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Sammanfattning 

 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda hur gränsdragningen 

mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn företas av rättstill-

lämpningen, d.v.s. vad domstolarna anser är en mindre allvarlig gärning i en-

lighet med 6 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Arbetet kommer att besvara hur dom-

stolarna har tolkat de beaktansvärda omständigheterna frivillighet, ömsesidig-

het samt barnets ålder och mognad, vilken problematik som är kopplad till be-

dömningen, vilka omständigheter kring barnet respektive gärningsmannen som 

beaktas samt vad som är skillnaden mellan frivillighet och samtycke.  

 

År 2005 genomfördes en reform av sexualbrottslagstiftningen med följd att ett 

särskilt lagstiftningsskydd infördes för barn under 15 år. Ett barn under 15 år 

anses ha ett större skyddsbehov och kan således inte samtycke till sexuella 

handlingar.
1
 En gärning kan dock anses vara mindre allvarlig om den sexuella 

handlingen genomfördes frivilligt och ömsesidigt om barnet har nått en till-

räcklig ålder och utveckling för att dessa omständigheter ska kunna beaktas.
2
 

Om en mindre allvarlig gärning föreligger rubriceras brottet som sexuellt ut-

nyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn. Det finns inga riktlinjer i lag-

motiven eller i praxis för hur denna bedömning ska göras.  

 

I uppsatsen företas en praxisgenomgång med syfte att redovisa hur domstolar-

na tolkar de aktuella begreppen och omständigheterna samt hur bedömningen 

görs av rätten. Förutom praxis och förarbeten redovisas även andra betydelse-

fulla källor, t.ex. relevant forskning kring området. I analysen fastställs hur de 

aktuella begreppen och faktorerna tolkas samt vilka problematiska följder som 

domstolarnas bedömning kan leda till.  

 

Arbetets slutsatser kan sammanfattas enligt följande. Den största skillnaden 

mellan frivillighet och samtycke är att frivilligheten inte är ansvarsbefriande 

eller negeras genom utlovande falska löften. De bristande riktlinjerna leder till 

att domstolarnas avgöranden, i strid mot rättssäkerheten, baseras på godtyck-

                                                
1
 Prop. 2004/05:45 s. 22. 

2
 Ibid. s. 144. 



  

liga bedömningar som inte alltid är överensstämmande med varandra eller med 

förarbetena. Rättstillämpningen anser att frivillighet och ömsesidighet förelig-

ger när den sexuella handlingen är planerad i samråd, barnet har nått en ålder 

på 13 år och dess mogenhet inte kan inverka på bedömningen. Vidare anses att 

omständigheter som alkoholpåverkan eller psykiskt dåligt mående hos barnet 

kan utesluta en mindre allvarlig gärning, medan ett beroendeförhållande inte 

gör det. Domstolarna tillämpar en vid tolkning av åldersgränserna där 13-

åringar kan anses tillräckligt mogna för att deras eventuella frivillighet kan 

beaktas av rätten. En mindre allvarlig gärning anses även föreligga trots att 

åldern beträffande gärningsmannen i förarbetena inte respekteras. Någon mog-

nadsprövning görs dock inte av domstolarna, utan en presumtion om mognad 

företas av rätten. Dessa omständigheter leder till risken att alla barn inte omfat-

tas av det lagstiftande skyddet, vilket strider mot lagmotiven och rättssäkerhet-

en. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Våldtäkt har varit kriminaliserat sedan flera hundra år tillbaka. Syftet bakom 

kriminaliseringen har historiskt sett präglats av den rådande kvinnosynen i 

samhället, främst baserat på kvinnornas samhällsinflytande och sociala situat-

ion. Under många tidsepoker har kyrkan haft ett stort inflytande över den 

kvinnliga sexualiteten, vilket även har genomsyrat rättstillämpningen.
1
 Den syn 

vi har idag, om att våldtäkt avser att skydda den sexuella integriteten, återspeg-

lades först i lagen i samband med införandet av 1965 års brottsbalk.
2
 Vid sexu-

albrottsreformen år 2005 bröt lagstiftaren ut sexuella övergrepp begångna mot 

barn under 15 år från bestämmelser riktade mot äldre och införde istället sär-

skilda regelverk rörande dessa. 

 

Kriminaliseringen av sexualbrott mot barn skiljer sig från motsvarande brott 

begångna mot barn över 15 år och vuxna. Enligt svensk rätt går gränsen för den 

sexuella självbestämmanderätten vid 15 års ålder och innan dess är det således 

inte möjligt att samtycka till sexuella handlingar. Vid sexualbrott mot barn 

föreligger inget krav på användande av våld, hot eller annan typ av tvång, vil-

ket hänger samman med att det inte finns något utrymme för samtycke. Det är 

således den sexuella handlingen som är grunden för kriminaliseringen, inte 

tillvägagångssättet.
3
 Eventuell frivillighet respektive tvångsanvändande kan 

dock tillmätas betydelse vid rättstillämpningen. Vid vissa fall av frivillighet 

kan brottet anses mindre allvarligt och få till följd att gärningsmannen döms för 

ett brott med en lägre straffskala, alternativt frikänns helt om rekvisiten i 6 kap. 

14 § brottsbalken (BrB) är uppfyllda.
4
 Ett tvångsanvändande från gärnings-

mannens sida kan istället leda till att det begångna brottet ska anses som grovt, 

vilket då öppnar upp för en högre straffskala och strängare straffmätning.
5
   

                                                
1
 Sutorius & Kaldal (2003) s. 32-39. 

2
 SOU 1953:14 s. 202 

3
 Prop.1994/95:2 s. 14. 

4
 Prop. 2004/05:45 s. 144. 

5
 Ibid. s. 77. 
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För att ett sexuellt övergrepp ska betecknas som våldtäkt mot barn alternativt 

sexuellt utnyttjande av barn i enlighet med 6 kap 4-5 §§ BrB krävs att det före-

kommit ett samlag eller eljest en sexuell handling som är jämförlig med sam-

lag. Om ingen sådan handling har företagits kan istället brottet sexuellt över-

grepp mot barn aktualiseras. Brottet sexuellt övergrepp mot barn syftar till att 

fånga upp övergrepp begångna mot barn under 15 år, även då kraven enligt 6 

kap. 4 § BrB eller 6 kap. 5 § BrB inte är uppfyllda.
6
  

 

1.2 Problemformulering 

Sexuellt utnyttjande av barn enligt 6 kap. 5 § BrB aktualiseras när rekvisiten 

till våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § BrB är uppfyllda, men gärningen anses 

vara mindre allvarlig. En gärning anses vara mindre allvarlig när samlaget 

präglades av frivillighet och ömsesidighet samt när barnet hade en tillräcklig 

mognad och utveckling för att förstå innebörden av den sexuella handlingen.
7
 

Samtidigt uttalar lagstiftaren att ett barn under 15 år inte kan samtycka till sex-

uella handlingar.
8
 Det återges inte några faktorer på hur frivillighet ska bedö-

mas eller hur denna frivillighet egentligen skiljer sig från ett samtycke. Det 

framgår t.ex. inte om frivilligheten måste utgöra en s.k. positiv frivillighet. Har 

ett barn gått med på den sexuella handlingen frivilligt om denne trots allt vär-

derar gärningen negativt?  

 

I praxis sker ofta ingen mognadsprövning utan ett barn presumeras vara till-

räckligt mogen då inget annat har framkommit i målet.
9
 Denna tolkning av 

lagtexten kan få till följd att skyddet för barn mot sexuella övergrepp inte upp-

rätthålls, utan rent utav urholkas. I praktiken innebär detta att ett barn som an-

ses vara tillräckligt mogen och utvecklad för att förstå innebörden av att frivil-

ligt genomföra ett samlag blir mindre skyddsvärd, vilket kan få förödande kon-

sekvenser då ingen mognadsprövning företas av rätten. En avsaknad av rekvisit 

för vad som anses med frivillighet och mogenhet leder till oklarheter kring hur 

                                                
6
 Prop. 2004/05:45 s. 78 ff.  

7
 Se b.la. NJA 2006 s. 79 I och II. 

8
 Prop. 2004/05:45 s. 14. 

9
 Se t.ex. NJA 2006 s. 79 I och II 
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en bedömning bör göras för att upprätthålla syftet med lagen, vilket får rättso-

säkerhet som konsekvens.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Detta arbete syftar till att ur ett straffrättsligt perspektiv utreda och behandla 

problematiken kring gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt 

utnyttjande av barn, d.v.s. utreda vad som är att anse som en mindre allvarlig 

gärning i enlighet med 6 kap. 5 § BrB.  

 

För att kunna utreda vad som är att anse som en mindre allvarlig gärning 

kommer följande frågeställningar att besvaras. Hur tolkar domstolarna lagstif-

tarens uttalanden i förarbetena om frivillighet, ömsesidighet samt barnets ålder 

och mognad? Vilka omständigheter hos barnet respektive gärningsmannen 

beaktas vid avgörandet om en gärning är att anse som mindre allvarlig? Vilken 

problematik är kopplad till de omständigheter som beaktas vid rättstillämp-

ningen? Vad är skillnaden mellan en frivillighet och ett samtycke?  

 

1.4 Metod och material 

Under detta arbete kommer en kvalitativ innehållsanalys att användas som me-

tod. En kvalitativ innehållsanalys består av tre olika typer; konventionell-, rik-

tad- samt summerande innehållsanalys. I denna uppsats kommer en blandning 

av dessa typer att användas. En kvalitativ innehållsanalys används för att tolka 

innehållet i olika typer av texter.
10

 De texter som aktualiseras i detta arbete är 

främst lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, varför en juridisk metod med 

utgångspunkt ur rättskälleläran således ligger till grund för arbetet. Vid tolk-

ningen av materialet kommer både objektiv- och subjektiv teleologisk lagtolk-

ning att företas.  

 

Huvudsakligen utgör förarbetena till 6 kap. BrB tillsammans med praxis de 

främsta källorna. Någon utförlig doktrin återfinns inte på området, varför 

praxis används för att belysa hur domstolar har bedömt vad som är att anse 

                                                
10

 Hsieh & Shannon (2005) s. 1277-1286. 
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som en mindre allvarlig gärning. Följaktligen används den komparativa meto-

den under arbetet.  

 

En empirisk genomgång av praxis kommer att redovisas för att uppvisa hur 

bedömningen om en gärning är att anse som mindre allvarlig eller ej företas av 

rätten. I och med att de aktuella paragraferna i 6 kap. BrB trädde i kraft år 2005 

kommer rättsfall efter lagändringen att diskuteras. Ett bekvämlighetsurval har 

gjorts beträffande de i arbetet omnämnda rättsfallen och urvalet är således inte 

representativt. Urvalet har gjorts genom rättsdatabassökningar där relevanta 

rättsfall som berör gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt ut-

nyttjande av barn har valts ut, främst på grund av att de ovannämnda frågorna 

prövas, diskuteras och tolkas. Det aktuella området har prövats av HD vid fler-

talet fall, vilka kommer att beröras närmare i arbetet. För att illustrera hur dom-

stolarna bedömer och tolkar de aktuella faktorerna kommer även underrätts-

domar att beröras. Beaktansvärt är dock att dessa underrättsdomar bör studeras 

med viss försiktighet då deras prejudicerande värde är begränsat.  

 

1.5 Avgränsning 

Detta arbete utgår från gärningar begångna i Sverige enligt svensk rätt. Ut-

gångspunkten är en straffrättslig analys, varför process- och civilrättsliga inslag 

kommer att lämnas därhän. Även påföljdsfrågor samt straffmätning kommer att 

lämnas utanför. Fokus kommer inte heller att läggas på brottsbegreppet. Viss 

diskussion kring uppsåt kommer att företas, men definitionen av uppsåt kom-

mer inte att beröras. Vidare kommer inte genusfrågor att beröras. I analysen 

kommer en diskussion om rättstillämpningens överensstämmelse med kravet 

på rättssäkerhet att företas. Någon närmare definition eller utredning om be-

greppet rättssäkerhet kommer dock inte att beröras.  

 

En redogörelse kommer inte att göras kring alla sexualbrott i 6 kap. BrB, utan 

fokus kommer att ligga på våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn, 

d.v.s. 6 kap 4-5 §§ BrB. För den djupare förståelsen skull kommer 6 kap. 14 § 

BrB att nämnas, men någon ingående redogörelse kommer inte att företas. Öv-

riga lagrum beträffande sexualbrott mot barn kommer inte att beröras. I och 
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med att uppsatsen avser att behandla sexuella övergrepp mot unga tonåringar 

kommer inte sexualbrott begångna mot barn under 12 eller över 15 år att berö-

ras. Inte heller sexualbrott mot vuxna kommer att behandlas.  

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis kommer i kapitel 2 en allmän presentation kring sexualbrott mot 

barn att göras. Huvudsakligt fokus kommer att läggas på brottskonstruktionen 

beträffade sexualbrott mot barn, syftet bakom en särskild kriminalisering be-

träffande sexualbrott begångna mot barn samt varför barn är att anse som sär-

skilt skyddsvärda. Vidare kommer en redovisning av de aktuella sexualbrotten 

att göras. I det efterföljande kapitlet kommer omständigheter som beaktas vid 

bedömningen om en gärning ska rubriceras som våldtäkt mot barn eller sexu-

ellt utnyttjande av barn att redogöras för. Fokus kommer främst att läggas på 

frivillighet, ömsesidighet samt barnets ålder och mognad. I kapitel 4 kommer 

en analys att företas baserad på de föregående kapitlen. Analysen kommer att 

bestå av en utredning om domstolarnas tolkning av frivillighet, ömsesidighet 

samt barnets ålder och mognad. En diskussion kommer även att företas beträf-

fande de rättsliga följder samt vilken problematik som domstolarnas tolkning 

av lagstiftningen kan leda till. En redogörelse för de likheter och skillnader 

som föreligger beträffande begreppen frivillighet och samtycke kommer även 

att göras. Vidare kommer omständigheter som rätten beaktar kring målsägan-

den och gärningsmannen att redovisas. Avslutningsvis kommer ett avsnitt med 

egna reflektioner att presenteras. Detta avsnitt avses inte vara en del av ana-

lysen, utan mer som ett intressant tillägg i diskussionen.  

