana fall kan passivitet inte alltid uppfattas som ett samtycke, 

utan det krävs ofta att passiviteten får stöd av andra omständigheter.
70

 Även situationen 

i allmänhet vid gärningens företagande kan visa på den behöriges vilja.
71

 

Tyst samtycke måste skiljas från såkallat hypotetiskt samtycke. Det senare föreligger 

när det objektivt sett kan antas att den behörige, om denne fick möjlighet att ta ställning 

                                                 

65
 Asp m.fl., 2010, s. 249. 

66
 Jämför Wennberg, 1998/99, s. 524. 

67
 SOU 1988:7, s. 108, Asp m.fl., 2010, s. 250. 

68
 SOU 1988:7, s. 102 f., Asp m.fl., 2010, s. 250, Holmqvist m.fl., kommentar till BrB 24:7, 2012. 

69
 Prop. 1993/94:130, s. 39. 

70
 SOU 1988:7, s. 107, Agge, 1964, s. 419. 

71
 Agge, 1964,  s. 419. 
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i frågan, hade givit sitt samtycke.
72

 Hypotetiskt samtycke omfattas inte av regleringen i 

BrB 24:7 och det synes vara oklart om det överhuvudtaget kan godtas i svensk rätt.
73

  

4.2 Kriterier för ett giltigt samtycke 

Enligt förarbetena måste det finnas garantier för att ett samtycke i det enskilda fallet 

verkligen innebär att den enskilde har gett upp det ifrågavarande skyddsintresset. 

Kriterierna för att ett samtycke ska vara giltigt måste förstås mot bakgrund av detta.
74

  

För det första måste den som lämnar samtycket vara behörig att förfoga over det 

aktuella skyddsintresset. Vid misshandelsbrotten och övriga brott mot person är det 

brottets angreppsobjekt som är den behörige.
 75

  

Ett giltigt samtycke förutsätter vidare att den samtyckande är kapabel att förstå 

innebörden och konsekvenserna av samtycket. Den samtyckande måste ha tillräcklig 

mognad och bedömningsförmåga för att fatta beslutet ifråga samt ha en någorlunda 

korrekt verkighetsuppfattning. Psykisk störning, berusning eller omyndighet utesluter 

inte att ett giltigt samtycke kan ges, förutsatt att den samtyckande kan förstå innebörden 

av samtycket ifråga. Större krav bör kunna ställas på den samtyckandes mognad ju 

allvarligare gärningen är. I varje enskilt fall får det avgöras om den samtyckande haft 

förmåga att förstå innebörden av den ifrågavarande gärningen.
76

 Ifråga om unga 

personer kan det vara av avgörande betydelse vilken erfarenhet personen har.
77

  

Den samtyckande måste vidare ha full insikt om alla relevanta förhållanden, 

exempelvis vilka risker gärningen innebär. Villfarelse rörande någon betydelsefull 

omständighet medför att samtycket blir ogiltigt. Så blir fallet om ett samtycke inte 

skulle ha lämnats om den samtyckande hade haft insikt om de rätta förhållandena.
78

 Ett 

giltigt samtycke fordrar dessutom att samtycket var allvarligt menat, det får inte ha 

karaktären av en skenrättshandling.
79

 

För att ett giltigt samtycke ska anses föreligga krävs vidare att det inte lämnats under 

inflytande av fysiskt eller psykiskt tvång, samtycket måste ha lämnats frivilligt. Det 
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 SOU 1988:7, s. 108. 
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 SOU 1988:7, s. 105. 
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saknar betydelse om det är motparten eller en tredje part som utövat tvånget.
80

 I NJA 

1899 s. 106 ansågs det lämnade samtycket inte vara frivilligt. En officer dömdes för 

misshandel efter att ha pryglat en soldat. Soldaten hade samtyckt till att utstå prygeln för 

att slippa en anmälan för en förseelse.  

För att ett samtycke ska verka ansvarsfriande fordras att det föreligger vid den 

tidpunkt då gärningen företas. Vid gärningar som är utsträckta i tiden fordras att 

samtycket föreligger under hela den tid som gärningsmannen har skeendet under 

kontroll. Ett samtycke som ges först i efterhand är inte ansvarsfriande. Vidare gäller att 

ett samtycke när som helst kan återkallas, uttryckligen eller konkludent.
81

  

4.3 Försvarlighetsbedömningen 

Försvarlighetsbedömningen grundar sig på ett etiskt intresse av att samhället inte bör 

tillåta hur grova ingrepp som helst i den enskildes kroppsliga integritet. Förutsatt att ett 

giltigt samtycke föreligger kan ansvarsfrihet enligt BrB 24:7 medges enbart om 

gärningen "med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte 

och övriga omständigheter, inte är oförsvarlig". Bedömningen avser att fungera som en 

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

samhällets krav på att etiskt oförsvarbara gärningar inte ska få äga rum straffritt.
82

  

Asp m.fl. framhåller att de omständigheter som bör beaktas är skadans art, sannolik-

heten att den samtyckande ångrar sig, risken för ytterligare skada samt gärningens 

sociala värde. Vidare att det finns anledning att lägga särskild vikt vid skadans art 

eftersom det är angeläget att ha någorlunda klara gränser.
83

  

Enligt förarbetena kan det normalt inte anses vara straffbart att med någons samtycke 

tillfoga denne smärta eller ringa kroppsskada. Frågan huruvida en gärning varit etiskt 

berättigad eller inte bör tillmätas särskilt stor betydelse i sådana fall.
84

 Huvudregeln är 

att gränsen för ansvarsfrihet vid misshandel sammanfaller med gränsen mellan ringa 

och normalgraden av misshandel. Bedömningen av om en gärning kan anses försvarlig 

kan ske utifrån väsentligen samma omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av 

gärningens rubricering. Om gärningen med hänsyn till samtliga förhållanden, utom det 
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att samtycke förelåg, är att bedöma som ringa ges samtycke således ansvarsfriande 

verkan.
85

 Om det är fråga om skada som i sig leder till ansvar för normalgraden av 

misshandel kan ansvarsfrihet endast undantagsvis ges. Av stor betydelse för försvarlig-

hetsbedömningen blir i sådana fall om gärningen haft ett, ur allmän synpunkt, 

godtagbart syfte. Föreligger ett ur allmän synpunkt godtagbart syfte kan nämligen 

allvarligare gärningar än annars godtas.
86

 Vid införandet av samtyckesbestämmelsen 

uttalades att det inte var möjligt att närmare ange vilka dessa undantagsfall kunde vara, 

utan den närmare bedömningen överlämnades åt domstolarna. Klart är dock att 

gärningar innefattande grov misshandel inte i något fall kan vara fria från ansvar genom 

en tillämpning av bestämmelsen i BrB 24:7.
87

  

Vad gäller bedömningen enligt BrB 24:7 av risk för ytterligare skada kan HD:s 

uttalande i NJA 2004 s. 176 jämförelsevis uppmärksammas. Målet handlade bland annat 

om samtycke vid framkallande av fara för annan bestående i att den tilltalade, som var 

HIV-smittad, haft oskyddad sex med målsäganden. HD framhöll att framkallande av 

fara för annan i vissa fall kunde bedömas som oförsvarligt, trots att samtycke förelegat. 

Vad som enligt HD främst skulle kunna tala för en sådan bedömning är allvaret i den 

skada som faran avser och hur stor risken varit för att den skulle förverkligas. I det 

aktuella fallet hade dock samtycket ansvarsfriande verkan då risken för smittoöverföring 

var mycket låg. 

Som exempel på fall där en gärning bedömts som oförsvarlig kan nämnas RH 

2009:47. Den tilltalade hade med målsägandens samtycke skurit denne i underarmen i 

syfte att lindra dennes ångest. Gärningen åsamkade smärta, blodvite och sårskador. Den 

tilltalade uppgav att hon visste hur man skar sig för att enbart lindra ångest och att 

avsikten med gärningen varit att undvika att målsäganden utsatte sig för livshotande 

skador genom att själv skära sig i armen. Domstolen menade att samtycket hade lämnats 

under alldeles speciella förhållanden och i ett sinnestillstånd som inte var målsägandens 

normala. Målsäganden var vid tillfället i kraftig psykisk obalans till följd av sprit- och 

tablettmissbruk. Vidare anförde domstolen att den tilltalade istället för att begå 
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gärningen borde ha sökt hjälp. Gärningen kunde följaktligen inte anses vara försvarlig 

och den tilltalade dömdes för misshandel av normalgraden. 

HD:s motivering i NJA 1997 s. 636, som i huvudsak rörde social adekvans, exempli-

fierar vad som kan utgöra ett godtagbart syfte enligt samtyckesbestämmelsen. 

Föräldrars samtycke till omskärelse av pojkar, som skett utan bedövning och utanför 

hälso- och sjukvårdens område, gavs ansvarsfriande verkan för misshandel. HD 

beaktade att omskärelse utfördes av religiösa skäl samt hade förekommit under lång tid i 

Sverige. Det kunde vidare antas att det blivit vanligare, då antalet muslimska trosbe-

kännare i landet ökat under senare år. Det kan påpekas att rättsfallets relevans kan ha 

mindre betydelse idag, i varje fall vad gäller omskärelse av pojkar. Numera gäller lag 

(2001:499) om omskärelse av pojkar. 

4.4 Putativa samtycken 

Yttre manifestationer av samtycke är i praktiken av betydelse även sedan det konsta-

terats att något samtycke objektivt inte förelegat. En gärningsman kan gå fri från ansvar 

om denne felaktigt tror sig ha fått ett giltigt samtycke.
88

 I sådana fall föreligger s.k. 

putativt samtycke. Gärningen måste dock kunna anses vara rättsenlig om verkligheten 

hade varit sådan som gärningsmannen uppfattat den.
89
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5 Sexualbrott, särskilt våldtäkt  

Sexualbrotten regleras i brottsbalkens sjätte kapitel. Kriminaliseringen av sexualbrotten 

avser att skydda individens sexuella integritet och rätten att själv bestämma över sin 

kropp.
90

 Den sexuella självbestämmanderätten är central vad gäller våldtäkt och sexuellt 

tvång enligt respektive bestämmelses andra stycke.
91

  

Ifråga om samtliga sexualbrott kan nämnas att brottsrekvisiten generellt är konstru-

erade av två typer av grundläggande element. Dels måste det föreligga en viss typ av 

sexuell handling. Dels måste den sexuella handlingen ha företagits med en viss typ av 

tvångsmedel eller ha företagits under vissa särskilt angivna omständigheter.
92

 

5.1 Våldtäkt 

Brottet våldtäkt återfinns i sjätte kapitlets första paragraf. Bestämmelsen om sexuellt 

tvång i 2 § är subsidiär till våldtäktsbestämmelsen och tillämpas i de fall gärningen, 

antingen på grund av det tvångsmedel gärningsmannen använt sig av eller den sexuella 

handlingens karaktär, inte uppfyller rekvisiten för våldtäkt.
93

 

Våldtäktsbrottet, men även sexuellt tvång, är kvalificerade brott i förhållande till 

misshandelsbrotten. Detta innebär att den som genom samma gärning har gjort sig 

skyldig till misshandel och våldtäkt, i enlighet med principerna för regelkonkurrens, inte 

ska dömas även för misshandelsbrottet.
94

  

Våldtäktsbrottet utgörs av två typfall vilka regleras i bestämmelsens första respektive 

andra stycke.
95

 Nedan följer en redogörelse för de två typfallen. 

5.1.1 Våldtäkt genom användande av tvång 

Våldtäktsparagrafens första stycke lyder enligt följande: 
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 Prop. 2004/05:45, s. 21 f. Vad gäller förbudet mot köp av sexuella tjänster i 11 § och bestämmelsen om 
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Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig 

gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell 

handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

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

Med samlag avses att könsdelarna hos en man och en kvinna kommit i kontakt med 

varandra. Avgörande för att en sexuell handling ska anses vara jämförlig med samlag är 

den sexuella kränkningens art och inte handlingen i sig. I regel är orala och anala 

samlag och att föra in föremål, fingrar eller en knytnäve i en kvinnas underliv eller en 

persons anus handlingar som anses jämförliga med samlag.
96

 Bestämmelsen om sexuellt 

tvång är tillämplig vid gärningar innefattandes sexuella handlingar som inte anses vara 

jämförliga med samlag.
97

 

Tillämpningen av våldtäktsbestämmelsens första stycke fordrar att gärningen genom-

förts med användandet av tvång. Tvångsmedlet måste utgöras av misshandel eller annat 

våld eller hot om brottslig gärning. Tvångskravet innebär att användandet av våldet eller 

hotet måste ha varit avgörande för att den utsatte ska uthärda, utföra eller tåla den sexu-

ella handlingen. Något krav på att den utsatte ska ha gjort motstånd finns inte, men 

personen ska ha saknat eget inflytande eller fritt val.
98

  

Kravet på våld är lågt satt. Det kan vara fråga om misshandel enligt BrB 3:5, men det 

är tillräckligt att gärningsmannen använt sig av fysisk kraftansträngning. Att dra i, 

knuffa undan eller hålla fast någon eller att betvinga någons kroppsliga rörelser, genom 

att exempelvis sära på personens ben, är exempel på våld som är tillräckligt som medel 

för betvingande enligt bestämmelserna för våldtäkt och sexuellt tvång.
99

 

Rekvisitet hot om brottslig gärning innefattar, förutom hot som riktar sig mot brotts-

offret, även hot som avser någon annan person eller egendom. Hotet behöver inte vara 

uttryckligt.
100

 Det kan framhållas att det i flera fall inte torde gå att skilja på användan-

det av våld och användandet av hot om våld som medel för tvång. Våldsutövning kan 

uppfattas som hotfullt och innebära ett implicit hot om fortsatt våld, och därigenom 

förmå den utsatte att foga sig.
101
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Bestämmelsen om sexuellt tvång kompletterar våldtäktsbestämmelsens tvångsrekvi-

sit i de fall betvingandet skett genom s.k. utpressningshot som avses i BrB 4:4 st.1 andra 

meningen, dvs. hot att åtala eller ange någon för brott eller att om annan lämna menligt 

meddelande, förutsatt att tvånget är otillbörligt.
102 

 

5.1.2 Våldtäkt genom otillbörligt utnyttjande av hjälplöst tillstånd  

Våldtäktsbestämmelsens andra stycke avser fall där något tvång inte förekommit. 

Avgörande för tillämpningen är istället om gärningsmannen otillbörligt utnyttjat att 

offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. För ansvar fordras inte att gärningsmannen 

förorsakat det hjälplösa tillståndet. De våldtäktsfall där gärningsmannen mot offrets 

vilja försatt denne i vanmakt kan omfattas av våldtäktsbestämmelsens första stycke, 

eftersom förfarandet kan utgöra misshandel. Våldtäktsparagrafens andra stycke lyder: 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling 

som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att 

personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, 

sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. 

Den typ av sexuell handling det ska vara fråga om är av samma slag som omfattas av 

bestämmelsen första stycke.  

Rekvisitet ”otillbörligt” medför att fall som inte utgör kränkningar av den hjälplöses 

sexuella integritet faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde. Tillämpningen av 

lagrummet kräver att det finns ett orsakssamband mellan det hjälplösa tillståndet och 

den hjälplöses deltagande i gärningen.
103

  

Betecknande för att någon befinner sig i ett hjälplöst tillstånd är att personen inte har 

förmåga att göra motstånd eller kontrollera sitt handlande eller inte förmår uppfatta vad 

han eller hon utsätts för. Även situationer där den utsatte psykiskt upplever det som 

omöjligt att värja sig kan omfattas. Av lagtexten framgår exempel på omständigheter 

som kan innebära att någon befinner sig i ett hjälplöst tillstånd samt att även andra 

situationer än de exemplifierade kan utgöra ett hjälplöst tillstånd.
104

 I propositionen 

nämns bl.a. att vissa fall där någon är belagd med handfängsel kan omfattas av rekvisitet 
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hjälplöst tillstånd.
105

 I enlighet med HD:s fastställande i NJA 2004 s. 231, kan ett hjälp-

löst tillstånd utgöras av att någon saknar hämningar på grund av berusning eller drogpå-

verkan. Detta förutsätter dock att det varit fråga om en sådan atypisk påverkan att 

personen kan sägas inte ha varit ansvarig för sina handlingar. Därutöver kan flera 

omständigheter tillsammans utgöra ett hjälplöst tillstånd, även om de var för sig inte är 

tillräckliga. En sådan situation var aktuell i NJA 1997 s. 538. Målsägandens berusning i 

kombination med att hon befann sig i en hotfull situation ansågs utgöra ett hjälplöst 

tillstånd.
106

  

5.1.3 Gradindelning 

Tredje och fjärde styckena i våldtäktsparagrafen behandlar mindre grova fall respektive 

grova fall av brottet. Vid bedömningen av om en våldtäkt ska anses som mindre grov 

ska, enligt tredje stycket, hänsyn tas till samtliga omständigheter vid brottet. Bestäm-

melsen är, enligt förarbetena, avsedd att tillämpas endast i undantagsfall där omständig-

heterna klart avviker från vad som normalt är fallet vid brottstypen. Ett sådant fall kan 

vara att gärningsmannen genomför ett samlag med någon som sover, men utan att 

någon penetration sker och utan att några andra förnedrande inslag förekommer. 

Samlaget avbryts när personen vaknar och klargör att han eller hon inte är intresserad av 

något sexuellt umgänge. Gärningsmannen gör därefter inga ytterligare närmanden.
107

 

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska, enligt fjärde stycket, särskilt beaktas 

om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art, eller om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit, eller om gärningsmannen, beträffande tillvägagångs-

sättet eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.  

5.1.4 Personligt ansvar 

Ansvar för våldtäkt fordrar att gärningsmannens uppsåt täcker de omständigheter som 

konstituerar brottet. Ansvar för grovt brott förutsätter att gärningsmannens uppsåt täcker 

de försvårande omständigheterna.
108

 

Våldtäkt enligt bestämmelsens första stycke kräver, i enlighet med täckningsprin-

cipen, att gärningsmannens uppsåt täcker användandet av tvångsmedlet, den typ av 

sexuell handling det är fråga om, och omständigheten att det är våldsutövningen som 
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framtvingat den sexuella handlingen.
109

 En felaktig tro hos gärningsmannen att det 

förelegat samtycke till den sexuella handlingen innebär att ansvar, enligt bestämmelsens 

första stycke, inte kan åläggas. Detta gäller även om gärningsmannen använt sig av våld 

och oberoende av om det förelegat, eller gärningsmannen trott att det förelegat, ett 

samtycke till våldsutövningen.
110

  

Vad gäller våldtäktsbestämmelsens andra stycke måste gärningsmannens uppsåt 

täcka dels de omständigheter som föranlett att offret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd, 

dels den typ av sexuell handling det är fråga om. Vidare fordras att gärningsmannens 

uppsåt täcker de faktiska omständigheter som ligger till grund för bedömningen att det 

förelegat ett otillbörligt utnyttjande.
111

 

Beträffande frågan om uppsåt i förhållande till tvångsrekvisitet framhåller Asp att 

situationen vid sexuellt umgänge, i normalfallen, i regel är sådan att motpartens inställ-

ning till det sexuella umgänget är tydlig. I jämförelse med i andra sammanhang sker 

förvisso kommunikationen ofta indirekt genom subtila fysiska signaler, och en överens-

kommelse om sexuellt umgänge sker ofta konkludent och genom successivt ökande 

intimitet. Asp framhåller att detta inte innebär att kommunikationen är otydlig. Att det 

förvisso inte ger utrymme för att kommunicera mera ingående om sexuella preferenser 

innebär inte att det i de flesta fall inte ger den andre besked om villigheten att inlåta sig i 

sexuellt umgänge.
112

 Sexuellt umgänge förutsätter regelmässigt fysisk närhet och en hög 

grad av intimitet, vilket ger goda förutsättningar att läsa av sin sexpartners inställning. 

