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Sammanfattning

Uppsatsens övergripande syfte är att utreda hur rättstillämparen går till väga vid gräns-

dragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn för att avgöra om

barnet i det individuella fallet deltagit frivilligt samt om denna tillämpning är förenlig

med lagstiftarens intention. I uppsatsen används en traditionell juridisk metod med fokus

på praxis och förarbeten. Uppsatsen avgränsar sig till brotten våldtäkt mot barn och sex-

uellt utnyttjande av barn och behandlar inte problematiken kring uppsåt och oaktsamhet,

i förhållande till målsägandes ålder.

Den 1 april 2005 trädde en reformerad sexualbrottslagstiftning i kraft. Lagändringen

syftade till att förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utnyttjas i sexuella sam-

manhang och markera samhällets allvarliga syn på sexualbrott, då dessa riktar sig mot

barn1. Mot denna bakgrund infördes brottsbestämmelserna våldtäkt mot barn och sexu-

ellt utnyttjande av barn. För ansvar enligt förstnämnda paragraf avlägsnade man det ti-

digare kravet på att tvång ska ha utövats mot barnet2. Vidare uttrycks i motiven att ut-

gångspunkten ska vara att barn inte kan samtycka till sexuella handlingar3. Dock åter-

finns i lagen bestämmelsen sexuellt utnyttjande av barn, vilken utgör en reglering där

barnets frivillighet tillmäts betydelse vid val av brottsrubricering. För att bestämmelsen

ska kunna tillämpas krävs att det sexuella umgänget bygger på fullständig frivillighet

och ömsesidighet4. Vidare förutsätter en tillämpning av bestämmelsen, att barnet med

hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt, haft förutsättning att bedöma

och ta ställning till situationen5. Följaktligen kan konstateras att det föreligger en mot-

sättning i motiven till lagen då det uttrycks att barn under 15 år, å ena sidan inte kan

anses kapabla att samtycka till sexuella handlingar samtidigt som en tillämpning av den

mildare bestämmelsen förutsätter att man beaktar frivilligheten hos barnet.

För att besvara uppsatsens uppställda frågeställningar har ett antal rättsfall redogjorts för

och studerats i syfte att försöka utröna vilka omständigheter som domstolarna beaktar

och lägger vikt vid, då de avgör om det sexuella umgänget kan anses baseras på fullstän-

dig frivillighet och ömsesidighet.

1 Prop 2004/05:45 s. 1.
2 Prop 2004/05:45 s. 143.
3 Prop 2004/05:45 s. 22.
4 Prop 2004/05:45 s. 77.
5 Prop 2004/05:45 s. 144.
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Slutsatserna av denna studie kan sammanfattas enligt följande. Domstolarna avviker i

sin rättstillämpning från lagstiftarens intention vad gäller beaktandet av barnets frivil-

lighet i förhållande till 6 kap. 4 § och 6 kap. 5 §, då tillämpningsområdet för sistnämnda

bestämmelse blivit alltför vidsträckt. I domskälen kan dessutom åskådliggöras en till

viss del oenhetlig bedömning avseende domstolarnas hantering av barnets frivillighet.

Vidare konstateras att den straffrättsliga utgångspunkten ska vara att alla barn under 15

år principiellt saknar rättslig förmåga att samtycka till sexuella handlingar, varefter ett

beaktande av barnets frivillighet utgör en avvikelse från huvudregeln.

Avslutningsvis diskuteras kort kring hur frivillighetsaspekten bör beaktas, vid gräns-

dragningen mellan aktuella lagrum. Det anförs att frivillighet ska beaktas med försiktig-

het och att rättstillämparen bör utgå från barnets faktiska vilja vid frivillighetsbedöm-

ningen.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Den svenska sexualbrottslagstiftningen har tidigare genomgått en omfattande reforme-

ring och år 2005 trädde den nuvarande sexualbrottslagstiftningen i kraft. Syftet med den

nya lagstiftningen var delvis att lyfta fram och förstärka skyddet för barn och ungdomar

mot att utsättas för sexuella kränkningar6. Reformen innebar att ett flertal specifika be-

stämmelser som enbart riktar sig mot barn infördes i brottsbalkens sjätte kapitel, där-

ibland våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn7. Samtidigt slopades kravet på

att våld, hot eller tvång ska ha förekommit i samband med gärningstillfället, då offret

var under 15 år. Ändringen avsåg att klargöra att barn inte kan samtycka till sexuella

handlingar8. Därutöver anförs att det ter sig främmande att laborera med begrepp som

frivillighet och samtycke när det handlar om övergrepp som riktar sig mot barn9. Be-

stämmelsen sexuellt utnyttjande är avsedd att tillämpas då rekvisiten för våldtäkt mot

barn är uppfyllda men gärningen kan ses som mindre allvarlig. Vidare framgår i lagens

förarbete att den mildare bestämmelsen förutsätter att samlaget bygger på fullständig

frivillighet och ömsesidighet10. Rättstillämparen ska enligt motiven, beakta samtliga om-

ständigheter som förelåg då brottet begicks för att avgöra om paragrafen är tillämpbar11.

Här kan en motsättning observeras; lagstiftaren uttrycker att barn principiellt inte kan

samtycka till sexuella handlingar samtidigt som man har inrättat en bestämmelse som

förutsätter att man beaktar frivilligheten hos barnet.

HD har i två uppmärksammade avgöranden12, vilka rör gränsdragningen mellan våldtäkt

mot barn och sexuellt utnyttjande av barn, tagit ställning till huruvida gärningen kan

bedömas som mindre allvarlig. HD konstaterar i båda målen att samlagen baserats på

fullständig frivillighet. Vad gäller lagstiftarens uttalande som hänvisas till ovan, avse-

ende barns oförmåga att rättsligt samtycka till sexuella handlingar, gör HD tolkningen

att det får anses åsyfta till mindre barn. HD:s avgöranden har härefter varit föremål för

6 Prop 2004/05:45 s. 1.
7 Se 6 kap. 4 § respektive 6 kap. 5 §.
8 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 1, 6:4 s. 1.
9 Prop 2004/05:45 s. 67.
10 Prop 2004/05:45 s. 77.
11 Prop 2004/05:45 s. 144.
12 NJA 2006 s.79 I och II.
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debatt13. Kritik har riktats mot avgörandena där det bland annat anförts att HD tillämpat

lagen i strid med dess syfte och att frivilligheten i målen bör ifrågasättas. Oaktat kritiken

tycks dessa avgöranden ha fått ett stort genomslag och blivit vägledande för underrätts-

praxis14. Utöver dessa omdiskuterade fall från HD finns en mängd underrättsfall som

berör gränsdragningsproblematiken kring aktuella lagrum. Trots att praxis på området

är omfattande hamnar dock domstolarna återkommande i svåra och känsliga bedöm-

ningsfrågor och avvägningar, när det gäller att avgöra om frivillighet föreligger från

barnets sida och om denna kan tillmätas rättslig relevans.

1.2 Problemformulering

Problematiken som denna uppsats kretsar kring grundar sig på att det i motiven till den

nuvarande sexualbrottslagstiftningen uttrycks, att man utgår från att barn som inte upp-

nått åldern för sexuellt självbestämmande inte heller kan samtycka till sexuella hand-

lingar15. Samtidigt noteras i lagstiftningen regleringen sexuellt utnyttjande mot barn där

barnets frivillighet tillmäts betydelse, då bestämmelsen förutsätter att det sexuella um-

gänget bygger på fullständig frivillighet och ömsesidighet16. I motiven framgår att dom-

stolarna ska ta samtliga omständigheter som förelåg vid gärningstillfället i beaktande

när de avgör om bestämmelsen är tillämpbar17. Hur olika faktorer såsom barnets ålder

och mognad ska behandlas och värderas vid denna bedömning, ger lagstiftaren dock

inget uttryckligt svar på. Motiven lämnar således utrymme för egna tolkningar vilket har

visat sig ge upphov till svåra gränsdragningar för domstolarna, vad gäller rubricerings-

frågan vid gärningar av mindre allvarlig karaktär som gränsar till våldtäkt mot barn.

1.3 Syfte och frågeställning

Det övergripande syftet med uppsatsen är att granska och analysera hur domstolarna i

praktiken beaktar och tillmäter barnets frivillighet betydelse när de avgör om en sexuell

handling bygger på fullständig frivillighet och ömsesidighet i det enskilda fallet, vid

gränsdragningen mellan 6 kap. 4 § respektive 6 kap. 5 §. Därutöver ska frågan besvaras

13 Se bland annat Leijonhufvud, Madeleine, JT 2005-06 s. 900 ff. och 2007-08 s. 995 f., Zila, Josef, JT 2007-08
s. 552 ff. samt Diesen, Christian och F. Diesen, Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen
s. 177.
14 SOU 2010:71 s. 316.
15 Prop 2004/05:45 s. 22.
16 Prop 2004/05:45 S. 77.
17 Prop 2004/05:45 s. 144.
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om hur domstolarnas behandling av frivillighetsaspekten vid aktuell gränsdragning, för-

håller sig till lagstiftarens intentioner.

Följande frågeställningar har ställts upp för uppsatsen;

1. Hur tillämpas frivillighetsaspekten av domstolarna vid gränsdragningen mellan våld-

täkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn?

2. Hur förhåller sig domstolarna kring frivillighetsaspekten i förhållande till lagstifta-

rens intentioner?

1.4 Metod

Arbetet bygger på traditionell juridisk metodlära och förlitar sig på rättskällor, varpå

relevant lagtext, förarbeten, rättspraxis, och doktrin kommer att behandlas. Då de frågor

jag ämnar att besvara kräver att rättstillämpningen kring aktuella lagrum studeras har

jag valt att i hög grad förlita mig på rättspraxis. Samtidigt måste jag falla tillbaka på

andra rättskällor, dels som utgångspunkt för min granskning, dels som stöd för min ar-

gumentation. Det är således nödvändigt att även beakta relevant lagtext, förarbeten och

doktrin. Den juridiska doktrinen på området sexualbrott mot barn är dock limiterad och

hänvisar kontinuerligt till motiven, varför den behandlas i begränsad utsträckning.

Uppsatsen utgår från lagtext och förarbeten, varefter dess bakgrund och syfte kommer

att redogöras för i syfte att fastställa och analysera rättsläget. Som ovan nämns är det

lämpligt att studera rättstillämpningen kring aktuella lagrum med fokus på frivillighets-

aspekten för att besvara uppsatsens frågeställningar. Härför kommer ett antal rättsfall att

refereras och analyseras. Min avsikt är att studera mönster i rättstillämpningen och fokus

kommer att ligga på att granska hur domstolarna går till väga för att avgöra om det sex-

uella umgänget bygger på fullständig frivillighet från barnets sida, vid val av brottsru-

bricering.

Den praxis som redovisas från HD är den främsta vägledande praxis som meddelats på

området. För att få ett bredare underlag att bygga analysen på har jag valt att inte enbart

behandla prejudicerande högsta instansavgöranden, utan även en mängd hovrättsavgö-

randen. Även underordnad instans domskäl redovisas för då de förtydligar illustrationen

av ovannämnda problematik18. Materialet har hämtats från publicerade hovrättsfall ifrån

18 Se ovan avsnitt 1.2.
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hela landet, vilka har valts ut efter sökning i rättsfallsdatabasen InfoTorg. Sökningen har

utgått från fall, vilka har publicerats från och med tidpunkten då den nya sexualbrottslag-

stiftningen trädde i kraft och där gränsdragningsproblematiken mellan våldtäkt mot barn

och sexuellt utnyttjande mot barn åskådliggörs. Urvalet har skett genom att jag har valt

ut de rättsfall, där jag funnit att domstolen för ett resonemang som får anses vara av

intresse för uppsatsen. Vad gäller sistnämnda har mitt urval styrts av hur domstolarna

beaktar frivilligheten hos barnet då de avgör vilken brottsgrad gärningen tillhör. Det bör

slutligen nämnas att urvalet av de underrättsfall som redogörs för inte är representativt

för gränsdragningsproblematiken i stort, med anledning av att jag har valt att rikta in

mig på avgöranden som särskilt berör frivillighetsaspektens funktion i förhållande till

rubriceringsfrågan.

1.5 Avgränsning

Sexualbrott mot barn är ett brett ämnesområde som inbjuder till många intressanta frå-

geställningar. Uppsatsen kommer dock att koncentreras kring en granskning och analys

av domstolarnas tillämpning av gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt

utnyttjande av barn med fokus på frivillighetsaspekten. För att möjliggöra en djupare

analys kommer vissa utvalda faktorer som kan ha betydelse vid aktuell gränsdragningen,

såsom ålder och mognad att behandlas mer ingående medan andra omständigheter inte

berörs alls i analysdelen. Jag har valt att avgränsa mig till praxis där målsägande uteslu-

tande varit mellan 11 till 14 år gamla. Detta då bestämmelsen om sexuellt utnyttjande i

praktiken inte aktualiseras då målsäganden, vid gärningstillfället, inte uppnått en sådan

ålder. Jag har även valt att enbart behandla fall där målsägande var av kvinnligt kön och

gärningsmannen av manligt kön, då majoriteten av de underrättsfall som finns tillgäng-

liga på området innefattar en sådan konstellation.