 

2. Bakgrund  

 

2.1 Inledning  

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en grundläggande förståelse för regelver-

ket kring sexualbrott mot barn i svensk rätt. Inledningsvis kommer intressefrå-

gor att redogöras för, vilka ligger till grund för den särreglering som föreligger 

i svensk rätt beträffande sexualbrott mot barn. Vidare kommer gällande rätt att 

beröras, med fokus på lagtext, förarbeten och viss praxis. 
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2.2 Barn 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs år 1989 av 

FN:s generalförsamling. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och kon-

ventionen är således en del av svensk gällande rätt. Enligt barnkonventionens 

första artikel är definitionen av ett barn en människa under 18 år, om inte bar-

net blir myndigt tidigare enligt aktuell lag. 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) fast-

ställer att en person blir myndig vid 18 års ålder, varför den svenska lagen ger 

samma barndefinition som barnkonventionen. En följd av detta är att Sverige 

har en skyldighet att behandla alla personer under 18 år som barn. Enligt barn-

konventionen har alla barn en rätt att skyddas från alla typer av sexuella utnytt-

janden och övergrepp. Vidare ställer konventionen tämligen höga krav på kon-

ventionsstaterna att vidta åtgärder för att värna om ovannämnda rättigheter.
11

  

 

2.3 Barn som skyddsvärt intresse 

Likt vad ovan nämnts har synen på sexualbrotten varierat över tid och våld-

täktsbrottet har gått från att vara ett egendomsbrott till ett brott mot person.
12

 I 

förslaget till 1965 års brottsbalk uttalades för första gången att skyddsintresset 

vid en sexualbrottslagstiftning är den enskilde individens sexuella integritet.
13

 

Detta skyddsintresse visar sig i gällande rätt bl.a. genom utgångspunkten att 

alla människor ska ha en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet 

samt till sexuellt självbestämmande.
 14

  

 

År 2005 skedde en reform av sexualbrottslagstiftningen. Syftet med lagänd-

ringarna var bl.a. att stärka skyddet för barn och ungdomar mot sexuella 

kränkningar, vilket ledde till ett införande av särskilda regleringar beträffande 

sexualbrott begångna mot barn under 15 år. I förarbetena uttalas att barn är i 

större behov av skydd än andra och att barn under 15 år därav inte kan anses 

samtycka till sexuella handlingar. En följd av detta är att sexualbrott mot barn 

saknar tvångsrekvisit, till skillnad från motsvarande brott begångna mot äldre 

                                                
11

 Se främst barnkonventionen art. 19 och art. 34. 
12

 Sutorius & Kaldal (2003) s. 32-39. 
13

 SOU 1953:14 s. 202. 
14

 Prop. 2004/05:45 s. 21. 
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barn och vuxna.
15

 Lagstiftarens skyddstänk stödjs av forskning som visar att 

barn har ett större skyddsbehov mot sexuella övergrepp än andra, då de är sär-

skilt sårbara för sådana integritetskränkande gärningar. Många gånger kan kon-

sekvenserna av ett sexuellt övergrepp vara mer förödande och långtgående för 

ett barn än för en äldre person utsatt för en liknande handling.
16

  

 

Enligt lagstiftaren föranleder denna särreglering flertalet fördelar för att till-

fredsställa ett förstärkt skydd för barn, t.ex. en ökad kunskap bland utredare 

inom rättsväsendet, bättre förhörsmetodik samt ökade möjligheter att vidta 

förebyggande åtgärder.
17

  

 

2.4 Den sexuella självbestämmanderätten 

Det allmänna syftet bakom den svenska sexualbrottslagstiftningen är att varje 

individ ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp och inte utsättas för någon 

kränkning av den sexuella integriteten. 
18

 Det föreligger således en rätt till sex-

uell självbestämmande i svensk rätt, där alla har rätt att själva bestämma när 

och hur ett sexuellt umgänge ska genomföras. För att skydda barn från sexuella 

övergrepp föreligger dock en inskränkning av självbestämmanderätten i form 

av en åldersgräns. Denna åldersgräns har varierat över tid, men har sedan år 

1864 för flickor och år 1937 för pojkar legat på 15 år.
19

 I förarbetena uttalas att 

den sexuella självbestämmanderätten är utan betydelse om ett barn är under 15 

år, då barnet inte anses vara kapabel till att själv ta beslut om sexuella aktivite-

ter. Ett barn bedöms inte ha nått tillräcklig mognad och auktoritet för att kunna 

förstå den fulla innebörden av en sexuell handling.
20

 Det föreligger följaktligen 

en presumtion i det svenska rättssystemet om att ett barn under 15 år inte kan 

anses samtycke till någon sexuell handling.  

 

Det bakomliggande syftet är att barn ska ha ett absolut skydd mot sexuella 

övergrepp och kränkningar. Enligt lagstiftarens mening är alla typer av sexu-

                                                
15

 Prop. 2004/05:45 s. 22f. 
16

 Brå:s rapport Polisanmälda våldtäkter mot barn, s. 19. 
17

 Prop. 2004/05:45 s. 22f. 
18

 Ibid. s. 21. 
19

 Ibid. s. 19. 
20

 Prop.1994/95:2 s. 14. 
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ella handlingar företagna mot eller med ett barn under 15 år att anse som en 

sexuell kränkning och följaktligen kan ett eventuellt samtycke från barnet inte 

undanröja ett straffansvar.
21

  

 

Vanligtvis företas inte sexuella handlingar mot barn genom användande av hot 

eller våld, av den orsaken att det generellt sett inte är behövligt. Ofta använder 

gärningsmannen sig istället av sin auktoritet eller övertalar barnet genom att 

missbruka dess beroendeställning och rädsla.
22

 Av detta följer att gärningen 

anses vara brottslig, oavsett om barnet var med på den sexuella handlingen 

eller inte. Det är att anse som en brottslig gärning oavsett om barnet var med på 

den sexuella handlingen eller ej. Nämnvärt är att självbestämmandegränsen i 

svensk rätt är 15 år trots att barnkonventionen anger att alla individer under 18 

är att anse som barn och då har rätt till skydd enligt konventionen. I vissa avse-

enden, exempelvis rörande incest, föreligger dock ett skyddssystem för barn 

mellan 15 och 17 år i svensk rätt.
23

 

 

2.5 Sexualbrott mot barn 

 

2.5.1 Våldtäkt mot barn 

Våldtäkt mot barn regleras i 6 kap. 4 § BrB. Lagtexten infördes efter lagrefor-

men 2005, men ändringar har gjorts fram till år 2013. Nedan följer den nuva-

rande lydelse av lagtexten:  

 

6 kap. 5 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som 

med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn 

till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot 

barn till fängelse i lägst två och högst sex år. 

 Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första 

stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkom-

ling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande 

                                                
21

 Prop. 2004/05:45 s. 21f. 
22

 SOU 2001:14 s. 117, 265. 
23

 Se t.ex. 6 kap. 4 § 2 st. BrB 
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förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärnings-

mannen ska svara på grund av en myndighets beslut. 

 Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, 

döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. 

Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gär-

ningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler 

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

om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga 

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

 

Trots benämningen våldtäkt finns det inget krav på att gärningsmannen har 

används sig av våld, hot eller på annat vis tvingat sig till den sexuella hand-

lingen. Med samlag menas heterosexuella vaginala samlag, vilket således är 

jämförelsenormen i svensk rätt. Om ett sådant samlag inte har förekommit får 

en bedömning av om den sexuella handlingen kan anses vara jämförlig med 

samlag göras.
24

 

 

För att ge läsaren en grundläggande förståelse för sexualbrottens konstruktion 

behöver begreppet sexuell handling beröras. För att 6 kap. BrB över huvud 

taget ska aktualiseras krävs att den företagna gärningen är att betrakta som av 

sexuell natur. Det finns ingen allmän definition av vad som är att anse som en 

sexuell handling utan ett visst rådrum har getts till rättstillämpningen. Vid 

lagändringen 2005 ersattes det tidigare begreppet sexuellt umgänge av nuva-

rande begreppet sexuell handling, med främsta syftet att motverka att uttrycket 

kan leda tankarna till en frivillig och ömsesidig sexualakt mellan två personer. 

Det nya begreppet avsågs att innefatta i stort sett samma handlingar som tidi-

gare, men ett utrymme gavs för en något vidare tolkning av vilka handlingar 

som kan anses vara sexuellt präglade.
25

  

 

I förarbetena uttalas att en handling är att anse som sexuell om det rör sig om 

en någorlunda varaktig fysisk beröring av den utsattes könsorgan alternativt 

                                                
24

 Berggren, m.fl., Brottsbalken (1 januari 2014, Zeteo) Kommentaren till 6 kap. 1 § BrB och 

kommentaren till 6 kap. 4 § BrB. 
25

 Prop. 2004/05:45 s. 32. 
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den utsattes kropp med det egna könsorganet. Vidare omfattas även andra 

handlingar med en påtaglig sexuell prägel och som är ägnade att tydligt kränka 

den utsattes sexuella integritet. En handling har en sexuell prägel om den ty-

piskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa någon eller enderas sexuella 

drift. Att handlingen i det enskilda fallet, subjektivt sett, inte har ett sexuellt 

syfte eller medför en sexuell tillfredställelse är således irrelevant.
26

 

 

 I NJA 2013 s. 548 bedömde HD att en s.k. otrohetskontroll var att anse som en 

sexuell handling, trots att gärningen inte hade ett sexuellt syfte. I målet hade 

den tilltalade knuffat ner målsäganden på sängen och med visst våld fört in sina 

fingrar i hennes underliv för att kontrollera ifall hon varit otrogen. HD uttalar 

att en sådan handling alltid har en påtaglig sexuell prägel och är ägnad att 

kränka den sexuella integriteten, oavsett den enskildes avsikt.  

 

HD:s avgörande överensstämmer med lagstiftarens syn i förarbetena. Där utta-

las att vaginala, orala och anala samlag samt införandet av fingrar, knytnäve 

eller föremål i underlivet eller i anus är att anse som sexuella handlingar. Även 

samlagsliknande handlingar där en direkt beröring inte har förekommit, t.ex. då 

ett klädesplagg utgjort ett hinder, omfattas. En sexuell handling kan även före-

ligga då en gärningsman berör en annan person sexuellt samtidigt som han 

själv onanerar alternativt vid fall då en gärningsman förmår en annan person att 

själv onanera. Vidare omfattas även andra handlingar som inte kännetecknas av 

den ovanstående varaktiga beröringen, t.ex. att flertalet handlingar företas och 

de, sedda tillsammans, är att anse som en sexuell handling alternativt att gär-

ningsmannen använder eller utnyttjar en annan persons kropp som ett hjälpme-

del för att själv få sexuell tillfredställelse.
27

 

 

Att utnyttja någon annans kropp som ett hjälpmedel exemplifieras i lagmotivet 

med NJA 1996 s. 418. I målet hade gärningsmannen utnyttjat en kvinna medan 

hon sov genom att ta av hennes trosor, smeka henne sexuellt, sära på hennes 

ben, beröra hennes könsorgan samt därefter stående onanera framför henne. En 

                                                
26

 Prop. 2004/05:45 s. 32. 
27

 Ibid. s. 33f.  
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annan situation kan vara att en gärningsman förmår en annan person att posera 

samtidigt som han sexuellt berör henne och själv blottar sig eller onanerar.
28

  

 

Det är inte möjligt att uttömmande räkna upp vilka gärningar som ska betraktas 

som sexuella handlingar, vilket leder till att en ett utrymme ges till rättstill-

lämpningen att avgöra i det enskilda fallet. Exempelvis kan nämnas att krän-

kande gärningar i stil med att urinera på någon annan inte per automatik utgör 

en sexuell handling. En sådan gärning kan dock omfattas av begreppet om 

sammanhanget, vid en helhetsbedömning, leder att gärningen kan anses ha en 

typisk sexuell prägel och är ägnad att kränka den sexuella integriteten. 
29

 

 

År 2013 ändrades lagtexten så att utgångspunkten vid en bedömning om en 

sexuell handling ska anses vara jämförlig med samlag eller ej ska vara ”kränk-

ningens allvar”, istället för den tidigare utformningen ”kränkningens art eller 

omständigheter i övrigt”. Syftet med omformuleringen av lagtexten är att för-

tydliga att det är kränkningen som ska vara jämförlig med samlag och lagstifta-

ren visar därmed ett misstycke för hur rättsväsendet har gjort bedömningen 

tidigare. I motivet uttalas att mindre tyngd ska läggas på själva handlingen och 

någon teknisk diskussion om förekomsten av penetration eller liknande ska inte 

vara avgörande för bedömningen om en sexuell handling är jämförlig med 

samlag eller ej.
30

  

 

HD har i NJA 2008 s. 1096 II bedömt att en sexuell handling jämförlig med 

samlag inte förelåg då en man fört sitt finger mellan en femårig flickas ben och 

slickat på hennes underliv. HD uttalade att beröringen enbart var flyktig och att 

den inte orsakade någon smärta samt att någon penetration inte förekommit 

varför det inte rörde sig om ett oralt samlag. Om denna dom fortfarande har 

prejudicerande verkan efter lagändringen 2013 eller om HD kommer att döma 

annorlunda i framtiden återstår att se.  

 

                                                
28

 Prop. 2004/05:45 s. 34. 
29

 Prop. 2004/05:45 s. 34. 
30

 Prop. 2012/13:111 s. 40ff.  
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6 kap. 4 § 1 st. BrB reglerar våldtäkt mot barn när barnet är under 15 år. I andra 

stycket samma paragraf regleras brott begånget mot ett barn som är mellan 15 

och 17 år, då lagstiftaren menar att ett utökat skydd mot sexuella övergrepp i 

vissa fall även behövs för barn som har fyllt 15 år men som fortfarande är un-

der 18 år.
31

 Det rör sig då om fall där barnet har någon slags fostransrelation 

till gärningsmannen, exempelvis om barnet är dennes avkomling, står under 

dennes fostran, vård eller tillsyn. Dessa situationer kommer dock inte att berö-

ras närmare under detta arbete.  

 

Om något tvångsmedel har använts kan brottet rubriceras som grov våldtäkt 

mot barn enligt 6 kap. 4 § 3 st. Tredje stycket kan även aktualiseras om fler än 

en gärningsman deltog i övergreppet alternativt om gärningsmannen visade 

hänsynslöshet och råhet, främst med beaktande av tillvägagångssättet eller med 

hänsyn till barnets låga ålder. Ett övergrepp kan rubriceras som grov våldtäkt 

mot barn oavsett om det var gärningsmannen eller barnet som tog initiativ till 

den sexuella akten. Propositionen är tydlig med att ett barn inte kan samtycka 

till någon sexuell handling och lagen ska inte lämna utrymme för någon dis-

kussion kring barnets aktiva medverkan eller deltagande.
32

  

 

2.5.4 Sexuellt utnyttjande av barn 

Sexuellt utnyttjande av barn regleras i 6 kap. 5 § BrB. Lagtexten har kvar sin 

ursprungslydelse sedan införandet år 2005. Nedan följer nuvarande lagtext: 

 

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 fängelse i 

högst fyra år. Lag (2005:90). 

 

Brottet aktualiseras när rekvisiten för våldtäkt mot barn är uppfyllda, men gär-

ningen anses vara mindre allvarlig. I praktiken rör det sig ofta om fall där rät-

                                                
31

 Prop. 2004/05:45 s. 21f. 
32

 Ibid. 21f. 
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ten inte anser att den begångna gärningen har ett straffvärde på två års fäng-

else, vilket är straffminimum för våldtäkt mot barn.
33

  

 

Likt ovan nämnts medförde lagreformen år 2005 att alla samlag och andra sex-

uella handlingar som är jämförliga med samlag och begås mot ett barn under 

15 år är straffbara som våldtäkt mot barn. Lagstiftaren menar dock att inte alla 

sexuella akter som begås innan en av parterna har fyllt 15 år bör ha ett lika 

högt straffvärde som våldtäkt mot barn. Det anses inte rimligt att döma för 

våldtäkt mot barn i fall där barnet är nära åldern för sexuell självbestämmande-

rätt och samlaget genomförs frivilligt och ömsesidigt. Detta innebär således att 

även om ett barn inte anses kunna samtycka till en sexuell handling kan dennes 

frivillighet ändå påverka rubriceringen. Viktigt att beakta är att lagstiftaren 

fortfarande anser att det ska vara straffbart att ha samlag med ett barn under 15 

år, men att skäl inte alltid finns för att döma till våldtäkt mot barn.
34

 Syftet med 

6 kap. 5 § BrB är följaktligen att skapa ett utrymme för att kunna beakta om-

ständigheter som gör handlingen mindre allvarlig. Det är således omständig-

heterna i det enskilda fallet som gör att handlingen är att anse som mindre all-

varlig, inte gärningen i sig.  

 

Tanken är att bestämmelsen ska aktualiseras när ett barn har uppnått en viss 

ålder och mognad och genomför ett frivilligt och ömsesidigt samlag med en 

äldre person. Den är således inte tillämplig vid brott begångna mot yngre 

barn.
35

 I förarbetena uttalas att sexuellt utnyttjande av barn kan aktualiseras när 

två parter genomför ett samlag där den ena är under och den andra är strax över 

15 år, men även vid fall då ett barn är 14 år och 11 månader och gärningsman-

nen är 29 år. I det senare fallet menas att även om gärningsmannen är betydligt 

äldre, är barnet så pass nära den sexuella självbestämmanderätten att det ändå 

ska anses vara mindre allvarligt. Det föreligger dock ett krav på fullständig 

frivillighet och ömsesidighet. Vad som menas med frivillighet och ömsesidig-

het omnämns inte i förarbetena och lämnas således till rättstillämpningen att 

avgöra. 