Det finns till och med i regel goda möjligheter för en gärningsman att få insikt i 

föreliggande omständigheter. Detta eftersom våldtäkt är ett s.k. handlingsbrott där 

gärningsmannen i regel har skeendet under kontroll fram till brottets fullbordan och 

gärningarna dessutom är utsträckta i tid.
113

 Asp skriver att undantag kan tänkas, och ger 

som exempel en situation där två parter i förväg kommer överrens om ett rollspel där 

den ena parten ska låtsas göra motstånd och betvingas med våld. Om parterna missför-

stått varandra vad gäller sättet att avbryta rollspelet är det lätt att se att misstag är 

möjliga.
114
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5.2 Samtycke till sexuella handlingar 

Bestämmelsen i BrB 24:7 är, som tidigare nämnts, inte tillämplig vid våldtäkt. 

Samtyckets relevans i förhållande till brottet våldtäkt, och även brottet sexuellt tvång, 

har främst betydelse för tolkningen av tvångsbegreppet. Tvångsrekvisitet kan sägas 

innebära att om det anses vara uppfyllt så saknar ett samtycke relevans, samtidigt som 

det innebär att den som lämnar ett samtycke till en sexuell handling inte kan anses vara 

tvingad till att ha sex.
115

 Därutöver gäller dock att ett samtycke som inte helt uppfyller 

kraven i BrB 24:7 kan innebära att kravet på tvång inte är uppfyllt.
116

 Det kan rentav 

uppkomma situationer där kravet på tvång inte är uppfyllt samtidigt som det helt saknas 

samtycke. Så kan vara fallet när den utsatte passivt underkastat sig övergreppet.
117

 

Konstruktionen av samtyckesbestämmelsen i BrB 24:7 motsvarar i flera avseenden 

den betydelse som sexualbrottslagstiftningen tillmäter ett samtycke. Huruvida den 

utsatte haft en positiv eller negativ inställning till den sexuella handlingen är, såsom vid 

tillämpningen av BrB 24:7, inte avgörande för att tvångsrekvisitet ska vara uppfyllt.
118

 

Begreppet tvång kan inte likställas med handlande i strid mot offrets vilja. Det är själv-

bestämmanderätten, och inte offrets vilja, som kränks genom tvånget.
119

 Vidare måste 

ett samtycke till en sexuell handling ha lämnats frivilligt för att frånvaro av tvång ska 

kunna konstateras.
120

 Ett fall där ett lämnat samtycke inte ansågs frivilligt och därför 

inte kunde fria gärningsmannen från våldtäkt är NJA 1942 s. 3. Målsäganden hade 

lämnat samtycket av utmattning efter ett långvarigt motstånd och under rädsla för att 

utsättas för mer våld.  

I linje med vad som gäller för ett ansvarsfriande samtycke enligt BrB 24:7 måste 

frånvaron av tvång föreligga under hela den tid då den sexuella handlingen företas för 

att gärningsmannen inte ska kunna åläggas ansvar för våldtäkt eller sexuellt tvång. Ett 

lämnat samtycke kan givetvis återtas närsomhelst. Vidare gäller det självklara att ett 

accepterande av kyssar och smek inte innebär ett accepterande av något mer. Ett lämnat 

samtycke, som negerar tvång, ges till något specifikt.
121

  

                                                 

115
 SOU 2001:14, s. 126, Asp, 2010, s. 31 f. och 179, Asp m.fl., 2010, s. 254. 

116
 Anderson, 2004, s. 65 och 69. 

117
 SOU 2010:71, s. 228. Det kan nämnas att det har diskuterats om det nuvarande kravet på tvång skulle 

ersättas av ett krav på samtycke (se SOU 2010:71, s. 123-130 och 206-250).  
118

 Asp, 2010, s. 86. 
119

 Wennberg, 1998/99, s. 523. 
120

 Asp, 2010, s. 126 f.  
121

 Asp, 2010, s.165 f. och 174. 
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Rättsläget beträffande huruvida ett tyst samtycke kan negera tvång är dock oklart. 

Asp framhåller att ett respekterande av motpartens autonomi förutsätter att gärningen 

utförs med stöd av den andres samtycke och inte bara att gärningen faktiskt har accep-

terats.
122

  

Vad gäller våldtäkt enligt bestämmelsens andra stycke har samtycke inte någon 

ansvarsfriande verkan. Kriminaliseringen avser nämligen att skydda personer som inte 

har förmåga att värna sin sexuella integritet och är därmed inte är fria att samtycka.
123

  

Ett flertal andra bestämmelser i sjätte kapitlet kan medföra att ett samtycke till sex 

inte verkar ansvarsfriande.
124

 Den sexuella självbestämmanderätten inträder vid 15 års 

ålder.
125

 Ett samtycke från en person under 15 år kan följaktligen aldrig verka ansvars-

friande, enligt 4-6 §§. Något mer specificerat mognadskrav uppställs inte. Den som 

befunnit sig i viss beroendeställning i förhållande till gärningsmannen skyddas enligt 3 

§. Har gärningsmannen uppnått sitt syfte genom att allvarligt missbruka att den utsatte 

befunnit sig i beroendeställning, kan samtycke till den sexuella handlingen inte ges 

ansvarsfriande verkan. En beroendeställning kan exempelvis grundas på ett 

anställnings- eller lydnadsförhållande eller på ekonomiska tvister.
126

  

  

                                                 

122
 Asp, 2010, s. 117 f. 

123
 Prop. 2004/05:45, s. 136. 

124
 Utöver de brott som tas upp i avsnittet finns det även andra bestämmelser i BrB 6 kap. enligt vilka ett 

samtycke inte kan verka ansvarsfriande: bl.a. brotten samlag med avkomling och samlag med syskon 

enligt BrB 6:7,våldtäkt mot barn enligt BrB 6:4 st. 2. Av uppsatsens avgränsningar följer att dessa brott 

inte behandlas.  
125

 Prop. 2004/05:45, s. 21. 
126

 Prop. 2004/05:45, s. 141. 
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6  Rättspraxis 

I detta kapitel redogörs för relevant rättspraxis bestående av domar från hovrätt och 

tingsrätt. I flera av rättsfallen ägnas en stor del av domskälen till problem som relaterar 

till vilket händelseförlopp domstolen avser att utgå från vid sin bedömning av 

skuldfrågorna. Då sådana frågor inte hör till uppsatsens syfte kommer dessa inte att 

redogöras för.  

Kapitlet är disponerat efter den typ av frågor som respektive rättsfall i första hand 

belyser. Först behandlas mål där domstolarna resonerar kring huruvida det i målet 

aktuella samtycket ske ges ansvarsfriande verkan. Därefter följer rättsfall vilka främst 

visar på hur domstolarna behandlar manifestationer av samtycke och den tilltalades 

uppsåt.  

6.1 Mål där samtyckets ansvarfriande verkan diskuteras 

6.1.1 Linjalmålet - Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2011-09-21,  

  mål nr B 2802-10 

En 32-årig man (J.O) och en 16-årig flicka (E.H) fick kontakt på internet och diskute-

rade under flera dagar BDSM. De bestämde sig sedan för att träffas under en helg för att 

praktisera BDSM. J.O åtalades sedermera för misshandel på grund av det våld han 

utövat under den ifrågavarande helgen. Åklagaren anförde bl.a. att J.O åsamkat E.H 

blånader, smärta och svullnader genom att vid flera tillfällen tilldela E.H, som var 

naken, slag med rotting på hennes rumpa och lår och slag med linjal på blygdbenet. 

Misshandeln var enligt åklagaren grov och J.O har visat särskild hänsynslöshet och 

råhet eftersom E.H haft ett självskadebeteende och misshandeln skett under lång tid 

med tillhyggen.  

Målet i tingsrätten  

Det var utrett att händelseförloppet utspelat sig i huvudsak på så sätt som åklagaren 

beskrivit. Till grund för bedömningen i skuldfrågan lades J.O:s invändning om att E.H 

lämnat samtycke till samtliga handlingar. Domstolen uppmärksammade sedan regeln i 

BrB 24:7 och tog ställning till hur gärningen borde ha rubricerats om samtycke inte 

hade förelegat. Det konstaterades att åklagaren anfört att det enligt hennes erfarenhet 

från andra mål var vanligt att kvinnor med självskadebeteende låter sig utnyttjas sexuellt 

för att på så sätt skada sig själva. Domstolen ansåg dock att det inte var någon sådan 
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allmän kunskap som utan bevisning kunde läggas till grund för bedömningen i målet. 

Det var därtill inte visat att J.O kunde anses ha utnyttjat E.H:s självskadebeteende efter-

som han hade varit av uppfattningen att E.H var fri från sitt tidigare självskadebeteende.  

Gärningen kunde inte heller anses vara grov till följd av att misshandeln skett under 

lång tid. Tingsrätten beaktade att det förekommit pauser mellan perioder då slag utdelats 

och att E.H hade haft frihet att avbryta när som helst. I pauserna hade parterna 

diskuterat E.H:s känslor och vilja och J.O hade avbrutit när han tyckt att E.H behövde 

vila. Domstolen beaktade vidare att syftet med gärningen varit att ge E.H sexuell 

njutning. De skador som E.H åsamkats var förhållandevis lindriga och av övergående 

natur och de hade inte föranlett några medicinska åtgärder. E.H kunde inte heller anses 

ha fått svårare smärtor. Det hade förvisso förelegat en anmärkningsvärd åldersskillnad 

mellan J.O och E.H men det var inte visat att han skulle ha utnyttjat hennes omognad 

eller ungdom. J.O hade trott att E.H var 18 år samt upplevt henne som mycket bestämd, 

öppen, rak och ärlig. Sammantaget fann tingsrätten att gärningen var att betrakta som 

misshandel av normalgraden. 

Med hänsyn därtill tog tingsrätten ställning till om samtycket skulle ges ansvars-

friande verkan. E.H hade lämnat samtycket uttryckligen och frivilligt och hade när som 

helst kunnat återkalla det. Vidare hade E.H själv tagit initiativ till kontakten med J.O 

och under cirka tio dagar diskuterat med honom om vad som skulle ske när de träffades 

och sedan själv begett sig till hans bostad. Vid gärningstillfället var E.H över 16 år 

gammal och behörig att samtycka till de handlingar hon utsattes för. Dessutom hade hon 

tidigare erfarenhet av BDSM-utövning och kunskap om vad hon gick med på. Det var 

inte visat att E.H på grund av sitt självskadebeteende, ungdom eller av någon annan 

orsak inte skulle ha varit införstådd med vad hon samtyckte till eller att hennes 

samtycke inte skulle ha varit allvarligt menat. Samtycket ansågs följaktligen vara giltigt 

och gärningen kunde inte heller anses vara oförsvarlig. Åtalet ogillades.  

Målet i hovrätten 

Det var även i hovrätten utrett att händelseförloppet utspelat sig i huvudsak på så sätt 

som åklagaren beskrivit och JO:s invändning om att E.H lämnat samtycke till samtliga 

gärningar lades till grund för bedömningen i skuldfrågan. Hovrätten konstaterade att 

misshandeln inte var att anse som grov. Därefter tog rätten ställning till om samtycket, 

med hänsyn till regeln i BrB 24:7, kunde ges ansvarsfriande verkan i målet. 
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Ifråga om giltigheten av samtycket konstaterades att E.H varit 16 år gammal och 

hade därför varit behörig att samtycka till de handlingar hon utsatts för. Samtycket hade 

lämnats frivilligt och E.H hade själv tagit initiativet till kontakten med J.O och under 

förhållandevis många dagar diskuterat vad hon ville göra när de träffades. E.H hade 

själv tagit sig till J.O:s lägenhet för att delta i rollspelet och hade när som helst haft 

möjlighet att återkalla sitt samtycke. Hovrätten framhöll att även om det varit så att E.H 

utsatt sig för gärningarna i syfte att skada sig själv, så tydde inget på att J.O skulle ha 

utnyttjat hennes självskadebeteende eftersom han hade haft uppfattningen att hon var fri 

från sitt tidigare självskadebeteende. Vidare beaktades att J.O hade trott att E.H var 18 

år vid tillfället och uppfattat henne som rak, öppen och bestämd. Domstolen konstate-

rade att E.H varken på grund av sin ungdom eller sitt självskadebeteende eller av någon 

annan orsak inte hade förstått vad hon samtyckte till eller att hon inte lämnat ett 

allvarligt menat samtycke.  

Därefter framhöll hovrätten att en helhetsbedömning fick göras vid avgörandet av 

gärningens försvarlighet. Enbart brottets svårhet kunde inte avgöra saken eftersom det 

var fråga om misshandel av normalgraden som enbart orsakat smärta och ringare 

övergående skador. Hänsyn fick tas till gärningens syfte och i det avseendet hade det 

inte framkommit något annat än att J.O velat tillgodose E.H:s egna önskemål. 

Gärningen kunde därför inte anses vara oförsvarlig och åtalet ogillades. 

Egna kommentarer till målet 

I målet har domstolarna ingående behandlat de omständigheter som konstituerat det 

giltiga samtycket. Domstolarna har funnit att målsäganden tydligt manifesterat sitt 

samtycke till det våld hon utsatts för.  

Att misshanden skett under lång tid skulle ha kunnat vara en försvårande omständig-

het för den tilltalade, såvida han inte hade tagit pauser och diskuterat med målsäganden 

om hennes inställning. I en vidare tolkning kan tingsrättens dom sägas innebära att det 

åligger den som utövar våld under utdragna händelseförlopp att emellanåt ta pauser och 

förvissa sig om den utsattes inställning.  

Rättsfallet har inte berört något sexualbrott, men domstolarna förefaller likväl 

implicit hänvisa till den 15-årsgräns som gäller för samtycke till sexuella handlingar. I 

domskälen framkommer uppfattningen att den som är gammal nog och behörig att 

samtycka till sex också är behörig att samtycka till våld som utövas i ett sexuellt 

sammanhang, men att det emellertid inte innebär detsamma som att den samtyckande 
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kan anses ha varit kapabel att förstå samtyckets innebörd. Det sistnämnda behandlas 

skiljt från frågan om behörighet.  

Hovrättens resonemang kring målsägandens självskadebeteende är något oklara. 

Omständigheten berörs i samband med bedömningen av samtyckets giltighet men 

förefaller också innebära att om den tilltalade skulle ha utnyttjat den samtyckandes 

självskadebeteende skulle samtycket eventuellt inte ha givits ansvarsfriande verkan, 

fastän självskadebeteendet inte inneburit att den samtyckande inte varit kapabel att 

förstå innebörden av sitt samtycke. Tingsrätten har behandlat frågan om självskade-

beteende också vid bedömningen av gärningens svårhet. Hade det varit visat att 

målsägandens syfte varit att skada sig själv och att den tilltalade haft uppsåt därtill 

skulle misshandeln ha kunnat rubriceras som grov. Åtminstone kan sägas att dom-

stolarna menar att ett självskadebeteende hos den samtyckande kan medföra att 

samtycket inte ges ansvarsfriande verkan, till följd av antingen att den samtyckande inte 

varit kapabel att samtycka eller att gärningen betraktas som oförsvarlig.  

Rättsfallet visar på att det, i samband med BDSM-utövning, med ansvarsfriande 

verkan går att samtycka till misshandel av normalgraden, så länge det är fråga om ringa 

skador av övergående natur. Hovrätten godtar syftet att tillgodose målsägandens 

önskemål som ett skäl för att anse gärningen vara försvarlig. Dock utan att underbygga 

ställningstagandet med någon bedömning av vilket motiv målsäganden kunde tänkas ha 

för sitt önskemål. I tingsrättens dom redogörs inte för skälen till att gärningen inte anses 

oförsvarlig. Däremot har domstolen gjort en ingående bedömning av gärningens rubri-

cering och det är rimligt att anta att samma omständigheter faktiskt beaktats vid bedöm-

ningen av gärningens försvarlighet. Vad som särskilt kan framhållas med tingsrättens 

dom är att syftet att ge målsäganden sexuell njutning beaktas.  

6.1.2 Örfilsmålet - Svea hovrätts dom 2012-10-05, mål nr B 10385-11 

I det aktuella målet åtalades den tilltalade (P.R) för flera olika gärningar. Detta referat 

tar sikte på åtalspunkt 2 som avser grov våldtäkt av den 15-åriga A.A. Enligt åklagarens 

gärningsbeskrivning har P.R bl.a. bundit fast A.A:s armar och ben, pressat sin penis i 

hennes mun och utdelat örfilar som orsakat smärta. P.R har vidare, när A.A legat 

fastbunden, tryckt in en squash i A.A:s slida, vilket orsakat smärta och sprickor i slidan. 

A.A har varit berusad av alkohol som P.R tillhandahållit.  
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Målet i tingsrätten 

Tingsrätten fann att händelseförloppet i huvudsak utspelat sig så som åklagaren anfört. 

Emellertid lades P.R:s invändning om att A.A lämnat samtycke till samtliga handlingar 

till grund för den fortsatta bedömningen. Det framkom att parterna inför händelsen haft 

en omfattande kontakt och diskuterat vad de skulle göra när de träffades samt kommit 

överrens om att ha sex innefattande våld och tvång. A.A hade till P.R uttryckt att hon 

gillade att bli slagen, att hon ville bli bunden och att P.R skulle tvinga henne till saker. 

Vad gäller smärtan och sprickorna i A.A:s slida framkom att A.A vid tillfället inte gett 

uttryck för smärta, samt att P.R först efteråt fått veta att hon haft ont och fått sprickor.  

Enligt tingsrättens hade samtycket från A.A varit frivilligt och giltigt. Att P.R 

uppgett att han med gärningarna avsett att tillgodose A.A:s egna önskemål kunde enligt 

rätten inte bortses från och det som förekommit kunde inte anses vara oförsvarligt. 

Följaktligen gavs samtycket ansvarsfriande verkan och åtalet ogillades.  

Målet i hovrätten 

Hovrätten anslöt sig till tingsrättens värdering av bevisningen och lade P.R:s invändning 

om samtycke till grund för bedömningen av skuldfrågan. Hovrätten konstaterade att 

A.A haft möjlighet att lämna ett giltigt samtycke till att ha sex med P.R eftersom hon 

fyllt 15 år. Vad gäller A.A:s berusning var det inte utrett att den skulle ha varit sådan att 

hon inte skulle ha varit kapabel att förstå innebörden av det lämnade samtycket. 

Därefter framhöll domstolen att omständigheten att A.A kunnat samtycka till att ha 

"hårdhänt sex" inte innebar att hon givit, eller kunnat ge, sitt samtycke till att P.R skulle 

tillfoga henne skador. Enligt bestämmelsen i BrB 24:7 kunde samtycke inte ges till våld 

av allvarligare slag. Utdelandet av örfilar var sådant som enligt rätten kan samtyckas till 

med ansvarfriande verkan. Det gällde däremot inte påståendet om att P.R tryckt in en 

squash som orsakat smärtor och sprickor i A.A:s slida. Då det inte var visat att P.R 

uppsåtligen tillfogat A.A skadorna i slidan kunde han inte dömas för misshandel. 

Egna kommentarer till målet 

Även i det här rättsfallet är målsäganden ung och har inte haft ett förhållande med den 

tilltalade, utan parterna har bestämt träff i syfte att ägna sig åt de åtalade handlingarna. 