Inga andra sexualbrott utöver våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn kommer

att behandlas i uppsatsen.

Uppsatsen berör inte problematiken kring uppsåt och oaktsamhet i förhållande till mål-

sägandes ålder. Även uppsåt i förhållande till gärningsmannens skuld utesluts för att

möjliggöra en djupare analys av frivillighetaspekten som sådan.

Uppsatsen utesluter även helt påföljdssystemet, straffvärdesbedömning, reglerna kring

osjälvständiga brottsformer, frågor som rör bevisvärdering och skadestånd. Detta med

anledning av uppsatsens syfte.
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Uppsatsen omfattar heller inte ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § eller 6 kap. 4 § st. 2-3,

då dessa inte direkt berör gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnytt-

jande av barn.

Uppsatsen kommer att koncentreras helt kring nationell svensk rätt.

1.6 Disposition

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av uppsatsen.

Därefter presenteras i kapitel två för syftet relevant gällande rätt. Avsnittet inleds med

en kortare historisk överblick av sexualbrottslagstiftningen. Därefter presenteras be-

stämmelserna våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn. Detta kapitel kommer

att vara allmänt utformat i syfte att ge läsaren en grundläggande kunskap om brottens

uppbyggnad och systematik.

I uppsatsens tredje kapitel återfinns en beskrivning av relevant rättspraxis vilken sedan

analyseras i analysdelen som återfinns i kapitel fem. Inledningsvis redogörs för den väg-

ledande praxis som HD meddelat på området. Därefter refereras ett antal fall från under-

rätterna som särskilt behandlar rubriceringsfrågan.

I uppsatsens fjärde kapitel redogörs närmare för samtycke och frivillighet som begrepp.

Inledningsvis avhandlas vad som i propositionen anförs om ovannämnda begrepp. Där-

efter presenteras den straffrättsliga definitionen av samtycke. Efter denna presentation

följer en närmare redogörelse för samtycke respektive frivillighet som begrepp, i enlig-

het med utvald doktrin på området.

I arbetets femte och avslutande kapitel presenteras uppsatsens analys. I denna del ana-

lyseras de rättsfall som tidigare redogjorts för i syfte att besvara de uppställda frågeställ-

ningarna, hur rättstillämparen beaktar frivillighetsaspekten i praktiken vid gränsdrag-

ningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn samt huruvida denna

rättstillämpning är i harmoni med lagens syfte och motiv. Detta avsnitt avslutas med en

avslutande kommentar där det förs en kortare diskussion kring hur frivillighetsaspekten

bör hanteras, enligt författarens mening.
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2 Gällande rätt

2.1 Inledning

I förevarande kapitel ges initialt en historisk överblick av sexualbrottslagstiftningen med

beaktande av barnets roll som brottsoffer för sexuella övergrepp. Härefter följer en ge-

nomgång av de för uppsatsen centrala paragraferna, 6 kap. 4-5 §§ och dess konstruktion.

Avsnittet bygger främst på lagtext och förarbete.

2.2 Bakgrund och historik

Inledningsvis kan konstateras att samhället har ett ansvar för att skydda barn och vuxna

mot alla former av sexuella kränkningar. Motiven bakom kriminaliseringen av sexuella

övergrepp samt omfattningen av denna kriminalisering har varierat över tiden. 1965 års

brottsbalk innebar ett viktigt genombrott i svensk rätt vad gäller synen på sexuella över-

grepp och det var först nu som rättens ansvar för att skydda individen mot sexuella

kränkningar kom till uttryck, genom motiven till lagregleringen. Våldtäktsbestämmelsen

och de övriga sexualbrotten återfanns vid denna tidpunkt i ett gemensamt kapitel, under

rubriken sedlighetsbrotten19.

Vad gäller den allmänna synen på sexuella övergrepp mot barn ansågs detta länge vara

ett tabubelagt ämne20 och betraktades som ett sällsynt fenomen fram till slutet på 1970-

talet. Denna uppfattning har dock kommit att ändras under de senaste decennierna i takt

med att problematiken kring övergrepp mot barn och dess skadliga konsekvenser upp-

märksammats allt mer i den offentliga debatten och forskningssammanhang. Denna

ökade fokusering har även resulterat i att den straffrättsliga hanteringen av barn som

utsätts för sexuella övergrepp ökat. Det faktum att allt fler brott anmäls har också bidra-

get till det ökade intresset av barnets utsatthet för sexuella övergrepp21.

1984 genomfördes en reform av brottsbalkens sjätte kapitel, vilken då präglades av ett

föråldrat synsätt vad gäller sexuella frågor. Därefter har sexualbrottslagstiftningen änd-

rats åtskilliga gånger22.

19 Prop 2004/05:45 s. 19 f.
20 BRÅ, Polisanmälda våldtäkter mot barn: en uppdaterad kunskapsbild s. 7.
21 BRÅ, Polisanmälda våldtäkter mot barn: en uppdaterad kunskapsbild s. 19 f.
22 Prop 2004/2005:45 s. 20.
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1998 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att se över de rådande bestämmel-

serna om sexualbrotten och år 2001 överlämnades betänkandet, Sexualbrotten - Ett ökat

skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor23.

Den 1 april 2005 trädde den nuvarande sexualbrottslagstiftning i kraft vilken huvudsak-

ligen syftade till att ”ytterligare förstärka och tydliggöra varje människas rätt till person-

lig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande”24. Här kan lämpligen nämnas

att den sexuella självbestämmanderätten sedan länge infaller vid 15 års ålder i Sverige25.

Ett annat huvudsyfte med reformen var att markera allvaret i sexualbrott som riktar sig

mot barn26. Mot denna bakgrund infördes särskilda bestämmelser om sexualbrott vilka

riktar sig mot barn, däribland våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn. Dessa

brott är fristående och ska således inte ses som subsidiära bestämmelser i förhållande till

paragraferna i 6 kap. 1-3 §§27.

Efter införandet av den nya sexualbrottslagstiftningen beslutade regeringen 2008 att till-

kalla en utredning vilken fick namnet 2008 års sexualbrottsutredning, med uppdrag att

utvärdera tillämpningen av 2005 års sexualbrottsreform28. Med hjälp av denna ville man

undersöka hur de nya bestämmelserna har fungerat i praktiken och om syftet med refor-

men uppnåtts29. Utredningen lämnade i oktober 2010 över betänkandet, Sexualbrottslag-

stiftningen – utvärdering och reformförslag. Vad gäller rättstillämpningen, i fråga om

gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn, presenteras

där en omfattande genomgång av praxis varefter det konstateras att tillämpningen av

aktuella lagrum fungerar i enlighet med motiven.30

23 SOU 2001:14 s. 1.
24 Prop 2004/2005:45 s. 21.
25 Prop 2004/2005:45 s. 19.
26 Prop 2004/2005:45 s. 1.
27 Prop 2004/2005:45 s. 82.
28 SOU 2010:71 s. 3.
29 2012/13:111 s. 9
30 SOU 2010:71 s. 308 ff.
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2.3 Våldtäkt mot barn

Den lagtext som behandlas i detta avsnitt har följande lydelse:

BrB 6 kap. 4 § st. 1

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn ge-

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

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

2.3.1 Introduktion

Enligt den äldre sexualbrottslagstiftningen bedömdes våldtäkt mot barn enligt samma

regler som våldtäkt mot vuxna, vilket innebar ett krav på att gärningsmannen med våld

eller hot, skulle ha tvingat offret till den sexuella handlingen.31 Denna likabehandling

visade sig vara problematiskt då domstolsavgöranden som avsåg fall där övergrepp mot

barn begåtts stötte på omfattande kritik, vilken främst riktade sig mot tillämpningen av

brottet våldtäkt. Särskilt kravet på tvång som förutsättning för att ansvar ska kunna ut-

dömas föranledde kritik, vilken fördes fram i samband med flera uppmärksammade do-

mar där man i domskälen för en diskussion kring kravet på tvång och om barnen själva

kan anses ha medverkat till den sexuella handlingen. Att pröva barnets delaktighet i för-

hållande till den sexuella handlingen uppfattades av många som ett orimligt inslag i den

straffrättsliga bedömningen32. Vidare påpekas i motiven att en vuxen persons definition

av våld inte nödvändigtvis överensstämmer med vad ett barn betecknar som våld. Därtill

kan det vara svårt för barn att ge uttryck för sin vilja när de befinner sig en situation som

de upplever som hotfull, trots att inget faktiskt våld har förekommit. Mot bakgrund av

ovanförda uppfattade regeringen den tidigare lagregleringen som otillfredsställande då

gärningen riktade sig mot ett barn. Härför infördes bestämmelsen våldtäkt mot barn i

syfte att tydligt markera samhällets skärpta syn på de brott som omfattas av bestämmel-

sen samt klargöra att barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar.33

2.3.2 Förarbetsuttalanden i anslutning till BrB 6 kap. 4 §

Lagstiftaren understryker i motiven att rubriceringen våldtäkt mot barn ska avse de mest

allvarliga sexuella övergreppen mot barn. Man klargör även att den nya lagen inte ska

31 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 1, 6:4 s. 1.
32 Prop 2004/05:45 s.67 f.
33 Prop 2004/05:45 s. 69 f.
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lämna något utrymme för diskussioner om huruvida barnet själv har ”medverkat” i den

sexuella aktiviteten34. Lagregleringen innebär sammanfattningsvis att alla allvarliga sex-

uella handlingar, som t.ex. samlag, vilka har begåtts med ett barn under 15 år faller in

under bestämmelsens tillämpningsområde. Detta gäller oavsett om våld eller hot före-

kommit eller om båda parterna samtyckt till handlingen. Vad gäller sistnämnda finns det

dock i vissa fall en möjlighet att döma till ansvar enligt en mildare straffskala, vilken

redogörs för nedan.35

2.3.3 Genomgång av rekvisit

För att bestämmelsen våldtäkt mot barn kan anses vara uppfylld ska gärningsmannen ha

genomfört ett samlag med ett barn under femton år eller en annan sexuell handling som

med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag36. Dessa rekvisit överens-

stämmer ursprungligen med vad som krävs enligt 1 § för våldtäktsbrott mot äldre offer37.

Här nedan redogörs närmare för paragrafens rekvisit och dess innebörd.

Samlag

Här avses vaginala samlag. I detta avseende räcker det dock med att mannen och kvin-

nans könsorgan flyktigt kommit i beröring med varandra.38

Sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag

Med sexuell handling avses en handling som har en påtaglig sexuell prägel och är ägnad

att påtagligt kränka offrets sexuella integritet. Handlingen ska således ha en sådan ka-

raktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa gärningsmannens eller

offrets sexuella drift. Att så de facto har skett saknar däremot betydelse. Kränkningens

art är således här viktigare än den sexuella handlingen som sådan. Att tvinga offret att

onanera på sig själv utgör ett exempel på en sexuell handling39.

Exempel på handlingar som enligt motiven kan klassificeras som jämförbara med sam-

lag är orala och anala samlag.40 Ur praxis kan även utläsas att kränkningen av att utsättas

för penetrering av underlivet, typiskt sett kan likställas med den sexuella kränkningen

34 Prop 2004/05:45 s. 69 f.
35 Prop 2004/05:45 s. 71 f. Se även avsnitt 2.4.
36 Se 6 kap. 4 §.
37 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 1, 6:4 s. 2.
38 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 1, 6:1 s. 5. Jmf NJA 1981 s.253.
39 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 1, 6:1 s. 5.
40 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 1, 6:1 s. 5.
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av att utsättas för ett påtvingat samlag. Att onanera åt en annan person har dock inte

ansetts vara ett sådant övergrepp som typiskt sett innefattar en sådan sexuell kränkning,

att det kan likställas med att utsättas för ett samlag41.

Ordalydelsen ”med hänsyn till kränkningens allvar” infördes nyligen som en följd av

sexualbrottsutredningen, i syfte att markera och lyfta kränkningens betydelse vid be-

dömningen av vilka sexuella handlingar utöver samlag som bör omfattas av bestämmel-

sen. Tidigare har bestämmelsen våldtäkt mot barn omfattats av i princip samma tillämp-

ningsområde som om brottet riktats mot en vuxen, vad gäller handlingen i sig. Med

lagändringen avser lagstiftaren således att bredda tillämpningsområdet för bestämmel-

sen. Samtidigt betonas att denna även fortsättningsvis ska avse de allvarligaste sexuella

kränkningarna.42

Genomför

Här avses inte bara sådana fall då gärningsmannen tagit initiativ till den sexuella hand-

lingen, utan även sådana fall då barnet aktivt har initierat handlingen.43

2.4 Sexuellt utnyttjande av barn

Den lagtext som behandlas i detta avsnitt har följande lydelse:

BrB 6 kap. 5 §

Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna

vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fäng-

else i högst fyra år.