                                                
33

 Se bl.a. NJA 2006 s. 79 I och II. 
34

 Prop. 2004/05:45 s. 77. 
35

 Berggren, m.fl., Brottsbalken (1 januari 2014, Zeteo) Kommentaren till 6 kap. 5 § BrB. 
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Efter HD:s avgörande i NJA 2006 s. 79 I och II, vilka kommer att redogöras 

för i kommande kapitel, har kritik riktats mot brottsrubriceringen som sexuellt 

utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn, då det inte anses överens-

stämma med lagstiftarens intentioner.
36

 Denna fråga har behandlats i 2008 års 

sexualbrottsutredning där bl.a. lagreformen från 2005 har utvärderats. I utred-

ningen framförs att det är en allmän uppfattning bland domare, åklagare och 

advokater att HD:s ovannämnda avgöranden har format underrättspraxis i den 

meningen att tillämpningen av våldtäkt mot barn i enlighet med 6 kap. 4 § BrB 

har blivit begränsad. Om barnet har nått 13 års ålder och något tvång inte har 

förekommit rubriceras brottet istället vanligtvis som sexuellt utnyttjande av 

barn. I betänkandet uttalas att tillämpningsområdet för 6 kap. 5 § BrB tycks ha 

fått en annan omfattning än vad som förutsågs vid reformen 2005, men att det 

saknas tillräckliga underlag för att kunna anse att rättstillämpningen agerar 

emot lagstiftarens intentioner.
37

 

 

Sexuellt utnyttjade av barn kan även aktualiseras när en gärning har begåtts 

enligt 6 kap. 4 § st. 2, d.v.s. när barnet är mellan 15-17 år gammal och är av-

komling till gärningsmannen, har ett fostringsförhållande eller liknande till 

gärningsmannen alternativt när gärningsmannen ansvarar för barnets vård eller 

tillsyn p.g.a. ett myndighetsbeslut. En förutsättning är dock att barnet har haft 

försättningar att ta ställning till situationen, främst med beaktande av dennes 

utveckling och omständigheter i övrigt.
38

 

 

2.5.5 Ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § BrB 

Om rekvisiten för sexuellt utnyttjande av barn är uppfyllda kan även straffri-

hetsregeln i 6 kap. 14 § BrB aktualiseras. Lagtexten infördes år 2005 och har 

ändrats fram till år 2009. Nedan följer nuvarande lagstiftning: 

 

6 kap. 14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § 

första stycket mot ett barn under femton år eller enligt 8 § första 

stycket eller 10 § första stycket, ska inte dömas till ansvar om det 

                                                
36

 Se bl.a. Leijonhufvud, JT 2005-06:04, s. 900 ff. 
37

 SOU 2010:71 s. 178. 
38

 Berggren, m.fl., Brottsbalken (1 januari 2014, Zeteo) Kommentaren till 6 kap. 5 § BrB. 
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är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot 

barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling 

mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständig-

heterna i övrigt. 

 Detsamma gäller den som har begått en gärning en-

ligt 10 a § om den har syftat till en sådan gärning som anges i 

första stycket och som, om den hade fullbordats, enligt vad som 

anges där uppenbarligen inte skulle ha inneburit något övergrepp 

mot barnet. Lag (2009:343). 

 

En tillämpning av 6 kap. 14 § BrB innebär att gärningsmannen trots den be-

gångna gärningen går fri från ansvar. För straffrihet krävs att det är uppenbart 

att gärningen inte har inneburit något övergrepp. Vid bedömningen om det 

förelegat ett övergrepp eller ej ska hänsyn till skillnaden i ålder och utveckling 

mellan barnet och gärningsmannen tas. Även omständigheter i övrigt ska tas i 

beaktande. I förarbetena exemplifieras bestämmelsen med att en 14-åring och 

en 16-åring, vilka har en god relation, genomför ett samlag som präglas av fri-

villighet och ömsesidighet.
39

 Av praxis kan utläsas att även vänskapsrelationer 

kan föranleda att straffrihetsregeln aktualiseras. 
40

 

 

3. Beaktansvärda omständigheter vid bedömningen om 

 sexuellt utnyttjande av barn 

 

3.1 Inledning 

Ett brott kan rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn om rekvisiten för 

våldtäkt mot barn är uppfyllda, men gärningen anses mindre allvarlig. Det 

framgår inte av lagtexten vilka omständigheter som gör att gärningen är att 

bedöma som mindre allvarlig, men riktlinjer finns i förarbeten och i praxis. 

Dessa riktlinjer kommer att beröras nedan tillsammans med övriga omständig-

heter som kan påverka rubriceringsbedömningen.  

 

                                                
39

 Prop. 2004/05:45 s. 116. 
40

 NJA 2007 s. 201. 
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3.2 Frivillighet 

 

3.2.1 Allmänt om frivillighet 

En förutsättning för att en gärning ska rubriceras som sexuellt utnyttjande av 

barn är att det vid det sexuella umgänget förelåg absolut frivillighet och ömse-

sidighet från barnets sida. Förarbetena ger dock ingen vägledning i frågan vad 

som är att anse som frivilligt och ömsesidigt, utan det synes upp till rätten att 

besluta i det enskilda fallet.
41

  

 

Inledningsvis kan konstateras att HD i NJA 2006 s. 79 I har kommenterat för-

arbetsuttalandet om att det kan tyckas främmande att laborera med begreppet 

frivillighet gällande barn under 15 år då de enligt lag inte anses kunna sam-

tycka till samlag.
42

 HD menar dock att detta främst bör gälla mindre barn. Vi-

dare uttalas att en eventuell frivillighet bör kunna beaktas som en omständighet 

i den straffrättsliga bedömningen, men att hänsyn måste tas till barnets mognad 

och förmåga att inse innebörden av sitt handlande. Om frivilligheten är att anse 

som relevant för bedömningen eller ej får således avgöras i det enskilda fallet. 

Det är följaktligen fastställt i både förarbeten och praxis att en eventuell frivil-

lighet kan få betydelse för brottsrubriceringen. Det finns dock inga riktlinjer 

för när ett barn under 15 år ska anses ha haft ett sexuellt umgänge frivilligt. HD 

har i det ovannämnda fallet bedömt att full frivillighet förelåg från målsägan-

dens sida, grundat på utredningen i målet. Någon närmare beskrivning av 

grunderna för frivillighetsbedömningen ger HD inte läsaren i den delen. Sak-

frågorna i det aktuella målet kommer att redogöras för i nästa avsnitt.  

 

Leijonhufvud har i sin utredning om det eventuella införandet av en samtycke-

slagstiftning uttalat sig om hur en frivillighet i det avseendet ska tolkas. Hon 

menar att en frivillighet ska anses föreligga om rekvisiten för ett samtycke en-

ligt 24 kap. 7 § BrB om samtycke är uppfyllda, dock med den skillnaden att en 

frivillighet föreligger även om samtycket till en sexuell handling har föregåtts 

av falska löften. Ett samtycke i enlighet med 24 kap 7 § BrB negereras t.ex. om 

den ena parten förmår den andra att genomföra ett samlag med falska lockelser 

                                                
41

 Prop. 2004/05:45 s. 77 och 144.  
42

 Jmf Prop. 2004/05:45 s. 67. 
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om exempelvis ett framtida modelljobb eller äktenskap, vilket enligt Leijon-

hufvud inte kan vara gällande för en frivillighet. Vidare menar Leijonhufvud 

att ett s.k. inre samtycke, d.v.s. att den samtyckande tillåter handlingen utan 

någon visad viljeyttring, inte omfattas av frivillighetsbegreppet. Med andra ord 

anses ett sexuellt umgänge vara frivilligt genomfört om ena partens inre önskan 

är att inte ha samlag, men de facto ändå går med på det.
43

 Det bör dock noteras 

att dessa uttalanden i första hand avser att tillämpas på sexualbrott mot barn 

över 15 år och vuxna, och ska inte ses som en del av debatten kring sexualbrott 

mot barn.  

 

3.2.2 Frivillighet och samtycke 

 

3.2.2.1 Allmänt 

Då det inte finns några riktlinjer beträffande när ett barn under 15 år anses haft 

ett frivilligt samlag bör guidning från liknande rättsområden kunna hämtas. Det 

område som främst kan nämnas är samtycke, som i många delar överensstäm-

mer med frivillighet. Även om ett samtycke saknar betydelse då ett barn under 

15 år företar samlag bör uttalanden i praxis och doktrin gällande giltigheten av 

ett samtycke kunna användas vid en bedömning av ett barns eventuella frivil-

lighet.  

 

3.2.2.2 Allmänt om samtycke 

Samtycke är en ansvarsfrihetsgrund och regleras i 24 kap. 7 § BrB. Om en gär-

ning begås med ett giltigt lämnat samtycke av den som gärningen riktar sig 

emot utgör handlingen endast ett brott om den är oförsvarlig. Ett giltigt lämnat 

samtycke kan således ge en ansvarsbefriande verkan, då något brott inte anses 

ha begåtts.
44

 Samtyckesbestämmelsen aktualiseras vid brott mot enskilda, och 

då främst brott mot person.
45

 

 

 

 

                                                
43

 Leijonhufvud (2008) s. 89 och 97f.  
44

 Asp m.fl. (2013) s. 226. 
45

 Ibid. s. 231ff.  
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3.2.2.3 Rekvisit för giltigt samtycke 

För att ett lämnat samtycke ska kunna ge ansvarsbefriande verkan måste vissa 

förutsättningar vara uppfyllda. Först och främst måste den berörda personen 

godta gärningen. Detta sker genom att ge tillåtelse till någon annan att utföra 

den aktuella handlingen. Vanligtvis lämnas ett samtycke t.ex. genom yttringar, 

gester eller konkludent handlande. Det föreligger dock inte något krav på att ett 

samtycke måste vara lämnat på ett sådant vis att omvärlden får kännedom om 

det. Ett s.k. inre samtycke kan även anses vara ett giltigt lämnat samtycke. Det 

är själva godtagandet som är det relevanta, inte i vilken form samtycket ges. Ett 

inre samtycke kan dock föranleda bevissvårigheter då det är svårt att få klarhet 

i vad samtycket berörde, vilken grad som omfattades och om det över huvud 

taget förelåg. Det kan även vara svårt för den som utför gärningen att veta att 

samtycke föreligger och i sådana fall till vilka handlingar.
46

 

 

Personen som lämnar samtycket ska även vara behörig att förfoga över det 

aktuella intresset. Alla har i princip rätt att bestämma över sin egen kropp och 

hälsa, vilket även inkluderar att kunna ta beslut om att godkänna andras hand-

lingar som rör denna rätt. Även underåriga har i viss utsträckning samma rätt, 

så länge det är skäligt med hänsyn till mognad, ålder och utveckling. En vård-

nadshavare kan även samtycka i barnets ställe i enlighet med 6 kap. 2 § FB. 

Nämnvärt är att det sistnämnda följer av vårdnadshavarens omsorgsplikt och är 

således inte lika långtgående som de möjligheter vårdnadshavaren har att sam-

tycka till handlingar som berör denne själv. Det rör sig snarare om en del av 

barnets omsorg, där samtycke krävs för att tillgodose barnets behov. Exempel-

vis kan sjukvård i form av medicinska ingrepp nämnas. Med det ovan sagda är 

det uteslutet att en vårdnadshavare i ett barns ställe kan samtycka till ett av 

barnet begånget samlag.
47

  

 

Vidare måste personen vara kapabel att förstå innebörden av det lämnade sam-

tycket. Med detta menas att den berörde måste ha nått en tillräcklig mognad 

och ha en någorlunda god verklighetsuppfattning för att anses kunna lämna ett 
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47

 Berggren, m.fl., Brottsbalken (1 januari 2014, Zeteo) Kommentaren till 24 kap. 7 § BrB. 
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giltigt samtycke.
48

 Barn och personer med lättare funktionsstörningar kan anses 

vara kapabla till att förstå innebörden av ett samtycke, men en bedömning 

måste göras i det enskilda fallet. Generellt kan sägas att ju större och allvarli-

gare handling som berörs desto högre krav ställs på vederbörandes mognad. Ett 

barn under 15 år anses inte vara kapabel att förstå innebörden av ett lämnat 

samtycke till sexuellt umgänge, varför ett lämnat samtycke till ett samlag av ett 

barn under 15 år aldrig kan anses giltigt.
49

  

 

Ett samtycke måste också vara frivilligt. Det får inte ha förekommit något fy-

sisk eller psykiskt tvång som kan ha inverkan på samtyckesbedömningen.
50

 I 

NJA 1942 s. 3 ansågs ett samtycke inte ha lämnats frivilligt då det givits av 

utmattning efter våldsamt motstånd samt i rädsla för att bli utsatt för mer våld. 

På liknande vis fastställde HD i NJA 2013 s. 397 i ett mål om ofredande att ett 

samtycke inte är att anse som frivilligt om samtycket lämnas för att få gärning-

en överstökad och för att slippa bli utsatt för grövre och mer våldsamma hand-

lingar.  

 

Samtycket ska ha lämnats med full insikt om relevanta omständigheter. Vid 

villfarelse om något förhållande som rör det aktuella intresset kan inte ett sam-

tycke få giltig verkan. Vidare krävs att samtycket är allvarligt menat. Samtyck-

et måste föreligga vid handlingstidpunkten och under hela tiden som gärningen 

företas. Ett samtycke kan när som helst återkallas och all handling som utförs 

därefter sker inte med giltigt samtycke. Detta medför även att det inte är möj-

ligt att samtycka till en gärning i efterhand, utan det väsentliga är om ett giltigt 

samtycke förelåg vid den aktuella tidpunkten.
51

 Regeln om samtycke i 24 kap. 

7 § BrB omfattar inte s.k. hypotetiskt samtycke där något lämnat samtycke inte 

föreligger men omständigheterna är sådana att ägaren av intresset objektivt sett 

inte skulle ha något emot handlingen om denne haft möjlighet att ta ställning.
52
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3.2.2.4 Oförsvarlighetsbedömningen 

I 24 kap. 7 § BrB stadgas att ett lämnat samtycke får ansvarsbefriande verkan 

om inte gärningen är oförsvarlig. Trots ett giltigt lämnat samtycke anses en 

gärning utgöra ett brott om den är oförsvarlig med beaktande av den kränkning, 

skada eller fara som förorsakas samt med hänsyn till gärningens syfte och öv-

riga omständigheter. Oförsvarlighetsbedömningen aktualiseras exempelvis vid 

ett samlag som är begånget med samtycke, men innefattar våldsmoment grövre 

än ringa misshandel.
53

 Om gärningen inte är socialadekvat döms för miss-

handel i enlighet med 3 kap. 5 § BrB, även om själva samlaget inte är straff-

grundande.
54

 

 

3.2.2.5 Samtycke vid sexualbrott 

Samtycke i enlighet med 24 kap 7 § BrB aktualiseras vanligtvis inte vid sexu-

albrott. Exempelvis kan 6 kap. 1 § om våldtäkt nämnas där det i första stycket 

föreligger ett tvångsrekvisit. I och med tvångsrekvisitet blir en diskussion kring 

samtycke överflödig. Om den utsatte samtycker till handlingen föreligger inget 

tvång och således är inte rekvisiten för våldtäkt uppfyllda.  