Parterna har utförligt diskuterat vad de skulle göra när de träffades. I likhet med Linjal-

målet har tydliga manifestationer av samtycket och vad det omfattat varit av vikt för 

utgången i målet. Förutom i frågan om gärningens försvarlighet gör domstolarna i sina 
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bedömningar ingen åtskillnad mellan målsägandens samtycke till misshandel och 

samtycke till sex som negerar tvång.  

Hovrätten konstaterar att målsäganden kunnat lämna ett giltigt samtycke till att ha 

sex eftersom hon fyllt 15 år och i anslutning därtill menar domstolen att hon kunnat 

samtycka till att ha ”hårdhänt sex”. Därigenom ger hovrätten uttryck för uppfattningen 

att målsägandens sexuella självbestämmanderätt innefattar en behörighet att lämna 

samtycke till våld som utövas i samband med sex.  

Någon rubricering av våldet görs inte, utan hovrätten framhåller enbart att regeln i 

BrB 24:7 innebär att det inte går att samtycka till våld av allvarligare slag. Det är rimligt 

att våld av allvarligare slag åsyftar skada som inte är ringa, vilket skadorna i slidan 

anses utgöra. Beträffande misshandeln bestående av örfilar beaktar tingsrätten, men inte 

hovrätten, gärningens syfte och godtar syftet att tillgodose målsägandens önskan. Vilket 

motiv målsäganden kunde tänkas ha för sitt önskemål utreds dock inte.  

6.1.3 Strupgreppsmålet- Svea hovrätts dom 2013-04-05, mål nr B 6350-12 

I detta mål yrkade åklagaren ansvar för grov misshandel bestående i att den tilltalade 

(R.S) åsamkat målsäganden (L.R) smärta, svullnad och försvårad andning genom att ta 

upprepade grepp och klämma åt kring L.R:s hals och mun. Gärningen var enligt åklaga-

ren grov då R.S visat särskild hänsynslöshet och/eller råhet genom att använda upprepat 

våld riktat mot L.R:s andningsorgan under ett utdraget händelseförlopp.  

Tingsrättens domskäl 

Det var utrett att R.S. hade gjort sig skyldig till det våld som åklagaren påstått. Till 

grund för den fortsatta bedömningen lades en invändning från R.S om att han handlat 

med stöd av samtycke från L.R och som ett led i deras sexuella rollspel.  

Efter att ha redogjort för bestämmelsen i BrB 24:7 gick domstolen in på frågan hur 

gärningen, i det fall samtycke inte hade förelegat, skulle ha rubricerats. Tingsrätten tog 

hänsyn till att skadorna, i form av blåmärken i ansiktet och på halsen, slemhinneblöd-

ningar i munslemhinnan samt svullna stämband, var relativt måttliga och av övergående 

natur. Gärningen var enligt domstolens mening inte särskilt hänsynslös eller rå på grund 

av upprepat våld under ett utdraget händelseförlopp. R.S hade under händelseförloppet, 

som pågått medan parterna hade sex, flera gånger frågat L.R om hon var ”OK” och då 

fått jakande svar. Även omständigheten att R.S uppgivit att hans syfte endast varit att 

tillgodose L.R:s önskemål beaktades. Misshandeln var följaktligen att betrakta som 

misshandel av normalgraden.  
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Domstolen konstaterade att utredningen i målet inte gav anledning att bedöma 

samtycket som ogiltigt och våldet kunde inte anses vara oförsvarligt. Åtalet ogillades. 

Målet i hovrätten 

Hovrätten fann att L.R inte givit sitt samtycke och att R.S insett detta. Gärningen var att 

bedöma som normalgraden av misshandel och åtalet ansågs vara styrkt.  

Egna kommentarer till målet 

Det är endast tingsrättens dom som är av intresse för denna uppsats. I likhet med tings-

rättens dom i Linjalmålet tar domstolen först ställning till gärningens rubricering och 

beaktar sådant som gärningens syfte och att den tilltalade under händelseförloppet 

kontrollerat målsägandens tillstånd. Även här framkommer indirekt uppfattningen att 

det kan åligga den som utövar våld under ett längre tidsförlopp att förvissa sig om den 

utsattes inställning.  

I likhet med Linjalmålet accepteras i målet ansvarsfrihet för misshandel av 

normalgraden som kan sägas ha skett inom ramen för BDSM-utövning. Skadorna har 

här bedömts vara relativt måttliga och av övergående natur. Att tingsrätten använder sig 

av uttrycket "måttliga" kan tolkas som att den menat att det inte varit fråga om ringa 

skador. Även i detta mål godtas syftet att tillgodose målsägandens önskemål utan att det 

beaktas vilket motiv målsäganden kunde tänkas ha.  

6.1.4 Målet med de 123 slagen- Umeå tingsrätts dom 2013-03-01,  

  mål nr B 2505-12  

Följande rättsfall rör åtal för grov misshandel och vållande till annans död.
127

 Detta 

referat tar sikte på åtalet för misshandel. Enligt åklagaren bestod misshandeln i att den 

tilltalade (F.F) tillfogat målsäganden (B. N) smärta och underhudsblödningar med 

enstaka överhudsdefekter på en rad ställen på kroppen, genom att tilldela henne minst 

123 slag med ett långsmalt tillhygge. Misshandeln var att anse som synnerligen grov 

eftersom F.F. visat synnerlig hänsynslöshet genom att utöva omfattande och grovt våld 

mot B.N, som dels varit avsevärt påverkad av etylfenidat, dels varit i en ställning där 

hon inte haft något att säga till om och därmed inte haft möjlighet att försvara sig.  

                                                 

127
 Åklagaren hade anfört att F.F under den ifrågavarande tidsperioden vållat B.N:s död genom att ha 

begränsat hennes möjligheter att andas. Enligt tingsrätten kunde det inte fastställas vilket av flera tänkbara 

alternativ som kunde ha orsakat B.N:s död och åtalet för vållande till annans död ogillades. 
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Tingsrättens domskäl 

Det var utrett att F.F åsamkat B.N de skador som gjorts gällande. I målet framgick att 

det i parternas sexuella samvaro hade förekommit frivilliga våldsinslag. Domstolen 

menade att utredningen i målet visade på att B.N "i viss omfattning och i någon form 

lämnat sitt samtycke till att delta i rollspel med inslag av BDSM".  

Därefter tog domstolen ställning till om misshandeln, med hänsyn till bestämmelsen i 

BrB 24:7, kunde anses vara försvarlig. Vittnesmål från representanter för RFSL beakta-

des. Av deras utsagor framgick att det inom BDSM inte är ovanligt att exempelvis en 

käpp används och att sådant våld kan förorsaka svullnader och blåmärken. Tingsrätten 

framhöll att gränsen för misshandel av normalgraden torde vara uppnådd redan efter ett 

fåtal slag, när det är fråga om normalfallet med slag med käpp av inte helt obetydlig 

styrka. Inom ramen för BDSM menade rätten att det knappast kunde anses vara godtag-

bart att sådant våld skulle framstå som oförsvarligt. I sådana sammanhang bör ett giltigt 

samtycke anses vara ansvarsfriande "även inom en inte obetydlig del av vad som kan 

anses vara misshandel av normalgraden". Således kunde B.N anses ha lämnat ett 

ansvarsfriande samtycke till en del av det våld som F.F. riktat mot henne. Emellertid 

gällde det inte allt våld. Domstolen menade att en betydande del av de piskslag som 

utdelats fick anses vara oförsvarliga. 

Därefter konstaterar rätten att skadorna varit förhållandevis lindriga och att utläk-

ningstiden för dem angivits vara en till två veckor samt att det i övrigt inte heller fanns 

tillräckliga skäl att anse misshandeln som grov. F.F. dömdes för misshandel av 

normalgraden. 

Här kan också redogöras för tingsrättens bedömningar avseende misshandelns straff-

värde. Tingsrätten fäste även gällande detta vikt vid vittnesmål från representanter för 

RFSL. De hade framhållit "vikten av samsyn på rollspelets utformning, säkerhetstän-

kande och att parterna på förhand bestämmer kodord för att styra förloppet". Domstolen 

konstaterade att det visat sig att F.F och B.N inte alls förberett sig på sådant sätt samt att 

F.F menat att det inte heller varit nödvändigt eftersom han och B.N kunde "läsa av" 

varandra så väl. Vidare beaktades att det i målet framgått att B.N vid ett tidigare tillfälle 

upplevt att hon blivit för hårt slagen av en piska, något som F.F menade att han inte haft 

en aning om. Tingsrättens uppfattning var sammantaget att det inte gick att bortse från 

att F.F visat påfallande hänsynslöshet mot B.N på ett sätt som låg utanför vad som 

kunde antas ha ingått i de roller de båda spelat. Straffvärdet ansågs följaktligen ligga 

nära det lägsta möjliga straffet för grov misshandel. 
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Egna kommentarer till målet 

Eftersom målsäganden inte kunnat höras i målet är det förståeligt att domstolen inte mer 

ingående prövar huruvida ett samtycke till de åtalade gärningarna faktiskt lämnats. Av 

samma anledning är det förklarligt att någon bedömning av om samtycket varit giltigt 

inte görs. Det skulle dock kunna ifrågasättas om inte domstolen borde ha redogjort för 

sin ställning i frågan om målsägandens alkohol- och drogpåverkan kunde ha inneburit 

att hon inte varit kapabel att samtycka till det hon utsattes för.  

Rättsfallet ger uttryck för att BDSM legitimerar våldsutövning inom en inte obetyd-

lig del av vad som kan anses vara misshandel av normalgraden, under förutsättningen 

att skadorna bedöms som lindriga och av övergående natur. 

Det är inte helt tydligt vad som enligt tingsrättens mening inneburit att en betydande 

del av det våld som målsäganden fått utså är att anse som oförsvarligt. Av domskälen 

går inte att utläsa att det, ifråga om den uppkomna smärtan eller skadornas art, förelegat 

någon skillnad mellan det våld som bedömts som oförsvarligt och det våld som bedömts 

som försvarligt. Vad som framkommer är att det oförsvarliga våldet varit av lindrig och 

övergående art. Den försvarlighetsbedömning som domstolen redovisar kan tolkas som 

att det är kvantiteten av våld som varit avgörande. Den bedömning som görs av 

gärningens svårhet, sedan det redan konstaterats att våldet är oförsvarligt, torde dock i 

själva verket ha haft avgörande betydelse för försvarlighetsbedömningen. Det kan inte 

bortses från att domstolen menat att den tilltalade visat särskild hänsynslöshet och att 

gärningen bedömts ligga nära det lägsta möjliga straffet för grov misshandel.  

Vad gäller bedömningen att den tilltalade visat påfallande hänsynslöshet förefaller 

omständigheterna, som domstolen beaktar, vara sådana att de även skulle kunna ha 

betydelse för frågan huruvida ett samtycke överhuvudtaget förelegat. Om användningen 

av kodord anses vara nödvändigt och om det inte föreligger tillfredställande samsyn kan 

ifrågasättas om förmågan att kunna "läsa av varandra" är tillräcklig för att en våldsut-

övande ska ha anledning att tro att ett samtycke till något specifikt lämnats. Att frågan 

om samtyckets omfattning varit problematisk visar även omständighen att målsäganden 

tidigare upplevt att hon blivit för hårt slagen av en piska och att den tilltalade inte haft 

en aning om detta. 
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6.1.5 Målet med knytnävsslagen - Stockholms tingsrätts dom 2013-03-20,  

  mål nr B 1668-13  

Målsäganden X och den tilltalade (S.G) träffades en natt ute på krogen. De upptäckte att 

de båda var intresserade av och hade erfarenhet av dominanssex. De begav sig tillsam-

mans till S.G:s lägenhet för att ha sexuellt umgänge med dominanskaraktär. Någon 

timme senare slutade deras samvaro med att X, iklädd enbart behå, knuffade undan S.G 

och rusade ut ur lägenheten.  

Sedermera åtalades S. G för våldtäkt alternativt olaga hot och misshandel under 

påståendet att han genom misshandel och annat våld samt hot tvingat X till samlag och 

med samlag jämförlig handling. Misshandeln bestod bl.a. i att S.G tagit smärtande 

grepp i olika delar av X:s kropp, tagit strupgrepp på henne och tilldelat henne ett flertal 

slag med öppen och knuten hand i ansiktet och på kroppen. Därigenom åsamkades X 

smärta, andnöd, omfattande hudsvullnad, hudmissfärgningar och hudavskrapningar på 

en rad olika ställen på kroppen. Misshandeln var grov då övergreppen pågått under lång 

tid och X utsatts för flera strupgrepp och tilldelats kraftiga slag över hela kroppen samt 

tillfogats sprickor i underlivet när hon varit bunden och inte kunnat värja sig. 

Tingsrättens domskäl 

Domstolen konstaterade att S.G i huvudsak medgivit åklagarens gärningsbeskrivning. 

Det var däremot, mot hans förnekande, inte bevisat att han skulle ha tilldelat X 

knytnävsslag i ansiktet. De uppvisade skadorna i X:s ansikte kunde ha uppkommit som 

en följd av att S.G utdelat hårda örfilar. Vidare vad det inte visat att S.G uttalat hot.  

Tingsrätten konstaterade att X, såsom parterna hade kommit överens om, hade intagit 

den undergivna rollen, medan S.G uppträtt som den dominerande. Vidare konstaterades 

att parterna hade kommit överens om att använda sig av stoppord om någon av dem 

skulle vilja avbryta det pågående spelet, men att de i domstolen var oense om vilket 

stoppordet var. Enligt X hade hon, efter det att hon inte längre velat delta, använt sig av 

det stoppord hon hävdade att de kommit överrens om. Det kunde enligt domstolen inte 

uteslutas att S.G kunde ha trott att stoppordet varit ett annat än det X hävdade. I varje 

fall var det inte bevisat att han avsiktligt nonchalerat X:s användande av stoppordet.  

Vad gäller åtalet för våldtäkt var det inte bevisat att S.G skulle ha passerat gränsen 

för vad rollspelet och X:s samtycke medgav. Åtalet ogillades därmed. 

Därefter noterade domstolen att parternas samvaro slutat på ett mycket drastiskt sätt 

och att S.G gradvis hade upptrappat våldsutövningen så att X knuffade honom och 
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drevs på flykt. S.G hade bekräftat att han slagit allt hårdare knytnävsslag mot X:s sidor 

men han hade uppfattat att hon velat ha ett upptrappat våld. Det beaktades att X upplevt 

mycket stark smärta i "högra flanken" och svårigheter att andas samt fruktat att S.G 

skulle ha knäckt revben på henne. Tingsrätten framhöll att det våld som S.G har riktat 

mot X:s revben inte kunde betraktas som ringa misshandel och gick därmed ”utöver vad 

som ens är möjligt för en undergiven att samtycka till”. Vidare var det inom samtyckets 

gränser inte heller tillåtet för S.G att slå X i ansiktet så hårt att det uppstod spår som 

efter knytnävslag. S.G dömdes således för misshandel. 

Egna kommentarer till målet 

Domstolen utgår från att parterna haft en överrenskommelse om att ägna sig åt 

dominanssex och att aktiviteterna skulle avbrytas genom användandet av stoppord. Att 

den tilltalade inte uppfattat att målsäganden skulle ha uttalat stoppordet innebar att det 

åtminstone förelegat ett putativt samtycke till de gärningar som företagits efter det att 

målsäganden återkallat sitt samtycke.  

Någon utförligare diskussion om vilket specifikt våld målsäganden kunde antas ha 

samtyckt till görs inte. Utöver det att parterna kommit överrens om att ägna sig åt 

dominanssex, konstaterar domstolen att den tilltalade uppfattat att målsäganden 

uppskattade en upptrappad våldsanvändning. Samtidigt synes den tilltalade ha gått över 

gränsen för vad målsäganden accepterat. Det putativa samtycke som domstolarna menar 

har förelegat synes ha varit mer generellt än specifikt.  

Rättsfallet ger uttryck för att BDSM inte legitimerar våldsutövning som utgör 

normalgraden av misshandel. Detta åtminstone inte om det givit upphov till stark smärta 

och svårigheter att andas och inneburit risk för allvarliga skador. Att domstolen tar upp 

att målsäganden varit rädd för att revbenen skulle ha knäckts kan tolkas som att de 

underförstått beaktat risken för ytterligare skada. 

Det kan ifrågasättas varför domstolen inte tar ställning till allt våld i åklagarens 

gärningsbeskrivning. Det framgår exempelvis inte om strupgreppen utgjort försvarligt 

våld eller inte. Tänkbart är att domstolen ansett att det inte varit nödvändigt att utreda 

huruvida det övriga våldet varit försvarligt eftersom den tilltalade likväl skulle åläggas 

ansvar för det våld som bedömts vara oförsvarligt. 
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6.1.6 Målet med de medvetslöshetsframkallande stryptagen - Skellefteå tingsrätts 

  dom 2013-04-03, mål nr B 616-09 

Den tilltalade (L) åtalades i förevarande mål för grov misshandel bestående i att han vid 

flera olika tillfällen, med sina händer eller med en snara, strypt målsägandena A, 

respektive B, och därigenom tillfogat dem smärta, andnöd och medvetslöshet. Åklaga-

ren menade att gärningarna var att anse som grova och att L visat särskild hänsynslöshet 

eller råhet då våldet varit livsfarligt och försatt målsägandena i livshotande tillstånd.  

Tingsrättens domskäl 

Det var styrkt att L dels vid fem tillfällen strypt A så att hon blivit medvetslös, dels vid 

två tillfällen strypt B så att hon blivit medvetslös. I sin fortsatta bedömning utgick tings-

rätten från att både A och B lämnat giltiga samtycken till gärningarna.  

Domstolen konstaterade att ett samtycke enligt BrB 24:7 endast kan ges ansvarsfri-

ande verkan om det är fråga om ringa misshandel eller icke ringa misshandel som 

endast medfört lindrigare skador. Därefter tog domstolen ställning till gärningarnas 

rubricering. Utredningen i målet visade att tillstånden av medvetslöshet inneburit en 

beaktansvärd risk för att målsägandena skulle avlida. Följaktligen kunde gärningarna 

betecknas som livsfarliga. Det var utrett att L, på ett eller annat sätt, insett detta. Tings-

rätten framhöll att det förhållande att gärningarna varit livsfarliga inte ensamt kunde 

medföra att de skulle bedömas som grov misshandel. Hänsyn togs till att gärningarna 

inte medfört vare sig smärta eller skador. Vidare beaktades att syftet med gärningarna 

inte varit att skada någon, utan i stället att ge tillfredsställelse såväl för sig själv som för 

målsäganden. Sammantaget fann domstolen att gärningarna inte var att bedöma som 

grov misshandel. 

Därefter framhöll tingsrätten att även om gärningarna inte var grova så kunde de inte 

jämföras med gärningar som endast inneburit lindrigare skador eftersom de inneburit 

livsfara. Stryptagen var att anse som oförsvarligt våld och samtyckena kunde inte ges 

ansvarsfriande verkan.  

Egna kommentarer till målet 

Rättsfallet visar på att gärningar som inneburit livsfara inte kan samtyckas till med 

ansvarsfriande verkan även om de syftat till att ge den samtyckande tillfredställelse och 

inte medfört några skador eller någon smärta. Samtidigt ger rättsfallet uttryck för att 

syftet att ge tillfredställelse är beaktansvärt och är till den våldsutövandes fördel vid en 

försvarlighetsbedömning.  
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Vid bedömningen av våldets oförsvarlighet utgår domstolen från att våldet inte kan 

jämföras med lindrigare skador. Det kan ifrågasättas varför domstolen inte istället 

hänvisar till den fara som gärningarna inneburit. Att det vid en försvarlighetsbedömning 

ska beaktas den fara som gärningarna inneburit framgår ju uttryckligen av bestämmel-

sen i BrB 24:7.  