2.4.1 Introduktion

Vid det fall då två ungdomar, 14 respektive 15 år gamla har samlag med varandra och

fullständigt samtycke föreligger mellan parterna, ska gärningen principiellt bedömas

som våldtäkt mot barn. Detsamma gäller då en 29-åring har samlag med ett barn som är

14 år och 11 månader gammal, dvs. en månad ifrån att uppnå sexuell självbestämman-

derätt. I sistnämnda fall kan det handla om en tonåring som utvecklat sin sexualitet och

har en frivillig sexuell relation med en äldre individ. I motiven anförs dock att det i vissa

41 Se NJA 2008 s. 482 I och II.
42 Prop 2012/13:111 s. 39 ff.
43 Prop 2004/05:45 s. 143.
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situationer ter sig olämpligt att rubricera gärningen som våldtäkt mot barn. De fall som

beskrivs ovan är enligt lagstiftaren exempel på situationer där det kan anses olämpligt

att döma någon för våldtäkt mot barn. Detta under förutsättning att samlaget bygger på

fullständig frivillighet och ömsesidighet mellan parterna. Mot denna bakgrund ansåg

lagstiftaren att det var nödvändigt att införa en särskild straffbestämmelse, sexuellt ut-

nyttjande av barn, vilken gav domstolen en möjlighet att döma till brott enligt en mildare

straffskala trots att rekvisiten för våldtäkt mot barn är uppfyllda44.

2.4.2 Förarbetsuttalanden i anslutning till BrB 6 kap. 5 §

Vid bedömningen om gärningen är att anse som mindre allvarlig ska domstolen ta hän-

syn till samtliga omständigheter vid brottet45. Exempel på omständigheter som domsto-

len tar i beaktande är målsägandes ålder, mognad samt förekomsten av tvång från gär-

ningsmannen46. Någon närmare precisering av hur de olika faktorerna bör bedömas och

värderas ges dock inte i motiven. Här får rättstillämparen i stället söka sig till praxis på

området för vägledning. Vidare måste rättstillämparen ta ställning till om barnet, ”med

hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt, haft möjlighet att bedöma och

ta ställning till situationen”, för att kunna avgöra om bestämmelsen är tillämpbar i det

enskilda fallet. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och är subsidiär i förhållande till

4 §. Vidare anförs i motiven att regeln helt saknar betydelse när brottsoffret är ett

”mindre barn”. Någon exakt åldersgräns som definierar ett mindre barn anges dock inte.

Som typexempel när bestämmelsen kan tillämpas nämns det fall då två personer frivilligt

har samlag med varandra, varav den ena är strax under 15 år47.

44 Prop 2004/05:45 s. 77.
45 Prop 2004/05:45 s. 144.
46 En utförligare redogörelse för dessa omständigheter finns i kap 5.
47 Prop 2004/05:45 s. 144.
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3 Rättspraxis

3.1 Inledning

Avsnittet inleds med en presentation av två, i sammanhanget betydelsefulla avgöranden

från HD. Därefter följer en kortfattad redogörelse av ett flertal utvalda avgöranden ifrån

hovrätterna. Vidare redovisas domskälen i den omfattning de bedöms vara av betydelse

för det huvudsakliga syftet, innebärande när domstolens resonemang kan anses belysa

hur man går till väga för att bedöma det enskilda barnets frivillighet i förhållande till

valet av brottsrubricering. I syfte att skapa en överskådlig bild beskrivs målen utifrån

målsägandes ålder. Med hänsyn till uppsatsens avgränsade område behandlas inte den

sexuella handlingen i sig och dess betydelse för gränsdragningen. Även påföljden kom-

mer att lämnas därhän.

Den praxis som redovisas för i detta kapitel läggs till grund och analyseras i den analys

som återfinns i denna framställnings femte kapitel.

3.2 Avgöranden i Högsta domstolen

År 2006 prövade HD för första gången gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och

sexuellt utnyttjande mot barn i målen NJA 2006 s.79 I och II. Avgörandena fick stor

uppmärksamhet och diskuterades flitigt, både i den allmänna och juridiska debatten48.

Då dessa senare även visat sig ha fått stor genomslagskraft hos underrättspraxis är de i

hög grad relevanta för denna framställning. Nedan följer därför en ingående redogörelse

av HD:s domskäl i de aktuella målen49.

3.2.1 NJA 2006 s.79 I

Målsäganden var vid gärningstillfället 13 år och 10 månader gammal medan den tillta-

lade var 25 år gammal. Den sexuella handlingen bestod av ett samlag. Målsägande hade

lärt känna den tilltalade då hon hade en häst stående hos honom. Ett förhållande utveck-

lades mellan dem trots att den tilltalade hade fru och barn. Den tilltalade har uppgett att

målsägande verkade mer mogen än för sin ålder. De hade talat om en framtid tillsam-

mans, vilket enligt den tilltalade var mer önsketänkande än seriösa planer. De diskute-

rade även vid ett flertal tillfällen att inleda en sexuell relation. Det är oklart vem som

48 Se bland annat Leijonhufvud, Madeleine, JT 2005-06 s. 900 ff. och 2007-08 s. 995 f., Zila, Josef, JT 2007-08 s.
552 ff. samt Diesen, Christian och F. Diesen, Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn: den rättsliga hanteringen s.
177.
49 Skiljaktiges mening redogörs inte för i denna framställning.
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förde ämnet på tal. Målsägande har uppgett att den tilltalade tjatat på henne upprepade

gånger om att de skulle ha samlag, vilket inte har bestridits. Därutöver har hon uppgett

att hon i frågan om att inleda en sexuell relation lämnat olika besked. Den tilltalade har

därpå svarat henne att han kunde vänta men att han då sannolikt skulle ha sex med sin

fru i stället, vilket målsägande upplevde som jobbigt. Den aktuella dagen begav sig mål-

sägande hem till den tilltalade i sällskap av en kamrat. De beslöt sig för att titta på en

film men träffen resulterade i att de hade samlag i stället.

Vad gäller rubriceringsfrågan påtalar HD att lagtexten i sig inte ger någon närmare väg-

ledning för bedömningen av hur gärningen bör rubriceras. Det anförs därefter att det får

anses vara av viss betydelse att grundformen av brottet betecknats som våldtäkt mot barn

och att straffskalan bestämts i överensstämmelse med grundformen av våldtäkt enligt

BrB 6 kap. 1 §, vilket innebär ett straffminimum om två års fängelse. HD anför vidare

att det i propositionen till den nya lagen framhålls att begreppet våldtäkt historiskt sett

reserverats för de allvarligaste brotten och att avsikten är att så ska ske även i fortsätt-

ningen. Vad som i propositionen anförts om en restriktiv tillämpning av bestämmelsen

sexuellt utnyttjande av barn bör således läsas mot den bakgrunden.

HD hänvisar därefter återigen till propositionen var det anförs att det i vissa fall, då

samlaget bygger på fullständig frivillighet och ömsesidighet mellan parterna, framstår

som olämpligt att döma till våldtäkt mot barn då brottet innebär ett straffminimum på

två års fängelse. De omständigheter som särskilt framhålls i förarbetena, vad gäller för-

utsättningar för att bedöma en gärning som sexuellt utnyttjande av barn, är målsägandens

ålder och huruvida den sexuella handlingen varit frivillig från dennes sida. Vidare kon-

staterar HD att bestämmelsen sexuellt utnyttjande av barn kan tillämpas på allvarligare

fall än de exempel som framhålls i lagmotiven. HD menar att man kan utläsa detta av

bestämmelsens maximistraff vilket innebär fängelse i fyra år.

Vad gäller de uttalanden som görs i motiven, om att det vid övergrepp mot barn ”fram-

står som främmande att laborera med begrepp som frivillighet och samtycke” och att

”barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar” tolkar HD enligt följande. Mot bak-

grund av att frivillighetens betydelse betonas i flera sammanhang måste dessa uttalanden

främst ta sikte på övergrepp riktade mot mindre barn, vilka orsakat kritik mot lagens

tidigare utformning. HD konstaterar vidare att uttalandena ovan således inte kan anses

utgöra hinder mot att beakta frivilligheten som en relevant faktor vid rubriceringsfrågan.
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Man betonar samtidigt att frivilligheten måste bedömas med hänsyn till barnets mognad

och förmåga att ta ställning till sitt handlande.

Härefter fastställer HD att den gärning som den tilltalade gjort sig skyldig till uppfyller

rekvisiten för bestämmelsen våldtäkt mot barn. Frågan som HD har att ta ställning till är

således om gärningen med hänsyn till omständigheterna vid brottet är att anse som

mindre allvarlig och kan rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn.

HD konstaterar slutligen att det i utredningen framgår att samlaget varit helt frivilligt

från målsägandes sida och att det präglats av ömsesidighet. Båda parter har uppgivit att

de varit kära i varandra och att det sexuella umgänget planerats av dem båda i samråd.

Därutöver kan målsägandes ålder vid tidpunkten för gärningen inte anses utgöra ett hin-

der mot att beakta frivilligheten. Vidare anger HD att det inte framkommit något om

målsägandens mognadsnivå eller omständigheter i övrigt som gett anledning att bortse

från frivilligheten. Mot bakgrund av det anförda kan gärningen inte anses vara av så

allvarligt slag att den faller in under bestämmelsen våldtäkt mot barn och bestraffas med

två års fängelse. Härför dömdes den tilltalade till ansvar för sexuellt utnyttjande av barn.

3.2.2 NJA 2006 s.79 II

Målsägande var vid gärningstillfället 14 år och 10 månader gammal och den tilltalade

24 år. Den sexuella handlingen bestod i att parterna haft samlag. Den tilltalade hade året

före händelsen haft en sexuell relation med målsägandes mamma varpå parterna träffats

vid två tidigare tillfällen, då mannen besökt flickans hem. Vid det aktuella tillfället träf-

fades parterna på ett dansställe. Flickan var påtagligt berusad och den tilltalade försåg

henne med ännu mer alkohol. I sällskap av några vänner fortsatte de sedan festen hemma

hos målsäganden. På morgonen därpå skjutsade en kamrat till den tilltalade hem denne

och målsägande till den tilltalades bostad. Målsägande har uppgett att hon vid tillfället

var berusad och trött varpå hon gått och lagt sig. Den tilltalade har därefter lagt sig bred-

vid henne, klätt av henne och lagt sig ovanpå henne. Målsägande har uppgett att hon inte

ville ha sexuellt umgänge med den tilltalade och upprepade gånger informerat denne om

detta innan samlaget påbörjades. Hon är dock osäker på om den tilltalade uppfattat detta.

Vidare har hon uppgett att hon inte orkade göra något fysiskt motstånd då den tilltalade

genomförde ett samlag med henne.

HD gjorde följande bedömning i rubriceringsfrågan. Man pekar i domskälen inlednings-

vis på det faktum att målsägande uppgett att hon före samlaget sagt nej flera gånger men
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att hon är osäker på om den tilltalade uppfattat detta. Härav konstaterar HD att det inte

är utrett huruvida den tilltalade uppfattat att målsägande sagt nej. Mot denna bakgrund

och med hänsyn till omständigheterna i övrigt ska utgångspunkten för bedömningen vara

att den tilltalade uppfattat målsägandes deltagande i samlaget som frivilligt. Med denna

utgångspunkt och med beaktande av den korta tid som återstod innan målsägande skulle

uppnå åldern för sexuell självbestämmanderätt bedömde HD att gärningen skulle rubri-

ceras som sexuellt utnyttjande av barn.

3.3 Underrättspraxis

3.3.1 Målsägande 11 år

3.3.1.1 Göta hovrätt i B 2869-10, avkunnad dom den 17 november 2010

I förevarande fall var målsägande 11 år vid två av gärningstillfällena respektive 12 år

vid tre av gärningstillfällena. Den tilltalade var vid de första tillfällena 16 år och vid de

senare 17 år. Målsägande uppgav att hon var kär i den tilltalade och beskrev dem som

ett kärlekspar trots att de inte var tillsammans. Målsägande har varit initiativtagare till

det sexuella umgänget. Den tilltalade uppgav att det kändes fel med beaktande av flick-

ans ålder men att han, efter flera försök att avvisa målsägande, låtit sig övertalas.

Tingsrätten anförde att gärningarna inte kunde rubriceras som mindre allvarliga trots att

de skett på målsägandes initiativ och dömde den tilltalade för våldtäkt mot barn. Man

pekade på målsägandes låga ålder och den åldersskillnad som förelåg mellan parterna

som grund för bedömningen.

Fallet prövades även i hovrätten där man gjorde en annorlunda bedömning i rubrice-

ringsfrågan. Inledningsvis hänvisar hovrätten till lagens förarbete, varefter man under-

stryker att bestämmelsen våldtäkt mot barn är avsedd att tillämpas på de allvarligaste

brotten. Det anförs vidare att bestämmelsen sexuellt utnyttjande mot barn inte bör till-

lämpas när det handlar om brott riktade mot mindre barn. Därefter konstaterar hovrätten

att flickan frivilligt deltagit i de sexuella handlingarna och att det inte förekommit någon

övertalning eller påverkan från den tilltalade. Vidare anförs att målsägande känt sig som

en tonåring i kroppen och att pojkens ålder och den åldersskillnad som förelegat mellan

parterna, inte ska ses som ett hinder för att bedöma gärningarna som mindre allvarliga.