 

I 6 kap. 1 § 2 st. BrB regleras fall där den utsatte befinner sig i en särskilt utsatt 

situation. Vid sådana omständigheter är ett lämnat samtycke inte giltigt. Om 

våldtäktsparagrafen hade en annan konstruktion skulle dock eventuellt ett sam-

tycke kunna aktualiseras.
55

 Likt vad ovan nämnt föreligger ett annat regelverk 

beträffande sexualbrott mot barn där barn under 15 år inte anses kunna sam-

tycka till sexuella handlingar.
56

 

 

3.2.3 Omständigheter som kan påverka frivilligheten 

 

3.2.3.1 Allmänt 

Det finns flertalet yttre och inre omständigheter som kan påverka den rättsliga 

bedömningen om en sexuell handling har företagits frivilligt från barnets sida 

eller ej. Nedan kommer ett urval av dessa att beröras. Omständigheterna nedan 
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är ofta av liknande slag och går lätt in i varandra. För enkelhetens skull kom-

mer dock, i den mån det är möjligt, en indelning att göras enligt nedanstående 

underrubriker. Värt att notera är att viss underrättspraxis kommer att beröras i 

avsnittet. Trots vetskap om dessa domars bristande prejudicerande verkan kan 

de användas för att exemplifiera möjliga situationer och sedermera hur de kan 

bedömas. 

 

3.2.3.2 Tjat, påtryckningar och beroendeförhållanden 

Ett sexuellt umgänge som begås genom tvång eller våldsanvändning kan inte 

rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn, då det inte kan anses ha företagits 

frivilligt eller vara ett brott av lindrigare art. Likt tidigare nämnt har förarbe-

tena enbart föreskrivit att sexuellt utnyttjande av barn kan aktualiseras om sam-

laget skedde frivilligt och ömsesidigt.
57

 Det föreligger dock inga riktlinjer för 

hur eventuella påtryckningar eller andra uppmuntringar från den äldre personen 

eller andra i barnets närhet ska bedömas. För att ge en utökad förståelse för var 

gränsen går mellan handlingar som påverkats av påtryckningar, men ändå kan 

anses vara frivilliga, och sådana gärningar där påtryckningarna gör att en frivil-

lighet inte föreligger kommer nedan exempel från rättspraxis att beröras.   

 

I NJA 2006 s. 79 I bedömde majoriteten i HD att ett samlag hade skett både 

frivilligt och ömsesidigt. Det aktuella fallet rörde ett samlag mellan en 13-åring 

och en 25-åring. Barnet spenderade mycket tid hos gärningsmannen då hon 

hade sin häst inhyst på hans gård och ibland arbetade extra i hans café. Parterna 

hade under en längre tid pratat om att ha samlag. Under samtalen pendlade 

målsäganden mellan att vilja och inte vilja, men när samlaget väl genomfördes 

var det dock planerat i samråd. Gärningsmannen hade innan genomförandet 

uttalat att han skulle ha samlag med sin fru istället om barnet inte genomförde 

sexuella handlingar med honom. Majoriteten i HD ansåg att gärningen var att 

anse som mindre allvarlig p.g.a. frivillighet och ömsesidighet. Två av justitie-

råden var dock skiljaktiga och menade att någon frivillighet och ömsesidighet 

inte förelåg då barnet var i ett slags beroendeförhållande till mannen och hade 

blivit utsatt för påtryckningar. Nämnvärt är att majoriteten i HD inte tar upp 
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frågan om ett eventuellt beroendeförhållande i domskälen och att det inte är 

förrän i den skiljaktiga meningen som det framgår att flickan även arbetade 

extra i mannens café. 

 

Domen har kritiserats av Leijonhufvud som menar att full frivillighet inte kan 

föreligga när barnet inte är ens är 14 år fyllda, är till viss del i beroendeförhål-

lande till mannen samt blivit utsatt för påtryckningar. Enligt Leijonhufvud 

överensstämmer inte HD:s avgörande i NJA 2006 s. 79 I och II med lagstifta-

rens intentioner.
58

 Zila har bemött Leijonhufvuds kritik. Han menar att de om-

ständigheter som förelåg i målet var tillräckliga för att barnet ska anses ha haft 

samlag frivilligt, då parterna var kära i varandra och planerade samlaget till-

sammans.
59

  

 

HD har även prövat frågan om eventuell frivillighet i NJA 2006 s. 510. I det 

aktuella målet hade en man haft samlag och andra sexuella handlingar jämför-

liga med samlag ett femtontal gånger med fyra olika flickor i åldrarna 12 till 14 

år. Den tilltalade hade träffat flickorna genom internet och bjudit hem dem var 

för sig till sin lägenhet för att sedermera ha sexuellt umgänge. HD konstaterar, 

genom hovrättens domskäl, att rubriceringen är olika beträffande de olika mål-

sägandena. Den 12-åriga målsäganden anses vara för ung för att lagstiftningen 

om sexuellt utnyttjande av barn ska kunna aktualiseras över huvud taget. De 

övriga målsäganden var dock 13 respektive 14 år gamla och anses således till-

räckligt gamla för att deras eventuella frivillighet skulle kunna beaktas. 

 

Av utredningen beträffande två av målsägandena följer att den tilltalade var 

drivande till att ses och att ha sexuellt umgänge och att han, p.g.a. den stora 

åldersskillnaden, inte avsåg att träffarna skulle övergå till en mer seriös kär-

leksrelation. Parterna hade inte heller pratat om eller planerat det sexuella um-

gänget. Rätten konstaterar att målsägandena har varit ensamma i den tilltalades 

lägenhet och varit i en mycket utsatt situation, varför någon frivillighet och 

ömsesidighet inte kan anses föreligga från barnens sida. Vad rätten grundar 

uttalandet om att flickorna var i en utsatt situation framkommer inte av doms-
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kälen, mer än en hänvisning till åldersskillnaden på cirka 10 år samt att samla-

gen inte var planerade i samråd innan gärningstidpunkten. Rätten ansåg således 

att inga av de ovanstående handlingarna var att betrakta som mindre allvarliga, 

varför rubriceringen blev våldtäkt mot barn. 

 

En annan bedömning görs dock angående den sista målsäganden, som vid gär-

ningstillfället var några månader ifrån att fylla 15 år. Det rör sig om ett tiotal 

samlag som har skett vid sju tillfällen, ofta i samband med att barnet sov över 

hos den tilltalade. Ibland skedde även övernattningar mer än en natt och med 

målsägandens mammas tillåtelse. Rätten uttalar att även om det finns många 

omständigheter i detta fall som liknar gärningarna mot de övriga målsägan-

dena, är det inte rimligt att den tilltalade har trott annat än att samlagen var 

frivilliga från barnets sida. Med beaktande av barnets ålder och frivilligheten 

anses således gärningen vara mindre allvarlig, vilket får till följd att den rubri-

ceras som sexuellt utnyttjande av barn.   

 

Fall där sexuellt umgänge har företagits mot barn under 15 år efter tjat eller 

påverkningar från den äldre partens sida har även prövats i hovrätterna. Exem-

pelvis kan en dom från Svea hovrätt nämnas där rätten prövade ett oralt samlag 

mellan en 13-årig målsägande och en 16-årig tilltalad som skedde efter flertalet 

uppmaningar från den tilltalades sida. Noterbart är att i rummet där tjatet på-

gick vistades även tre av den äldre partens vänner som barnet inte kände så väl. 

Enligt målsägande tjatade den tilltalade på henne i 15 till 20 minuter innan hon 

till slut gav med sig. Den tilltalade menar att det inte rörde sig om något tvång, 

utan att han frågade fem till sex gånger vartefter hon ”plötsligt gav med sig”. I 

hovrättens domskäl uttalas att samma bedömning görs som i tingsrätten angå-

ende skuld, rubricering och skadestånd, varför tingsrättens dom ska stå fast i de 

delarna. Hovrätten, med hänvisning till tingsrätten, bedömde att det orala sam-

laget ska rubriceras till sexuellt utnyttjande av barn. Den tilltalades berättelse 

läggs till grund för bedömningen och rätten anser således att den sexuella 

handlingen begicks frivilligt från barnets sida.
60
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Vidare kan ett annat fall från Svea hovrätt nämnas. En 14-årig flicka har under 

sin studietid på högstadiet vid flertalet tillfällen haft sexuellt umgänge med sin 

lärare, som även var hennes mentor när relationen inleddes. Flickan har själv 

uppgett att hon medverkade i det sexuella umgänget frivilligt och aktivt, även 

om det inte kändes rätt inombords. Hon mådde även psykiskt dåligt efter hand-

lingarna. Hovrätten bedömde gärningarna som sexuellt utnyttjande av barn 

baserat på de ovanstående uppgifterna. Det kan av domen utläsas att hovrätten 

ansåg att lärare och elev-förhållandet var starkt försvårande, men med beak-

tande av att det sexuella umgänget skedde frivilligt och ömsesidigt var det ändå 

att anse som ett mindre allvarligt brott.
61

  

 

I RH 2010:12 prövade hovrätten om fyra samlag mellan en 43-årig man och en 

13-årig flicka skulle bedömas som våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande 

av barn. I det aktuella fallet hade parterna fått kontakt på internet. Mannen fick 

tidigt vetskap om att flickan inte mådde bra; att hon hade problem hemma och i 

skolan, att hon precis blivit våldtagen samt att hon saknade pengar. Enligt hov-

rätten placerade mannen flickan i en tacksamhetsskuld till honom genom att ge 

henne dyra gåvor och fylla på hennes kontantkort till mobilen. Han har således 

utnyttjat hennes problematiska tillvaro för att manipulera henne till samlag. 

Med hänsyn till det ovan nämnda ansåg hovrätten att brottet inte kan anses vara 

mindre allvarligt och dömde således mannen till våldtäkt mot barn.   

 

Att målsäganden har ett psykiskt dåligt mående har även prövats av Svea hov-

rätt. I det aktuella fallet hade en person strax under 20 år haft flertalet samlag 

med tre olika flickor i åldern 13 till 14 år. Samtliga inblandande kallar sig 

själva för s.k. emo, vilket brukar förklaras med en känslosam klädstil och per-

sonlighet. Hovrätten fann det utrett att barnen mådde psykiskt dåligt och hade 

självskadebeteende, vilket den tilltalade kände till vid gärningstillfällena. Hov-

rätten menar därför att det inte kan anses vara ett mindre allvarligt brott, då 

gärningsmannen har utnyttjat barnens unga ålder och psykiskt dåliga mående. 

Värt att beakta är att ett av målsäganden uttalat att samlaget var frivilligt och 

ömsesidigt, vilket rätten av ovanstående skäl valde att inte ta hänsyn till.
62
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3.2.3.3 Påverkan av alkohol 

En annan omständighet som kan påverka rubriceringsbedömningen är om bar-

net vid det sexuella umgänget var påverkat av alkohol eller om samlaget sked-

de i samband med festande.  

 

I ett fall prövat av HD i NJA 2006 s. 79 II bedömdes ett samlag som hade skett 

efter en hel natts festande där både barnet och den äldre gärningsmannen 

druckit alkohol i inte en obetydlig mängd. HD gör bedömningen att det inte är 

bevisat att samlaget skedde utan barnets frivillighet, varför gärningsmannens 

uppfattning av händelserna ska ligga som grund för bedömningen. Detta fick 

som följd att brottet rubricerades som sexuellt utnyttjande av barn. Några utta-

landen om hur barnets alkoholpåverkan kan påverka hur en eventuell frivillig-

het ska bedömas finns således inte i HDs domskäl. HD menar dock att gär-

ningen är att anse som allvarlig med beaktande av att gärningsmannen kände 

till att målsäganden var påverkad av alkohol och hade varit vaken hela natten. 

Ett justitieråd var skiljaktig och anförde att den tilltalades vetskap om att mål-

säganden hade varit uppe hela natten och druckit alkohol i en inte obetydlig 

mängd är tillräcklig för att han ska ha förstått att hon inte haft förutsättningar 

för att bedöma och ta ställning till att ha samlag med honom. Vidare uttalades 

att omständigheterna i fallet inte kan anses vara mindre allvarliga i enlighet 

med förarbetena, varför den tilltalade istället ska dömas till våldtäkt mot barn.  

 

Ett fall från Svea hovrätt behandlade totalt fyra samlag som ett barn på 13 år 

har haft var för sig med två män i 20-årsåldern. Samlagen skedde efter inta-

gande av alkohol, vilket gärningsmännen givit målsäganden. Målsägaren ge-

nomförde samlagen frivilligt, men var påverkad av alkohol och skulle enligt 

egen utsaga inte ha agerat på samma sätt om hon hade varit nykter. Hovrätten 

fastställer och hänvisar till tingsrättens dom avseende bl.a. skuld och brottsru-

bricering. Tingsrätten fäster stor vikt vid att målsäganden var påverkad av al-

kohol och att det var just gärningsmännen som bjudit henne på sprit. Vidare 

nämner tingsrätten att gärningsmännen även tidigare träffat yngre flickor och 
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bjudit dem på alkohol. Med bakgrund av detta anses inte gärningarna vara 

mindre allvarliga och de två männen döms för våldtäkt mot barn.
63

  

 

Även ett annat mål från Svea hovrätt kan nämnas. Fallet rörde samlag som 

företagits mellan en flicka på 13 år och hennes kompis 26-årige storebror. Mål-

sägande och hennes två vänner befann sig i den ena vännens storebrors lägen-

het och drack alkohol tillsammans med honom. Enligt vittnen var målsäganden 

markant berusad. Hovrätten anslöt sig till den skiljaktiga meningen i tingsrätts-

domen och bedömde således att gärningen ska betraktas som våldtäkt mot 

barn. I den skiljaktiga meningen som hovrätten hänvisar till uttalas att brottet 

inte är att anse som mindre allvarligt då målsäganden var berusad, det sexuella 

umgänget var en engångsföreteelse samt att gärningsmannen missbrukade mål-

sägandens trygghetskänsla av att vara hemma hos sin väns storebror.
64

 

 

I ett annat mål träffades en 13-årig flicka och en man i 30-årsåldern vid ett fler-

tal tillfällen och genomförde samlag. De träffades i mannens lägenhet och han 

bjöd henne på alkohol i tämligen stora mängder. Åklagaren har i bevismateri-

alet åberopat en film där det framgår att målsäganden var kraftigt berusad när 

hon umgicks med den tilltalade. Hovrätten gjorde samma bedömning beträf-

fande skuld och rubricering som tingsrätten och hänvisade till den lägre instan-

sens domskäl. Där uttalas bl.a. att det inte kan vara sådana handlingar som lag-

stiftaren avser ska omfattas av sexuellt utnyttjande av barn, särskilt med beak-

tande av att mannen sett till att målsäganden var ordentligt berusad vid deras 

möten samt den stora åldersskillnaden dem emellan. Den tilltalade dömdes 

således till våldtäkt mot barn.
65

 

 

3.3 Ömsesidighet 

En annan förutsättning för att sexuellt utnyttjande av barn ska kunna rubriceras 

som sexuellt utnyttjande av barn är att samlaget präglades av ömsesidighet. 

Ömsesidigheten ligger nära frivilligheten och de båda omständigheterna be-

döms många gånger tillsammans. Det kan vara svårt att dra någon direkt skilje-
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linje mellan frivillighet och ömsesidighet då de i princip går in i varandra. Om 

en sexuell handling inte företas frivilligt föreligger inte heller någon ömsesi-

dighet och vice versa. På samma sätt som för frivilligheten finns det inte några 

riktlinjer för att avgöra vad som är att anse som ett ömsesidigt sexuellt um-

gänge.
66

 Många av de fall som har redogjorts för under avsnittet om frivillighet 

berör även ömsesidighet. Någon upprepning av dessa fall kommer inte att gö-

ras, med undantag för vissa förtydligande om just ömsesidigheten. 