6.2 Mål där domstolarna resonerar kring den tilltalades uppsåt  

6.2.1 Halsbettsmålet- Hovrätten för nedre norrlands dom 2011-09-30,  

  mål nr B 835-11  

Den tilltalade åtalades i förevarande mål för misshandel och våldtäkt. Detta referat 

kommer endast att behandla åtalet för misshandel (åtalspunkt två). Åklagaren anförde 

att den tilltalade (T.M), genom att ha bitit målsäganden (E.A) på halsen och ha tagit ett 

grepp om hennes hals så hon fått svårt att andas, åsamkat E.A smärta och ömhet, 

missfärgning, skrapmärke, underhudsblödning på halsen, skuldran och bröstet. 

Målet i tingsrätten 

Det var utrett att T.M gjort sig skyldig till det våld åklagaren påstått. I målet framkom 

att parterna tidigare frivilligt haft sex med våldsinslag. Tingsrätten avfärdade dock 

T.M:s invändning om att E.A samtyckt till den ifrågavarande misshandeln. Rätten fann 

att T.M bitit E.A under ett samlag så det gjorde ont samt att han därefter avslutat samla-

get och tagit struptag på E.A. När E.A bett T.M sluta har han istället tryckt hårdare. 

Åtalet bifölls.  

Målet i hovrätten  

Hovrätten anslöt sig i huvudsak till tingsrättens bedömningar. I fråga om halsbettet 

beaktades att båda parterna uppgivit att de gillade hårda tag samt att halsbettet utdelats 

under ett frivilligt samlag. Hänsyn togs vidare till att T. M uppgett att han brukade nafsa 

E.A samt att han hade haft uppfattningen att hon uppskattade det. Hovrätten menade att 

det därmed inte var styrkt att T.M, med uppsåt och mot E.A:s vilja, haft för avsikt att 

skada henne.  

Egna kommentarer till målet 

Det intressanta med rättsfallet är hovrättens domskäl i fråga om halsbettet. Den tilltalade 

åläggs inte ansvar för halsbettet då det förelegat ett putativt samtycke. Någon bedöm-

ning utifrån bestämmelsen i BrB 24:7 görs dock inte. 
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Hovrättens dom visar på att den som utövar våld i ett sexuellt sammanhang kan ha 

anledning att tro att ett samtycke föreligger fastän det inte har manifesterats. Detta dock 

under förutsättningen att våldet utövas i samband med frivilligt sexuellt umgänge och 

inom en relation där det brukar förekomma frivilligt sex med våldsinslag och att den 

som utövar våldet har uppfattningen att den utsatte uppskattar den typ av våld det är 

fråga om. I sådana fall skulle den våldsutövande anses vara skyldig först efter det att 

protester eller motstånd förekommit.  

6.2.2 Målet med handbojorna - Svea Hovrätts dom 2010-10-19, mål nr B 4280-10  

I detta rättsfall åtalades den tilltalade (M.J) för grov våldtäkt på målsäganden (A) under 

påståendet att M.J, när A legat ute i en solstol, mot hennes vilja slitit tag i henne och 

vänt henne på mage, varefter han fäst samman hennes händer med handbojor på ryggen. 

Härigenom har A berövats sin frihet samt orsakats kraftig smärta. Händelseförloppet 

pågick, enligt åklagaren, under lång tid. Vidare ska det ha förekommit våld bestående 

bl.a. i att M.J slagit A i ansiktet med smärta som följd, tagit struptag på henne så att hon 

fått svårt att andas och känt smärta. 

Målet i Tingsrätten 

Tingsrätten utgick i huvudsak från åklagarens gärningspåstående och att A inte deltagit 

frivilligt. Sedan tog domstolen ställning till om M.J haft uppsåt till gärningen.  

I målet framgick att parterna hade haft en relation där det tidigare förekommit 

våldsinslag i det sexuella samlivet. Domstolen beaktade att A tidigare skickat sms till 

M.J, i vilka hon uttryckt en önskan om att i sexuella sammanhang vara fastbunden. 

Detta innebar enligt domstolen att det var tänkbart att M.J till en början trott att A 

samtyckte till det som förekom. Domstolen anförde därefter att det med hänsyn till A:s 

utsatte läge dock ålegat M.J att förvissa sig om hennes samtycke, vilket han inte gjorde. 

Vidare anför domstolen att det på grund av A:s reaktioner, bestående av skrik och gråt, 

mycket snart måste ha varit uppenbart för M.J att hon varit motvillig. Åtalet ansågs 

därmed vara styrkt.  

Målet i Hovrätten 

I hovrätten förevisades ny och betydelsefull bevisning. Hovrätten fann att åklagarens 

gärningspåstående inte var styrkt. Följaktligen ogillades åtalet.  



48 

 

Egna kommentarer till målet  

Det jag vill framhålla med rättsfallet är tingsrättens resonemang kring den tilltalades 

uppsåt i förhållande till det händelseförlopp som tingsrätten fann styrkt. Tingsrätten 

förefaller utgå från att våldsutövningen i ett inledningsskeende inte nödvändigtvis 

fungerat som ett medel för betvingande av målsäganden till samlag.  

Domen ger uttryck för att en tidigare manifesterad önskan om att utsättas för visst 

våld skulle kunna godtas som skäl för att en våldsutövande, i ett inledande skede, inte 

behöver anses ha anledning att misstänka att ett samtycke inte föreligger, fastän det inte 

manifesterats vid det aktuella tillfället, såvida parterna tidigare haft frivilligt sex med 

våldsinslag. Det kan dock påpekas att det inte framgår av domen huruvida målsäganden, 

innan hon givit uttryck för sin inställning, blivit utsatt för våld som skulle kunna klassi-

ficeras som misshandel.  

Vad som är intressant med tingsrättens domskäl är vidare att domstolen menar att det 

ålegat den tilltalade ett ansvar att förvissa sig om målsägandens samtycke eftersom hon 

varit i ett utsatt läge. Det kan antas att det åsyftas ett samtycke till sex och våld såväl 

som ett samtycke till att överhuvudtaget befinna sig i det utsatta läget. Med "utsatt läge" 

menar domstolen antagligen att vara belagd med handfängsel.  

6.2.3 Målet med stureplansprofilerna - Svea hovrätts dom 2001-10-16,  

  mål nr B 3806-07  

Bakgrunden till detta mål var att målsäganden (M.V) och de tilltalade (A.J och J.K) 

efter en utekväll tillsammans begett sig till en lägenhet för att ha sex. A.J och J.K 

åtalades sedermera för grov våldtäkt. Enligt gärningsbeskrivningen har de med våld och 

hot tvingat M.V till både vaginala och anala samlag och med samlag jämförlig handling. 

Våldet har bl.a. bestått i att A.J och J.K hållit fast och tryckt ner M.V och att A.J dragit 

M.V i håret och tilldelat henne ett flertal slag i ansiktet och på skinkorna, vilket åsamkat 

M.V smärtor och skador på en rad ställen på kroppen.  

Målet i tingsrätten 

Det var enligt tingsrätten utrett att A.J och J.K utövat en betydande del av det våld 

åklagaren påstått. Det var dock inte styrkt att hot förekommit. Tingsrätten framhöll att 

skadornas omfattning var anmärkningsvärd, men att skadorna sedda var för sig var 

lindriga. Det var vidare inte visat att M.V, såsom hon påstått, givit uttryck för sin 

motvilja. Av M.V:s utsaga framgick att hon inledningsvis samtyckt, men dragit tillbaka 

sitt samtycke efter ett första analt samlag. Tingsrätten konstaterade att det i målet var 
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klarlagt att M.V vid något skede under händelserna genom visst våld tvingats till samlag 

och med samlag jämförlig handling. Däremot kunde det inte uteslutas att de tilltalade 

saknat uppsåt till gärningen. Det kunde inte bortses från att parterna tidigare haft fri-

villigt sex innehållandes vålds- och förnedringsinslag. Domstolen noterade dock att det 

vid det aktuella tillfället förekommit mer våld än vid tidigare tillfällen. Tingsrättens 

samlade uppfattning var att det var tänkbart att våldet vid det aktuella tillfället använts 

som ett led i den sexuella samvaron och inte för att betvinga målsäganden eller i vart 

fall att de tilltalade kan ha uppfattat situationen så. Åtalet ogillades därmed. 

Målet i hovrätten 

I hovrätten justerade åklagaren gärningsbeskrivningen genom att tillägga att A.J och J.K 

alternativt genomfört samlag och med samlag jämförlig handling genom att otillbörligt 

utnyttja att målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av berusning och 

med hänsyn till att hon varit ensam med de två männen utan möjlighet att fly och utan 

att kunna påkalla hjälp.  

I hovrätten tillkom ny bevisning och efter en samlad värdering lade domstolen M.V:s 

version av händelserna till grund för bedömningen. Att målsäganden gjort motstånd och 

sagt ifrån innebar enligt hovrätten att det varit uteslutet att de tilltalade inte insett att 

M.V betvingats. A.J och J.K dömdes för grov våldtäkt. 

Egna kommentarer till målet 

Här vill jag främst uppmärksamma tingsrättens bedömning av de tilltalades uppsåt. Då 

det i hovrätten är klarlagt att målsäganden gjort motstånd framstår det som självklart att 

de tilltalade haft uppsåt till gärningen. Tingsrättens bedömning utgår däremot från att 

målsäganden inte gett uttryck för sin motvilja.  

Särskilt problematiskt i målet synes ha varit att målsäganden inledningsvis frivilligt 

gått med på att ha sex. Detta förefaller domstolen utgå från vid bedömningen av att de 

tilltalade kan ha uppfattat att våldet använts som ett led i den sexuella samvaron. Tings-

rättens dom ger uttryck för att en våldsutövande kan ha anledning att tro att ett samtycke 

till våldsinslag föreligger när parterna har sex om den utsatte vid tidigare tillfällen 

manifesterat sådant samtycke. Såvida inte målsäganden tydligt säger ifrån har de 

våldsutövande inte uppsåt till att något samtycke inte föreligger, även om det våld som 

utövas är grövre än det som förekommit vid tidigare tillfällen. De tilltalade åläggs inte 

något ansvar att förvissa sig om målsägandens samtycker, trots att målsäganden onekli-

gen kan påstås ha befunnit sig i ett utsatt läge.  
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Det våld de tilltalade har använt har varit grövre än det våld som förekommit i det 

tidigare frivilliga umgänget. Oberoende av huruvida de tilltalade kan ha trott att det 

tidigare lämnade samtycket även gällde vid det aktuella tillfället, är det inget av det som 

kan utläsas ur domen som talar för att de tilltalade skulle ha haft anledning att tro att 

målsäganden vid det aktuella tillfället skulle ha samtyckt till svårhetsgraden. 

Bestämmelsen i BrB 24:7 berörs inte. Tingsrättens konstaterande av att skadorna 

sedda var för sig var lindriga kan knappast påstås ha utgjort en försvarlighetsbedömning 

enligt samtyckesbestämmelsen. Det kan ifrågasättas om tingsrätten inte borde ha tagit 

ställning till huruvida det förelegat ett ansvarsfriande samtycke eller putativt samtycke 

till misshandeln då den friar de tilltalade från ansvar för våldtäkt, särskilt med hänsyn 

till att omfattningen av våldet, enligt domstolens egna ordalag, varit anmärkningsvärt.  

6.2.4 Flickornamålet - Hovrätten för västra Sveriges dom 2009-06-30,  

  mål nr B 2431-09 

I detta rättsfall åtalades paret D.D och A.Ö, 28 respektive 29 år gamla, för våldtäkt av 

de 17-åriga flickorna S och A. Händelseförloppet, som pågick under en kväll och 

följande morgon, utspelade sig i parets lägenhet dit flickorna kommit för att sova över. 

Någon tidigare sexuell samvaro hade inte förekommit mellan parterna. A.Ö och S hade 

dock umgåtts tidigare och pratat om sex. A.Ö hade berättat för S att hon och D.D 

ägnade sig åt dominanssex, vilket S vidarefört till A. I lägenheten kom inledningsvis 

alla fyra att prata om sex, titta på porrbilder innehållandes dominansinslag, sexleksaker 

och piskor. Därefter förekom flera moment innehållandes sex med inslag av dominans 

från D.D och A.Ö.  

Enligt åtalet har A.Ö och D.D tvingat flickorna till samlag och med samlag jämförbar 

handling, dels genom våld bestående av bl.a. fasthållningar, hårda grepp och upprepade 

slag mot flickornas skinkor, dels genom hot bestående av ett tidvis aggressivt och 

hotfullt beteende. Flickorna har känt rädsla och haft svårt att värja sig på grund av 

skillnad i ålder och fysisk styrka i förhållande till A.Ö och D.D. Vidare har flickorna 

sagt nej och av slagen har S erhållit märken, ömhet och smärta.  

Målet i tingsrätten 

Tingsrätten konstaterar att flickorna, då de nyss fyllt 17 år, själva haft rätt att bestämma 

med vilka de ville ha sex med och på vilket sätt. Med hänsyn till flickornas ålder ligger 

det dock i sakens natur att deras erfarenhet och mognad inte är på samma nivå som hos 

en vuxen person. Vidare konstaterade domstolen att stämningen mellan parterna inled-
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ningsvis varit god. Det kunde inte uteslutas att flickorna till en början godtog de 

sexuella närmandena från D.D och A.Ö. 

Vid bedömningen av skuldfrågan utgick tingsrätten från åklagarens gärningsbe-

skrivning och från att flickorna inte, såsom D.D och A.Ö invänt, deltagit frivilligt. 

Därefter tog rätten sikte på frågan om D.D och A.Ö haft uppsåt till gärningarna.  

Enligt tingsrätten har flickornas ålder, brist på erfarenhet och mognad medfört att de 

saknat möjlighet att förutse, hantera och förstå allvaret i situationen. Enligt tingsrätten 

har det ålegat D.D och A.Ö att vara mycket lyhörda för flickornas känslor och vilja. Det 

kunde inte krävas att flickorna skulle ha gjort mer högljudda och tydliga protester. 

Tingsrättens anförde att ifråga om sex med inslag av dominans, där ömhetskänslor inte 

är inblandade, och som ger smärta och obehag, måste den som är dominant och 

hårdhänt mot en partner ta ansvar och förstå att den som inte visar fri vilja till att delta, 

inte deltar frivilligt. Särkilt angeläget var detta i fall de sexuella aktiviteterna flera 

gånger upprepas under en längre tidsperiod och där märken efter slag syns efteråt.  

Tingsrätten menade att D.D och A.Ö under händelseförloppet successivt förflyttat 

gränserna för det sex som de utsatte flickorna för. Till följd av skillnad i ålder och fysisk 

mellan parterna har det enligt rätten förelegat en obalans dem emellan, vilket D.D och 

A.Ö varit medvetna om. De har också varit medvetna om att flickorna inte tidigare haft 

sex med flera samtidigt. Tingsrättens uppfattning var att A.Ö och D.D haft en medveten 

strategi för att få flickorna ur balans och förmå dem att underkasta sig de sexuella akti-

viteterna. Domstolen fann att D.D och A.Ö haft uppsåt till gärningarna.  

Målet i hovrätten 

I fråga om vissa delmoment var det enligt hovrätten inte utrett att händelserna utspelat 

sig så som flickorna påstått, bl.a. betvivlades att de skulle ha sagt ifrån tydligt. Enligt 

rätten hade det ålegat A.Ö och D.D att vara särskilt noga med att förvissa sig om att 

flickorna velat delta då de endast var 17 år gamla. I en situation med dominans med 

inslag av våld och hot i de sexuella aktiviteterna är det svårt att bedöma om så skett. 

Hovrätten beaktar att det inte varit uteslutet för någon av de inblandade att de skulle 

komma att ägna sig åt sexuella aktiviteter som kunde innefatta inslag av våld. Domsto-

len fäste vikt vid att flickorna inte gett uttryck för att de inte velat delta. I Ifråga om ett 

delmoment menade hovrätten att det inte gick att bortse från att parterna ägnat sig åt 

sexuella aktiviteter med inslag av våld och fann att det, vid en sammanvägning av 

samtliga omständigheter, inte var bevisat att de tilltalade haft uppsåt till att A inte skulle 
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ha medverkat frivilligt. Hovrättens bedömning var sammantaget att det i fråga om vissa 

delmoment inte förekommit något tvång, och i fråga andra delmoment att A.Ö och D.D 

i vart fall inte insett att flickorna inte velat delta. 

Egna kommentarer till målet 

Domstolarna gör inte någon bedömning utifrån bestämmelsen i BrB 24:7. Möjligtvis 

borde det ha ålegat hovrätten att närmare undersöka om ett ansvarsfriande samtycke 

förelegat till våldsutövningen i och med att de tilltalade frias från åtalet för våldtäkt. Det 

våld det är fråga om är förvisso lindrigt, men i förhållande till målsägande S har det, i 

enlighet med gärningsbeskrivningen, varit misshandel.  

Att våldsutövningen kan ha upplevts av flickorna som ett medel för betvingande 

läggs i hovrätten inte de tilltalade till last eftersom det inte varit uteslutet för någon av 

de inblandade att de skulle komma ägna sig åt sexuella aktiviteter som kunde innefatta 

inslag av våld. Dock framgår det inte klart på vilket sätt flickorna skulle ha varit 

införstådda med att våld kunde förekomma. Det framgår bara att flickorna fått veta att 

de tilltalades sexuella samliv innehöll våldsinslag och dominans, samt att parterna 

inledningsvis i lägenheten haft sexuella konversationer och tittat på bilder och leksaker 

med anspelning på dominans. På vilket sätt målsägandena kunnat förutse vilken typ av 

våld och vilken grad av våld de skulle utsättas för har inte berörts. Då domstolen 

fokuserar på att bedöma huruvida det förekommande våldet kunnat utgöra ett led i 

betvingande av målsägandena är det svårt att utifrån domskälen uttyda om de tilltalade 

haft anledning att anta att målsägandena samtyckt till någon specifik våldsutövning.  

Tingsrättens yttrande om att flickorna, då de fyllt 17 år, själva haft rätt att bestämma 

med vilka de ville ha sex med och på vilket sätt, kan tolkas som att domstolen menar att 

den sexuella självbestämmanderätt som personer över 15 år har även innefattar en rätt 

att i sexuella sammanhang utsättas för våld. 

Båda domstolarna synes ålägga de tilltalade ett, i förhållande till våldtäktsbrottet, 

utvidgat ansvar om att förvissa sig om de målsägandes inställning och vilja. Denna 

bedömning kan tyckas ha varit influerad av den allmänna samtyckesbestämmelsens krav 

på att den samtyckande ska ha varit kapabel att förstå gärningens innebörd. Hovrätten 

fokuserar i frågan på målsägandenas ålder. Tingsrätten tar upp målsägandenas omognad 

och oerfarenhet, och den obalans som förelegat i dessa avseenden mellan parterna. Vad 

gäller målsägandenas oerfarenhet är det inte helt klart vad som åsyftas. Utifrån kontex-

ten skulle dock kunna antas att tingsrätten menar flickornas generella sexuella erfaren-
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het. Av tingsrättens dom framkommer också att det utökade ansvaret att förvissa sig om 

samtycke i grunden bygger på att det är fråga om sex med inslag av våld och dominans 

och att målsägandenas ungdom medför ett ytterligare utökat ansvar. Det utökade ansva-

ret föreligger enligt tingsrätten också till följd av att det varit fråga om ett utdraget 

händelseförlopp.  