Mot denna bakgrund dömdes den tilltalade för sexuellt utnyttjande av barn.
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3.3.2 Målsägande 12 år

3.3.2.1 Svea hovrätt i B 2703-11, avkunnad dom den 11 november 2011

Omständigheterna i målet var i huvudsak följande. Målsägande var vid tidpunkten för

gärningen 12 år gammal och den tilltalade 20 år gammal. Parterna hade kommit i kontakt

med varandra via internet och efter en månad stämt träff. Parterna träffades vid tre till-

fällen och vid det sista tillfället hade de samlag med varandra. Målsägande uppgav att

det kändes bra efteråt.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att den som har samlag med ett barn under 15 år

enligt huvudregeln ska dömas för våldtäkt mot barn. Är brottet med hänsyn till omstän-

digheterna vid gärningstillfället att anse som mindre allvarligt, ska det dock betraktas

som sexuellt utnyttjande av barn. Vidare hänvisar man till lagmotiven och praxis (NJA

2006 s.79) var det framgår att det faktum att det sexuella umgänget varit frivilligt är av

stor betydelse för om gärningen ska omfattas av den mindre allvarliga rubriceringen,

sexuellt utnyttjande av barn. Därefter konstaterar tingsrätten att båda parterna ”varit del-

aktiga i att inleda en sexuell relation”. I samband med detta hänvisar man till ett uttalande

av målsägande, var denne anger att den tilltalade inte gjort något som hon inte velat.

Vidare anför tingsrätten att det rört sig om en kärleksrelation där samlaget varit en fri-

villig och planerad handling av båda parter. Mot ovannämnda bakgrund finner tingsrät-

ten att gärningen ska rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn.

Även i hovrätten redogörs för motiven till lagen samt praxis (NJA 2006 s.69 I). Man

påpekar att en väsentlig förutsättning för att kunna tillämpa den mildare bestämmelsen

är att barnet, med hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt, kunnat be-

döma situationen och ta ställning till den. Därefter konstaterar hovrätten att gärningen

ska bedömas som våldtäkt mot barn, med beaktande av målsägandes ringa ålder vid

tidpunkten för samlaget. I domskälen anförs vidare att ”samlaget inte kan ha varit en

sådan ömsesidigt planerad och frivillig handling som målsäganden med hänsyn till sin

utveckling och övriga omständigheter kunnat bedöma och ta ställning till”. Detta grun-

dar hovrätten delvis på att målsägande vid det tredje tillfället uttryckt att hon ”ville ge

med sig”.
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3.3.2.2 Hovrätten för Övre Norrland i B 327-13, avkunnad dom den 22 au-

gusti 2013

Målsägande var vid tidpunkten för gärningen 12 år och 9 månader gammal och den till-

talade var 17 år gammal. Parterna hade under några månader en relation och i slutet av

denna period hade parterna, vid ett tillfälle samlag med varandra. Målsägande blev där-

efter gravid och genomförde en abort.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att det är utrett att förutsättningarna för att döma

till ansvar för våldtäkt mot barn är uppfyllda och frågan nu blir om gärningen ska bedö-

mas som mindre allvarlig. Därefter konstaterar tingsrätten att samlaget skett på frivillig

basis. Vidare förs ett resonemang kring hur målsägandes medgivande bör bedömas i

förhållande till dennes ålder och förutsättning att bedöma och ta ställning till situationen.

Tingsrätten hänvisar till Högsta domstolens praxis (NJA 2012 s.564) där domstolen kon-

staterar följande; ”det står klart att det inte finns något egentligt utrymme för att beakta

gärningen som mindre allvarlig om ett barn inte är mer än tolv år gammal”. Med beak-

tande av denna praxis anför tingsrätten att gärningen ska rubriceras som våldtäkt mot

barn, oaktat att det sexuella umgänget präglats av fullständig frivillighet.

Målet överklagades till hovrätten som gick på samma linje som tingsrätten och konsta-

terade att det, med hänsyn till åldersskillnaden mellan parterna och målsägandes låga

ålder, är uteslutet att betrakta gärningen som mindre allvarlig. Hovrätten fastställde så-

ledes tingsrättens domslut.

3.3.3 Målsägande 13 år

3.3.3.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge i B 8-06, avkunnad dom den 23

mars 2006

Omständigheterna i målet var i huvudsak följande. Målsägande var vid tidpunkten för

gärningen 13 år och 5 månader gammal medan den tilltalade var 19 år gammal. Gär-

ningen innefattade ett vaginalt och ett avbrutet analt samlag och inträffade i målsägandes

bostad. Parterna kom i kontakt med varandra via internet och upprätthöll därefter kon-

takten via telefon och chatt. De har träffats vid tre tillfällen. Deras relation byggde enbart

på vänskap.

Målsägande hade vid det aktuella tillfället känt sig nedstämd och kontaktat den tilltalade

i syfte att söka stöd. Målsägande har uppgett att hon kände tillit och anförtrodde sig till
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den tilltalade, i egenskap av vän. Den tilltalade kom därefter hem till målsägande och de

samtalade en längre stund. Senare under natten satte de sig i en soffa och den tilltalade

hade då lagt sitt huvud i målsägandes knä, varefter de båda hade somnat. Härefter går

parternas redogörelser för händelseförloppet isär. Det är dock ostridigt att parterna haft

samlag i målsägandes bostad och att den tilltalade stannade kvar efter samlaget och över-

nattade i bostaden. Målsägande har uppgett att hon inte ville delta i det sexuella um-

gänget med vågade inte säga ifrån. Den tilltalade å andra sidan har anfört att målsägande

själv varit aktiv under det sexuella umgänget genom att hon själv tagit av sig byxorna.

Han var därför av uppfattningen att samlaget var frivillig från hennes sida.

Tingsrätten anför i domskälen följande. Den tilltalades uppgifter framstår som mer tro-

värdiga i förhållande till målsägandes. Den senare har låtit den tilltalade genomföra sex-

uella handlingar med henne utan att protestera, varken i ord eller i handling. Därefter

anförs att den tilltalade ”måste ha uppfattat detta som att målsägande gav sitt tysta med-

givande till samlaget”. I domskälen anförs vidare att det faktum att målsägande avvaktat

med att anmäla händelsen till dess att hennes kamrater övertalat henne, talar för att hon

gett sitt medgivande till mer än hon vill tillstå.  Även det faktum att hon lät den tilltalade

övernatta i bostaden styrker detta resonemang menar tingsrätten. Mot bakgrund av det

anförda dömer tingsrätten till ansvar för sexuellt utnyttjande av barn.

Fallet kom även att prövas i hovrätten där man gjorde en strängare bedömning i rubri-

ceringsfrågan. Domstolen pekar här på att parternas endast träffats vid enstaka tillfällen

innan händelsen och att frågan om sex aldrig kommit på tal mellan parterna tidigare.

Vidare bedömer hovrätten målsägandes uppgifter som trovärdiga och lägger dessa till

grund för bedömningen. Härför saknar domstolen anledning att anta att hennes delta-

gande i händelsen var frivilligt. Fortsättningsvis anför hovrätten följande resonemang:

”Målsägandens ringa ålder och arten av den relation hon dittills hade haft med MP med-

för att gärningen - oavsett om MP uppfattat sig ha samtycke till samlaget - helt klart

faller utanför tillämpningsområdet för 6 kap. 5 § brottsbalken”. Hovrätten ändrar således

tingsrättens domslut och dömer den tilltalade till ansvar för våldtäkt mot barn.

3.3.3.2 Svea hovrätt i B 127-08, avkunnad dom den 1 februari 2008

I detta fall var det två tilltalade. Målsägande var vid tillfället 13 år och 10 månader gam-

mal. Den sexuella samvaron bestod av två samlag med vardera parten. Vid det aktuella

tillfället hade de inblandande umgåtts tillsammans med ett mindre sällskap hemma hos
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de tilltalade, vilka tillhandahöll målsägande och dennes kamrater med alkohol. Målsä-

gande har uppgett att hon blev kraftigt berusad. Därutöver har hon uttalat att samlagen

skedde utan tvång med att hon hade agerat annorlunda om hon varit i nyktert tillstånd.

Vad gäller rubriceringsfrågan konstaterar tingsrätten inledningsvis att målsägande, ”i det

tillstånd hon vid händelsen befann sig, genomfört samlagen frivilligt”. Dock menar

tingsrätten att frivilligheten inte bör tas i beaktande med hänsyn till målsägandes låga

ålder och omständigheterna i övrigt. Vad beträffar omständigheter i övrigt fäster tings-

rätten stor betydelse vid att målsägande var kraftigt berusad och att hon själv uppgett att

hon inte skulle ha genomfört samlagen i nyktert tillstånd. Tingsrätten finner mot bak-

grund av den anförda att handlingarna ska rubriceras som våldtäkt mot barn.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning i rubriceringsfrågan och fastställer tingsrättens

dom i denna del.

3.3.3.3 Svea hovrätt i B 7073-10, avkunnad dom den 15 oktober 2010

Omständigheterna i målet var i huvudsak följande. Målsägande var vid gärningstillfället

13 år och 11 månader gammal och den tilltalade hade nyligen fyllt 16 år. Parterna fick

kontakt med varandra via internet omkring en vecka innan händelsen utspelade sig. De

pratade om att ha sex med varandra och bestämde därefter träff, i syfte att genomföra ett

samlag. Det personliga mötet utspelade sig enligt målsägande i en skog. Målsägande har

uppgett att hon frivilligt låtit den tilltalade genomföra ett oralt samt analt samlag med

henne. Vidare har hon anfört att hon inte på något sätt protesterat mot handlingarna och

att den tilltalade kan ha uppfattat det som om hon ville genomföra ett analt samlag. Den

tilltalade förnekar i sin tur gärningen i dess helhet.

Tingsrätten finner att målsägandes berättelse ska läggas till grund för bedömningen. Vi-

dare anförs att det sexuella umgänget får anses ha skett på frivillig basis. Detta med

beaktande av att det inte kan anses klarlagt att den tilltalade uppfattat målsägandes fak-

tiska inställning till de sexuella handlingarna.

I fråga om hur gärningen ska rubriceras anför tingsrätten följande. Det kan konstateras

att målsägande och den tilltalade inte har haft en nära och god relation till varandra.

Gärningen har samtidigt inte föregåtts av något inslag av våld. Vidare ska domstolen,

som ovan nämns, utgå från att den tilltalade uppfattat samlaget som frivilligt från mål-
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sägandes sida då det inte framkommit någonting som ger anledning att bortse från fri-

villigheten. Mot denna bakgrund menar tingsrätten att gärningen är att bedöma som sex-

uellt utnyttjande av barn.

Även hovrätten tar ställning till rubriceringsfrågan. Initialt pekar man på att parterna

aldrig träffats innan gärningstillfället. Man framhåller även att de sexuella handlingarna

får ses som relativt avancerade och ägt rum på en avskild plats. Vidare betonar man att

det inte framkommit någon omständighet som talar för att den tilltalade borde ha ifråga-

satt målsägandes inställning till den sexuella samvaron. Inte heller målsägandes ålder

kan anses utgöra ett hinder för att ta frivilligheten i beaktande vid bedömningen.

Hovrätten finner sammanfattningsvis att gärningen inte är av sådant allvarligt att den

ska betraktas som våldtäkt mot barn och fastställer tingsrättens dom.

3.3.3.4 Hovrätten över Skåne och Blekinge i B 1431-12, avkunnad dom den

27 november 2012

Omständigheterna i målet var i huvudsak följande. Målsägande var vid gärningstill-

fällena 13 år och 7 månader gammal medan den tilltalade var 27 år gammal.  Parterna

hade kommit i kontakt med varandra via internet. De hade därefter haft frekvent kontakt

med varandra, inledningsvis i skriftlig form. Efter en månad hade de stämt träff och

några månader senare hade de vid fyra tillfällen haft samlag med varandra. Målsägande

och den tilltalade var förälskade i varandra och det sexuella umgänget var frivilligt och

hade planerats av dem båda i samråd.

I domskälen refererar tingsrätten inledningsvis till lagens förarbete och anför att det i

vissa fall ter sig orimligt att fälla till ansvar för våldtäkt mot barn. Man hänvisar därefter

till Högsta domstolens praxis (NJA 2006 s.79 1) där målsägande var jämnårig med mål-

sägande i aktuellt fall och den mildare bestämmelsen tillämpades. Tingsrätten gör där-

efter en samlad bedömning av de omständigheter som förelåg i det aktuella fallet. Man

pekar på att parterna haft en omfattande och ömsesidig kontakt med varandra som inletts

flera månader innan samlagen har ägt rum. Man konstaterar även att det inte har fram-

kommit något som tyder på att målsägande skulle ha saknat förutsättning att bedöma de

aktuella situationerna. Med beaktande av att relationen mellan parterna präglats av öm-

sesidighet och att samlagen varit fullständigt frivilliga från målsägandes sida dömde

tingsrätten till ansvar för sexuellt utnyttjande av barn.
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Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning och fastställde domslutet.