 

I NJA 2006 s. 79 I och II bedömde HD att ömsesidighet förelåg. I det först-

nämnda målet fäste, likt ovan nämnt, HD stor vikt vid att samlaget hade plane-

rats i samråd av målsäganden och den tilltalade. Enligt HD visade planeringen 

på en ömsesidighet mellan parterna. I det sistnämnda fallet prövades ett samlag 

som nästintill är i motsatsförhållande till det ovannämnda planerade samlaget. I 

det aktuella fallet företogs ett sexuellt umgänge mellan målsäganden och hen-

nes mammas före detta pojkvän. Samlaget skedde som en engångsföreteelse 

efter en hel natts festande, vilket även det bedömdes som ömsesidigt av HD. 

Noterbart är dock att HD ansåg att den tilltalades utsaga skulle ligga till grund 

för målet. Det går inte att utläsa ur domskälen huruvida en ömsesidighet fortfa-

rande skulle anses föreligga om gärningsmannens avsaknad av uppsåt inte hade 

lagts till grund för domen.  

 

Svea hovrätt har avgjort ett mål där varken ömsesidighet eller frivillighet an-

sågs föreligga. I målet hade målsägande träffat två olika män vid olika tillfällen 

efter kontakt på internet. Gärningarna bestod av sexuella handlingar i form av 

vaginalt, oralt och analt samlag samt att barnet slickat den ena mannens anal-

öppning. Hovrätten uttalar att det inte rör sig om någon slags kärleksrelation, 

utan parterna har i båda fallen träffats i respektive mans lägenhet för att sedan 

en kort tid därefter inleda samlagsakten. Vidare anförs att det sexuella um-

gänget var av avancerad karaktär och enkom var ägnat till att tillfredsställa 

männens lustar. Rätten fäster även vikt vid att gärningsmännen var betydligt 

äldre än målsäganden och att hon befann sig i en mycket utsatt situation när 

hon var ensam i respektive mans lägenhet. Av domskälen går att utläsa att rät-
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ten fäster stor vikt vid de s.k. avancerade sexuella handlingarna. Barnets anses 

inte ha nått en tillräcklig mognad för att kunna ta ställning till handlingar av 

sådant slag.
67

  

 

3.4 Barnets ålder 

En annan relevant faktor vid bedömningen om en gärning kan anses vara av 

mindre allvarligt slag är barnets ålder vid gärningstillfället.  

 

HD har i NJA 2006 s. 510 och NJA 2012 s. 564 bedömt att samlag med ett 

tolvårigt barn inte kan vara mindre allvarligt och falla under sexuellt utnytt-

jande av barn, då en frivillighet från barnets sida inte kan anses vara relevant 

för den straffrättsliga bedömningen. HD menar således att ett tolvårigt barn är 

för litet för att kunna ta ett giltigt beslut om att genomföra en sexuell handling. 

Dessa domar medför följaktligen att en undre åldersgräns är fastställd av preju-

dicerande praxis.  

 

NJA 2006 s. 510 berörde fyra målsäganden, av vilka enbart en av dem var tolv 

år gammal. HD uttalar, genom hovrättens domskäl, att de övriga barnen på 13 

och 14 år kan anses ha nått en tillräcklig ålder för att deras eventuella frivillig-

het ska kunna beaktas av rätten. På liknande vis har HD prövat frågan i det 

kombinerade målet NJA 2006 s. 79 I och II, där båda målen resulterade i att 

brotten rubricerades som sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot 

barn. Barnen var 13 respektive 14 år gamla vid gärningstillfället. Av HD:s 

praxis kan således utläsas att ett barn mellan 13 och 14 år gammalt kan anses 

ha nått en tillräcklig ålder för att gärningen ska kunna anses vara mindre allvar-

lig och rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn.   

 

3.5 Barnets mognad 

En förutsättning för att 6 kap. 5 § BrB ska kunna tillämpas är att barnet har haft 

tillräckliga förutsättningar för att kunna bedöma och ta ställning till den sexu-

ella handlingen. För att bedöma om ett barn har haft denna möjlighet eller ej 

ska hänsyn till barnets utveckling och omständigheter i övrigt tas. Det är upp 
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till rätten att utreda och bedöma om ett barn har nått en tillräcklig utveckling 

och mognad för att kunna ha sexuellt umgänge frivilligt och ömsesidigt.
 68

 

 

HD uttalade i NJA 2006 s. 79 I och II att ett barns frivillighet kan beaktas som 

en omständighet i den straffrättsliga bedömningen, med hänsyn till barnets 

mognad och förmåga att inse innebörden av handlandet. I domskälen till NJA 

2006 s. 79 I uttalade HD ”Det har inte heller framkommit något om målsägan-

dens mognad eller omständigheterna i övrigt vid gärningen som ger anledning 

att bortse från frivilligheten”. Majoriteten i HD bedömde således att målsägan-

den var tillräckligt mogen för att kunna anses ha haft samlag frivilligt. Hur 

denna bedömning företogs eller vad den grundades på mer specifikt går dock 

inte att utläsa ur domen. I NJA 2006 s. 79 II nämns inte målsägandens mognad 

då HD baserade sin bedömning på att den tilltalade uppfattade situationen som 

att barnet genomförde samlaget frivilligt.  

 

Att bedöma ett barns mognad kan vara svårt då stora skillnader i utveckling 

föreligger mellan olika barn och det inte finns en gemensam mognadsnivå för 

barn i samma ålder. Det finns dock mycket forskning om tonåringars fysiska 

och psykiska utveckling som i viss mån kan underlätta för bedömningen. Nå-

gon hänvisning till forskning har dock ännu inte gjorts av domstolarna vid de 

aktuella frågeställningarna.  

 

Forskning visar att stor utveckling sker i hjärnan under tonåren, exempelvis 

kan förändringar i de delar av hjärnan som associeras med beslutsfattande, 

känsloreglering och känslighet för belöning nämnas.
69

 Även uppfattning av 

risker och riskbedömning vid exempelvis sexuellt umgänge, alkoholintag och 

liknande påverkas av hjärnans utveckling.
70

 Tonåren kännetecknas av svårighet 

att kontrollera känslor och beteende. Denna bristande kontroll kan påverka 

riskbedömningen, särskilt i en sexuell situation där känsla av åtrå och risk för 

att misslyckas ofta föreligger. Den kognitiva mognaden och förmågan att tänka 

logiskt är generellt sett fullt utvecklad när barnet har nått 15 års ålder. Innan 
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dess skiljer det logiska tänkandet markant från en äldre person. Det har även 

visats att risktaganden, i källan exemplifierad med att inte använda preventiv-

medel vid samlag, påverkas av sociala faktorer t.ex. påverkan av andra perso-

ner och känslomässiga distraktioner. Tonåringar riskerar att inte ta samma be-

slut när de är tillsammans med andra som när de är ensamma alternativt när de 

är påverkade av stress eller rädsla.
71

  

 

3.6 Gärningsmannens uppsåt 

För att en tilltalad ska kunna dömas för ett visst brott måste det vara ställt utom 

rimlig tvivel att brottet har begåtts.
72

 Vidare föreligger ett krav på uppsåt, eller 

oaktsamhet där det särskilt föreskrivs så, från den tilltalades sida. Detta innebär 

att gärningsmannen måste ha avsikt att företa gärningen med vetskap om alla 

omständigheter som läggs denne till last.
73

 I brottmål är det åklagaren som har 

bevisbördan och måste för en fällande dom kunna bevisa det som åtalet omfat-

tar.
74

 En vanlig omständighet vid sexualbrott mot barn är att den tilltalade häv-

dar att samlaget skedde med full frivillighet och ömsesidighet från barnets sida, 

vilket då kan öppna upp för en rubricering enligt 6 kap. 5 § BrB. Om åklagaren 

inte lyckas bevisa målsägandens berättelse läggs den tilltalades utsaga till 

grund för domen. Exempelvis kan nämnas att om den tilltalade uppfattade ett 

samlag med ett barn som frivilligt och ömsesidigt och åklagaren inte kan be-

visa annat är det den uppfattningen som ligger till grund för domen, vilket 

öppnar upp för en rubricering i enlighet med 6 kap 5 § BrB oavsett om målsä-

ganden själv upplevde samlaget som frivilligt eller ej.  

 

I NJA 2007 s. 201 uppgav målsäganden att hon hade vaknat av att hennes 

dryga tre år äldre kompis trängde in i henne medan hon sov. Den tilltalade 

medgav att han hade trängt in i henne, men menade att hon var vaken och att 

det var fullt frivilligt. Samtliga instanser anför att ord står mot ord och att nå-

gon tillräcklig bevisning inte har framförts för att målsägandens utsaga ska 

anses vara den mest trovärdiga. Då inget annat är bevisat läggs således den 

tilltalades berättelse till grund för målet, vilket får till följd att samlaget anses 
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ha begåtts frivilligt och ömsesidigt. Denna bedömning leder i sin tur till att HD 

tillämpar ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § BrB och den tilltalade frikänns 

därmed helt. Liknande exempel återfinns i övrig rättspraxis, med reservation 

för tillämpningen av 6 kap. 14 § BrB.
75

 

 

4. Analys 

 

4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer en analys att företas baserat på innehållet i de föregå-

ende kapitlen. Tidigare har redogjorts för skyddsintresset bakom särregleringen 

beträffande sexualbrott mot barn i relation till den allmänna självbestämmande-

rätten som föreligger i svensk rätt. Vidare har omständigheter som kan beaktas 

vid en bedömning av om en sexuell handling är att anse som mindre allvarlig 

eller ej redovisats. I detta kapitel kommer det utredas vilka likheter respektive 

skillnader som föreligger mellan begreppen frivillighet och samtycke. Vidare 

kommer att analyseras kring hur domstolarna har valt att tolka begreppen fri-

villighet, ömsesidighet samt barnets ålder och mognad. En diskussion kommer 

även att företas kring vilka problematiska följder för barnet och samhället som 

domstolarnas tolkningar kan leda till. I kapitlet kommer dessutom genomgå-

ende redovisas för vilka omständigheter kring barnet respektive gärningsman-

nen som domstolarna beaktar vid rättstillämpningen. 

 

4.2 Frivillighet kontra samtycke  

Att ett barn inte kan samtycka till sexuellt umgänge, men att en eventuell frivil-

lighet ändå kan beaktas, öppnar upp för diskussionen om vad det finns för lik-

heter respektive skillnader mellan de två begreppen.  

 

Samtycke är en ansvarsbefriande grund som stadgas i 24 kap. 7 § BrB. Ett gil-

tigt lämnat samtycke föreligger om personen är behörig att förfoga över det 

aktuella intresset, är kapabel att förstå innebörden av samtycket, lämnar sam-

tycket frivilligt, har full insikt om relevanta förhållanden, samtycket är allvar-
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ligt menat samt att det föreligger vid tidpunkten för gärningen. Det får inte 

heller vara oförsvarligt.
76

 

 

I förarbeten, praxis och doktrin finns bristande vägledning kring vad en frivil-

lighet innebär och innehåller. Leijonhufvud har beträffande sexualbrott mot 

vuxna uttalat att rekvisiten för en frivillighet är desamma som för brottsbalkens 

samtycke, med skillnad från att tomma löften och falska lovord inte innebär att 

en frivillighet negereras.
77

 Med hänsyn till det ovanstående får rimligtvis antas 

att en frivillighet inte föreligger om ovanstående samtyckesrekvisit inte är upp-

fyllda. Det får anses vara grundläggande krav för att någon slags frivillighet 

över huvud taget ska kunna beaktas. Av detta följer att de grundläggande kra-

ven för en giltig frivillighet är att barnet är behörig att ta ställning till det sexu-

ella umgänget, att barnet har nått en tillräcklig utveckling och mognad för att 

kunna förstå innebörden av handlingen, att barnet har full insikt i relevanta 

förhållanden, att det är allvarligt menat, att det föreligger vid tidpunkten för 

den sexuella handlingen samt att det inte är oförsvarligt. Dessa minimumförut-

sättningar för en frivillighet överensstämmer med praxis på området där rätten 

vid en frivillighetsprövning har beaktat barnets ålder, mognad och relevanta 

omständigheter innan och under det sexuella umgänget.
78

 

 

Värt att diskutera är om Leijonhufvuds uttalande om att falska löften o.d. inte 

kan negerera en frivillighet även gäller vid sexualbrott mot barn. Exempelvis 

kan nämnas om ett barn genomför ett samlag med en äldre person p.g.a. att den 

äldre personen har lovat att de efter samlaget ska bli ett officiellt par, vilket 

enbart är en lögn för att få barnet att genomföra samlaget. Barnet har då gått 

med på att ha samlag, men beslutet är grundat på ett falskt löfte. I enlighet med 

Leijonhufvuds uttalande får anses att barnet har genomfört samlaget frivilligt 

då barnet ville ha samlag vid tidpunkten för handlingen, genomförde det ömse-

sidigt och med sitt medgivande. Barnet kommer eventuellt att ångra sig efteråt, 

men det går inte att återkalla en frivillighet i efterhand. Vad som däremot bör 

konstateras är att den äldre personen vid ett sådant fall har utnyttjat barnet och 
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lurat denne till samlag genom lögner, vilket leder till att även om en frivillighet 

föreligger är de övriga omständigheterna i fallet sådana att en mindre allvarlig 

gärning inte kan anses föreligga.  

 

Med beaktande av detta kan konstateras att frivillighet- och samtyckesbegrep-

pen har flertalet likheter; de uppställer samma krav för grundläggande giltighet 

och funktionen är densamma. De skillnader som finns är att en frivillighet inte 

ger en ansvarsbefriande verkan och att falska löften o.d. inte eliminerar en fri-

villighet. Ett giltigt samtycke som är försvarligt leder till att en gärning inte 

anses utgöra ett brott, vilket inte är fallet vid en frivillighet rörande sexualbrott 

mot barn. En frivillighet kan leda till en mildare brottsrubricering och en 

mindre ingripande påföljd, men det rör sig fortfarande om en brottslig gärning. 

Det kan med andra ord konstateras att det lagstiftaren har gjort vid införandet 

av den särskilda lagstiftningen kring sexualbrott mot barn är att ha tagit bort 

samtyckets ansvarsbefriande verkan. En följd av rättstillämpningen är således 

att ett barn under 15 år kan samtycka till sexuella handlingar, men att samtyck-

et inte kan frånta gärningsmannens straffansvar. I lagmotiven uttalas visserli-

gen att ett barn skyddas mot sexuella övergrepp i och med att de inte kan sam-

tycka till dem.
79

 En fråga värd att ställa är om lagstiftningens syfte upprätthålls 

vid en tillämpning där en frivillighet bedöms på samma vis som ett samtycke, 

förutom vid bedömningen av gärningsmannens straffansvar. Om en frivillighet 

beaktas vid fall där den inte borde få något utrymme, exempelvis då barnet inte 

har nått en tillräcklig mognad för att kunna ta ett sådant beslut alternativt är 

påverkat av yttre omständigheter, kränks skyddssyftet i lagtexten. Att en frivil-

lighet ska kunna beaktas vid vissa fall är dock en förutsättning för att lagstift-

ningen ska kunna återspegla synen i det svenska samhället där många barn 

oskyldigt prövar sig fram sexuellt tillsammans med en pålitlig partner.  