 Det ovan anförda skulle kunna uppfattas som att domstolarna, särskilt tingsrätten, 

utgått från att flickorna inte varit kapabla att förstå innebörden av vad de utsattes för och 

att de tilltalade haft goda förutsättningar att inse det. Vidare, att det förelegat en möjlig-

het för de tilltalade att tillse att flickorna skulle bli införstådda i situationen.  
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7  Analys 

I uppsatsen har redogjorts för de rättsliga utgångspunkter som ligger till grund för 

besvarandet av uppsatsens frågeställning: Under vilka förutsättningar kan våld som 

utövas i ett sexuellt sammanhang vara straffritt på grund av ett samtycke eller ett 

putativt samtycke? Det har framgått att det, utifrån den våldsutövandes uppfattning om 

ett händelseförlopp, måste föreligga ett giltigt samtycke, enligt BrB 24:7, till det speci-

fika våldet och att våldet inte får anses vara oförsvarlig. Det har vidare framgått att om 

sexuella handlingar förekommit i samband med våldsutövningen måste det först 

konstateras att våldsutövningen, eventuellt i kombination med andra omständigheter, 

inte inneburit att den utsatte tvingats till det sexuella umgänget. Den utsatte får inte 

heller ha blivit utnyttjad i ett hjälplöst tillstånd och ett eventuellt samtycke till det 

sexuella umgänget får inte enligt någon av bestämmelserna i BrB 6 kap. vara ogiltigt.  

Bedömningen av om det varit fråga om ett sexualbrott torde vara relativt enkel om 

våldsutövningen inte har haft något samband med BDSM. När det i situationen, åtmin-

stone till synes, finns koppling till BDSM blir dock frågan mer problematisk. Hänsyn 

kan då behöva tas till om det funnits ett samtycke till våldsutövningen. Såsom framgått i 

genomgången av rättsfallen kan det i sådana fall vara svårt att skilja målsägandens 

samtycke till sex från samtycke till våld. I de rättsfall som berör åtal för våldtäkt har 

domstolarna, enligt min uppfattning, vid en bedömning av om det förelegat ett samtycke 

och av den tilltalades uppsåt, fått utgå från att ett samtycke lämnats till ”våldsamt sex”, 

vilket inbegripit både misshandel och sexuella handlingar.  

Diskussionen i detta kapitel utgår från samtyckesregeln i BrB 24:7. Sexualbrottslag-

stiftningen vävs in i analysen där det anses lämpligt. Först diskuteras kriterierna för att 

ett samtycke ska anses vara giltigt. Därefter behandlas manifestationer av samtycke och 

frågor om uppsåt. Avslutningsvis diskuteras försvarlighetsbedömningen och vilka 

gränser en våldutövande har att förhålla sig till. 

Framställningen gör inte anspråk på att uttömmande diskutera all relevant problema-

tik eller att försöka finna ett fullt generaliserbart svar på uppsatsens frågeställning. Med 

utgångspunkt i de frågor som aktualiserats i de ovan refererade rättsfallen ska jag 

försöka lyfta fram och belysa särskilt framträdande problematik. 
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7.1 Samtyckets giltighet 

Som framgått i kapitel 4 måste ett samtycke, för att det enligt BrB 24:7 ska anses vara 

giltigt, ha lämnats frivilligt av någon som är behörig att förfoga över det aktuella in-

tresset, som är kapabel att förstå innebörden av samtycket och som har full insikt om 

relevanta förhållanden. Det har redogjorts för vilken innebörd kriterierna fått genom 

förarbeten och doktrin. Rättsläget är dock inte helt klart. Rättsfallsgenomgången i 

uppsatsens kapitel 6 visar att frågan om samtyckets giltighet berörts endast knapp-

händigt och ett fåtal gånger.
128

 Att försöka tolka vilken innebörd kriterierna har vid 

samtycke till våld som utövas i sexuella sammanhang blir därmed svårt.  

Följande avsnitt kommer att belysa några situationer där kriterierna för samtyckets 

giltighet kan medföra bedömningssvårigheter. Jag har valt att fokusera på kravet på att 

ett samtycke ska ha lämnats frivilligt och på kravet på att den samtyckande ska ha varit 

kapabel att förstå samtyckets innebörd, utifrån den samtyckandes ålder och mognad. 

7.1.1 Frivillighet 

Då frivilligheten ifrågasatts i de refererade målen har det främst rört tvångsrekvisitet i 

våldtäktsparagrafen och om våldet, i förekommande fall i kombination med hot, inne-

burit att det sexuella umgänget inte varit frivilligt.
129

 konstaterar I Linjalmålet, som 

enbart rörde åtal för misshandel, tog domstolarna upp omständigheter som visade på att 

målsäganden lämnat samtycket frivilligt: Hon hade själv tagit initiativ till kontakten 

med den tilltalade och därefter självmant begett sig till den tilltalades lägenhet och 

under händelseförloppet hade hon haft möjlighet att när som helst återkalla sitt 

samtycke. Vad som är intressant att diskutera är dock vilka omständigheter som kan 

innebära att ett samtycke, enligt BrB 24:7, inte anses som frivilligt. I enlighet med 

domstolarnas konstateranden i Linjalmålet torde ett initialt frivilligt samtycke inte 

längre vara frivilligt sedan det inte kan återkallas. Denna aspekt kommer att tas upp 

nedan. I det följande diskuteras först frivillighetsrekvisitet mer generellt.  

                                                 

128
 I Målet med de medvetslöshetsframkallande stryptagen, Målet med de 123 slagen och Målet med 

knytnävsslagen konstateras blott att målsäganden lämnat ett samtycke. I Strupgreppsmålet anför 

tingsrätten endast att samtycket varit giltigt och frivilligt. Att samtycket varit giltigt och frivilligt nämns 

även i Örfilsmålet och i Linjalmålet. I Örfilsmålet konstaterar domstolarna därutöver att målsäganden 

varit behörig att samtycka och att hennes berusning inte inneburit att hon inte varit kapabel att samtycka. I 

Linjalmålet fann domstolarna också att varken målsägandens ålder eller hennes självskadebeteende 

inneburit att hon inte varit kapabel att samtycka.  
129

 Se Målet med stureplansprofilerna, Målet med handbojorna och Flickornamålet. Jämför dock med 

Halsbettsmålet och målet i hovrättens i Strupgreppsmålet, vilka enbart rörde åtal för misshandel och där 

något samtycke till våldsutövningen inte förelegat. Jämför även med Målet med knytnävsslagen där 

målsäganden dragit tillbaka sitt samtycke till våldsutövningen. 
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Vilka omständigheter kan utgöra hinder för frivilligheten? 

Det är inte helt klart hur kravet på att ett samtycke enligt BrB 24:7 ska lämnats frivilligt 

ska förstås. I förarbetena uttalas att det inte får ha förekommit fysiskt eller psykiskt 

tvång. Detta tvångsrekvisit inbegriper, förutom sådant tvång som avses i BrB 6:1 st. 1, 

sannolikt även s.k. utpressningstvång som avses i BrB 4:4 st. 1 andra meningen. Det 

kan jämföras med NJA 1899 s. 106 där ett samtycke inte ansågs ha lämnats frivilligt 

eftersom det lämnats för att undgå en anmälan för en förseelse.  

Sexualbrottslagstiftningen kan i övrigt också ge ledning för hur kravet på frivillighet 

ska tolkas. I likhet med BrB 6:3 torde ett samtycke inte anses frivilligt om den våldsut-

övande allvarligt missbrukat att den samtyckande befunnit sig i en beroendeställning till 

våldsutövaren. Vidare torde, i likhet med BrB 6:1 st. 2, ett samtycke inte anses giltigt 

om den utsatte, på grund av att denne saknat förmåga att göra motstånd eller upplevt det 

som psykiskt eller fysiskt omöjligt att värja sig, befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och 

den våldsutövande otillbörligt utnyttjat detta.
130

  

Det anförda utgör dock inget fullständigt svar. Asp tar, som exempel på situationer 

där frågan om frivillighet enligt BrB 24:7 kan tänkas vara oklar, upp fall där grupptryck 

förekommer eller där den utsatte erbjuds något som är svårt att motstå.
131

 Ett samtycke 

som lämnats på grund av ett erbjudande som är så pass svårt att motstå att den utsatte 

inte har förmåga att värna sin integritet kan, enligt min uppfattning, inte ha inneburit att 

den samtyckande verkligen sagt ifrån sig sitt skyddsintresse, även om denne inte 

befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Sådana fall kan vara där den utsatte väljer att ut-

sättas för kränkningar av sin integritet för att komma ur ett nödläge. Ett exempel är om 

den utsatte är i så stort behov av pengar att denne känner sig tvingad att samtycka.
132

  

Mer oklart är hur de fall bör behandlas i vilka den utsatte efter ihärdiga övertalnings-

försök från den våldsutövande ger upp och samtycker.
133

 Frivillighetskriteriet måste ses 

mot bakgrund av att det avser att garantera att den samtyckande i det enskilda fallet 

verkligen sagt ifrån sig sitt skyddsintresse och accepterat gärningen. Något krav på att 

den samtyckande ska ha en positiv inställning till gärningen finns inte. Fall där den 

                                                 

130
 Om den utsatte befinner sig i ett hjälplösa tillstånd till följd av bristande förmåga att uppfatta 

gärningens innebörd torde det vara kriteriet om att en samtyckande ska vara kapabel att samtycka som 

aktualiseras.  
131

 Asp, 2010, s. 93. 
132

 Att den beskrivna situationen inte skulle inbegripas i rekvisitet hjälplöst tillstånd är enligt 2008 års 

sexualbrottsutredning en brist i dagens sexualbrottsreglering. Utredningen föreslår därför en utvidgning 

av begreppet hjälplöst tillstånd som avser att träffa vissa utnyttjandesituationer, bland annat den beskrivna 

(SOU 2010:71, s. 223 - 257).  
133

 Jämför diskussionen som förs i SOU 2010:71, s. 223 - 232. 



57 

 

utsatte, trots sin negativa inställning, "ställer upp" för den våldsutövande och accepterar 

gärningen torde följaktligen vara en problematik som hör hemma vid bedömningen av 

gärningens försvarlighet. Jag kommer också att återkomma till den i samband med att 

gärningens försvarlighet diskuteras.  

Initial frivillighet 

Det går att föreställa sig fall där det initialt funnits ett giltigt samtycke till våldsut-

övning, men att samtycket i ett senare skede i händelseförloppet inte längre är frivilligt 

och inte går att återkalla. En sådan situation skulle kunna vara att det våld, som initialt 

samtyckts till, utgör orsaken till att det i ett senare skede i händelseförloppet inte längre 

finns ett frivilligt samtycke till den fortsatta våldsutövningen. Det är inte svårt att 

föreställa sig att den som blir slagen, är fastfängslad och/eller blir dominerad upplever 

det som fysiskt eller psykiskt svårt att värja sig eller känner sig tvingad att underkasta 

sig den fortsatta våldsutövningen. Det initialt lämnade samtycket har ju trots allt 

medfört att den samtyckande hamnat i ett utsatt läge.
134

  

Problematiken måste också ses mot bakgrund av att andra omständigheter, sedda för 

sig eller i kombination med våldsutövningen, kan göra att den utsatte i ett senare skede i 

händelseförloppet känner sig tvingad att underkasta sig mer våld eller upplever svårig-

heter att värja sig. En sådan situation skulle, i jämförelse med åklagarens alternativa 

yrkande i hovrätten i Målet med stureplansprofilerna, kunna vara att den utsatte hamnar 

i ett hjälplöst tillstånd på grund av berusning och med hänsyn till att denne är ensam 

med den våldsutövande utan möjlighet att fly och utan att kunna påkalla hjälp. Ett annat 

exempel kan jämföras med situationen i Flickornamålet där skillnad i ålder, erfarenhet 

och fysik hade betydelse för tingsrättens bedömning. Ett ojust, men sett för sig rättsen-

ligt, handlande i kombination med en skillnad i status mellan den våldsutövande och 

den utsatte skulle kunna innebära att den utsatte upplever det svårt att värja sig. Vad jag 

menar är att sådana och liknande situationer kan innebära att den som till en början 

samtyckt till våldsutövningen hamnar i en sits där denne inte längre kan värja sig.  

                                                 

134
 Om sexuella handlingar därvid företas kan den våldsutövande åläggas ansvar för våldtäkt enligt BrB 

6:1 st. 2 eller 6:2 st. 2, om denne kan anses ha otillbörligt utnyttjat det hjälplösa tillståndet. Sådana fall 

torde dock vara ytterst unika, eftersom situationer där den våldsutövandes uppsåt täcker förhållandet att 

den utsatte inte längre frivilligt samtycker till våldsutövningen i regel torde falla in under tvångsfallen av 

våldtäkt.  
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Den utsatte fullständigt berövad rörelse- och talförmåga 

En särskilt intressant fråga är hur de fall ska bedömas där den utsatte saknar fysisk 

förmåga att värja sig, men har en faktisk vilja att underkasta sig våldet. Om händelserna 

förlöper på ett sådant sätt att den utsatte saknar möjlighet att genom manifestationer 

återkalla ett samtycke är det begripligt om samtycket inte längre skulle betraktas som 

frivilligt. Dilemmat jag vill uppmärksamma är att det är tänkbart att det i sådana fall 

ändå kan finnas ett tyst inre frivilligt samtycke. Följande exempel tydliggör problemati-

ken. Den utsatte vill bli slagen och har lämnat sitt samtycke därtill. Den utsatte vill 

också samtidigt få sin rörelsefrihet fullständigt begränsad genom fängslen, samt genom 

ögonbindel och munkavle hindras från att meddela sig genom tal eller ögonblinkningar 

och har lämnat samtycke även till detta. I en sådan situation saknar den utsatte helt 

möjlighet att manifestera återkallande av samtycke, men kan ändå i det enskilda fallet 

delta frivilligt under hela förloppet. Situationen kan för övrigt innefatta misshandel även 

utan att slag förekommit, om den utsatte samtyckt till att bli hårt fastfängslad så att 

själva fastfängslandet innebär smärta och/eller medför exempelvis blåmärken eller 

ytliga sårskador. Frågan är om det initialt lämnade samtycket gäller även då den utsatte 

inte längre har fysisk förmåga att ta tillbaka sitt samtycke. I de fall det finns ett inre tyst 

samtycke torde dock problematiken inte ha särskild stor praktisk betydelse, då den 

utsatte inte känner sig kränkt och anmäler händelsen.  

Mitt exempel kan jämföras med att det i förarbetena till våldtäktslagstiftningen har 

uttalats att ett hjälplöst tillstånd kan utgöras av vissa fall där någon är belagd med hand-

fängsel. Om den som försätter den utsatte i den beskrivna situationen företar sexuella 

handlingar, istället för att begå misshandel, är dilemmat mindre aktuellt eftersom 

straffansvar i sådana fall förutsätter otillbörligt utnyttjande av det hjälplösa tillståndet, 

enligt BrB 6:1 st. 1 eller 6:2 st. 1.  

7.1.2 Ålder och mognad 

Vad gäller kravet på att den samtyckande ska ha varit kapabel att förstå samtyckets 

innebörd finns i förarbeten och doktrin exempel på omständigheter som är sådana att de, 

i det enskilda fallet, kan utgöra hinder för att den samtyckande ska ha ansetts vara 

kapabel att förstå innebörden av samtycket.
135

 Jag har valt att i det följande särskilt 

diskutera en av dessa omständigheter: den samtyckandes ålder och mognad. Jag har valt 
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 Se avsnitt 4.2. 
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att fokusera på detta då jag anser att det utgör en särskild problematik vad gäller just 

samtycke till våld som utövas i sexuella sammanhang.  

Åliggande att presumera att den unge inte är kapabel att samtycka 

Som nämnts i rättsfallskommentarerna är det min uppfattning att domstolarna i Linjal-

målet, Flickornamålet och Örfilsmålet gett uttryckt för att den 15-årsgräns som gäller 

för sexuell självbestämmanderätt innefattar även en behörighet att samtycka till våld 

som utövas i ett sexuellt sammanhang. I Örfilsmålet var det fråga om en 15-årig målsä-

gande som samtyckt till ”hårdhänt sex” och till misshandel bestående av örfilar. I 

Linjalmålet var målsäganden 16 år när hon lämnat samtycke till att under en helg 

utsättas för våld, bestående av bl.a. slag med linjal. I Flickornamålet var det i sin tur 

fråga om två 17-åriga målsäganden som befunnit sig i en sexuell situation med inslag av 

våld och dominans.  

Att vara behörig att samtycka är inte detsamma som att vara kapabel att samtycka. 

Konstruktionen av BrB 24:7 fordrar att det i varje enskilt fall avgörs om den samtyck-

ande hade tillräcklig mognad för att förstå innebörden av gärningen ifråga. Detta har 

domstolarna i Linjalmålet och, enligt min tolkning av domskälen, även domstolarna i 

Flickornamålet tagit hänsyn till.
136

 

Domskälen i Linjalmålet och Flickornamålet ger enligt min mening uttryck för att 

det praktiskt taget åligger den som utövar våld, i ett sexuellt sammanhang och mot en 

ung person, att presumera att den unge, till följd av sin ungdom, inte är kapabel att 

samtycka. Vidare att det därmed också åligger den våldsutövande att försäkra sig om 

motsatsen och/eller anpassa situationen till den unges mognadsgrad. Om inte åliggandet 

fullgörs skulle det ligga nära till hands att den våldsutövandes anses ha haft uppsåt i 

förhållande till att samtycket eventuellt varit ogiltigt. Att åtminstone likgiltighetsuppså-

tet kan anses vara uppfyllt kan förklaras på följande sätt. Den utsattes låga ålder medför 

att den våldsutövande har anledning att misstänka att den utsatte inte är kapabel att 

samtycka. Om den våldsutövande inte förvissar sig om att den unga, trots sin låga ålder, 

varit kapabel att samtycka och/eller om den våldsutövande inte försöker anpassa situa-

                                                 

136
 Som nämnts i rättsfallskommentaren menar jag att domstolarna i Flickornamålet, särskilt tingsrätten, 

gjort en, i förhållande till våldtäktsbestämmelsen, utvidgad bedömning influerad av 

samtyckesbestämmelsens krav på att den samtyckande ska ha varit kapabel att förstå gärningens 

innebörd. 



60 

 

tionen efter den unges mognad, kan den våldsutövande antas vara likgiltig inför att 

samtycket eventuellt inte varit giltigt.
137

 

Att det kan påstås ha ålegat de tilltalade i Linjalmålet och Flickornamålet att presu-

mera att ett giltigt samtycke inte förelegat måste också förstås mot bakgrund av att de 

tilltalade själva inte var i samma unga ålder som målsägandena. Om de själva hade varit 

unga och därmed också haft en outvecklad ansvarsförmåga skulle det ha kunnat tyda på 

att de inte agerat uppsåtligt.
138

 

Omständigheter som kan visa på att den unge är kapabel att samtycka 

Utifrån det ovan sagda bör frågan ställas vilka omständigheter som kan tyda på att den 

unga är kapabel att förstå innebörden av samtycket och hur den våldsutövande kan 

anpassa situationen efter dennes mognadsgrad. Beträffande det sistnämnda kan påmin-

nas om vad som nämnts i avsnitt 4.2: större krav bör ställas på den unges mognad ju 

allvarligare ingrepp det rör sig om. Ett enkelt svar kan således vara att utövningen 

begränsas till lindrigt våld. Detta är dock inte ett tillräckligt svar, vilket även tings-

rättens domskäl i Flickornamålet visar på. Det kan därutöver krävas en hög grad av 

ömsesidighet och tydlig kommunikation kring gärningarna och vilka konsekvenser de 

kan få.
139

 I Linjalmålet har parterna inför sin träff förberett sig på det nyss nämnda sätt.  