3.3.4 Målsägande 14 år

3.3.4.1 Göta hovrätt i B 360-06, avkunnad dom den 7 april 2006

I förevarande fall var omständigheterna i huvudsak följande. Målsägande var 14 år och

den tilltalade 20 år. Parterna var förälskade i varandra och hade ett månadslångt förhål-

lande. Den sexuella samvaron omfattande samlag vid elva tillfällen under denna period.

Den tilltalade har i samtliga fall tagit initiativet till det sexuella umgänget. De senare

samlagen inträffade i en husvagn, i ett avskilt rum och på golvet till en offentlig toalett,

varpå den tilltalade var alkoholpåverkad och målsägande febersjuk. Den sista händelsen

utspelade sig utomhus och målsägande har uppgett att hon vid detta tillfälle upprepade

gånger uppgav att hon inte ville ha samlag, vilket den tilltalade uppfattat. Målsägande

har därutöver uppgett att hon kunde njuta av det sexuella umgänget vid de tre första

tillfällena men därefter upplevde hon det som äckligt. Vid flera tillfällen har hon inled-

ningsvis sagt nej, varefter den tilltalade har tjatat på henne och hon har då gett vika

eftersom hon var rädd att den tilltalade skulle bli upprörd eller lämna henne.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att flickan vid de tre första samlagen hade möj-

lighet att bedöma situationen och ta ställning till sitt deltagande. Hon uppgav sig också

ha njutit av dem. Dessa bedömdes därför som sexuellt utnyttjande av barn. Resterande

samlag rubricerades som våldtäkt mot barn. I domskälen anför tingsrätten att, även om

flickan inte uttryckligen sa nej till aktiviteterna var omständigheterna i samtliga fall så-

dana att hon var hänvisad till samvaron utan att ha möjlighet att ta sig ur situationen.

Härpå anför tingsrätten ”målsägande har vid dessa tillfällen inte haft reell möjlighet att

bedöma situationen och ta ställning till deltagande i samlag eller andra sexuella hand-

lingar”. Hennes medverkan ansågs därför inte frivillig i sådan grad att den lindrigare

bedömningen kunde komma i fråga.

Hovrätten bedömde endast det sista tillfället som våldtäkt mot barn och rubricerade öv-

riga handlingar som sexuellt utnyttjande av barn. Som skäl för bedömningen betonas

inledningsvis att hänsyn måste tas till samtliga omständigheter. Därefter pekar hovrätten

på att man i praxis och lagens förarbete, särskilt framhåller ålder och frivillighet som

förutsättningar för att bedöma en gärning som sexuellt utnyttjande av barn.  Betydelsen

av målsägandens samtycke till handlingen ska därutöver bedömas med hänsyn till bar-

nets mognad och förmåga att inse innebörden av sitt handlande. Därefter konstaterar
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hovrätten att samtliga handlingar har ägt rum under en period då målsägande och den

tilltalade hade en kärleksrelation. Flickan har vid vissa tillfällen inledningsvis sagt nej

för att sedan samtycka till sexuell samvaro. Vidare konstaterar hovrätten att målsägandes

ändrade inställning vid flera tillfällen, föregåtts av att den tilltalade tjatat på henne. Om-

ständigheterna vid gärningarna har emellertid inte varit sådana att det finns anledning

att bortse från flickans samtycke. Inte heller har det framkommit något om målsägandes

person som skulle ge skäl för en annan bedömning och gärningarna ska härför bedömas

som mindre allvarliga.

3.3.4.2 Göta hovrätt i B 338-08, avkunnad dom den 20 maj 2008

I förevarande fall var målsägande 14 och 6 månader gammal och den tilltalade var 20

år. De hade ingen relation utan hade enbart träffats vid ett fåtal tillfällen tidigare i sociala

sammanhang. Den brottsliga gärningen bestod i ett vaginalt och ett analt samlag vilka

hade genomförts i en säng hemma hos den tilltalade. Under händelsen hade två andra

personer befunnit sig i rummet, varav den ena befann sig i samma säng som parterna

under samlaget. Den tilltalade gjorde gällande att samlaget skett på frivillig basis medan

målsägande å sin sida gjorde gällande att den sexuella samvaron skett med visst betving-

ande. Vidare har målsägande uppgett att hon inte samtyckt till de sexuella handlingarna

och att hon vid ett tillfälle sa ”nej, jag vill inte”. Hon är dock osäker på om den tilltalade

uppfattat detta. De utväxlade därefter inga ord med varandra under själva händelseför-

loppet. Vidare uppgav målsägande att hon försökte ta sig ur situationen men var oför-

mögen att göra så, då den tilltalades kroppsvikt tvingande kvar henne i sängen.

I tingsrätten domskäl konstateras inledningsvis att rekvisiten för våldtäkt mot barn är

uppfyllda. Därefter anförs att tingsrätten nu har att bedöma om gärningen, mot bakgrund

av samtliga omständigheter i fallet, kan bedömas vara av mindre allvarligt slag och där-

med betecknas som sexuellt utnyttjande av barn. I samband med detta anförande påpekar

tingsrätten att barnets frivillighet måste bedömas med hänsyn till barnets mognad och

förmåga att inse innebörden av sitt handlande. Härav anger man i domskälen att ”för att

frivillighet ska anses föreligga torde det som regel böra krävas att barnet har haft en ålder

som ligger nära femtonårsåldern, då barnet uppnår vad som kan kallas för sexuell själv-

bestämmanderätt”. Vad gäller målsägandes påstående att det sexuella umgänget genom-

förts med tvång anför tingsrätten följande resonemang:
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”Målsäganden har vid huvudförhandlingen klart och tveklöst uttryckt att hon inte velat

ha samlag med SG utan att hon tvingats till detta. Tingsrätten har inte anledning att be-

tvivla att detta är målsägandens bestående uppfattning efter samlagen. Det måste emel-

lertid samtidigt konstateras att målsäganden inte påkallat hjälp från någon av dem som

befunnit sig i rummet under den sexuella samvaron. Inte heller har hon på ett hörbart

eller annat märkbart sätt protesterat mot det inträffade, på annat sätt än att hon inled-

ningsvis motsatte sig att SG tog av henne strumpbyxorna.”

Med beaktande av redovisade omständigheter anför tingsrätten att det inte kan anses

styrkt att den tilltalade med våld tvingat till sig samlaget med målsägande. Vidare kon-

staterar man att det inte framkommit någon omständighet som tyder på att målsägande,

med beaktande av dennes mognad och utvecklingsnivå, inte insett innebörden av sitt

handlande.

Vad gäller rubriceringsfrågan är tingsrätten således av uppfattningen att man vid bedöm-

ningen ska utgå från att målsägande samtyckt till det sexuella umgänget. Mot denna

bakgrund finner tingsrätten att den tilltalade ska dömas för sexuellt utnyttjande av barn.

Målet går sedan vidare till hovrätten som delar tingsrättens bedömning, avseende att

man ska utgå från att den tilltalade uppfattat samlaget som frivilligt från målsägandes

sida. Detta då det inte är klarlagt om den tilltalade uppfattat målsägandes ovilja till att

ha samlag med denne.  Vad gäller rubriceringsfrågan gör hovrätten en sammanvägning

av samtliga omständigheter utan att fästa större vikt vid någon enskild faktor. Som skäl

för att bedöma gärningen enligt 4 § anförs parternas icke etablerade relation, att det rörde

sig om både ett analt och vaginalt samlag samt att handlingarna, med hänsyn till tid,

plats och tillvägagångsätt, inte kan anses ha präglats av ömsesidighet. Som skäl vilka

talar för en mildare bedömning anfördes målsägandes ålder, att den tilltalade uppfattat

samlaget som frivilligt och avsaknaden av våldsinslag. Vid en sammantagen bedömning

finner hovrätten, i enlighet med tingsrätten att gärningen ska rubriceras som sexuellt

utnyttjande av barn.

3.3.4.3 Hovrätten för Nedre Norrland i B 482-10, avkunnad dom den 4 okto-

ber 2010

Omständigheterna i det aktuella målet var i huvudsak följande. Målsägande var 14 år

och en månad gammal och den tilltalade var 37 år. Samlag förekom mellan parterna vid

tre tillfällen. Den tilltalade hade tidigare varit nära vän med målsägandes pappa och de
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hade på så sätt lärt känna varandra. Efter omfattande kontakt via internet och personliga

möten hade parterna inlett en sexuell relation. Det förekom inga inslag av våld eller hot

vid det sexuella umgänget. Flickan uppgav senare att hon egentligen inte hade velat ha

samlag med mannen men att hon inte hade klarat av att säga nej.

Då flickan inte på något sätt gett uttryck för att hon inte ville ha samlag menade tings-

rätten att man vid bedömningen måste utgå från att den tilltalade uppfattat samlagen som

helt frivilliga från hennes sida. Tingsrätten anför vidare att flickans ålder inte utgör något

hinder för att beakta frivilligheten från hennes sida. Mot denna bakgrund finner tings-

rätten att gärningen inte är att bedöma som våldtäkt mot barn utan sexuellt utnyttjande

av barn.

Fallet togs därefter upp i hovrätten som hänvisar till tidigare praxis (NJA 2006 s.79 1)

och pekar på det faktum att man i det hänvisade fallet funnit att en flicka på 13 år och

10 månader uppnått en sådan ålder att frivilligheten kan beaktas. Vidare ansluter man

sig till tingsrättens bedömning att gärningsmannens uppfattning av situationen bör läg-

gas till grund för bedömningen. Att målsägande i efterhand uppgett att hon inte önskade

delta i det sexuella umgänget bör därför lämnas därhän. Det har således inte, enligt hov-

rätten, framkommit någonting som ger anledning att bortse från frivilligheten. Med be-

aktande av det anförda finner även hovrätten att gärningen är att bedöma som sexuellt

utnyttjande av barn.
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4 Samtycke och frivillighet

4.1 Inledning

Inledningsvis redogörs för vad som i motiven anges till aktuella lagrum, om samtycke

respektive frivillighet. Därefter presenteras samtycke som en straffrättslig ansvarsfri-

hetsgrund. Regeln är visserligen inte tillämpbar vid sexualbrott riktade mot barn men

likväl av intresse i detta sammanhang. Den utgör ett jämförelseobjekt i förhållande till

doktrinens beskrivning av samtycke som begrepp, vilken redogörs för härnäst. Avslut-

ningsvis redogörs kort för frivillighet som begrepp i enlighet med doktrin på området.

4.2 Prop 2004/05:45

Motiven bakom den lagstiftning som skyddar vuxna och den som skyddar barn skiljer

sig delvis åt. Den tidigare sexualbrottslagstiftningen bygger på en föreställning om män-

niskans förmåga att ge uttryck för sin vilja. När det handlar om barn som utsätts för

sexuella övergrepp uttrycker lagstiftaren dock, att det ter sig främmande att laborera med

begrepp som frivillighet och samtycke.50 Vad gäller barn som ännu inte uppnått åldern

för sexuell självbestämmanderätt är lagstiftningen utgångspunkt, som tidigare nämnts,

att barn under 15 år saknar förmåga att samtycka till sexuella handlingar. Gärningsman-

nen kan följaktligen inte åberopa samtycke som stöd för att undgå straffansvar51. Sam-

manfattningsvis innebär lagens uppbyggnad att alla kvalificerade sexuella handlingar

som riktar sig mot barn under 15 år som huvudregel är kriminaliserade, oavsett om sam-

tycke har förelegat mellan parterna.52

Som tidigare nämnts har lagstiftaren dock genom införandet av 5 § skapat utrymme för

en mildare bedömning av de gärningar som uppfyller rekvisiten för våldtäkt mot barn

men där det, med hänsyn till omständigheterna vid gärningstillfället, inte kan anses mo-

tiverat att utdöma till straffansvar för ett sådant allvarligt brott. De fall där lagstiftaren

föreställt sig att bestämmelsen ska komma att tillämpas är då den sexuella handlingen

varit ömsesidig och helt frivillig från barnets sida53.

50 Prop 2004/05:45 s. 67.
51 Prop 2004/05:45 s. 22.
52 Prop 2004/05:45 s. 71. Jfr 6 kap. 4 §.
53 Prop 2004/05:45 s. 77.
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4.3 Straffrättslig definition av samtycke

BrB 24 kap. 7 § stadgar att en annars straffbar gärning kan var ansvarsfri om det före-

ligger ett samtycke från den som gärningen riktas mot. För att ett samtycke ska ha an-

svarsbefriande verkan måste två grundläggande förutsättningar vara uppfyllda. Inled-

ningsvis måste det föreligga ett giltigt samtycke.54 Vad som krävs i detta hänseende re-

dogörs övergripande för nedan. Därutöver får gärningen inte vara oförsvarlig.55 Försvar-

lighetsbedömningen har främst betydelse vid allvarliga våldsbrott och områden såsom

det medicinska samt lek och sport56 varför rekvisitet inte kommer att redogöras för här,

då det saknar relevans i sammanhanget.

