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FÖRORD 

I mitten av januari 2011 åkte jag och en vän till Uppsala för att gå på upprop för 

antagning till juristlinjen. Min dröm hade blivit sann. Någon dag senare var det 

dags för reservupprop i Stockholm. Reserv 1 satt i mitten av salen och skakade av 

nervositet. ”Tänk om jag inte kommer in?”. Det kunde snabbt konstateras att jag 

hade kommit in, varpå paniken bröt ut. Vad skulle jag göra nu – plugga i 

Stockholm eller Uppsala? Efter mycket om och men och kloka råd från min far 

blev det i Stockholm, trots att Uppsalas lokaler var mycket finare.  

 

För fyra år och 28 dagar sen klev jag in i C6 för första gången. Jag hade missat 

introduktionsföreläsningen på statsrätten och förstod inte hur jag kollade mitt 

schema eller var jag skulle köpa böcker. Behövde jag alla? Generellt förvirrad och 

livrädd för att läsa 45 hp första terminen tog jag mig an vad jag alltid drömt om. 

Jag skulle bli legally blonde (eller i vart fall åklagare).  

 

Nu står jag här. Efter 300 högskolepoäng, utbytesstudier, tårar och många 

magmediciner senare. Jag är många erfarenheter, skratt, och vänner rikare. Det är 

dags att lämna in mitt examensarbete. Jag kan knappt tro att det är sant. Stryk det – 

jag kan inte tro att det är sant. 

 

Juristlinjen är ingenting jag hade kunnat ta mig an ensam. Utan stöd och goda råd 

hade jag aldrig varit på väg mot min framtid. Jag vill därför passa på att rikta 

uppskattning mot de som varit en del av min resa.  

 

Tack till Elisabeth Massi Fritz för hjälpen att hitta uppsatsämne, utan dig hade 

framför allt den här uppsatsen aldrig funnits. Tack till Martin, Charlotte, Martina 

och Ni andra på byrån – för era vägledande ord och ert stöd längs vägen. 

 

Jag vill tacka min far för att du alltid fått mig att göra rationella val. Mamma, du är 

min stöttepelare. Ett hjärtligt tack för att du torkat tårar och erbjudit dig att läsa 

även fast du inte förstår vad jag skrivit. För att du alltid visat förståelse, lagat mat, 

bryggt kaffe. För att du aldrig tappat hoppet om mig när jag själv gjort det. För all 

din kärlek. Tack även Jonny. Jag är glad att du finns i våra liv. 
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Tack till min ängel, mormor. För att Du om någon vetat att jag kan. För att du, 

förmodligen mer än jag, drömt om att jag ska bli advokat, domare eller åklagare. 

Drömmarna kommer alltid finnas kvar, precis som du i mitt hjärta. 

 

Julia – utan dig hade inget av det här varit möjligt. Du vet att det är sant. Tack till 

alla mina vänner, för att ni delar mina hemligheter, står ut med mina konstigheter, 

för att ni lyssnar och förstår. Vad hade juristlinjen varit utan er? Tack till mina 

UIUC-tjejer. Aldrig hade jag trott att jag kunde komma så nära människor så 

snabbt.  

 

Slutligen vill jag klappa mig själv på axeln. Det är på tiden. 

 

Stockholm den 18 februari 2015, 

 

  

Anna Sjögren 
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1. INLEDNING 
”I ett historiskt perspektiv är det enkelt och riktigt att 

fastslå att begreppet våldtäkt har utvidgats betydligt. 

Aldrig tidigare ha så många och skilda gärningar 

legalt sett klassificerats som våldtäkt i Sverige som i 

dag. Men… vad är då problemet?”1 

 

1.1 Bakgrund 

Den 1 juli 2013 trädde en lagändring i kraft vars syfte var att utvidga det 

kriminaliserade området för brottet våldtäkt i 6 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) 

[cit. BrB]. Den här uppsatsen har sitt fokus i bestämmelsen andra stycke,2 som 

föreskriver det mest vidsträckta straffrättsliga skyddet i bestämmelsen. Regleringen 

i 6 kap. 1 § 2 st. BrB avser de fall då brottsoffret befunnit sig i en situation där det 

inte krävs att gärningspersonen har företagit våld för att handlingen ska föranleda 

straffansvar. Innan lagändringens ikraftträdande var det straffbart att tvinga någon 

att företa eller tåla en kvalificerad sexuell handling genom att otillbörligt utnyttja 

någons hjälplösa tillstånd. Genom reformen 2013 ämnades brottsoffrets ställning 

stärkas genom att göra fler tillstånd föremål för särreglering.3 Det är numera 

straffbart att otillbörligt utnyttja någons särskilt utsatta situation, ett uttryck som 

alltså anses omfatta fler situationer än den föregående regleringen.4  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Denna uppsats ämnar utreda vad rekvisitet särskilt utsatt situation i  

6 kap. 1 § 2 st. BrB innebär. Det ska försöka besvaras genom att, mot bakgrund av 

förarbeten och doktrin, diskutera hur väl regleringens bakomliggande syften har 

kommit till uttryck i lagtext och hur lagtexten tolkas i underrättspraxis.5 Därtill 

syftar uppsatsen till att överse huruvida det finns problem med nuvarande reglering, 

det vill säga om regleringen ger ett fullgott (eller tillräckligt) skydd för den sexuella 

integriteten och självbestämmanderätten. 
                                                