Vad gäller omständigheter som tyder på att den samtyckande uppnått tillräcklig 

mognad har, i överrensstämmelse med den mening som framförts i doktrinen, domsto-

larna i både Linjalmålet och Flickornamålet beaktat målsägandens tidigare erfarenhet. 

Att målsäganden haft tidigare erfarenhet av BDSM var en faktor som i Linjalmålet 

visade på att hon trots sin unga ålder varit kapabel att samtycka. I Flickornamålet har 

bl.a. målsägandens oerfarenhet, enligt tingsrätten, inneburit att de saknat möjlighet att 

förutse och förstå allvaret i den situation de hamnat i. Att den tilltalade uppfattat målsä-

ganden som 18 år gammal och att hon framstått som öppen, mogen och rak, visade i 

Linjalmålet också på att målsäganden varit kapabel att förstå innebörden av det ifråga-

varande samtycket.  
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 Jämför Asp m.fl., 2010, s. 327. 

138
 Asp m.fl., 2010, s. 327. 

139
 Tydlig kommunikation torde för övrigt vara av vikt även beträffande att ett samtycke ska avse något 

specifikt och att den samtyckande ska ha full insikt i alla relevanta förhållanden. Frågan om ett samtycke 

lämnats till något specifikt kommer jag att återkomma till i samband med diskussionen kring 

manifestationer av samtycke. 
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Generella riktlinjer och problematik med att beakta tidigare erfarenhet 

Utifrån ovanstående diskussion och nämnda rättsfall kan uppmärksammas dilemmat för 

den som utövar våld, inom ramen för BDSM, mot en person som är strax över 15 år 

gammal. Den våldsutövande har att utgå från att den unge har rätt att ha sex och att 

bestämma på vilket sätt det ska ske, eftersom den unge fyllt 15 år. Samtidigt kan den 

våldsutövande inte vara säker på att den unge uppnått tillräcklig mognad för att ägna sig 

åt vilka sexuella praktiker som helst. Att avgöra huruvida den unge besitter förmåga att 

förstå innebörden av ett visst samtycke kan vara svårt. Detta innebär enligt min mening 

ett dilemma, som resulterar i bristande rättssäkerhet. Sexualbrottslagstiftningen har 

dragit en generell gräns där man presumerar att personer över 15 år är kapabla att 

samtycka till sex och någon bedömning utifrån hur erfaren eller mogen den unge 

personen är görs inte. Att ålägga den som utövar våld, i ett sexuellt sammanhang mot en 

person som är strax över 15 år gammal, ett ansvar att presumera att den samtyckande 

inte är kapabel att samtycka löser inte problemet. Då domstolarna i varje enskilt fall 

måste göra en bedömning av om den samtyckande haft förmåga att förstå samtyckets 

innebörd är det lätt att se att domstolens normativa värderingar får påverka. I sådana fall 

finns risken att den enskilde inte får veta vilka dessa värderingar är förrän domstolen 

avgjort i frågan.  

För att den enskilde ska kunna förutse hur domstolarna kommer att bedöma i frågan 

måste hon eller han kunna utgå från någorlunda klara riktlinjer. Beroende på hur 

odetaljerade riktlinjerna är kan det ändå bli domstolens värdering som får avgöra på ett, 

för den enskilde, oförutsägbart sätt. Som exempel på problematiken kan tas meningen 

att det ifråga om unga personer kan vara avgörande vilken erfarenhet de har. Om 

tidigare erfarenhet ska beaktas måste också avgöras vilken erfarenhet som ska anses 

vara relevant när det är fråga om våld som utövas i sexuella sammanhang. Ett relativt 

enkelt svar kan vara att, såsom domstolarna gjorde i Linjalmålet, ta hänsyn till tidigare 

erfarenhet av BDSM-utövning. I sådana fall frångås inte problematiken i förhållande till 

det tillfälle, eller de tillfällen, den unge införskaffat sig denna erfarenhet. Problemet 

med att beakta tidigare erfarenhet av BDSM-utövning måste vidare ses mot bakgrund 

av att utövningen kan innefatta en rad olika typer av våldsutövning. Det kan bl.a. ifråga-

sättas om den som tidigare blivit utsatt för örfilar förvärvat tillräcklig erfarenhet för att 

bli utsatt för våldsamma struptag. 

 Frågan är om också andra erfarenheter kan anses vara relevanta och i så fall vilka. 

Såsom tingsrätten synes ha gjort i Flickornamålet skulle det kunna vara rimligt att ta 
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hänsyn till den ungas allmänna sexuella erfarenhet. Vidare kan tänkas att erforderlig 

erfarenhet kan ha införskaffats genom att ha "läst på" mycket om BDSM. Det är exem-

pelvis inte orimligt att den som "läst på" mycket om BDSM i många fall kan besitta mer 

kunskap om företeelsen, och därigenom ha lättare att förstå innebörden av ett samtycke 

till en viss gärning, än den som tidigare bara fått erfarenhet genom att utöva BDSM vid 

enstaka tillfällen.  

Om den ungas tidigare erfarenhet ska tillmätas betydelse kan det vidare diskuteras 

om det ska tas hänsyn till huruvida erfarenheten varit positiv eller negativ. Någon som 

blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn skulle kunna påstås vara mer sexuellt 

erfaren än den som aldrig befunnit sig i något sexuellt sammanhang. Den som blivit 

slagen i ansiktet mot sin vilja kan vidare tänkas ha större insikt i hur smärtan känns och 

hur lätt denne kan få blåmärken än den som aldrig blivit slagen. Sådan negativ erfaren-

het kan alltså visa på att den unga är kapabel att samtycka. Fäster man vikt vid sådan 

erfarenhet kan det innebära att unga som utsatts för övergrepp inte längre skyddas av 

lagstiftningen, eftersom det kan anses ha funnits garantier för att de verkligen sagt ifrån 

sig sitt skyddsintresse. Detta kan tyckas vara otillfredsställande, då det kan tolkas på så 

sätt att redan utsatte unga betraktas som mindre skyddsvärda. Om domstolarna däremot 

inte skulle beakta negativa erfarenheter medför det bristande rättsäkerhet. 

Vad jag vill uppmärksamma är att det inte är säkert att den våldsutövande gör samma 

värdering av betydelsen av ovan anförda omständigheter som den domstol som har att 

avgöra i frågan. Riktlinjer som däremot inte kräver att domstolarna gör normativa 

bedömningar i det enskilda fallet är enkla att försvara ur ett rättsäkerhetsperspektiv. 

Exempel på en sådan riktlinje skulle kunna vara en regel om 18-årsgräns för behörighet 

att samtycka till våld i sexuella sammanhang och att den samtyckandes ålder och 

mognad därutöver inte tillmäts betydelse. Sådana icke anpassningsbara regler kan dock 

vara svåra att motivera i och med att varje person och situation är mer eller mindre unik 

och eftersom att människor mognar olika fort.  

7.2 Manifestationer av samtycke 

Som framgått tidigare i uppsatsen, finns det inget krav på att ett samtycke enligt BrB 

24:7 ska ha manifesterats för att det ska vara rättsligt relevant, men då frågan om ett 

samtyckes existens blir omtvistad och föremål för domstolens bedömning har manifes-

tationer avgörande betydelse för huruvida den våldsutövande kan gå fri från ansvar. 

Eftersom det är en gärningsmans bild av verkligheten som ska ligga till grund för vad 
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denne kan åläggas ansvar för kommer jag här främst att diskutera när det kan antas 

föreligga ett putativt samtycke. Frågan är vilka omständigheter som domstolarna anser 

vara sådana att de indicerar uppsåt eller bristande uppsåt i förhållande till frånvaro av ett 

samtycke.  

7.2.1 Åliggande att förvissa sig om samtycke  

Domstolarna har i flera av de refererade målen, direkt eller indirekt, gett uttryck för att 

det ålegat den tilltalade att förvissa sig om målsägandens samtycke. Det är generellt en 

intressant fråga att ställa när det kan antas åligga den som utövar våld att försäkra sig 

om att ett samtycke föreligger. Nedan diskuteras saken först utifrån situationer där den 

utsatte är i ett utsatt läge och därefter kommer frågan att behandlas utifrån situationer 

med utdragna händelseförlopp. 

Det utsatta läget 

I Målet med handbojorna menade tingsrätten att det ålegat den tilltalade att förvissa sig 

om målsägandens inställning eftersom att hon varit i ett utsatt läge, då hon blivit fast-

fängslad i en solstol utomhus. Målsäganden har, enligt vad som kan utläsas ur domskä-

len, inte i direkt anslutning till gärningen visat att hon velat försättas i den situationen. I 

Flickornamålet var skälet att parterna ägnat sig åt sex med våldsinslag och dominans i 

förening med att det förelegat en obalans vad gäller fysik, ålder och erfarenhet mellan 

de tilltalade och målsägandena och att det var fråga om ett utdraget händelseförlopp.  

Det omständigheter som förelegat i de nämnda rättsfallen kan i allmänhet sägas tala 

för att den som utövar våld i sexuella sammanhang har anledning att misstänka att ett 

ansvarsfriande samtycke inte föreligger. Andra situationer där det kan finnas anledning 

att förvissa sig om att samtycke föreligger är de exempel som framfördes i avsnitt 7.1.1, 

där ett initialt giltigt samtycke i ett senare skede i händelseförloppet inte längre kan 

anses vara frivilligt på grund av att den utsatte upplever svårigheter att värja sig. 

I de situationer där den utsatte inte visar uppskattning eller manifesterar samtycke 

kan den våldsutövande inte vara säker på att ett samtycke föreligger, trots att den utsatte 

inte protesterar eller gör motstånd. Manifestationer som utgörs av passivitet torde i 

sammanhanget inte vara tillräckliga. Den som till synes visar acceptans genom att 

exempelvis inte dra undan ansiktet när denne blir tilldelad ett slag kan nämligen i själva 

verket ge uttryck för rädsla.
140

 Ett skäl till att det ifråga om våldtäktsbrottet inte 
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 Jämför Asp, 2010, s. 114. 
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uppställs krav på att offret ska göra motstånd är att underlåtenhet att göra motstånd eller 

protestera inte sällan anses vara uttryck för skräck.
141

 Samma skäl torde kunna göra sig 

gällande i fråga våld i sexuella sammanhang. I utsatte lägen är det inte svårt att 

föreställa sig att den utsatte inte uttryckligen vågar återkalla samtycket. Det är exempel-

vis inte svårt att föreställa sig att den som blir slagen, är fastfängslad och/eller blir 

dominerad av rädsla inte vågar manifestera återkallelse av ett samtycke eller att denne 

inte accepterar sexuella närmanden.
142

  

Ju starkare omständigheterna, av det slag som nämnts ovan, talar för att ett samtycke 

eventuellt inte föreligger, desto större anledning har den våldsutövande att försäkra sig 

om motsatsen. Om den våldsutövande inte förvissar sig om samtycke kan denne anses 

vara likgiltig i förhållande till att ett samtycke i förekommande fall inte föreligger.
143

  

Om den utsatte, på annat sätt än genom passivitet, manifesterar samtycke har den 

våldsutövande förstås mindre anledning att misstänka att ett samtycke återkallats. 

Manifestationen kan då tolkas som att den utsatte inte upplever sig ha svårt att värja sig. 

I sådana fall kan svårligen det förhållande att den utsatte till följd av våldsutövning 

befinner sig i en utsatt läge tolkas som ett hjälplöst tillstånd eller annat liknande tillstånd 

som medför att samtycket inte är frivilligt.  

Utdragna händelseförlopp 

Det ovan anförda gör sig särskilt gällande när våldet utövas under en längre tid. I 

Linjalmålet och Strupgreppsmålet, vilka handlade om samtycke till misshandel, gynna-

des de tilltalade av att de förvissat sig om målsägandens inställning. Omständigheten att 

våldet utövats under utdragna händelseförlopp kunde annars ha inneburit att gärningarna 

varit att bedöma som grova och att samtycket därmed inte skulle getts ansvarsfriande 

verkan. Även Flickornamålet visar på att en våldsutövande kan ha skäl att förvissa sig 

om samtycke när det är fråga om utdragna händelseförlopp. 

Det är enligt min uppfattning rimligt att den som utövar våld under ett utdraget händel-

seförlopp har anledning att förvissa sig om samtycket. Är det fråga om ett utdraget 

händelseförlopp finns det nämligen gott om tid för den utsatte att återkalla sitt 

samtycke. Såvida den utsatte inte, på annat sätt än genom passivitet, manifesterar 
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 Holmqvist m.fl., kommentar till BrB 6:1, 2012. 
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 Detta kan jämföras med att det inte är en ovanlig reaktion hos våldtäktsoffer att de reagerar med 

passivitet för att undkomma med minsta möjliga skada (SOU 2010:71, s. 221). 
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 Jämför Asp m.fl., 2010, s. 327. 
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samtycke kan den våldsutövande inte utan att själv kontrollera saken vara säker på att 

samtycket alltjämt föreligger under hela händelseförloppet.  

Hur utdraget händelseförloppet måste vara för att det ska finnas anledning att 

misstänka att ett samtycke inte föreligger kan dock orimligen besvaras generellt, utan 

omständigheterna i det enskilda fallet får avgöra. Utöver det som nämnts i föregående 

avsnitt är det i sammanhanget givetvis av betydelse vilket innehåll det initialt manifeste-

rade samtycket har, vilket jag kommer att återkomma till nedan. Av särskild vikt i 

sammanhanget torde vara vilken typ av våld det är som utövas. För att åskådliggöra 

saken kan omständigheterna i Flickornamålet och Strupgreppsmålet jämföras. I 

Flickornamålet var det fråga om relativt milt våld i form av bl.a. slag på skinkor och 

hårda grepp och det "utdragna händelseförloppet" pågick under relativt lång tid, en kväll 

och följande morgon. Våldet förekom stundvis under händelseförloppet. I Strupgrepps-

målet var det jämförelsevis fråga om grövre våld, bestående av upprepade strupgrepp 

som medfört bl.a. slemhinneblödningar och svullna stämband. "Det utdragna händelse-

förloppet" pågick under tiden som parterna hade sex vid det aktuella tillfället.  

7.2.2 Det temporära samtycket 

Som nämnts i avsnitt 4.2 är ett samtycke temporärt och ett tidigare lämnat samtycke 

alltjämt måste föreligga när gärningen utförs. Här kommer problematiken först att 

diskuteras utifrån samtycken som inte manifesterats i samband med det aktuella 

händelseförloppet. Därefter diskuteras sådana samtycken som manifesterats inför det 

aktuella händelseförloppet. Sedan kommer frågan om varför ett samtycke inte skulle 

behöva manifesteras att tas upp. 

Samtycke som lämnats till ett tidigare tillfälle 

I Målet med handbojorna, Halsbettsmålet och Målet med stureplansprofilerna har det 

förhållandet att parterna tidigare haft frivilligt sex med våldsinslag varit till förmån för 

de tilltalade vid uppsåtsbedömningen. I Målet med handbojorna var fokus på att 

målsäganden tidigare uttryckt en önskan om att i sexuella sammanhang vara fastbunden. 

Att den samtyckande tidigare lämnat samtycke till liknande intresseintrång är, enligt 

förarbetena till BrB 24:7, en omständighet som kan tala för att ett samtycke föreligger. 

Det framhålls dock att passivitet sällan kan uppfattas som ett samtycke, utan det krävs 

ofta att andra omständigheter ger stöd därtill.
144

 Utöver målsägandens tidigare vilje-
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uttryck har tingsrätten i Målet med stureplansprofilerna och hovrätten i Halsbettsmålet 

till synes även beaktat den situation i vilken våldet utövats, dvs. en sexuell samvaro som 

åtminstone initialt varit frivillig.
145

 

Domstolarna har i samtliga nyss nämnda mål, i de nu berörda bedömningarna, utgått 

från att målsäganden inte manifesterat sin motvilja, men inte heller sin vilja att utsättas 

för det ifrågavarande våldet.
146

 Domarna ger uttryck för att en våldsutövande kan ha 

anledning att tro att ett samtycke föreligger om den utsatte vid ett tidigare tillfälle visat 

sin vilja att utsättas för våld av vederbörande, såvida den utsatte inte manifesterar sin 

motvilja. Därav kan tyckas följa att den utsatte, om denne vill ha sina intressen 

skyddade, har ett ansvar att agera och visa sin inställning. Detta skulle nästintill kunna 

uppfattas som att det är den våldsutövande som får bestämma över den utsattes intres-

sen, vilket är oförenligt med syftet med samtyckesregeln, dvs. att ge individen rätt att 

inom vissa gränser själv bestämma över sina intressen.  

Problematiken med ett putativt samtycke som baseras på tidigare manifestationer 

kommer till sin spets ifråga om momentana gärningar såsom slag och bett. Om den 

utsatte inte manifesterar samtycke inför gärningen kan dennes inställning i regel inte 

vara tydlig för den våldsutövande förrän handlingen redan är företagen och avslutad. I 

sådana fall riskerar den våldsutövande att kränka den utsattes intresse innan insikt om 

förhållandet erhållits. Det kan dock vara förståeligt att en våldsutövande tror att det 

finns ett samtycke till våld, trots att den utsatte inte signalerat detta, om parterna påbör-

jat ett frivilligt sexuellt umgänge och har en, åtminstone underförstådd, överrenskom-

melse om att det vid sex är accepterat med våld och om de gemensamt har satt upp vissa 

gränser för våldsutövningen.  

Som framgick i avsnitt 4.1 är det nödvändigt att göra klart vilka handlingar ett 

samtycke omfattar innan ställning tas till frågan om ansvarfrihet, eftersom ett samtycke 

ska avse något specifikt. Problematiken kring samtyckets temporära karaktär är, enligt 

min uppfattning, tätt sammankopplad med frågan om ett samtycke lämnats till något 

specifikt. Ett (putativt) samtycke som baseras på ett samtycke som manifesterats inför 

ett tidigare tillfälle medför enligt min uppfattning särskilda svårigheter med att bedöma 
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att ett samtycke lämnats till något specifikt, oavsett huruvida våldet är av precis samma 

slag. Vad jag menar är att tid och rum har betydelse för identiteten av en handling. Att 

ett samtycke ska avse något specifikt måste rimligen tolkas utifrån att den samtyckande 

ska kunna förutse vad samtycket innebär och således när det ska utföras. Jag kommer att 

återkomma till problematiken kring att samtycken ska avse något specifikt nedan. 

Samtycke som lämnats till det aktuella tillfället 

I jämförelse med samtycken som lämnats till tidigare tillfällen torde det vara klart att det 

generellt finns mindre anledning att misstänka att ett samtycke inte föreligger när det 

lämnats inför ett händelseförlopp där det finns ett tidsligt och rumsligt samband, och 

som i fullständig avsaknad av ett samtycke skulle utgöra en brottsenhet.
147

 Det är ändå 

aktuellt att fråga sig när det kan finnas anledning att misstänka att ett samtycke inte 

längre föreligger i sådana fall. Ovan, i avsnitt 7.2.1, har problematiken diskuterats 

utifrån anledningar som inte direkt berör innehållet i det manifesterade samtycket och 

det har bl.a. konstaterats att det ifråga om utdragna händelseförlopp finns anledning att 

misstänka att ett samtycke inte längre föreligger.  