Bestämmelsen om samtycke som ansvarsfrihetsgrund bygger på grundtanken att den

enskilde, inom vissa gränser, själv bör tillåtas förfoga över sina egna intressen.57 Para-

grafen omfattar inte de fall då det redan regleras i gärningsbeskrivningen vilken inverkan

ett samtycke har, eller om detta framgår på annat sätt. Bestämmelserna avseende våld-

täkt mot barn under 15 år är således undantagen från paragrafens tillämpningsområde,

då barnet anses inkapabel till att samtycka och brottet avser att skydda inkapabla perso-

ner.58

För att samtycke ska ha giltigt verkan i det enskilda fallet måste ett antal förutsättningar

vara uppfyllda. Underförstått är att den som gärningen riktas mot godtar eller accepterar

gärningen.59 Vidare ska vederbörande vara behörig att förfoga över det aktuella intresset.

Vad gäller brott mot person ger sig detta i uttryck genom principen, att var och en har

rätt att bestämma över sin egen person.60

Samtycket måste även ha lämnats av någon som är kapabel att förstå innebörden av ett

samtycke för att det ska tillerkännas betydelse. Detta innebär att vederbörande, dels

måste ha nått en viss grad av mognad, dels måste ha en någorlunda korrekt verklighets-

uppfattning. Vad som faktiskt krävs för att en person kan anses kapabel till att fatta ett

rationellt beslut saknas svar på, varvid det i varje enskilt fall får göras en individuell

bedömning. Här kan exempelvis livserfarenhet få en avgörande roll då det rör sig om

54 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 2, 24:7 s. 2.
55 Se BrB 24 kap. 7 §.
56 Holmqvist, lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 2, 24:7 s. 7.
57 Asp, Petter m.fl., Kriminalrättens grunder s. 247.
58 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 2, 24:7 s. 4 ff.
59 Asp, Petter m.fl., Kriminalrättens grunder s. 249.
60 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 2, 24:7 s. 2.



32

unga personer.61 Ju allvarligare ett ingrepp är, desto större krav ska dessutom ställas på

den samtyckandes mognad.62 Som exempel anses den enskilde som regel kapabel att

fatta ett rationellt beslut vad gäller ringa misshandel63. Sistnämnda kan jämföras med

barn under femton år som deltar i sexuellt umgänge. Dessa presumeras vara inkapabla

att samtycka till en gärning av sådan karaktär och kan således inte ge sitt samtycke till

handlingen64.

Vidare fordras att samtycket varit frivilligt, innebärande att det inte får ha tillkommit

under någon form av tvång. En förutsättning för att samtycket kan ses som frivilligt är

att den samtyckande haft insikt om relevanta förhållanden vid den aktuella tidpunkten.

Villfarelse avseende någon omständighet av betydelse medför således att samtycket sak-

nar verkan. Vad gäller frågan om vad som krävs i fråga om frivillighet är rättsläget

oklart, då det saknas tillräckligt med vägledande praxis på området.65 Härutöver krävs

att samtycket är allvarligt menat.66

För att ansvarsfrihet ska kunna inträda krävs vidare att samtycket förelåg vid tidpunkten

för gärningens utförande. Är gärningen utsträckt över tiden måste samtycket ha förelegat

under hela denna period för att det ska ha kunna ge en ansvarsfriande effekt. Ett sam-

tycke som lämnas först efter gärningens företagande saknar således relevans67. Nyss

nämnda innebär dock inte att samtycket per automatik måste vara tydligt uttalat. Då det

inte har ansetts befogat att kräva ett manifesterat viljeuttryck för att frita från ansvar

godtas även ett s.k. inre samtycke. Det väsentliga är här om gärningen faktiskt har god-

tagits.68 Passivitet ska således inte per automatik uppfattas som ett samtyckte, utan bör

som regel stödjas av andra omständigheter för att det ska kunna ges rättslig verkan.69

Vad gäller den rättsliga hanteringen kan det dock uppkomma bevissvårigheter då ett inre

samtycke åberopas, varav manifestationen av samtycket kan få betydelse i praktiken.70

61 Asp, Petter m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 252.
62 SOU 1988:7 s. 106.
63 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 2, 24:7 s. 2. Se även NJA 1993 s. 553.
64 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 2, 24:7 s. 6.
65 Asp, Petter m.fl., Kriminalrättens grunder s. 252 f. Se även NJA 1942 s.3 där gärningsmannen dömdes för våld-
täkt. Den våldtagna kvinnan hade visserligen lämnat sitt samtycke till samlag, men samtycket ansågs inte vara
frivilligt då det lämnats av fruktan för att utsättas för mer våld och av utmattning efter långvarigt motstånd.
66 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 2, 24:7 s. 3.
67 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 2, 24:7 s. 3.
68 Asp, Petter m.fl., Kriminalrättens grunder s. 249.
69 SOU 1988:7 s. 107.
70 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 2, 24:7 s. 3.
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Ett samtycke kan även vara villkorat, vilket innebär att villkorets uppfyllande är en för-

utsättning för att ett giltigt samtycke ska kunna föreligga.71 Härtill bör nämnas att ett

lämnat samtycke som huvudregel kan återkallas när som helst.72 Slutligen ska nämnas

att bestämmelsen inte omfattar hypotetiskt samtycke, dvs. samtycke som någon visser-

ligen inte har lämnat men som han skulle ha lämnat om han hade tagit ställning till alla

relevanta omständigheter.73

4.4 Samtycke som begrepp

Den allmänna uppfattningen tycks vara att samtycke jämställs med ett ”ja” eller som ett

”accepterande” av något. Asp menar dock att ett samtycke inte kan likställas med ett

enkelt ”ja”. I ställer hävdar han att samtycke ska ses som ett normativt begrepp, vilket

alltid måste sättas i dess kontext och analyseras utifrån de förutsättningar som förelåg

när samtycket lämnades. Således innebär inte ett uttryckt ”ja” per automatik att samtycke

föreligger.74 Asp menar här att samtycke handlar om vad vi väljer att göra, snarare än

vad vi faktiskt vill göra. Vidare anför han att man kan ”säga ja” utan att samtycka, sam-

tidigt som man kan lämna ett samtycke utan att man nödvändigtvis har en positiv inställ-

ning till det man samtyckt till. Det avgörande i situationen är om samtycket har lämnats

utan otillbörliga påtryckningar eller under omständigheter som medför att det kan ifrå-

gasättas75. Vad som nu anförts kan illustreras av att en person genomför ett samlag med

någon under pistolhot, alternativt mot erbjudande av en summa pengar. I det första ex-

emplet torde det vara givet att samtycket inte kan tillmätas rättslig relevans. Det kan

dock diskuteras huruvida samtycket till samlaget i det andra exemplet ska beaktas, med

hänsyn till omständigheterna i övrigt.76

Asp menar vidare att man måste ta hänsyn till tre olika ”ja”, när man avgör om ett sam-

tycke kan tillmätas betydelse; dels ett ja från den samtyckande, dels att lagstiftaren god-

tar detta ja, innebärande att det har lämnats under sådana omständigheter att det kan

tillmätas betydelse, dels att samtycket avser något som den enskilde äger förfoga över.77

71 Asp, Petter m.fl., Kriminalrättens grunder s. 250.
72 Asp, Petter m.fl., Kriminalrättens grunder s. 251.
73 Holmqvist, Lena m.fl., Brottsbalken. En kommentar, Del 2, 24:7 s. 3.
74 Asp, Petter, Sex och Samtycke s. 83.
75 Asp, Petter, Sex och Samtycke s. 88.
76 Asp, Petter, Sex och Samtycke s. 84 ff.
77 Asp, Petter, Sex och Samtycke s. 90 f.
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Vad gäller frågan, vilka faktorer som är av betydelse vid bedömningen av om ett sam-

tycke bör godtas som rättsligt relevant, menar Asp att vägledning kan hittas i bestäm-

melsen om samtycke, BrB 24 kap 7 §. Han indikerar att bestämmelsens bakomliggande

krav på förutsättningar som ska föreligga för att ett samtycke kan giltigförklaras, utgör

en anvisning om vilka faktorer som kan tillmätas betydelse vid denna bedömning.78

Vidare introducerar Asp termen ”särskiljande samtycke” som en beteckning för en sam-

tyckesgärning vilken, utifrån de förutsättningar som förelåg när samtycket gavs tiller-

känns relevans.79 Vad som faktiskt ska bedömas som ett särskiljande samtycke ges dock

inget fullständigt svar på och därför finns heller ingen klar förbestämd gräns avseende

vad som bör betecknas som ett sexuellt övergrepp respektive godtagbart sexuellt um-

gänge.80 Det betonas härutöver att barn under 15 år enligt nuvarande lagstiftning anses

sakna kompetens att ge ett särskiljande samtycke till sexuellt umgänge, vilket har sin

utgångspunkt i den sexuella självbestämmanderätten. Asp anför dock att denna obehö-

righet inte nödvändigtvis ska se som absolut då en gärning kan ses som ansvarsfri, under

förutsättning att den unges oförmåga att samtycka inte har utnyttjats.81

4.5 Frivillighet

Det har tidigare konstaterats att det tycks föreligga en viss oklarhet kring begreppet fri-

villighet och dess innebörd vid rättstillämpningen av 6 kap. 4 § och 6 kap. 5 §82. I den

s.k. samtyckesutredningen, vilken syftar till att se över dagens konstruktion av våldtäkts-

lagstiftningen som avser personer över 15 år, ger Leijonhufvud vissa antydningar kring

vad frivillighet som begrepp kan innebära. Utredningen handlar visserligen om vuxna

människor men tar upp aspekter som kan anses vara av relevans i detta hänseende.

Leijonhufvud förespråkar att brottsrekvisitet ska innefatta begreppet ”frivilligt delta-

gande” i stället för samtycke som föreslagits tidigare. Grunden för detta är dels att be-

gränsa straffansvaret till situationer där den som gärningen riktas mot, faktiskt inte ville

vara med om den sexuella handlingen – i själva gärningsögonblicket, dels att markera

det faktum att ”sex normalt är ett handlande i vilket två parter är delaktiga; inte en person

som har sex mot eller med användning av annan (s kropp)”. Därutöver menar Leijon-

hufvud att förslaget ligger i linje med den allmänna rådande uppfattningen, att frivilligt

78 Asp, Petter, Sex och Samtycke s. 91 f. Jmf avsnitt 4.3.
79 Asp, Petter, Sex och Samtycke s. 100.
80 Asp, Petter, Sex och Samtycke s. 97.
81 Asp, Petter, Sex och Samtycke s. 155 f.
82 Se avsnitt 1.2.
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deltagande är en grundläggande förutsättning för att sexuella handlingar ska anses till-

låtna. Viljeinriktningen bör således spela en avgörande roll i den straffrättsliga bedöm-

ningen.83 Den föreslagna ändringen ger i stora drag samma effekt som om bestämmelsen

om ansvarsfrihet genom samtycke skulle tillämpas vid dessa brott. Det bör dock under-

strykas att straffansvaret i detta fall inte sträcker sig så långt att en kvinna som outtalat

inte önskat medverka i den sexuella handlingen kan åberopa denna ”inre önskan” för att

straffansvar ska kunna inträda, då hon faktiskt har gått med på den sexuella handlingen.

Leijonhufvud menar att denna problematik bottnar i den bristande jämställdhet som kan

föreligga idag, vilket inte är en uppgift för straffrätten att åtgärda.84

83 Leijonhufvud, Madeleine, Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten s.9 ff.
84 Leijonhufvud, Madeleine, Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten s. 89. Notera att mo-
tiven bakom den lagstiftning som skyddar vuxna respektive barn skiljer sig delvis åt varför sistnämnda argu-
mentation inte nödvändigtvis kan appliceras på barn under 15 år.
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5 Analys

I arbetet har tidigare redogjorts för gällande rätt, rättspraxis samt samtycke och frivillig-

het som begrepp. Min avsikt är nu att mot bakgrund av tidigare framställning gå in och

analysera de rättsfall som redogjorts för i tidigare kapitel, i syfte att besvara följande

frågeställningar;

1. Hur tillämpas frivillighetsaspekten av domstolarna vid gränsdragningen mellan våld-

täkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn?

2. Hur förhåller sig domstolarna kring frivillighetsaspekten i förhållande till lagstifta-

rens intentioner?

Då detta kapitel till stor del bygger på granskning av praxis följer här nedan en analys

av redovisade rättsfall i syfte att påvisa och analysera olika faktorer som domstolarna

beaktar, vid bedömningen av barnets frivillighet i förhållande till det sexuella umgänget

vid gränsdragningen mellan 4 § och 5 §. För att möjliggöra en djupare analys har jag

valt att avgränsa mig till några utvalda faktorer. Jag är dock medveten om att domsto-

larna även tar andra omständigheter såsom åldersskillnad, berusning och relationens ka-

raktär i beaktande, när de avgör om det sexuella umgänget baseras på frivillighet.