 

Slutsats 

Det finns flertalet likheter mellan frivillighet och samtycke då själva grundtan-

ken är densamma. De båda begreppen har liknande grundkriterier för att kunna 

anses vara giltiga. En stor skillnad är dock att en frivillighet vid sexualbrott 
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mot barn inte har en ansvarsbefriande verkan. Gärningsmannen kommer att bli 

dömd oavsett barnets frivillighet, men kan få en mildare brottsrubricering. En 

frivillighet kan dock tillsammans med andra omständigheter leda till att gär-

ningsmannen blir ansvarsbefriad genom en tillämpning av 6 kap. 14 § BrB, 

men enbart frivilligheten i sig utesluter inte något brott. En annan skillnad från 

samtyckesbegreppet är att en frivillighet fortfarande föreligger om handlingen 

har genomförts p.g.a. falska lovord eller löften. Att ett barn genomför ett sam-

lag p.g.a. en lögn från gärningsmannen är fortfarande en frivillig handling, men 

det bör inte anses utgöra en mindre allvarlig gärning i enlighet i 6 kap. 5 § BrB.  

 

4.3 Domstolarnas tolkning av en mindre allvarlig gärning  

 

4.3.1 Brister i rättstillämpningen beträffande frivillighet och 

 ömsesidighet 

I förarbetena finns ingen definition av vad som är att anse som frivilligt och 

ömsesidigt eller i vilken mån det ska beaktas.
80

  HD:s yttrande i NJA 2006 s. 

79 I och II om att det främst är mindre barn som menas i förarbetsuttalandena 

kring barns bristande förmåga att samtycka till sexuella handlingar kan i viss 

mån stödjas då lagstiftaren å ena sidan har uttalat att en diskussion kring bar-

nets medverkan aldrig ska företas av rätten och å andra sidan framfört att en 

gärning kan vara mindre allvarlig om barnet medverkade frivilligt.
81

 Med dessa 

skilda uttalanden synes avsikten vara att en diskussion kring barnets medver-

kan kan företas så länge barnet har nått en viss ålder eller mognad. En diskuss-

ion kring dessa gränser kommer att företas nedan. 

 

Att en frivillighet kan beaktas av rätten vid avgörandet om en gärning är att 

anse som mindre allvarlig eller ej är enligt ovan nämnt fastställt. Värt att disku-

tera är dock hur domstolarna har valt att tolka begreppen frivillighet och ömse-

sidighet. Att definiera begreppen kan vid första anblicken låta enkelt, men vid 

närmare eftertanke finns det en mängd olika tolkningssätt. Exempelvis kan 

nämnas hur beroendeförhållande och påverkningar ska bedömas. Särskilt svårt 
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blir det i en rättsprocess där rätten är bundna av de bevis som har lagts fram i 

målet.  

 

I praxis har frivillighet och ömsesidighet främst bedömts utifrån agerandet från 

båda parter innan samlaget. HD har ansett att frivillighet har förelegat när par-

terna har pratat om att ha sexuellt umgänge under en längre period och sedan 

planerat det i samråd.
82

 I övrig praxis har även relationen mellan parterna beak-

tats, där engångsföreteelser utan inslag av någon slags kärleksrelation har talat 

emot ett ömsesidigt och frivilligt samlag.
83

 HD har dock i en liknande situation 

bedömt att frivillighet trots allt förelåg, men där bedömdes frivilligheten utefter 

den tilltalades uppsåt.
84

  

 

Vad som däremot talar för en frivillighet är om barnet själv säger att samlaget 

genomfördes frivilligt och ömsesidigt.
85

 Motsatsvis har dock gärningar be-

dömts som våldtäkt mot barn trots att målsäganden har uttalat att det sexuella 

umgänget genomfördes frivilligt och ömsesidigt.
86

 Avgörande för bedömning-

en är hur allvarliga domstolarna anser att övriga beaktansvärda omständigheter 

i målet är. I det förstnämnda fallet anses inte en lärare och elev-relation vara 

tillräckligt allvarlig för att få rätten att bortse från uttalanden om frivillighet. I 

de sistnämnda fallen bedöms dock att givande av alkohol till målsäganden re-

spektive genomfört samlag trots vetskap om psykiskt dåligt mående är tillräck-

ligt allvarligt för att någon uttalad frivillighet inte kan göra gärningen mindre 

allvarlig. Dessa fall kommer att beröras närmare nedan.  

 

Likt vad som i ovanstående kapitel har redogjorts för medförde HD:s bedöm-

ning i NJA 2006 s. 510 olika brottsrubriceringar beträffande de åtalade gär-

ningarna mot fyra målsäganden. De olika brottsrubriceringarna varierades med 

hänsyn till rättens tolkning av barnens möjlighet att genomföra sexuella hand-

lingar frivilligt och ömsesidigt. De omständigheter som ansågs vara tillräckligt 

försvårande för att en mindre allvarlig brottsrubricering inte kan anses aktuali-
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seras beträffande två målsäganden, förelåg även gällande gärningarna mot den 

målsäganden som ansågs ha genomfört samlagen frivilligt och ömsesidigt. 

Samtliga barn var hembjudna ensamma till den betydligt äldre gärningsmannen 

som inte avsåg att inleda något slags kärleksförhållande med någon av dem.  

 

Intressant att diskutera är skillnaden mellan de olika gärningarna och hur det 

kommer sig att rätten ansåg att två av målsäganden befann sig i en mycket ut-

satt situation när de var ensamma hos gärningsmannen när den tredje i en lik-

nande position inte var det. Den största skillnaden är att den sistnämnda målsä-

ganden tillbringade mer tid med gärningsmannen. Åtalet rörde sju samlag vid 

ett tiotal tillfället, av vilka flertalet genomförts i samband med övernattning. 

Vissa av övernattningarna skedde i rad och ibland även med barnets mammas 

tillåtelse. Rätten menar således att gärningsmannen hade fog för sin uppfatt-

ning att samlagen genomfördes frivilligt och med ömsesidighet. Det faktumet 

att barnet valde att stanna hos gärningsmannen och sedan återvända tycks av 

domstolen tolkas som att barnet inte påverkades av den utsatta situationen utan 

ändå genomförde samlagen frivilligt.  

 

En sådan bedömning kan ifrågasättas då ett barn kan påverkas till att företa 

handlingar även under en längre period och återvända trots negativa följder. 

Barn har ett större skyddsbehov av den anledningen att de inte har samma ka-

pacitet att ta välgrundade beslut. En äldre person har bättre förutsättningar att 

kunna inse att en situation inte är behaglig och kan då välja att avlägsna sig för 

att sedan fortsätta att ta avstånd. Ett barn har inte alltid samma möjlighet och 

därför kan inte några krav på gott omdöme ställas av rätten. Att ett barn väljer 

att stanna kvar i en beklämmande situation alternativt återvänder till gärnings-

mannen bör således inte per automatik tolkas som att full frivillighet och ömse-

sidighet föreligger. Det kan dock vara så att rätten anser att barnet var i samma 

utsatta situation som de övriga, men att agerandet föranledde en uppsatsbrist 

hos gärningsmannen. I sådana fall får en annan bedömning göras baserad på 

vad gärningsmannen hade fog för att förstå.   
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Att tvång konsumerar frivillighet är självklart
87

, men värt att beakta är hur 

domstolarna gör frivillighetsbedömningen vid fall där barnet har påverkats i 

någon mån till att fatta ett beslut angående en sexuell aktivitet. Utfallet i praxis 

har varit varierande. Majoriteten i HD valde i mål NJA 2006 s. 79 I att inte 

beröra en fråga om beroendeförhållande när samlag hade företagits mellan ett 

barn och ägaren till gården där barnet hade sin häst och ibland arbetade i 

caféet. Att majoriteten inte valde att beröra frågan om beroendeförhållande i 

domskälen får tolkas som att de ansåg att faktorerna inte ens var värda att dis-

kutera.  

 

I enlighet med de skiljaktigas mening kan konstateras att barnet hade en sär-

skild relation med gärningsmannen. Faktumet att barnet inhyste sin häst på 

mannens gård och arbetade i hans café får ses som omständigheter som kan ha 

påverkat barnets beslutsförmåga. Att gärningsmannen dessutom sade till mål-

säganden att han skulle ha samlag med sin fru istället om inte hon gick med på 

att genomföra det sexuella umgänget får också anses sätta målsägande i en 

beklämmande situation. Målsäganden var kär i gärningsmannen och hans utta-

lande skapade troligtvis olyckliga känslor inom henne, vilket kan ha fått henne 

att gå med på att genomföra samlaget. Om barnet inte hade genomfört samlaget 

hade troligtvis gärningsmannen intresserat sig för sin fru istället, vilket målsä-

gande troligtvis ville motverka i allra högsta grad och sannolikt skulle göra 

mycket för att förhindra. Genom att hota om samlag med andra kan det således 

anses att gärningsmannen har påverkat barnet i beslutet att genomföra samla-

get.  

 

Att målsäganden hade sin häst på gärningsmannens gård och ibland arbetade 

för honom bör även diskuteras. En risk med att inte genomföra samlaget var att 

gärningsmannen i sådana fall skulle vilja säga upp kontakten med målsäganden 

och då inte längre låta henne ha sin häst på gården och ge henne arbetspass i 

caféet. Vetskapen om att riskera att förlora detta kan även ha påverkat målsä-

gandens beslut. Det kan följaktligen konstateras att gärningsmannen har utnytt-

jat barnets situation och fått henne att genomföra samlaget genom att använda 
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sig av påtryckningar. Det kan således ifrågasättas om någon frivillighet och 

ömsesidighet förelåg.  

 

Eventuellt beroendeförhållande har även prövats av Svea hovrätt. Hovrätten 

ansåg att faktumet att en lärare genomfört sexuella handlingar med en elev, 

som läraren dessutom var mentor till när relationen inleddes, var klandervärt. 

Trots klandret ansågs gärningarna vara mindre allvarliga, då målsäganden gjort 

uttalanden om att hon genomförde handlingarna frivilligt och aktivt. 

 

En lärare har ett stort inflytande över en elev, då denne exempelvis ansvarar för 

elevens betyg och utbildning. En partisk lärare kan exempelvis sänka en elevs 

betyg, sprida rykten bland andra lärare och elever samt se till att eleven inte får 

den utbildning som behövs. Redan i första klass lär sig barn att en lärare har 

auktoritet och ska lydas istället för att ifrågasättas. En mentor har dessutom en 

annan relation till sina elever, då tanken är att barnen ska ha någon att vända 

sig till om problem uppstår i skolan eller hemma. Det får således anses att en 

elev är i beroendeförhållande gentemot sin lärare och mentor, något annat är 

inte rimligt.  

 

Det kan ifrågasättas om en frivillighet kan anses föreligga när den som har 

gjort uttalanden om frivilligheten är i ett beroendeförhållande av det här slaget. 

Det bör noteras att barnet må ha varit med på att genomföra handlingarna, men 

rent objektivt torde läraren genom sin auktoritet och ställning som lärare och 

mentor till barnet ha utnyttjat dennes position i sexuellt syfte. Att utnyttja ett 

barns beroendeställning för att kunna genomföra sexuella handlingar är att anse 

som ett sexuellt övergrepp, varför ett sådant agerande inte bör rubriceras som 

en mindre allvarlig gärning.  

 

Två faktorer som domstolarna har bedömt utesluter att en eventuell frivillighet 

kan beaktas är alkoholpåverkan samt utnyttjande av dåligt psykiskt mående. 

Beträffande alkoholpåverkan kan en slutsats dras från de tidigare nämnda hov-

rättsfallen. I flertalet fall har omständigheten att gärningsmannen har givit bar-

net alkohol, i samband med andra faktorer, lett till att gärningen inte kan anses 

som mindre allvarlig och brottet rubriceras således som våldtäkt mot barn. Av 
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underrätternas domskäl kan utläsas att de finner det förkastligt att en äldre per-

son ger alkohol till ett barn för att sedermera vidta sexuellt umgänge.
88

 Age-

randet leder således till att samlagsgärningen inte kan anses var mindre allvar-

lig.  

 

Värt att beakta är dock om en frivillighet kan anses föreligga vid en berusning 

hos barnet, även om gärningen totalt sett inte kan anses vara mindre allvarlig. 

Det är svårt att dra någon generell slutsats gällande barns kapacitet att ta beslut 

vid alkoholpåverkan då mycket är beroende av i vilken grad de är berusade. 

Det bör dock kunna fastställas att om ett barn är så pass berusat att det inte 

finns kapacitet till att tänka klart kan inte heller något beslut om att genomföra 

en sexuell handling frivilligt fattas. Med andra ord, ju kraftigare barnet är beru-

sat desto mindre är möjligheterna till att beakta en eventuell frivillighet.  

 

Det bör dock konstateras att även en lindrig berusning kan vara tillräcklig för 

att få barn att utföra handlingar de vanligtvis inte skulle genomföra. I sådant 

fall får en bedömning göras i den enskilda situationen. Om bristande kunskap 

om barns reaktion på alkohol föreligger i rätten kan expertis inkallas. Beak-

tansvärt är att om en frivillighet anses föreligga trots barnets berusning behöver 

detta inte leda till att gärningen anses vara mindre allvarlig. I likhet med vad 

underrätterna har förespråkat bör det inte anses vara mindre allvarligt att bjuda 

ett barn på alkohol för att sedan genomföra en sexuell handling med barnet. 

Detta gäller trots att frivillighet och ömsesidighet eventuellt förelåg vid gär-

ningstillfället.
89

  

 

I de ovanstående fallen har gärningsmannen givit barnet alkohol innan samla-

get. En fråga värd att ställa är om bedömningen hade varit densamma om bar-

net själv druckit sig berusad på egenköpt alkohol alternativt umgåtts och festat 

med jämnåriga personer. I en sådan situation föreligger inte det förkastliga med 

att ge ett barn alkohol i sexuellt syfte. Det får dock anses att utnyttjandet av ett 

berusat barn, oavsett från vilken källa alkoholen har kommit ifrån, inte över-
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ensstämmer med lagens syfte att skydda barn mot sexuella övergrepp. Det kan 

således inte anses vara en mindre allvarlig gärning. 

 

Gällande utnyttjande av ett barns dåliga psykiska mående har två fall från un-

derrättspraxis redovisats ovan, där ingen av gärningarna har ansetts vara 

mindre allvarlig. I de båda fallen har barnen mått psykiskt dåligt och haft själv-

skadebeteende. Domstolarna har bedömt att gärningsmännen utnyttjande bar-

nens psykiska mående för att få möjlighet till sexuellt umgänge med barnet.
90

 

På samma sätt som ett beroendeförhållande eller en alkoholpåverkan kan ett 

barn som mår psykiskt dåligt vara oförmögen att ta välmotiverade beslut. Det 

kan tänkas att ett barn med dåligt psykiskt mående och självskadebeteende kan 

försöka stärka sitt självförtroende genom att söka bekräftelse i syfte att känna 

sig duglig och då genomföra sexuella handlingar som egentligen inte är bra för 

barnets välmående. Det är även möjligt att en sexuell relation med en äldre 

person kan användas som ett sätt att fortsätta sitt självskadebeteende i en annan 

form. Att en äldre person drar nytta av en sådan situation kan inte anses utgöra 

en förmildrande omständighet och således ska brottet inte anses vara mindre 

allvarligt.  

 

Värt att beakta är dock om en frivillighet i sig kan anses föreligga när ett barn 

med psykiskt dåligt mående genomför en sexuell handling med vilja. Enligt 

ovanstående resonemang kan barnet gå med på det sexuella umgänget antingen 

för att få bekräftelse eller för att fortsätta sitt självskadebeteende. Oavsett de 

tragiska anledningarna till genomförande av en sexuell handling får anses att 

en frivillighet ändå kan föreligga. En person som går med på att genomföra en 

viss handling gör det frivilligt, oavsett vad som är den dolda agendan. 