Innehållet i det manifesterade samtycket är onekligen relevant i sammanhanget, 

något som domstolarna, i de refererade rättsfallen, däremot inte synes ha fäst vikt vid. 

Problematiken kan åskådliggöras genom följande exempel. Den som fått tillåtelse att 

utöva visst våld under de närmaste tio minuterna har såklart mindre anledning att 

misstänka att samtycket inte längre föreligger när fem minuter av händelseförloppet 

passerat, än vad den har som fått tillåtelse utöva visst våld under de närmaste minuterna. 

Den samtyckande och den våldsutövande kan ha olika uppfattningar om hur många 

minuter som innefattas i uttrycket "de närmaste minuterna". Hur många minuter som 

måste ha passerat för att den våldsutövande ska ha anledning att misstänka att samtycket 

inte längre gäller kan tänkas vara svårt att bedöma. 

Ett annat exempel på problematiken är om ett samtycke uttryckts som "nu får du slå 

mig" och den våldsutövande sedan slår ett antal gånger för att därefter ta en paus, för att 

exempelvis dricka vatten, och sedan slår igen. Har pausen givit upphov till en större 

anledning för den våldsutövande att misstänka att ett samtycke inte längre föreligger än 

om ingen paus hade tagits och det ändå rört sig om samma tidsrymd? Har det betydelse 

hur lång tid vattendrickandet tar och huruvida den våldsutövande avlägsnat sig från 

platsen och dricker vatten i ett annat rum? Frågan är hur den våldsutövande ska tolka 
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uttrycket "nu". Frågorna är förstås mindre aktuella om den samtycket återkallas genom 

manifestationer. Vad jag vill visa på är att det kan finnas svårigheter att tolka innehållet 

i ett samtycke, vilket kan leda till att den våldsutövande misstar sig och passerar den 

utsattes gräns. Som kommer att visas nedan, kan denna typ av problematik uppstå även 

vid bedömningen av vad ett samtycke omfattar.  

Varför inte inhämta ett manifesterat samtycke? 

Utifrån ovanstående diskussion kan frågan ställas vilka anledningar den våldsutövande 

kan ha för att inte förvissa sig om ett samtycke i förväg inför varje enskilt tillfälle för 

våldsutövning eller varje enskild handling, fastän den utsatte inte manifesterat sitt 

samtycke. Frågan blir då också om dessa anledningar kan göras rättsligt relevanta.  

Enligt min uppfattning har saken endast berörts i Målet med knytnävsslagen. Vid 

bedömningen av om den tilltalades uppsåt täckt att målsäganden återkallat sitt samtycke 

beaktar tingsrätten att parterna hade kommit överrens om att ägna sig åt dominanssex 

och att aktiviteterna skulle avbrytas genom användandet av stoppord. Om parterna 

kommit överrens om stoppord kan den våldsutövande ha anledning att anta att ett 

samtycke föreligger så länge stoppordet inte uttalats.  

Andra anledningar till att en våldsutövande inte förvissar sig om att samtycke före-

ligger kan tänkas vara att en uttrycklig förfrågan om tillåtelse skulle innebära ett 

oönskat avbrott i ett rollspel där den våldsutövande agerar som dominant och den utsatte 

agerar som undergiven. Vidare kan tänkas att överraskningsmoment kan vara uttryckli-

gen uppskattat av den utsatte eller ingå i en allmän överrenskommelse i samlevnaden. 

En annan tänkbar anledning kan vara att det ofta kan antas "förstöra stämningen" om 

den våldsutövande frågar om tillåtelse innan t.ex. ett slag utdelas. Våldsutövning kan för 

en del tänkas vara ett sätt att successivt öka intimiteten i den sexuella samvaron och, i 

linje med vad som gäller för "vanligt sex", kan det då framstå som främmande med 

explicita överenskommelser om vad som ska förekomma.
148

 

7.2.3 Samtyckets omfattning 

Härnäst kommer jag att fokusera på frågan om när en våldsutövande har anledning att 

tro eller att inte tro att ett samtycke lämnats till något specifikt. Problematiken är, på 

liknande sätt som frågan om det temporära samtycket, relevant att diskutera utifrån 

innehållet i det manifesterade samtycket. Hur detaljerat måste det vara för att den vålds-
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utövande inte ska ha anledning att misstänka att samtycket inte innefattat ett visst vålds-

utövande? I det följande åskådliggörs först problematiken dragen till sin spets.  

Om den utsatte uttryckt sin vilja genom att säga exempelvis "du får nu ge mig två 

lätta örfilar" kan svårigheter uppstå om den våldsutövandes uppfattning om vad en lätt 

örfil är inte korresponderar med den utsattes uppfattning.
149

 Som ett exempel på detta 

kan påminnas om Målet med de 123 slagen. Tingsrätten beaktade vid bedömningen av 

gärningens svårhet bland annat att målsäganden tidigare upplevt att hon blivit för hårt 

slagen av en piska, något som den tilltalade menade att han inte haft en aning om. 

Om den utsatte uttrycker "slå mig så hårt du kan" kan det vara svårt för denne att 

förutse hur hårda slagen blir. Vidare kan frågan vara om den våldsutövande i sådana fall 

kan utgå från att den verkligen kan slå så hårt den kan, eller om våldsutövaren istället 

har anledning att misstänka att den utsatte egentligen föreställer sig mildare våld och 

bara önskar att den våldsutövande slår hårdare än vad denne gjort tidigare. Kan vidare 

den våldsutövande i så fall utgå från att denne bara ska slå med händerna eller innefattar 

samtycket även slag med redskap? Ett annat exempel är att den utsatte ber den våldsut-

övande att "slå så mycket du vill under den närmaste timmen". I sådana fall innefattar ju 

samtycket ett obestämt antal slag av obestämd styrka. Den utsatte kan i sådana fall antas 

ha svårt att förutse hur många slag, och av vilken styrka, den våldsutövande väljer att 

utdela. Det är då inte helt lätt att påstå att ett samtycke lämnats till något specifikt.  

Som framgått av rättsfallsgenomgången behandlar domstolarna inte frågorna så 

detaljerat som jag nyss gjort. Malmömålet och Örfilsmålet är de mål där domstolarna 

enligt min uppfattning fäster mest vikt vid vad samtycket omfattat. I både Malmömålet 

och Örfilsmålet har parterna inför händelsen haft en omfattande kontakt och diskuterat 

vad de skulle göra när de träffades. I båda målen har parterna varit relativt okända för 

varandra och träffats just för att ägna sig åt de åtalade gärningarna. I de fall parterna inte 

tidigare gemensamt har ägnat sig åt våldsutövning i ett sexuellt sammanhang är det, för 

att det ska kunna råda kongruens mellan den våldsutövandes uppfattning och vad 

samtycket faktiskt avser, rimligtvis nödvändigt att de utförligt diskuterar vad den utsatte 

samtycker till.  

Kravet på att ett samtycke ska avse något specifikt i är praktiken uttunnat. Ett 

samtycke som manifesteras mer eller mindre generellt torde i allmänhet innebära att den 

samtyckande själv har svårt att förutse vilken specifik våldsutövning dennes samtycke 
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innefattar. I sådana fall kan knappast den våldsutövande heller ha anledning att tro att 

samtycke till något specifikt föreligger. Problemet skulle också kunna diskuteras utifrån 

frågan om samtycket varit giltigt. Ett generellt samtycke kan tänkas innebära svårigheter 

för den utsatte att ha full insikt i alla relevanta förhållanden och även svårigheter med 

att förstå innebörden av sitt samtycke. 

Inom ramen för BDSM, lämnas inte nödvändigtvis samtycke till varje specifik 

handling, utan till att ”leka” med en eller flera personer under en viss tidsperiod. Trots 

att parterna satt upp gränser för utövningen har kanske inte allt specifikt våld som sedan 

förekommer diskuterats.
150

 Många gånger avser samtycket troligen inte en konkret 

handling, utan snarare intrång av en viss typ. I och med att det inte är det manifesterade 

samtycket som teoretiskt sett ska ligga till grund för frågan om ansvarsfrihet är det 

kanske inte så problematiskt med mer eller mindre generella samtycken.
151

 Det viktiga 

är inte att ett samtycke manifesteras innan gärningen företas utan att samtycket före-

ligger när gärningen företas. I andra fall, där den våldsutövande överskridit gränsen för 

vad samtycket faktiskt omfattat med endast en liten marginal, kan det tänkas vara så att 

den samtyckande inte nödvändigtvis känner sig förorättad av detta och att "risken" för 

att våldsutövningen blir föremål för domstolsprövning då är minimal. 

7.2.4 Den samtyckandes negativa känslouttryck 

Ovanstående problematik har främst berört situationer där den utsatte inte, åtminstone 

tydligt, manifesterat frånvaron av samtycke. I de mål där det varit bevisat att målsägan-

den manifesterat frånvaron av samtycke genom motstånd, skrik eller protester har det 

varit relativt oproblematiskt för domstolarna att konstatera att de tilltalade haft uppsåt i 

förhållande till frånvaron av samtycke eller till att de utövat tvång.
152

 Den problematik 

jag vill ta upp härnäst är den våldsutövandes anledningar att uppmärksamma när och 

hur den utsatte manifesterar frånvaro eller tillbakadragande av samtycke.  

Vid BDSM-utövning torde läten och gester som uttrycker exempelvis smärta eller 

motstånd i inte i regel, som annars, kunna tas som intäkt för att något samtycke inte 

föreligger. Smärta, tvång och förnedring kan utgöra vanliga moment i BDSM-utövning. 

Hur ska den våldsutövande tolka signaler som uttrycker smärta efter ett slag? När ska 
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t.ex. ett "aj" tolkas som ett nej, om parterna på förhand kommit överrens om att den 

utsatte ska låtsas göra motstånd och tvingas till sex? I Örfilsmålet konstaterade tings-

rätten att målsäganden bl.a. hade uttryckt att hon ville att den tilltalade skulle tvinga 

henne till saker och åtalet för våldtäkt ogillades. Situationer med ett överrenskommet 

rollspel som innefattar låtsat tvång och motstånd torde kunna försätta den våldsutövande 

i en svår situation, vad gäller att kunna avgöra om den utsatte inte längre vill vara med 

på riktigt och det låtsade motståndet övergår till riktigt motstånd. Då det inte är fråga 

om vad Asp menar utgör "normalfallen av sexuellt umgänge", där motpartens inställ-

ning till det sexuella umgänget är tydligt för den agerande, är det lättare att föreställa sig 

att misstag kan ske. Detta gäller särskilt om kommunikationen kring hur leken ska 

stoppas är oklar.
153

 

Problematiken kring den utsattes negativa känslouttryck tycks kunna lösas genom att 

parterna kommer överrens om stoppord som får fungera som ett uttryckligt återkallande 

av samtycket. Den våldsutövande kan antas gynnas därav och det är vanligt förekom-

mande att deltagarna använder sig av stoppord vid BDSM-utövning.
154

 Även rättspraxis 

visar på fördelarna med stoppord för den våldsutövande. I Målet med de 123 slagen 

menade domstolen att den tilltalade visat påfallande hänsynslöshet då parterna inte 

använt sig av stoppord i sitt sexuella samliv och att förmågan att kunna "läsa av 

varandra" inte var tillräcklig för att det skulle anses föreligga ömsesidighet. Vidare tog 

domstolen i Målet med knytnävsslagen hänsyn till den tilltalades påstående om att han 

trott att målsäganden godtagit våldsutövningen, då hon enligt hans uppfattning inte 

använt sig av det överrenskomna stoppordet.  

 Användandet av stoppord löser dock inte problematiken, som berörts i avsnitt 7.2.1, 

kring den utsattes passivitet. Samma skäl som kan göra att en person inte med vederta-

get negativa uttryck klarar att återkalla ett samtycke kan medföra att någon inte klarar 

av att uttala ett stoppord.  

7.3 Försvarlighetsbedömningen 

Föreligger ett giltigt samtycke kan ansvarsfrihet medges enligt BrB 24:7 endast om 

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

och övriga omständigheter, är försvarlig. Frågan här är till vilken grad och på vilka 

grunder våld som utövas i ett sexuellt sammanhang kan anses vara försvarligt våld. Att 
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samtycke till ringa misshandel i princip alltid ges ansvarsfriande verkan och att 

samtycke till grov misshandel aldrig ges ansvarsfriande verkan torde vara klart.
155

 

Mindre säkert är dock vad som gäller vid samtycke till misshandel av normalgraden. 

Med utgångspunkt i de i kapitel sex refererade rättsfallen kommer nedan först att 

kortfattat diskuteras hur mycket våld det går att samtycka till i sexuella sammanhang. 

Därefter diskuteras försvarlighetsbedömningen mer utförligt utifrån gärningens syfte. 

Avslutningsvis diskuteras försvarlighetsbedömningen utifrån en helhetsbedömning där 

graden av våld och gärningens syfte ges central betydelse.  

7.3.1 Graden av våld 

I de refererade rättfallen har gärningar som innefattat misshandel av normalgraden 

bedömts utgöra både oförsvarligt och försvarligt våld.
156

 Vid bedömningarna av 

brottens rubricering som normalgraden av misshandel har domstolarna i både de friande 

och fällande domarna till synes utgått från allvaret och omfattningen av den effekt 

gärningen medfört, främst skadans art, men även smärtan och risken för ytterligare 

skada. Försvårande omständigheter har endast förelegat i Målet med de 123 slagen. 

Vidare har inte i något fall gärningens syfte bedömts vara klandervärt. 

Utifrån Målet med de medvetslöshetsframkallande stryptagen och HD:s uttalande i 

NJA 2004 s. 176, kan utrönas att det inte med ansvarsfriande verkan är möjligt att 

samtycka till våldsutövning som innebär en beaktansvärd risk för att den samtyckande 

ska avlida.
157

 Linjalmålet, Målet med de 123 slagen och Strupgreppsmålet ger uttryck 

för att det inom ramen för BDSM går att samtycka till misshandel av normalgraden om 

det varit fråga om smärta och lindrig, eller ifråga om Strupgreppsmålet måttlig, skada av 

övergående natur. Samtidigt har i Målet med de 123 slagen lindriga skador av övergå-

ende natur varit oförsvarligt våld. Hårda knytnävsslag i revben som medfört stark 

smärta och rädsla för brutna revben, slag i ansikte som medfört märken av knytnävsslag 

har vidare i Målet med knytnävsslagen bedömts vara oförsvarligt våld. Därtill har 

penetration som föranlett sprickor i slidan i Örfilsmålet bedömts vara oförsvarligt våld. 

Det är enligt min uppfattning svårt att jämföra allvaret av våldet och skadornas svårhet i 

de olika målen och dra några generella slutsatser om gränserna för samtycket. Samtidigt 

går det att utröna ett mönster som överensstämmer med den uppfattning som framförts i 
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förarbeten och doktrin: det är normalt inte straffbart att med någons samtycke tillfoga 

denne smärta eller ringa kroppsskada, ansvarsfrihet kan följa även för misshandel som 

inte är ringa om det endast medfört smärta och ringa skada.
158

  

7.3.2 Gärningens syfte 

Det är i svensk rätt inte helt klart vilka syften som ska anses vara godtagbara enligt BrB 

24:7. Det är oklart vems eller vilken typ av syften som ska ges straffrättslig relevans. Är 

det den våldsutövandes eller den samtyckandes syfte i det enskilda fallet som ska ha 

betydelse eller är det ett i sammanhanget typiskt syfte?  

Den genomgång av rättspraxis som gjorts visar att domstolarna vid försvarlighetsbe-

dömningen flera gånger beaktat den tilltalades syfte med gärningen. I tingsrättens dom i 

Linjalmålet tas hänsyn till att den tilltalades syfte varit att ge målsäganden sexuell 

njutning och i Målet med medvetslöshetsframkallande stryptagen att den tilltalade velat 

ge målsäganden sexuell tillfredställelse. I flera rättsfall har domstolarna beaktat den 

tilltalades syfte att tillgodose målsägandens önskemål.
159

 

Det kan enligt min mening ifrågasättas om den våldsutövandes motiv överhuvudtaget 

ska tillmätas betydelse vid försvarlighetsbedömningen, annat än i frågan om dennes 

uppsåt i förekommande fall täckt att syftet med gärningen inte varit godtagbart. 

Bestämmelsen i BrB 24:7 är ju en objektiv ansvarsfrihetsgrund. Vad som är intressant 

att diskutera är den samtyckandes syfte och ett i sammanhanget typiskt syfte. 

Typiskt syfte 

I NJA 1997 s. 636 beaktade HD att omskärelse av pojkar sker av religiösa skäl och att 

det är vanligt förekommande och har förekommit under lång tid i landet.
160

 Även om 

också BDSM- utövning är vanligt förekommande kan det i sig knappast motivera att 

våldsutövning i sexuella sammanhang anses som försvarligt. Det är nämligen många 

företeelser som är vanligt förekommande utan att för den skull vara etiskt berättigade, 

som exempel kan tas våldsutövning mot någon som inte samtycker. Vad som ska 

avgöra om våld som utövas i sexuella sammanhang kan vara försvarligt våld måste 

baseras på något som anses vara värdefullt. I enlighet med Agges uppfattning menar jag 
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 Se avsnitt 4.3. 
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 Hovrättens avgörande i Linjalmålet och tingsrättens avgörande i Örfilsmålet samt Strupgreppsmålet. 

160
 Numera gäller lag (2001:499) om omskärelse av pojkar. 
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at gärningens syfte av rättsäkerhetsskäl bör förstås objektivt och avse det typiska syftet 

med gärningen sett utifrån yttre omständigheter.
161

 

Det typiska syftet med våld inom BDSM kan sägas vara att nå välbefinnande eller 

sexuell tillfredställelse.
162

 Välbefinnande eller sexuell tillfredställelse kan påstås vara 

värden som ur allmän synpunkt betraktas som goda och eftersträvansvärda.
163

 Följaktli-

gen torde välbefinnande eller sexuell tillfredställelse i dagens svenska samhälle anses 

vara etiskt berättigade syften.
164

 Här kan även nämnas att Asp framhåller att möjlighe-

ten att samtycka till våld vid sex bör vara större än annars, till följd av att rätten att 

utöva sin sexualitet bör anses ha ett inte obetydligt värde och till följd av de positiva 

aspekter som det medför.
165

 

 Frågan är om den domare som har att bedöma försvarligheten av en viss våldsutöv-

ning som skett inom ramen för BDSM skulle ta hänsyn till att detta typiska syfte 

föreligger och om denne värderar det som ett gott och eftersträvansvärt värde.
166

 Ett steg 

i riktningen mot kunskap om att ett typiskt syfte kan föreligga är att, såsom gjorts i 

Målet med de 123 slagen, ta in sakkunniga vittnen i målet. Om domstolarna utgick från 

det typiska syftet skulle det för den enskilde öka förutsägbarheten och minska godtycke 

i det enskilda fallet, eftersom den enskilda domarens värderingar och uppfattningar 

skulle spela mindre roll.
167

 

Det kan spekuleras kring i vilken mån domstolarna, utöver Linjalmålet och Målet 

med de medvetslöshetsframkallande stryptagen, faktiskt beaktat eller tagit för givet att 

det förelegat ett objektivt och värdefullt syfte. Detta torde åtminstone ha skett i målet 

med de 123 slagen där domstolen uttrycker att samtycke till "rollspel inom ramen för 

BDSM" bör anses vara ansvarsfriande även inom en inte obetydlig del av vad som kan 

anses vara misshandel av normalgraden. Att det skulle finnas ett underförstått objektivt 

syfte synes tingsrätten i Målet med knytnävsslagen mena, vilket framgår när den i 

generella drag skriver om vad det för "en undergiven" är möjligt att samtycka till.  