5.1 Inledning

För att kunna besvara frågan om rättstillämparens hanterande av frivillighetsaspekten

kan anses vara i linje med lagstiftarens intention bör läsaren påminnas om vad lagstifta-

ren anfört i motiven till lagen, avseende barnets frivillighet. Det faktum att de mål som

når flera instanser i flera av fallen visat sig resultera i olika bedömningar85 visar på att

propositionens innehåll av motsägelser medför att lagen ter sig svårtolkad, samtidigt

som lagstiftarens intentioner inte uppenbarar sig som självklara. Härför är det nödvän-

digt att klarlägga hur motiven bör tolkas innan man kan kunna gå vidare och besvara

frågan, om domstolarna tolkat lagen i enlighet med dess bakgrund och syfte.

Sexualbrottsreformen 2005 syftade bland annat till att förstärka skyddet för barn mot att

utsättas för sexuella kränkningar samt förstärka barnets absoluta rätt till sexuell integritet

och sexuellt självbestämmande.86 Som tidigare nämnts är utgångspunkten för aktuell

85 Se exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge i B 8-06, avkunnad dom den 23 mars 2006.
86 Prop 2004/05:45 s. 21.



37

lagstiftning när det gäller barn, att de aldrig kan samtycka till sexuella handlingar87 samt

att det ter sig främmande att laborera med uttryck som samtycke och frivillighet när det

avser barn under 15 år.88 Att lagstiftaren infört bestämmelsen i 5 § och att det i motiven

framgår att barnets frivillighet ska beaktas vid rubriceringsfrågan, får ändå anses ge be-

lägg för att domstolarna kan tillmäta barnets samtycke till det sexuella umgänget viss

betydelse även om det kan te sig motsägelsefullt. Ett befintligt samtycke hos barnet in-

nebär dock inte automatiskt att gärningen ska bedömas som mindre allvarlig, utan detta

får beaktas tillsammans med övriga omständigheter i syfte att avgöra om fullständig

frivillighet kan anses föreligga. Det bör här betonas att bestämmelsen sexuellt utnytt-

jande mot barn ska tillämpas restriktivt. I motiven ges även exempel på när den mildare

bedömningen kan komma att tillämpas, vilka rör sexuella handlingar som bygger på

fullständig frivillighet och ömsesidighet mellan två personer där målsägande befinner

sig strax under 15 år89. I enlighet med Leijonhufvud är det min tolkning att detta ålders-

kriterium ska anses utgöra ramen för när bestämmelsen är avsedd att tillämpas90. Denna

uppfattning grundar jag dels på att lagstiftaren varit tydlig med att bestämmelsen ska

tillämpas restriktivt, dels på att barnet ska haft förutsättning att bedöma och ta ställning

till situationen, med hänsyn till sin mognad och omständigheterna i övrigt, för att frivil-

ligheten ska kunna beaktas91. I motiven framgår vidare att utgångspunkten är att barn

under 15 år saknar sexuell självbestämmanderätt92. Härför menar jag att motiven även

måste tolkas som om målsägandes mognadsnivå bör vara likvärdig en 15-årings för att

dess frivillighet ska kunna beaktas. Vad gäller vilka omständigheter i övrigt som ska

fästas vikt vid och hur dessa ska värderas, saknas vägledning i motiven. Ur praxis kan

dock utläsas att faktorer såsom relationens karaktär och berusning kan ha betydelse för

val av brottsrubricering.

För att gärningen ska kunna bedömas bygga på fullständig frivillighet krävs således att

ovan angivna grundförutsättningar är uppfyllda. Lagens tillämpningsområde är således

87 Prop 2004/05:45 s. 22.
88 Prop 2004/05:45 s. 67.
89 Prop 2004/05:45 s. 77.
90 Leijonhufvud Madeleine, JT 2005-06 s. 901 f.
91 Prop 2004/05:45 s. 144.
92 Prop 2004/05:45 s. 21.
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relativt snävt och det kan här argumenteras för att bestämmelsen ska ses som en undan-

tagsregel i förhållande till 4 §, vars tillämpningsområde omfattar alla kvalificerade sex-

uella handlingar som begåtts med ett barn under 15 år.

5.2 Högsta domstolen – en kommentar

Det synes råda en klar uppfattning bland verksamma på området att de avgöranden från

HD som tidigare redovisats för93 fått en mycket stor genomslagskraft i underrätterna, då

praxis från underrätten genomgående hänvisar till HD:s avgöranden.94 Detta medför att

dessa mål är särskilt intressanta att diskutera närmare.

Vad gäller det första fallet, NJA 2006 s.79 I, slår HD fast att samlaget varit helt frivilligt

från målsägandes sida och planerats av dem båda i samråd. Därutöver anförs att det inte

framkommit något om målsägandes ålder eller omständigheter i övrigt som medför att

frivilligheten bör bortses från. HD redogör inte närmare i sin argumentation för hur man

värderat de olika omständigheter som förelåg i målet. Att den tilltalade utövat påtryck-

ningar gentemot målsägande samtidigt som denne gett uttryck för tveksamhet, omstän-

digheter som kan anses tala emot en mindre sträng bedömning av gärningen, lyfter man

inte upp då val av brottsrubricering diskuteras95.

Vad gäller det andra målet, NJA 2006 s.79 II tycks HD lägga stor vikt vid målsägandes

ålder. Målsägande befinner sig här relativt nära åldern för sexuell självbestämmanderätt,

varefter det finns visst utrymme att beakta frivilligheten. Vad gäller omständigheterna i

övrigt är det dock svårt att tydligt urskilja vad som läggs till grund för HD:s bedömning,

att samlaget betraktas som helt frivilligt från målsägandes sida. Att målsägandes berus-

ning och trötthet och dess eventuella påverkan för hennes förmåga att bedöma situat-

ionen berörs inte alls i samband med att valet av brottsrubricering diskuteras, vilket kan

ifrågasättas.

Sammanfattningsvis saknar båda målen en närmare redogörelse för vad den konstate-

rade frivilligheten baseras på. Jag vill särskilt peka på det faktum att en diskussion kring

målsägandes mognadsnivå och förutsättning att ta ställning till sitt deltagande i det sex-

uella umgänget utelämnas i båda målen. Detta kan ifrågasättas då en tillämpning av den

mildare bestämmelsen förutsätter att barnet haft förmåga att inse innebörden av sitt

93 Se avsnitt 3.2.
94 SOU 2010:71 s. 316 f. Se exempelvis Svea Hovrätt i B 2703-11, avkunnad dom den 11 november 2011.
95 Detta resonemang utvecklas under avsnitt 5.6.
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handlande, med hänsyn till sin utveckling och omständigheterna i övrigt96. Leijonhufvud

har i den juridiska debatten anfört att HD i dessa fall tycks ha varit starkt påverkade av

uppfattningen att straffskalan för våldtäkt mot barn får ses som mycket sträng och att

rubriceringen uppfattats som orimlig i aktuella fall97, en åsikt jag delar. Utifrån senast

anförda kan domskälen tolkas som om HD visar upp en obenägenhet att tillämpa brotts-

rubriceringen våldtäkt mot barn och därefter resonerar utifrån en redan förutbestämd

mening i de båda målen, vad gäller rubriceringsfrågan98.

5.3 Fullständig frivillighet och ömsesidighet

Huruvida det sexuella umgänget bygger på fullständig frivillighet och ömsesidighet är

centralt för domstolarnas bedömning och kan ses som en gemensam avgörande faktor,

för om gärningen ska rubriceras enligt 4 § eller 5§99. Domskälen kan inte sällan tolkas

som om domstolarna utgår från att ett frivilligt deltagande föreligger från målsägandes

sida, outtalat eller uttalat, varefter man söker utröna om det föreligger andra omständig-

heter som medför att frivilligheten ska bortses från100. Detta sätt att resonera åskådlig-

görs redan i NJA 2006 s.79 I. Fråga uppkommer då om vilka faktorer som varit avgö-

rande för domstolarnas bedömning om frivilligheten kan tillerkännas relevans, varav

några av dessa redogörs för nedan. Här bör framhållas att en grundförutsättning för att

övriga omständigheter kan vara av intresse att beakta, är att man i ett initialt skede kan

konstatera att det är möjligt att argumentera för att frivillighet föreligger från målsägan-

des sida, då detta är en given förutsättning för att den mildare bestämmelsen ska kunna

tillämpas101.

Vad begreppet ”fullständig frivillighet” i samband med fastställande av straffansvar fak-

tiskt innebär utvecklas inte närmare i motiven, utan det är upp till domstolarna att avgöra.

Man kan här dra en parallell till Asps redogörelse för samtycke som begrepp, vilket

96 Prop 2004/05:45 s. 144.
97 Leijonhufvud Madeleine, JT 2005-06 s. 904.
98 Jmf Diesen Christian och F. Diesen Eva, Övergrepp mot kvinnor och barn, s. 177 som kommenterat aktuella
mål och anfört att ”formuleringen våldtäkt mot barn kan tänkas uppfattas som så dramatisk att domstolen drar
sig för att tillämpa begreppet”. Zila har i en debattartikel också uttalat sig om domskälen i nämnda mål, vilka
han menar motsvarar en korret rättstillämpning, se Zila, Josef, JT 2007-08 s. 557 ff.
99 Jmf SOU 2010:71 s. 321 där det konstateras att betydelsen av frivillighet och ömsesidighet synes vara en ge-
nerell utgångspunkt för domstolarnas bedömning i aktuell rubriceringsfråga, i de fall där domstolen motiverar
sitt ställningstagande.
100 Se exempelvis Göta hovrätt i B 2869-10, avkunnad dom den 17 november 2010.
101 Prop 2004/05:45 s. 77.
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behandlas i tidigare kapitel102. Asp talar om samtycke som ett normativt begrepp, inne-

bärande att det måste sättas i sin kontext och analyseras utifrån de förutsättningar som

förelåg när samtycket lämnades. För att samtycket ska kunna tillmätas rättslig relevans

måste det ha lämnats utan otillbörliga påtryckningar eller under omständigheter som

medför att det kan ifrågasättas. Utifrån ett vidare perspektiv kan ett liknande resonemang

föras kring frivillighet som ett normativt begrepp, vars betydelse ska beaktas utifrån de

förutsättningar som förelåg då gärningen företogs. Otillbörlig påverkan i form av på-

tryckning eller tvång samt målsägandes låga ålder kan anses utgöra exempel på omstän-

digheter som kan medföra att frivilligheten inte kan tillmätas betydelse. Asp har även

anfört att barn under 15 år saknar kompetens att ge ett särskiljande samtycke, vilket kan

tillerkännas rättslig relevans. Vidare menar han att denna obehörighet inte nödvändigtvis

ska ses som absolut, under förutsättning att den unges oförmåga att samtycka inte har

utnyttjats103. Det har redan konstaterats ovan att barnets samtycke får beaktas vid frivil-

lighetsbedömningen, dock med försiktighet då regeln ska tillämpas restriktivt. Barn un-

der 15 år kan således anses behöriga att förfoga över sin sexuella självbestämmanderätt

i viss mån, trots att de inte uppnått den officiella åldern för sexuell självbestämmande-

rätt.

5.4 Målsägandes ålder

En central faktor för domstolens bedömning är målsägandes ålder. Det tycks föreligga

en presumtion för att tillämpa bestämmelsen sexuellt utnyttjande mot barn när barnet är

14 år och omständigheter i övrigt inte talar emot en sådan bedömning104. Vad gäller de

mål där målsägande är 13 år kan konstateras att åldern i sig inte utgör något hinder mot

att beakta frivilligheten, vilket slås fast redan i NJA 2006 s.79 I. Vidare kan ur domskä-

len utläsas att det ställs lägre krav på att övriga omständigheterna talar för en mildare

bedömning när målsägande befinner sig nära åldern för sexuell självbestämmanderätt. I

hovrättsavgörandena har exempelvis omständigheter såsom berusning och det faktum

att parterna inte haft en etablerad relation, ansetts tala emot att bedöma gärningen som

mindre allvarlig då målsägande varit 13 år105. Samtidigt har man i ett annat mål dömt

för sexuellt utnyttjande av barn trots att parterna inte hade någon relation och samlaget

102 Se avsnitt 4.4.
103 Se avsnitt 4.4.
104 Se exempelvis Hovrätten för Nedre Norrland i B 482-10, avkunnad dom den 4 oktober 2010.
105 Se Svea hovrätt i B 127-08, avkunnad dom den 1 februari 2008 och Hovrätten över Skåne och Blekinge i B 8-
06, avkunnad dom den 23 mars 2006.
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inte föregåtts av någon ömsesidighet, då barnet var 14 år och 6 månader106. Sammantaget

tycks det generellt sett vara målsägandes ålder som avgör vilka krav som ska ställas på

omständigheterna i övrigt.

När det i stället rör sig om en målsägande som är 12 år gammal utgör dennes låga ålder

som regel hinder mot att beakta frivilligheten107. I referaten finns dock ett undantagsfall

när gärningen bedöms som mindre allvarligt trots att målsägande var 11 respektive 12

år vid gärningstillfällena.108 Huvudregeln får dock anses vara att en 12-åring inte kan

anses besitta den mognad som krävs för att frivilligheten ska kunna tillmätas betydelse.