 

Det går även att diskutera kring i vilken grad ett självskadebeteende kan in-

verka på barnets begränsade självbestämmanderätt. En fråga värd att ställa är 

om ett barn med självskadebeteende inte kan anses ha samma begränsade rätt 

till frivilligt och ömsesidigt samlag som övriga barn. Är en sexuell handling 

genomförd med ett barn med självskadebeteende alltid av allvarligt slag? Här 
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får en bedömning göras i det enskilda fallet. Om ett barn som har nått en till-

räcklig ålder och mognad genomför en sexuell handling frivilligt i en trygg 

kärleksrelation med en partner strax över 15 år bör inte ett självskadebeteende 

hindra tillämpningen av 6 kap. 5 § BrB, såvida inte självskadebeteendet är så 

pass grovt att det kan negera frivilligheten. Om det däremot inte rör sig om en 

kärleksrelation, utan att den äldre personen utnyttjar barnets självskadebete-

ende i sexuellt syfte kan inte en mindre allvarlig gärning anses föreligga.  

 

En intressant fråga som inte har diskuterats i förarbeten eller praxis är om en 

frivillighet måste vara en s.k. positiv frivillighet eller om det fortfarande är att 

anse som frivilligt om barnet värderar handlingen som något negativt, men 

ändå genomför det. Hovrätten har bedömt samlag som frivilligt om barnet har 

uppgett att samlaget företogs frivilligt och ömsesidigt, även om det inte kändes 

rätt inombords under tiden. Barnet har dessutom mått dåligt efteråt.
91

 Att ge-

nomföra samlag trots att det inte känns bra får anses som att värdera handling-

en som något negativt. Enligt underrättspraxis kan således ett barn genomföra 

ett samlag frivilligt, trots att det inte rör sig om en positiv frivillighet. Att må 

dåligt efteråt kan även anses utgöra en negativ värdering av handlingen, under 

förutsättningen att barnet inte mår dåligt för att den ångrar sig i efterhand. Den 

negativa värderingen av handlingen, liksom själva frivilligheten, måste ske vid 

gärningstillpunkten och en i efterhand förändrad syn på handlingen kan inte 

beaktas av rätten. Om barnet mådde dåligt under själva sexuella umgänget får 

det dock anses att barnet värderar handlingen som något negativt.  

 

Syftet med lagstiftningen om sexualbrott mot barn är att skydda barn mot alla 

typer av sexuella övergrepp. Bakgrunden till lagstiftningen är att barn anses 

vara mer skyddsvärda och därför förtjänar ett större skydd än vuxna, då de inte 

har samma kapacitet att ta välgrundade beslut vid frågor om sexuellt um-

gänge.
92

 Det kan ifrågasättas om en bedömning av ett samlag som medför psy-

kisk ohälsa för ett barn, men som ändå anses som frivilligt och ömsesidigt av 

rätten, sker i överrensstämmelse med syftet med lagen. Detta gäller särskilt då 

en sådan bedömning leder till en mildare brottsrubricering. Vad som dock 
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måste beaktas är rättssäkerheten. Problemet med om ett barn genomför en sex-

uell handling och utåt sett agerar frivilligt och aktivt, men inombords egentlig-

en värderar handlingen negativt, är att det blir svårt för omvärlden att läsa av 

situationen. Oavsett hur tankegångarna går i barnets huvud vid samlaget går 

barnet med på den sexuella handlingen genom konkludent handlande, vilket 

utåt sett kan tolkas som en frivillighet. Det blir således svårt för gärningsman-

nen att läsa av situationen. Förutsatt att inga övriga försvårande omständigheter 

föreligger väljer barnet att genomföra den sexuella handlingen. Att gå med på 

en handling utan att ha påverkats av exempelvis beroendeförhållanden, på-

tryckningar eller utnyttjande är att genomföra en handling frivilligt.  

 

Slutsats 

Förarbetena har öppnat upp för ett undantag från den strikta skyddande lag-

stiftningen mot våldtäkt mot barn med följd att vissa gärningar kan beaktas 

som mindre allvarliga om full frivillighet och ömsesidighet föreligger. Syftet 

med detta undantag är att en mogen och välutvecklad ung tonåring ska kunna 

ges en chans att utveckla sin sexualitet i en trygg situation präglad av ömsesi-

dighet och frivillighet med en pålitlig partner.
93

 Att en äldre person utnyttjar 

barnets beroendeförhållande eller dåliga psykiska mående kan inte anses om-

fattas av undantagslagstiftningen. Inte heller bör gärningsmän som medvetet 

gör barnet alkoholpåverkat innan samlag rymmas inom undantagsbestämmel-

sen. Dessa ageranden strider mot kriminaliseringsgrunden att skydda barn mot 

sexuella övergrepp. Barn är särskilt skyddsvärda då de inte har samma möjlig-

heter som vuxna att fatta välmotiverade beslut och ska då skyddas från 

ovanstående påverkningar från äldre personer.
94

  

 

HD tolkar förarbetsuttalanden som att frivillighet och ömsesidighet har förele-

gat om den sexuella handlingen var planerad i samråd, förutsatt barnet har nått 

en viss ålder och mognad. En sådan tolkning kan vara överensstämmande med 

verkligheten, men det kan ifrågasättas om en gemensam planering per automa-

tik kan anses leda till en bedömning att frivillighet och ömsesidighet förelåg. 

Istället måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till övriga omständig-
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heter i överensstämmelse med förarbetena. Rättspraxis överensstämmer i viss 

mån med syftet bakom den skyddande lagstiftningen då alkoholpåverkade mål-

säganden och gärningsmän som utnyttjar barns dåliga psykiska mående inte 

anses omfattas av den lindrigare lagstiftningen. Det som däremot kan ifrågasät-

tas är domstolarnas tolkning av beroendeförhållande. Att samlag kan anses 

utgöra en mindre allvarlig gärning när barnet har sin häst på gärningsmannens 

gård, arbetar extra i caféet och dessutom blivit utsatt för påtryckningar med hot 

om samlag med andra kan inte anses vara i överensstämmelse med lagens syfte 

att skydda barn från sexuella övergrepp. Inte heller är en rättstillämpning som 

anser att sexuella handlingar genomförda av en lärarmentor med en elev är 

mindre allvarliga samstämmigt med lagmotiven. Att en äldre person kan ut-

nyttja barn sexuellt på sådana sätt och få en mildare brottsrubricering på grund 

av att rätten anser att förmildrande omständigheter föreligger är allvarligt och 

kan ifrågasättas.  

 

Vidare kan bristen på överenstämmelse i domstolarnas utfall beträffande hur 

tungt en uttalad frivillighet ska vägas mot övriga omständigheter kritiseras. Det 

kan ifrågasättas att en uttalad frivillighet i ett fall leder till en mildare brottsru-

bricering, medan i ett annat fall utesluter en mindre allvarlig gärning. Detta kan 

kritiseras ut ett samhälleligt perspektiv. Om domstolarna inte dömer överens-

stämmande är det svårt att få en konkret bild över rättsläget, vilket försvårar 

dels för parterna i en rättsprocess och dels för gemene man. Det är viktigt att 

möjlighet finns för samtliga parter att på förhand kunna veta hur en viss fråga 

kan komma att bedömas av domstolen. En eventuell gärningsman måste ges 

möjlighet till att inse vilket brott som begås samtidigt som åklagaren måste 

kunna anpassa åtalet efter gällande rätt. Om rättsläget är oklart är detta inte 

möjligt.   

 

Med beaktande av bristen på riktlinjer i förarbeten eller prejudicerande praxis 

får antas att avgöranden baseras på de enskilda ledamöternas livserfarenhet och 

personliga åsikter. Detta öppnar i sin tur upp för godtyckliga bedömningar som 

inte är i överenstämmelse med varandra. Den särskilda skyddslagstiftningen 

kring sexualbrott mot barn fyller enbart sitt syfte om domstolarnas utfall är i 

överensstämmelse, dels med varandra och dels med lagmotiven. Barns skydds-
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behov tillfredsställs inte om domstolarnas bristande samklang med varandra 

leder till osäkerhet inom rättstillämpningen.  

 

4.3.2 Vid tolkning av åldersgränserna 

Likt ovan nämnts uttalas i lagmotiven att ett sexuellt umgänge med ett barn 

under 15 år kan anses vara mindre allvarligt om vissa förutsättningar är upp-

fyllda. Ju närmare barnet är självbestämmanderätten desto mindre krav beträf-

fande ålder e.d. ställs på gärningsmannen.
95

 HD har uttalat att ett barn på 12 år 

eller yngre aldrig kan anses kunna ha sexuellt umgänge frivilligt och ömsesi-

digt.
96

 Det som däremot öppnar upp för diskussion är hur rubriceringen ska 

göras om barnet är 13 eller 14 år gammal. Både HD och undre instanser har 

ansett att ett barn på 13 år kan vara tillräckligt nära självbestämmanderätten för 

att en eventuell frivillighet och ömsesidighet ska kunna beaktas vid gärnings-

mannens brottsrubricering.
97

 I svensk rätt finns således ett tvåårigt utrymme 

där barn inte anses vara gamla och mogna nog för att kunna samtycka till sexu-

ella handlingar, men tillräckligt för att kunna företa handlingarna frivilligt och 

ömsesidigt.  

 

En skillnad på två år mellan människor har en liten betydelse i vuxen ålder 

eller i äldre tonåren. Bland barn som nyss har blivit tonåringar är dock skillna-

den mycket större. Det får anses vara en stor skillnad i mognad, självsäkerhet 

och utveckling mellan att nyss ha börjat högstadiet och att snart börja på gym-

nasiet. Det är möjligt att ett 13-årigt barn kan bete sig på ett sådant sätt att ål-

dersskillnaden mellan en 15-åring inte märks av, men ett sådant påstående bör 

inte ligga till grund för samtliga bedömningar av 13-åringar utan en mer ingå-

ende utredning.  

 

Av förarbetena kan utläsas att en sexuell handling kan vara mindre allvarlig om 

målsäganden är under 15 år medan den tilltalade är strax över. Vidare kan gär-

ningen anses vara mindre allvarlig om barnet är 14 år och 11 månader och har 

sexuellt umgänge med någon betydligt äldre, t.ex. 29 år. Syftet i det först-
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nämnda fallet är att lagstiftaren vill ge ett utrymme för en lindrigare bedöm-

ning vid fall där två tonåringar tillsammans har en utvecklad sexualitet och 

genomför samlag präglat av frivillighet och ömsesidighet.
98

 Detta får anses 

skäligt, med tanke på att många tonåringar har kärleksrelationer där någon part 

är något år äldre än den andra. Beträffande det sistnämnda fallet menar lagstif-

taren att ett barn som är 14 år och 11 månader är så pass nära självbestämman-

derätten att det inte är rimligt att döma till ett strängt straff när gärningen hade 

varit helt straffri en månad senare.
99

 Även det får anses utgöra ett rimligt tan-

kesätt. 

 

I ett fall prövat av HD har samlag mellan 13-årig målsägande och 25-årig tillta-

lad bedömts som mindre allvarligt.
100

 Denna bedömning passar inte in i någon 

av de två förmildrande situationerna uttalade i förarbetena. Det har passerat 10 

år sedan den tilltalade var 15 år gammal, varför han inte kan anses vara strax 

över 15 år. HD har troligtvis gått på den andra situationen med en betydligt 

äldre gärningsman istället, dock genom att förbise att barnet inte ens var i när-

heten av att vara 14 år och 11 månader. Av domskälen kan utläsas att HD inte 

anser att gärningen har ett straffvärde på två år, vilket är minimumstraffet om 

gärningen inte anses vara mindre allvarlig.
101

 Lagstiftaren menar att alla gär-

ningar som inte uppfyller kraven för en mindre allvarlig gärning ska bedömas 

som våldtäkt mot barn och då ha ett straffvärde på minimum två års fängelse. 

När HD väljer att tillämpa 6 kap. 5 § BrB om sexuellt utnyttjande av barn trots 

att omständigheterna inte liknar de som exemplifieras i lagmotiven kan frågas 

om HD väljer att bortse från förarbetena då de inte delar samma åsikt som lag-

stiftaren beträffande brottets straffvärde.  

 

HD:s tolkning av huruvida en gärning ska rubriceras som våldtäkt mot barn 

eller sexuellt utnyttjande av barn har fått kritik, bl.a. för att samlag med en 13-

åring har ansetts mindre allvarligt.
102

 2008 års sexualbrottsutredning har berört 

denna kritik och bl.a. framfört att det inte finns tillräckligt underlag för att på-
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stå att HD:s avgörande står i strid med lagstiftarens intentioner.
103

 Det går inte 

att bortse från att omständigheterna kan vara sådana att även en 13-åring kan 

ha nått en sådan mognad att en eventuell frivillighet ska kunna beaktas. En 

sådan bedömning omfattas dessutom av uttalanden i lagmotiven, då någon 

undre åldersgräns inte ges. Med hänsyn till den stora skillnad i utveckling och 

mognad som föreligger bland barn är det dock inte förenligt med barnperspek-

tivet i lagmotiven att anse att ett barn kan begå en sexuell handling frivilligt 

enbart av den anledningen att barnet har fyllt 13 år. Det får istället anses att en 

helhetsbedömning bör företas där både barnets ålder och mognad bedöms ge-

mensamt. Ett 14-årigt barn som inte har nått en lämplig mognad kan inte begå 

en sexuell handling frivilligt på samma sätt som en mogen sjuåring inte heller 

kan göra det. HD kan således inte kritiseras för att de tillämpar bestämmelsen 

om sexuellt utnyttjande av barn när målsäganden är 13 år gammal. Det som 

däremot kan ifrågasättas, vilken en diskussion kommer att företas nedan, är på 

vilka grunder och på vilket sätt som HD gör bedömningen om att en mindre 

allvarlig gärning föreligger.  

 

Värt att diskutera är även gärningsmannens ålder. En fråga värd att ställa är om 

gärningens allvar kan påverkas av hur mycket äldre än barnet gärningsmannen 

är. Likt vad ovan nämnts kan enligt förarbetena en mindre allvarlig gärning 

föreligga om gärningsmannen är strax över 15 år eller alternativt äldre, om 

målsäganden är 14 år och 11 månader. Gärningsmannens ålder bör således 

kunna påverka om en gärning kan anses vara mindre allvarlig eller ej. Ovan har 

dock konstaterats att detta inte efterföljs i rättspraxis.
104

 I vissa fall kan faktu-

met att gärningsmannen är betydligt äldre än målsäganden användas som en 

omständighet som talar emot att gärningen är mindre allvarlig, men den an-

vänds bara tillsammans med andra negativa faktorer och utesluter inte en 

mindre allvarlig gärning i sig.
105

 I andra fall omnämns inte gärningsmannens 

ålder över huvud taget i domskälen.
106

 I fall där rätten anser att handlingen 

genomfördes frivilligt och ömsesidig tycks detta väga upp för gärningsman-

                                                
103

 SOU 2010:71 s. 178. 
104

 Se avsnitt 4.2.2. 
105

 Se bl.a. NJA 2006 s. 510 och RH 2010:12. 
106

 Se bl.a. Svea hovrätt mål nr B 2036-12. 



 47 

nens ålder.
107

 Domstolarnas tveksamhet kring i vilken mån gärningsmannens 

ålder kan påverka brottsrubriceringen kan ifrågasättas då det av rättssäkerhets-

skäl är viktigt med en enhetlig rättstillämpning i enlighet med förarbetena. 

 

Slutsats 

Förarbetena öppnar upp för att en gärning kan vara mindre allvarlig om barnet 

har nått en tillräcklig ålder och mognad samtidigt som frivillighet och ömsesi-

dighet förelåg. HD har bedömt att ett barn som har nått en ålder på 13 år är att 

anse som tillräckligt gammal för att en mindre allvarlig gärning ska kunna ak-

tualiseras. Det finns inget hinder mot att rubricera gärningen som sexuellt ut-

nyttjande av barn när målsäganden endast är 13 år gammal, förutsatt att de öv-

riga omständigheterna också talar för det. Det går inte att bedöma om en hand-

ling kan vara mindre allvarlig genom att enbart ta hänsyn till målsägandens 

ålder, utan en helhetsbedömning måste göras där bl.a. fokus bör läggas på bar-

nets mognad.  