                                                 

161
 Agge, 1964, s. 390 f.  

162
 RFSU Stockholm, 2008, s. 2.  

163
 Angående begreppen värde, gott och eftersträvansvärt hänvisas till Philipson, 2004, s. 110. 

164
 Se exempelvis regeringens uttalande "Sexualiteten är inte bara en naturlig del av människans liv 

utan också ett uttryck för grundläggande behov som ger både liv och lust."( Prop. 2004/05: 45, s. 22). 
165

 Asp, 2010, s. 161. 
166

 Det skulle även kunna diskuteras i vilken mån det i sammanhanget kan vara relevant att BDSM- 

utövare inte i lag är skyddade mot diskriminering. 
167

 Angående hela stycket, jämför Leijonhufvud, 2007, s. 60 f. 
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Den samtyckandes syfte 

Om en utgångspunkt är att våldsutövning i sexuella sammanhang sker inom ramen för 

BDSM och att det typiska syftet är godtagbart ur allmän synpunkt bör domstolarna, i de 

fall det föreligger omständigheter som talar mot detta, gå vidare till att ställa sig frågan 

om den samtyckande i det enskilda fallet haft ett annat syfte.  

I flera rättsfall har syfte att tillgodose målsägandens önskemål beaktats.
168

 Frågan 

kan ställas vilken mening domstolarna tillmätt uttrycket "önskemål". Ett rimligt svar är 

ett önskemål innebär en vilja att utsättas för gärningen, såväl som en positiv inställning 

till gärningen. Detta innehåll kommer jag tillmäta uttrycket önskemål i det följande. 

Att det är den samtyckandes önskemål att bli utsatt för våldet bör, enligt min mening, 

vara en självklar förutsättning för att våldsutövning i sexuella sammanhang ska anses 

som försvarligt. Att det inte kan gälla vid exempelvis samtycke till misshandel som är 

medicinskt motiverad kan förstås i och med att samtycket i sådana fall normalt inte 

baserar sig på en vilja att utsättas för just misshandeln, utan misshandeln utgör ett 

nödvändigt genomgångsled för att uppnå andra värden än de som direkt följer av våldet.  

Situationer där det inte är den samtyckandes önskemål att bli utsatt för våld kan 

påstås falla utanför begreppet BDSM, då det inte föreligger någon egentlig ömsesidig-

het. I sådana fall ligger det även nära till hands att mena att det typiska syftet att uppnå 

välbefinnande eller sexuell tillfredställelse inte föreligger. Exempel på situationer där 

det inte kan påstås vara den samtyckandes önskemål att utsättas för våld i sexuella 

sammanhang kan vara fall då någon efter ihärdiga övertalningsförsök "ger upp" eller då 

den samtyckande "ställer upp" för att göra den våldsutövande nöjd.
169

 Sådana situatio-

ner kan påstås vara oetiska. Att den samtyckande accepterat gärningen och sagt ifrån sig 

sitt skyddsintresse är inte detsamma som att denne inte upplever en negativ påverkan på 

sitt skyddsintresse. 

Om syftet att tillgodose den utsattes önskemål ska anses vara ett nödvändigt krav kan 

frågan ställas om det kan betraktas som tillräckligt för att anse det vara ett ur allmän 

synpunkt godtagbart syfte. Inte i något av de rättsfall där domstolarna beaktat att syftet 

med gärningen varit att tillgodose målsägandens önskemål har det fästs avseende vid 

vilket motiv målsäganden kunde tänkas ha för sitt önskemål.
 
Frågan är om inte också 

                                                 

168
 Hovrättens avgörande i Linjalmålet och tingsrättens avgörande i fallet med i Örfilsmålet samt 

Strupgreppsmålet. 
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 Som nämnts ovan i avsnitt 7.1.1 torde sådana situationer inte hindra att ett samtycke ska anses ha 

lämnats frivilligt. 
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den samtyckandes motiv bakom önskemålet måste kunna försvarbaras etisk. Att den 

samtyckande vill tillgodose ett syfte som denne själv värderar som gott och efter-

strävansvärt torde inte räcka för att det ska anses vara ett ur allmän synpunkt godtagbart 

syfte. Samtyckesregeln är en objektiv ansvarsfrihetsgrund där försvarlighetsbedöm-

ningen bygger på ett samhälleligt krav på att etiskt oförsvarliga gärningar inte ska få äga 

rum straffritt.  

Det är inte lätt att fastställa vilka andra syften än välbefinnande och sexuell tillfred-

ställelse som kan anses vara goda eller vilka syften som kan anses vara oetiska. Det kan 

här påminnas om att syftet ångestlindring inte accepterades i RH 2009:47. Att så inte 

skett kan ifrågasättas utifrån att ångestlindring sannolikt är något som många människor 

anser vara värdefullt i sig. Enligt domstolen hade det dock funnits alternativa sätt att 

handla och den samtyckande hade utsatts för betydande risker. Vad gäller alternativa 

tillvägagångssätt kan jämförelsevis nämnas att flera av dem som har BDSM som sexuell 

preferens kanske inte kan uppnå välbefinnande och sexuell tillfredställelse utan att bli 

utsatta för våld.  

Det går inte att undgå att den enskilde domarens värderingar i slutändan kommer att 

få betydelse. För att något ska kunna anses vara gott och eftersträvansvärt och därmed 

etiskt försvarbart krävs att det finns någon som gör denna värdering.
170

 En viss domare 

kan exempelvis anse att det syfte som ligger bakom att den samtyckande "ställer upp" 

för den våldsutövande är etiskt försvarbart. Att vilja göra någon annan nöjd kan onekli-

gen värderas som något gott. 

Självskadebeteende 

Frågan är även hur domstolarna ska kunna avgöra att det i det enskilda fallet förelegat 

ett oetiskt syfte. I Linjalmålet aktualiserades målsägandens självskadebeteende och 

huruvida hennes syfte med deltagandet i rollspelet varit att skada sig själv. Åklagaren 

hade anfört att det enligt hennes erfarenhet från andra mål var vanligt att kvinnor med 

självskadebeteende låter sig utnyttjas sexuellt för att på så sätt skada sig själva. Tings-

rätten menade dock att det inte var någon sådan allmän kunskap som utan bevisning 

kunde läggas till grund för bedömningen i målet och att det inte var visat att den 

tilltalade skulle ha utnyttjat målsägandens självskadebeteende. Hovrätten i sin tur 

framhöll att även om det varit så att målsäganden utsatt sig för gärningarna i syfte att 

skada sig själv, så tydde inget på att den tilltalade skulle ha utnyttjat hennes självskade-
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beteende. Att frågan aktualiseras är inte förvånande. Till skillnad från vanligt ömsesi-

digt sexuellt umgänge är våldsutövning något som är kriminaliserat och presumeras 

utgöra skada. Det är lätt att dra en parallell mellan självskadebeteende och samtycke till 

våld och anta att motivet bakom samtycket är att skada sig själv. 

Domstolarna i Linjalmålet synes ha fokuserat på den tilltalades uppsåt. Enligt min 

mening borde fokus i första hand varit på frågan om det i det aktuella fallet fanns ett 

orsakssamband mellan målsägandens självskadebeteendet och hennes samtycke. Att 

någon har ett självskadebeteende behöver inte nödvändigtvis innebära att personen 

ägnar sig åt BDSM i syfte att skada sig själv. Dessa aspekter måste skiljas åt. En person 

med självskadebeteende torde också kunna ha våldsutövning som sexuell preferens och 

kunna uppnå välbefinnande och sexuell tillfredställelse genom BDSM-utövning. Att det 

skulle vara vanligt att kvinnor med självskadebeteende lät sig utnyttjas sexuellt för att 

på så sätt skada sig själva kan enligt min mening inte tas till grund för ett antagande att 

personer med självskadebeteende som ägnar sig åt BDSM typiskt sett har ett syfte att 

skada sig själv. Detta skulle nästan kunna ses som ett omyndigförklarande av en person 

med självskadebeteende. Den våldsutövande som har vetskap om att den samtyckande 

har ett självskadebeteende riskerar att anklagas för att ha utnyttjat detta. Ett ömsesidigt 

utövande av BDSM skulle vara straffbart utan att något klandervärt har förekommit.  

7.3.3 Vilken grad av våld kan ett godtagbart syfte legitimera?  

Ovanstående diskussion har endast behandlat vilka syften som anse vara godtagbara. 

Att det skulle föreligga ett etiskt berättigande syfte kan i sig inte avgöra om en gärning 

enligt BrB 24:7 är att anse som försvarlig. Utformningen av BrB 24:7 kan tolkas som att 

domstolen måste göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Följaktligen måste, i de 

fall det anses föreligga ett godtagbart syfte, det också kunna legitimera den grad av våld 

det är fråga om. Således får t.ex. den domare som anser att syftet att få våldsutövande 

nöjd är etiskt godtagbart göra en bedömning av hur mycket våld syftet legitimerar.  

Om utgångspunkten är att det finns ett typiskt syfte som är godtagbart med våldsut-

övning inom ramen för BDSM måste frågan ställas vilken grad av våld syftet berättigar 

och vem det är som ska avgöra frågan. I kapitel 3 framgick att frågan huruvida en 

gärning varit etiskt berättigad inte bör tillmätas särskilt stor vikt då det är fråga om 

smärta eller ringa kroppsskada. Detta skulle kunna förklara varför domstolarna i 

Linjalmålet och i Örfilsmålet nöjer sig med att konstatera att det varit målsägandens 

önskemål att utsättas för gärningarna, vilka endast orsakat smärta och i Linjalmålet 
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ringa kroppsskada. Ifråga om misshandel av normalgraden har lagstiftaren överlämnat 

den närmare bedömningen av tillämpningen av samtyckesbestämmelsen till domsto-

larna. Är det domstolen som ska avgöra frågan i det enskilda fallet uppkommer återigen 

problematik kring rättssäkerheten, såvida inte domstolarna utgår från några generella 

riktlinjer om vad som ska anses vara försvarligt våld vid BDSM-utövning. 

I och med att det i förarbetena talas om ett samhälleligt intresse av att etiskt 

oförsvarbara gärningar inte ska få fritt äga rum ligger det nära till hands att påstå att det 

är samhället i stort som ska avgöra hur mycket våld det ska gå att samtycka till. Ett 

enhetligt svar skulle dock svårligen kunna uppnås, då människor har olika uppfattningar 

och värderingar. En möjligt alternativ är att det är samtliga människor som utövar 

BDSM som ska avgöra frågan. Även då uppkommer problematiken kring att människor 

har olika uppfattningar och värderingar, men troligtvis skulle ribban för accepterat våld 

sättas högre än annars. I Målet med de 123 slagen förefaller tingsrätten vid bedöm-

ningen ta hänsyn till vad BDSM-utövare generellt anser vara acceptabelt. Tingsrätten tar 

hänsyn till att det av vittnesmål från representanter från RSFU framgick att det inom 

BDSM inte är ovanligt att exempelvis en käpp används och att sådant våld kan föror-

saka svullnader och blåmärken. Därefter konstaterar tingsrätten att gränsen för misshan-

del av normalgraden torde vara uppnådd redan efter ett fåtal slag, när det är fråga om 

normalfallet med slag med käpp av inte helt obetydlig styrka. Inom ramen för BDSM 

menade rätten att det knappast kunde anses vara godtagbart att sådant våld skulle 

framstå som oförsvarligt.  

Då domstolarna beaktat att det varit målsägandens önskemål att utsättas för det 

ifrågasatta våldet synes de mena att varit målsäganden sak att bedöma hur mycket våld 

som varit godtagbart. Att ta hänsyn till den enskildes nivå av acceptans av våld skulle 

kunna vara försvarbart. Om den enskilde utnyttjar sin självbestämmanderätt och har en 

önskan att utsättas för visst våld ligger det nära till hand att anse att det inte skett något 

etiskt oförsvarbart ingrepp. Syftet med kriminalisering av misshandel är att motverka 

skada, med vilket avses en negativ påverkan på skyddsintresset psykisk och fysisk 

integritet. Dessa skador kan sägas ha konkretiserats i lagrummet såsom kroppsskada och 

smärta. Inom BDSM kan smärta och vissa skador, såsom blåmärken, tänkas vara efter-

strävansvärda att uppnå. I sådana fall är det svårt att säga att en negativ påverkan på den 

samtyckandes kroppsliga integritet skett.  

Då det är fråga om allvarligare skador, såsom brutna ben, blir det svårare att 

motivera utifrån den enskildes våldsacceptans. De skador som våldet åsamkar kräver 
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ofrånkomligen medicinska åtgärder. Under sådana förhållanden går det inte längre att 

separera individens enskilda skyddsintresse från samhälleliga ekonomiska intressen.
171

 I 

sådana fall finns det för övrigt förmodligen i regel en betydande risk för att den utsatte 

ångrar sig, vilket Asp m.fl , som tidigare nämnts, menar ska beaktas vid försvarlighets-

bedömningen.
172

  

Hänsyn måste också tas till gärningens fara enligt BrB 24:7. Angående detta kan 

sägas att även om den enskilde, såsom i Målet med de medvetslöshetsframkallande 

stryptagen, själv accepterar allvariga skador kan de inte motiveras om det finns en 

betydelsefull risk för att de förverkligas. Man kan tänka sig att den enskilde godtar att 

det finns risk för riktigt allvarliga skador, t.ex. svåra bestående kroppsskador, men om 

man skulle acceptera ett sådant risktagande inom BDSM kommer dessa risker förr eller 

senare att realiseras. I sådana fall drabbar det inte bara samhälleliga ekonomiska intres-

sen, utan även t.ex. anhöriga till den samtyckande.  
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 Jämför Lernestedt, 2003, s. 215. 

172
 Se avsnitt 4.3. 



80 

 

8  Avslutande och sammanfattande kommentarer  

I uppsatsen har jag försökt utreda under vilka förutsättningar våld som utövas i ett 

sexuellt sammanhang kan vara straffritt på grund av ett samtycke eller ett putativt 

samtycke. Utgångspunkten har varit att våldsutövningen innefattas i fenomenet BDSM 

då det är fråga om frivilligt deltagande från samtliga inblandade. Det har visats att 

samtyckesbestämmelsen i BrB 24:7 har en central betydelse för frågan om straffansvar, 

men att även sexualbrottslagstiftningen spelar en viktig roll. 

Det är svårt att på ett allmängiltigt sätt säga hur rättsordningen hanterar frågor om 

straffrättsligt ansvar för våldsutövning i sexuella sammanhang. De fall som kommit till 

rättsväsendets kännedom skiljer sig från varandra på flera plan. Frågan om samtyckets 

giltighet är i stor utsträckning avhängig de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall 

och det är inte helt klart hur de olika kriterierna för samtyckets giltighet ska förstås. 

Därtill synes frågan om samtycket i det enskilda fallet varit giltigt i praktiken vara svårt 

att avgöra. Frågan om samtyckets temporära karaktär och kravet på att ett ansvarsfri-

ande samtycke ska avse något specifikt kan på det teoretiska planet diskuteras i detalj i 

stor utsträckning. Dessa aspekter ges i praktiken dock inte särskilt stor betydelse. Då 

frågan om straffansvar ska bedömas utifrån en gärningsmans uppfattning av verklighe-

ten blir frågorna om vad ett samtycke omfattat och om det förelegat vid tidpunkten för 

gärningen i praktiken svåra att bedöma i detalj.  

Domstolarnas bedömningar i de olika målen är inte enhetliga och det är emellanåt 

svårt att utröna vad som faktiskt motiverat en fällande dom. Dessutom är det ibland 

svårt att utröna huruvida domstolarnas argument i särskilda frågor varit hänförliga till 

försvarlighetsbedömningen eller om de istället rört kravet på att ett samtycke ska vara 

giltigt, och vice versa.  

Av de i uppsatsen refererade rättsfallen har framgått att i de fall samlag eller sexuella 

handlingar jämförliga med samlag förekommer i samband med våldsutövningen hamnar 

fokus på huruvida våldsutövningen inneburit att det varit fråga om våldtäkt. Det kan i 

sådana fall vara svårt att i bedömningen skilja på ett samtycke till den sexuella 

handlingen och till våldsutövningen. Detta torde i allmänhet inte innebära några större 

problem eftersom det, i enlighet med den argumentation som förts i uppsatsen, finns en 

stor överlappning mellan kriterierna för ett giltigt samtycke enligt BrB 24:7 och de olika 

rekvisiten i sexualbrottslagstiftningen som skiljer rättsenligt sexuellt umgänge från 



81 

 

sexualbrott. Som har visats i uppsatsen kan det dock uppstå problem om den samtyck-

ande är mellan 15 och 18 år gammal.  

Bestämmelsen i BrB 24:7 ger domstolarna stor frihet vid försvarlighetsbedömningen. 

Det finns utrymme för domstolarnas skönsmässiga bedömningar vid avgörandet av  om 

en viss gärning ska anses vara etiskt försvarbar eller inte. Då det saknas vägledande 

praxis är det svårt att avgöra hur långt ansvarsfriheten sträcker sig vid våldsutövning i 

sexuella sammanhang.  

Trots att uppsatsen av ovan nämnda anledningar inte kan presentera några fullt gene-

raliserbara resultat kan den i någon mån belysa vad som anses vara  rättsligt godtagbart 

beteende vid BDSM-utövning: I de fall det finns något som skulle tala mot att den 

utsatte är kapabel att samtycka bör den våldsutövande förvissa sig om motsatsen eller 

anpassa utövningen efter den utsattes förmåga. T.ex. kan omständigheten att den utsatte 

är yngre än 18 år visa på att denne inte är kapabel att samtycka.  

Aktiviteterna och vilka gärningar samtycke faktiskt lämnats till bör utförligt diskute-

ras. Detta torde särskilt gälla om BDSM utövas med en ny partner eller med en ung 

person. Har parterna tidigare tillsammans ägnat sig åt BDSM- utövning kan den vålds-

utövande hamna i ett mer fördelaktigt läge. Ett tydligt manifesterat samtycke behöver i 

sådana fall inte nödvändigtvis inhämtas inför varje enskilt tillfälle för våldsutövning. 

Den våldsutövande bör dock alltid vara lyhörd inför den utsattes vilja om denne inte 

själv uttrycker sin inställning. Det utsatta läge den utsatte hamnar i kan medföra att 

denne upplever det svårt att värja sig vilket i sin tur kan innebära att samtycket inte 

längre anses vara frivilligt. Den våldsutövande bör vidare förvissa sig om att den utsat-

tes samtycke alltjämt föreligger när det är fråga om utdragna händelseförlopp. Använ-

dandet av stoppord kan vara fördelaktigt eftersom det får funktionen av ett tydligt sätt 

att avbryta aktiviteterna. 

Den våldsutövande bör vidare förvissa sig om att det är den samtyckandes önskemål 

att utsättas för det ifrågavarande våldet. Det våld som utövas kan innefatta misshandel 

av normalgraden. Av vikt i sådana fall är att skadorna inte är svårare att de kan betraktas 

som relativt lindriga eller måttliga och är av övergående natur samt att våldsutövningen 

inte innebär en avsevärd risk för allvarliga skador. 
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