Här bör även erinras om att HD i tidigare redovisade domskäl109 yttrat, att lagstiftarens

uttalanden om att barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar främst avser gär-

ningar som riktar sig mot mindre barn. Jag menar dock att HD lägger alltför stor vikt vid

uttalandet i motiven, att bestämmelsen våldtäkt mot barn är reserverad för de allvarlig-

aste brotten och att uttalandet i stället måste läsas mot beaktande av lagens syfte. Lag-

stiftaren är i motiven tydlig med att barn under 15 år är i behov av ett absolut skydd mot

alla former av sexuella handlingar och att det alltid ska betraktas som en kränkning att

utsätta barnet för en sådan handling.110 Lagen syftar således till att skydda samtliga barn

under femton år, varefter utgångspunkten bör vara att alla barn som inte uppnått åldern

för sexuell självbestämmanderätt som huvudregel saknar rättslig förmåga att samtycka

till sexuella handlingar. Att tillmäta barnets samtycke relevans får således anses utgöra

ett avsteg från huvudregeln, oaktat barnets ålder.

Som argumenterats för i föregående stycke bör bestämmelsen sexuellt utnyttjande av

barn anses vara avsedd att tillämpas, då barnet befinner sig nära åldern för sexuell själv-

bestämmanderätt. Det kan således inte ha varit lagstiftarens avsikt att frivilligheten ska

beaktas då barnet befinner sig långt ifrån åldern för sexuell bestämmanderätt, vilket sker

i flera av de fall som redogjort för. Sammantaget menar jag att domstolarna, vad gäller

ålderskriteriet, utvidgat tillämpningsområdet för bestämmelsen sexuellt utnyttjande mot

barn alltför långt. Således får det ses som mindre tillfredställande att HD, redan i sitt

106 Göta hovrätt i B 338-08, avkunnad dom den 20 maj 2008.
107 Se Svea hovrätt i B 2703-11, avkunnad dom den 11 november 2011 och Hovrätten för Övre Norrland i B 327-
13, avkunnad dom den 22 augusti 2013.
108 Göta hovrätt i B 2869-10, avkunnad dom den 17 november 2010.
109 Se avsnitt 3.2.1.
110 Prop 2004/05:45 s. 22.
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första avgörande NJA 2006 s.79 I, öppnar för en rättstillämpning som inte kan anses

överensstämma med lagstiftarens intention.

5.5 Mognad

Utöver målsägandens ålder utgör dennes mognad en faktor som beaktas vid rubrice-

ringsbedömningen. Av materialet kan urskiljas en tendens hos domstolarna att göra en

schabloniserad bedömning av barnets utvecklingsnivå, var man inledningsvis slår fast

att frivillighet föreligger för att därefter konstatera att ”det heller inte framkommit något

om målsägandes mognad eller omständigheter i övrigt som ger anledning att bortse från

frivilligheten”111. Domstolarna för således en presumtion om att barnet uppnått en till-

räckligt hög mognadsgrad för att frivilligheten ska kunna beaktas, varefter domskälen

inte ger någon vägledning i hur domstolarna konkret bedömer mognadsnivån hos barnet.

Då det i motiven uppställts ett krav på att målsägande ska ha uppnått en sådan mognads-

grad att denne haft möjlighet att bedöma och ta ställning till situationen för att frivillig-

heten ska tillmätas rättslig betydelse, bör man efterfråga ett utförligare resonemang kring

denna punkt.

Det har i inledningen till detta kapitel konstaterats att motiven ska tolkas som om mål-

sägandes mognadsnivå bör vara likvärdig en femtonåring för att dess frivillighet ska

kunna beaktas. Att domstolarna i flera av fallen tenderar att betrakta trettonåringar som

mogna nog att själva ta ställning till om de vill delta i det sexuella umgänget, enbart

utifrån en schablonmässig mognadsbedömning kan således ifrågasättas. Utifrån vad som

redogjorts för ovan kan argumenteras för att domstolarna i stället ska utgå från att en

trettonåring inte uppnått den mognadsnivå som krävs för att hon/han kan anses haft möj-

lighet att ta ställning till situationen, om det inte kan bevisas att barnet faktiskt uppnått

en sådan mognadsnivå att den motsvarar en typisk femtonårings. Här följer den svåra

frågan, vilka bedömningskriterier som bör uppställas för att avgöra om en tillräcklig

mognadsnivå har uppnåtts och hur dessa ska värderas. Då en diskussion om frivillighet

aktualiseras befinner sig barnet vanligtvis i puberteten, vilket innebär en övergång från

barn till könsmogen kvinna. Denna period i livet kännetecknas av känslomässiga och

kroppsliga förändringar.112. Vad gäller barnets psykologiska utveckling är denna indivi-

duell och varierar i stor utsträckning, särskilt under den period då barnet når tonåren och

111 Se exempelvis HD:s domskäl i NJA 2006 s. 79 I.
112 http://www.vardguiden.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Tonaringar-13-19-ar/ (besökt den 20 oktober 2013).
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bygger upp en identitetskänsla113. Då barnets psykologiska utveckling präglas av indi-

vidualism kan här tänkas uppstå en risk, att den fysiska utvecklingen inte håller samma

takt som den psykologiska mognadsprocessen. Det är tänkbart att ett barn upplever sig

som könsmogen trots att denne känslomässigt inte besitter förmågan att självständigt ta

ställning till situationer av sexuell karaktär. Hur man bör ställa sig till denna problematik

och hur domstolarna ska gå till väga för att utreda huruvida barnets mognad är att jäm-

föra med en femtonårings saknas utrymme för att diskuteras närmare här. Man bör dock

ställa sig frågan om det ens är lämpligt, med beaktande av den individualism som präglar

mognaden hos ett barn, att beakta mognad som en omständighet överhuvudtaget.

5.6 Påtryckning/inslag av tvång114

I NJA 2006 s. 79 I ansågs inte den omständighet att den tilltalade uppgett att han even-

tuellt skulle ha sex med sin fru i det fall målsäganden inte ställde upp på samlag som

otillbörlig påtryckning i rubriceringsbedömningen. Att samlaget föregicks av viss över-

talning från den tilltalade medförde heller inte att frivilligheten hos målsägande ifråga-

sattes.

Förekomsten av påtryckning/inslag av tvång från den tilltalade omnämns även i två hov-

rättsfall ur materialet, varav man dömde för sexuellt utnyttjande av barn i båda dessa.

I det första målet framgår att flickans samtycke föregåtts av tjat, vilket hovrätten även

uppmärksammar i domskälen115. Att här konstatera att målsägandes ändrade inställning

till flera av samlagen föregåtts av att den tilltalade tjatat på henne, samtidigt som man

dömer i enlighet med en bestämmelse som förutsätter att samlaget baserats på fullständig

frivillighet kan uppfattas som motsägelsefullt.

I det andra målet gjorde målsägande gällande att samlaget skett med visst betvingande

då hon försökt att ta sig ur situationen men blivit kvarhållen av den tilltalades kroppsvikt.

Vidare har målsägande uppgett att hon inte önskade delta i den sexuella aktiviteten, nå-

got hon är osäker på om den tilltalade uppfattat. I domskälen anförs att man ska utgå

från att den tilltalade uppfattat samlagen som frivilliga från målsägandes sida, då flickan

inte på ett märkbart sätt protesterat till handlingens utförande eller påkallat hjälp från

113 Vasta, Ross, A.Miller, Scott, Ellis, Shari, Child Psychology s. 11.
114 Här bör understrykas att dessa faktorer främst har betydelse för uppsåtsbedömningen men kan även vara av
intresse vid bedömningen, om samlaget baserats på fullständig frivillighet och ömsesidighet. q
115 Hovrätten över Skåne och Blekinge i B 360-06, avkunnad dom den 23 mars.
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någon som befann sig i rummet.116. I domskälen pekar man således på målsägandes un-

derlåtenhet att agera på förövarens handlande, varefter det är möjligt att argumentera för

att domstolen utgår från att målsägande kan förväntas agera rationellt och uttrycka sin

vilja genom kroppsliga och/eller verbala uttryck trots att hon befinner sig i en situation

där hennes sexuella integritet riskerar att kränkas. Då det i motiven lyfts fram att barn

kan ha svårt att ge uttryck för sin vilja i en situation som avses här117, får ett sådant

synsätt ses som olämpligt. Huruvida tvång förelåg i målet kunde dock inte anses vara

styrkt.

Utifrån ovannämnda mål kan ifrågasättas huruvida domstolarna lägger någon större vikt

vid förekomsten av påtryckning eller övertalning, vid frivillighetsbedömningen. Ovan

har argumenterats för att frivilligheten kan ses som ett normativt begrepp varefter paral-

leller kan dras till begreppet särskiljande samtycke118. Utifrån detta synsätt är det inte

otänkbart att ifrågasätta frivilligheten i målen. Målsäganden i målen ovan kan i och för

sig anses ha accepterat gärningen (lämnat samtyckesgärning). Dock är det möjligt att

argumentera för att målsägande i de två förstnämnda målen utsätts för otillbörliga på-

tryckningar, vilka kan tänkas medföra att frivilligheten inte tillerkänns rättslig relevans.

5.7 Avslutande kommentar

Efter att ha granskat och analyserat rättstillämpningen i de rättsfall som redogjorts för i

detta arbete mot bakgrund av lagens syfte kan konstateras, att domstolarna tillmäter fri-

villigheten hos barnet betydelse och tillämpar bestämmelsen sexuellt utnyttjande av

barn, i allvarligare fall än vad som åsyftas i motiven. För att beakta frivilligheten förut-

sätts att målsägande befinner sig nära åldern för sexuell självbestämmanderätt samt att

denne uppnått en sådan mognadsnivå, vilken typiskt sett kan anses motsvara en femton-

årings. Vad gäller ålderskriteriet har domstolarna tillämpat detta alltför långt. Då ett be-

aktande av frivillighet hos barnet utgör ett avsteg från huvudregeln är det även av vikt

att en sådan bedömning, grundar sig på godtagbara rättsliga argument och inte schablon-

mässiga bedömningar. Sistnämnda kan dock åskådliggöras i flera av de domsskäl som

redogjorts för, där domstolen presumerar barnet en tillräckligt hög mognadsgrad.

116 Göta hovrätt i B 338-08, avkunnad dom den 20 maj 2008.
117 Prop 2004/05:45 s. 69.
118 Se avsnitt 5.3.
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Följaktligen har man inte uppnått det absoluta skydd för barn mot sexuella kränkningar

som eftersträvats.

Ovan har konstaterats att domstolarnas behandling av frivillighetsaspekten i samband

med gränsdragningar mellan 4 § och 5 § inte kan anses överensstämma med lagstiftarens

intention. Det är mot denna bakgrund lämpligt att diskutera hur domstolarna bör beakta

frivilligheten vid dessa mål.

Den sexuella integriteten utgör ett uttalat skyddsintresse med lagen119 och som tidigare

anförts är utgångspunkten att barn under 15 år saknar kompetens att samtycka till sexu-

ellt umgänge,120 Det bör här stå klart att tröskeln för när frivilligheten hos ett barn som

inte uppnått åldern för sexuell självbestämmanderätt kan tillmätas betydelse, måste sät-

tas högt. Ovan har resonerats kring frivillighet som ett normativt begrepp, utifrån Asps

syn på samtycke som begrepp121. Denna syn bygger på tanken att samtycke kan ses som

en accepterande gärning i förhållande till det samtycket avser, utan krav på att en positiv

inställning122. När man talar om barn som ännu inte uppnått åldern för sexuell självbe-

stämmanderätt och därav, som huvudregel inte kan samtycka till sexuella handlingar

med rättslig verkan kan denna utgångspunkt inte anses lämplig. I stället kan argument-

eras för att domstolarnas bedömning av frivillighetsaspekten ska utgå från målsägandes

faktiska vilja att delta i det sexuella umgänget vid tidpunkten för gärningstillfället. Detta

markerar även att sexuellt umgänge ska ses som en ömsesidig handling mellan två del-

aktiga parter123. Utifrån ett sådant förhållningssätt kan domstolarna tänkbart komma att

tillämpa bestämmelsen sexuellt utnyttjande mot barn mer restriktivt, vilket får anses vara

i enlighet med lagstiftarens intention124.

Sammanfattningsvis är det ingen enkel uppgift domstolarna står inför, när det gäller att

bedöma huruvida det sexuella umgänget baserats på fullständig frivillighet och ömsesi-

dighet. Det kan dock konstateras att frivilligheten hos ett barn som inte uppnått åldern

för sexuell självbestämmanderätt bör behandlas med stor försiktighet, då det utgör ett

avsteg från huvudregeln att lägga denna till grund för en mildare bedömning.

119 Prop 2004/05:45 s. 21.
120 Prop 2004/05:45 s. 22.
121 Se avsnitt 5.3.
122 Se avsnitt 4.4.
123 Jmf avsnitt 4.5.
124 Jag är medveten om att även en sådan tillämpning föranleder en viss problematik. Det saknas dock utrymme
för att redogöra närmare för denna i detta arbete.
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