 

Ett tvåårigt åldersspann är tämligen stort med hänsyn till att det rör sig om en 

ålder där stor och varierande mognadsutveckling sker. Ju större utrymmet är 

desto fler barn i olika åldrar och utveckling ryms, vilket kan få till följd att 

rättstillämpningen försvåras. Ett stort åldersspann ställer högre krav på domsto-

larnas kunskap kring hur en mognadsbedömning bör företas. Ett sätt att under-

lätta för domstolarna i deras mognadsprövning vore att minska utrymmet för 

när ett barns ålder kan åberopas som grund för att handlingen genomfördes 

frivilligt. 

 

Vidare kan kritiseras att HD tycks gå emot förarbetena i sin rättstillämpning 

genom att döma till ett lindrigare brott än vad lagstiftaren har förordat. HD 

tycks inte anse att gärningens straffvärde är lika högt som lagstiftaren har före-

språkat, trots att gärningsmannen är betydligt äldre än vad som omfattas av en 

mindre allvarlig gärning enligt förarbetena. HD kan inte gå emot lagstiftaren 

bara för att de inte har samma åsikt beträffande vad som är att anse som en 

allvarlig gärning med högt straffvärde. En bristande överensstämmelse mellan 
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förarbeten och rättstillämpning leder till att lagen och dess syfte urholkas. 

Riksdagen är folkvald och de lagar som skapas antas således vara baserade på 

medborgarnas vilja i enlighet med den demokratiska rättigheten. Om domsto-

larna väljer att bortse från lagstiftarens vilja kan det således anses strida både 

mot rättssäkerheten och demokratin.  

 

4.3.3 Mognadspresumtion i domstol 

Både förarbeten och praxis hänvisar till ett barns mognad vid avgörande om en 

sexuell handling är att anse som mindre allvarlig eller ej. Nedan kommer en 

diskussion föras kring hur domstolarna har tolkat mognadsbegreppet, hur de 

gör en bedömning om mognad i praktiken samt vilka problematiska följder 

domstolarnas agerande kan leda till.  

 

Inledningsvis bör en diskussion föras kring vilken grad av mogenhet som ett 

barn ska ha nått för att dennes eventuella frivillighet ska kunna beaktas av rät-

ten. I förarbetena uttalas att ett barn under 15 år inte har någon självbestäm-

manderätt beträffande sexuella handlingar, då det utökade skyddsbehovet inte 

motiverar annat.
108

 Det kan således tolkas som att ett barn under 15 år inte an-

ses ha samma kapacitet att ta ställning till sexuella handlingar som äldre barn 

och vuxna. Av detta följer att ett barn som ännu inte har nått självbestämman-

derätten måste ha samma mognad som en motsvarande 15-åring för att dennes 

eventuella frivillighet ska kunna beaktas av rätten. En mindre allvarlig gärning 

kan följaktligen enbart föreligga om barnets mognadsnivå är lika hög som en 

15-årings mognad.  

 

I tidigare kapitel har forskning kring tonåringars utveckling och mognad pre-

senterats. Att ett barns kognitiva mognad och logiska tänkande inte är utvecklat 

förrän barnet har fyllt 15 år talar för rådande lagstiftning om att ett barn inte 

kan samtycka till sexuellt aktivitet innan dess. Likt vad tidigare redogjorts för 

visar även forskningen att barn har svårt att kontrollera sitt beteende och sina 

känslor, vilket kan påverka deras riskbedömning. Detta är särskilt markant vid 
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en rädsla för att misslyckas eller vid grupptryck.
109

 Med andra ord, ett barn i 

yngre tonåren kan på grund av sin bristande mognad och utveckling göra val 

som inte är motiverat av någon närmare eftertanke. Detta kan få förödande 

konsekvenser för barnets välmående och framtid, då barn ofta lider mer skada 

än vuxna av ett sexuellt övergrepp.
110

 En relevant fråga är således om ett barn 

på 13 till 14 år, med hänsyn till redogjord forskning, kan anses ha nått en till-

räcklig mognad för att kunna ha sexuellt umgänge frivilligt och ömsesidigt. 

Hur rättstillämpningen har valt att tolka detta och i vilken mån syftet med lag-

stiftningen upprätthålls kommer att redovisas för nedan.  

 

Trots forskning på området föreligger självklart ingen mognadsnivå som är 

gemensam för alla barn i samma ålder. För att bedöma ett barns mognad och 

utveckling måste hänsyn tas till det individuella barnet i det aktuella enskilda 

fallet, med beaktande av alla relevanta omständigheter. HD har uttalat att vid 

en rättsbedömning beträffande sexualbrott mot barn måste hänsyn till barnets 

mognad tas. I det aktuella fallet uttryckte HD att det inte har ”framkommit nå-

got om målsägandens mognad eller omständigheterna i övrigt vid gärningen 

som ger anledning att bortse från frivilligheten”.
111

 Detta uttalande kan tolkas 

som att HD presumerar att barnet är tillräckligt moget för att kunna ha ett fri-

villigt och ömsesidigt samlag, utan att någon närmare utredning om så verklig-

en är fallet görs. Detta synsätt har även fått genomslag i övriga domstolar, då 

praxis visar att rätten kortfattat nämner att barnet verkar vara moget alternativt 

inte tar upp barnets mognad över huvud taget.
112

 Det får antas att en mognads-

presumtion föreligger även vid de fallen då brotten rubricerades som sexuellt 

utnyttjande av barn, vilket kräver att barnet har nått en viss mognad.
113

 

 

Att presumera att ett barn nått en tillräcklig utveckling för att kunna ta mogna 

och motiverade beslut kring sexuella handlingar kan få förödande konsekven-

ser. Den särskilda lagstiftningen finns till för att skydda barn mot sådana typer 
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av övergrepp och vid en mognadspresumtion kan i värsta fall ett barn fråntas 

detta lagstadgade skydd. Det kan antas att ett barn över 15 år inte har samma 

skyddsbehov som motsvarande yngre barn, dels då en ökad kapacitet att ta väl-

grundade beslut föreligger och dels då konsekvenserna av en sexuell handling 

generellt sett inte är lika långtgående.
114

 Om ett barn under 15 år har nått 

samma mognadsnivå som en motsvarande 15-åring kan antas att de allvarliga 

konsekvenserna kring genomförandet av en sexuell handling inte infaller i 

samma mån som för barn med bristfällig mognad. Om en mognadspresumtion 

görs av domstolen kan dock ett omoget barn bedömas som moget, vilket då 

kan medföra att brottet bedöms som mindre allvarligt trots att ovanstående all-

varliga konsekvenser kan påverka barnet för lång tid framöver.  

 

Det är förståeligt att en domstol inte känner sig ha tillräcklig kunskap för att 

kunna göra en mognadsprövning då de inte har någon specialutbildning i om-

rådet, men att försöka komma undan genom att göra en mognadspresumtion är 

inte något som överensstämmer med skyddsintresset i lagmotiven.  

 

Det kan diskuteras om rätten finner att det sexuella umgänget i sig tyder på en 

mognad hos barnet, särskilt då barnet har umgåtts i äldre kretsar och gjort saker 

som vanligtvis förknippas med äldre och mognare personer. En sådan bedöm-

ning är riskfylld då det kan tänkas att det är barn som har sexdebut tidigt, festar 

och umgås med äldre personer som vanligtvis är i störst behov av trygghet, 

hjälp och stöd. Det är i sådana fall inte rimligt att rättsväsendet vänder dem 

ryggen för att de anses tillräckligt mogna med hänsyn till deras, i många fall, 

självdestruktiva beteende.  

 

Ovan har konstaterats att rätten inte tycks göra någon mognadsprövning vid 

bedömning i enlighet med 6 kap. 4 och 5 §§ BrB. Om en mognadsprövning 

trots allt skulle genomföras av rätten måste det beaktas att det rör sig om en 

bedömning främst grundad på personliga livserfarenheter och åsikter. Att be-

döma någons mognad är subjektivt och öppnar upp för godtyckliga bedöm-

ningar, särskilt beträffande unga tonåringar som varierar mycket i både psykisk 
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och fysisk mognad. Återigen måste hänsyn tas till att svenska domare generellt 

sett inte har någon specialistutbildning i ämnet. Trots risk för skönsmässiga 

bedömningar öppnar lagstiftningen upp för att sexualbrott kan anses som 

mindre allvarliga om barnet gick med på handlingen frivilligt och var tillräck-

ligt mogen för att ta det beslutet. Rättsväsendet måste således beakta barnets 

mognad för att kunna ta ett regelrätt beslut i frågan, vilket inte kan göras utan 

en grundlig mognadsprövning. Det får följaktligen ses som att lagstiftaren an-

ser att vikten av att kunna bedöma en gärning som mindre allvarlig med hänsyn 

bl.a. till barnets mognad väger tyngre än risken för en godtycklig bedömning 

av rätten.  

 

Beaktansvärt är om denna bedömning leder till att ett moget barn blir mindre 

skyddsvärt. Om ett barn anses vara tillräckligt mogen för att kunna genomföra 

en sexuell handling frivilligt görs följaktligen ett undantag från den strikta 

skyddande lagstiftningen, med en mildare brottsrubricering som följd. Är ett 

moget barn mindre skyddsvärd? Det som dock bör beaktas är att ett moget barn 

eventuellt inte har samma skyddsbehov som ett omoget barn, då det mogna 

barnet har en annan kapacitet att ta välgrundade beslut. Det är således en 

mindre risk att ett moget barn hamnar i samma beklämmande situation som ett 

omoget barn. Det bör dock poängteras att även ett moget barn är ett barn och är 

inte lika mogen och utvecklad som en äldre person med mer erfarenhet. Likt 

vad den ovannämnda forskningen visar föreligger brister bland unga tonåring-

ars riskbedömning och logiska tankegång, särskilt vid fall av grupptryck, press 

och stress.
115

 Värt att diskutera är följderna av om ett moget barn tar ett omoget 

beslut, exempelvis genomför en sexuell handling p.g.a. grupptryck som denne 

vanligtvis inte skulle utföra. En risk vid ett sådant fall är att rätten ser till bar-

nets mognad i övrigt och anser att barnet har tagit ett moget och frivilligt be-

slut, vilket då i praktiken leder till att det mogna barnet blir mindre skyddsvärd 

än ett mer omoget barn med samma agerande.  
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Slutsats 

För att kunna avgöra om ett barn har genomfört en sexuell handling frivilligt, 

med följd att gärningen kan anses vara mindre allvarlig, måste barnets mognad 

beaktas.
116

 Domstolarna genomför dock inte någon egentlig prövning av bar-

nets mognad, utan presumerar att barnet är tillräckligt moget om inget annat 

har framkommit i målet.  

 

Beaktansvärt är att ett krav i gällande rätt på att barn ska ha uppnått en viss 

mognad kan öppna upp för att domstolen gör en mognadsutredning baserat på 

domarnas egen livserfarenhet och personliga åsikter. Detta kan i sin tur leda till 

godtyckliga bedömningar som saknar relevant grund. Det är ingen hemlighet 

att många domare saknar kompetens inom beteendevetenskap och barnpsyko-

logi. Risken är att rätten vid en mognadsprövning fattar beslut som inte åter-

speglar verkligheten kring barns beteende, vilket också kan få till följd att en 

felaktig bedömning görs med ett bristande skyddstänk till följd. När ett faststäl-

lande om mognad görs finns en risk att rätten väljer att ta hänsyn till faktorer 

som inte bör få utrymme, t.ex. att barnet har haft en tidig sexdebut, festar 

mycket och umgås i äldre kretsar. Sådana omständigheter ska inte göra att bar-

net per automatik anses vara mer moget än andra barn. Det kan få förödande 

konsekvenser om ett sådant synsätt återspeglas i rättstillämpningen, då det kan 

få till följd att barn som egentligen är i ett större skyddsbehov p.g.a. sitt de-

struktiva levnadssätt i praktiken beaktas som mindre skyddsvärda av rätten och 

då inte inkluderas av den skyddande lagstiftningen.  

 

En problematik värd att beakta är att rättstillämpningen kan leda till att inte alla 

barn omfattas av den skyddande lagstiftningen. Likt vad som har konstaterats 

ovan kan ett moget barn bli mindre skyddsvärd i praktiken, även om en omo-

gen handling har utförts. En mognadspresumtion i domstol kan dessutom leda 

till bedömningen att ett omoget barn felaktigt antas vara tillräckligt mogen. Om 

så är fallet bedöms en gärning som mindre allvarlig trots att barnet p.g.a. sin 

bristande mognad har lidit skada av övergreppet. Dessa barn omfattas i sådana 

fall inte av det lagstadgade skyddet mot sexuella övergrepp. En sådan rättstill-
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lämpning kan starkt ifrågasättas då det strider mot lagens kriminaliserings-

grunder. Det kan dessutom framföras att det inte är i överensstämmelse med 

den av Sverige ratificerade barnkonventionen, då förpliktelsen att skydda alla 

barn mot sexuella övergrepp riskerar att inte uppfyllas.  

 

Att barn inte skyddas mot sexuella övergrepp kan få allvarliga konsekvenser 

för barnets och samhällets framtid. Det kan antas att barn som utsatts för ett 

sexuellt övergrepp inte enbart lider skada av själva gärningen, utan även av att 

inte få upprättelse i domstol. Ur samhälleligt perspektiv kan det ifrågasättas om 

en rättstillämpning baserad dels på godtyckliga bedömningar utan hänsyn till 

vetenskapen och dels på mognadspresumtioner överensstämmer med lagstifta-

rens syfte att skydda barn mot sexuella övergrepp, särskilt med beaktande av 

de ovan redovisade problematiska följderna med tillämpningen. Om lagmoti-

ven inte efterlevs urholkas lagstiftningen, vilket enligt tidigare resonemang i 

ovanstående slutsatser kan leda till bristande rättssäkerhet och demokrati. 

 

5. Egen kommentar 

I ovanstående analys har konstaterats att brister i gällande rätt föreligger beträf-

fande tillämpningen av våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn i 

enlighet med 6 kap. 4-5 §§ BrB. I domstolarna görs godtyckliga bedömningar 

kring frivillighet, ömsesidighet, ålder och mognad där bl.a. beroendeförhållan-

den bedöms som mindre allvarligt. Vidare föreligger en vid tolkning av ålders-

gränserna samtidigt som domstolarna presumerar att barn över 13 år är tillräck-

ligt mogna för att gärningen ska kunna anses vara mindre allvarlig. En följd av 

detta är att alla barn riskerar att inte omfattas av det lagstiftade skyddet, vilket 

är problematiskt både ur ett barnperspektiv och ett samhälleligt perspektiv.  

 

En lösning för att åtgärda problematiken med att inte alla barn omfattas av lag-

stiftningsskyddet är att ge domare mer utbildning inom beteendevetenskap och 

barnpsykologi, så att de inte behöver grunda sina bedömningar på godtyckliga 

argument. En annan lösning är att i större grad tillkalla expertis på området, 

t.ex. genom att anlita en domstolssakkunnig som kan uttala sig i frågor där rät-

ten saknar tillräcklig kunskap. Det kan dock konstateras att trots utbildning och 
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experthjälp är det svårt att avgöra ett barns mognadsnivå, dels för att det är så 

varierande från barn till barn och dels att även ett moget barn kan ta omogna 

beslut. För att rättstillämpningen bättre ska kunna överensstämma med lagens 

syfte bör kanske ett annat system utan krav på mognadsprövning användas. I 

sådana fall bör åldersspannet mellan en allvarlig och en mindre allvarlig gär-

ning begränsas och tydligare åldersgränser finnas.  
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