1 Träskman, Har det gått mus i kvinnofriden?, s. 322.  
2 Vad som utgör en jämförlig sexuell handling kommer emellertid inte att beröras, eftersom det 
rekvisitet har sin grund i bestämmelsens första stycke. 
3 Prop. 2012/13:111, s. 2.  
4 A.a., s. 112. 
5 Av den anledningen att prejudikat saknas. 
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Uppsatsen syftar även till att klargöra huruvida, och i sådant fall i vilken 

utsträckning, uppsåtstäckning krävs i förhållande till en särskilt utsatt situation. I 

denna del blir aktuellt att diskutera vad som konstituerar ett (rättsligt relevant) 

samtycke. Detta utgör en viktig del i sexualbrottsdebatten eftersom utgångspunkten 

är den sexuella självbestämmanderätten som innebär att varje person som 

huvudregel har rätt att samtycka till sex. Med andra ord är sex med samtycke inte 

kriminaliserat,6 även om den här framställningen behandlar de fall där samtycke 

emellertid inte fungerar som ansvarsfrihetsgrund.  

 

Det primära syftet med uppsatsen är alltså att utreda huruvida tillämpningen av 

särskilt utsatt situation ger ett fullgott (eller tillräckligt) skydd för den sexuella 

integriteten och den sexuella självbestämmanderätten. Om så inte är fallet 

uppkommer frågan huruvida (dvs. om, inte hur) ytterligare lagstiftningsåtgärder är 

påkallade. 

 

För att söka uppnå syftet med uppsatsen ska följande frågeställningar utredas och 

diskuteras. 

 

- Motsvarar rättsregelns utformning de tilltänka syftena? 

- Hur tolkas och tillämpas rättsregeln i underrättspraxis? 

- Hur har rättstillämpningen utvecklats jämfört med den tidigare regleringen, 

hjälplöst tillstånd? 

- Utgör regleringen av särskilt utsatt situation ett tillräckligt eller fullgott 

skydd för den sexuella integriteten och den sexuella självbestämmande-

rätten? 

                                                
6 Se vidare avsnitt 2.5. 
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1.3 Metod och material 

Den traditionella metoden för juridiska arbeten är den rättsdogmatiska som främst 

kännetecknas av att gällande rätt fastställs med hjälp av rättskälleläran. Det kan 

tänkas att den rättsdogmatiska metoden inte måste tillämpas så snävt, och att 

juristen möjligen kan gå utanför syftet att fastställa gällande rätt genom tillämpning 

av rättskälleläran och ändå hålla sig inom metodens ramar.7 Jareborg menar att 

även om rättsdogmatik kan gå utanför gällande rätt så måste framställningen vara 

systemintern och behandla en viss sorts maktutövning.8 Det kan därför hävdas att 

det går att tänja på gränser för hur juridiska metoder ska tillämpas och det är 

författaren själv som ska formulera och motivera sitt metodval. 

 

Till en början ska noteras att den lagändring som ligger till grund för 

framställningen infördes så sent som den 1 juli 2013 och att rättsfall från Högsta 

domstolen (HD) saknas.9 Rättsläget är under utveckling och en viktig del av 

rättskälleläran, nämligen prejudikat, är alltså ännu oskriven. Det primära syftet med 

uppsatsen är dock inte att fastställa gällande rätt i den traditionella bemärkelsen. 

Varför den här framställningen är relevant trots det rådande rättsläget förklaras i 

avsnitt 1.4.  

 

För att uppnå syftena med denna uppsats behöver en metod tillämpas som går 

utöver, i vart fall den traditionella, rättsdogmatiska metoden. De primära källorna 

för framställningen utgörs, förutom lagtext,10 av underrättspraxis,11 doktrin och 

förarbeten. Uppsatsens frågeställningar söker besvaras genom analyser av 

underrättsavgöranden och diskussioner om hur väl lagstiftningens skyddsintressen 

tillgodoses genom regleringen. Metoden för uppsatsen är i den delen 

rättsdogmatiskt inspirerad men eftersom rättsläget är nytt och delvis oklart är det 

nödvändigt att gå utöver vad som betecknas som en klassisk rättsdogmatisk metod. 

Källor som inte normalt sett tillhör rättskälleläran används och framställningen är 

mer analyserande än vad som är normalfallet vid strikt tillämpning av den 
                                                
7 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 650. 
8 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 5. 
9 I skrivande stund har ännu inget prövningstillstånd beviljats i frågan heller. 
10 Som på grund av den straffrättsliga legalitetsprincipen är den primära utgångspunkten inom 
straffrätten, som dock är nödvändigt att komplettera med främst tolkning genom praxis. Se 
Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 24-25. 
11 Vars dignitet och rättskällevärde emellertid inte ska överdrivas. 
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rättsdogmatiska metoden.12 Metoden som tillämpas i de delar där underrättspraxis 

analyseras och diskuteras kan betecknas utvidgad rättsdogmatisk metod,13 eller 

analytisk rättsvetenskaplig metod. 

 

I uppsatsen redovisas även en mindre empirisk studie omfattande hovrätts-

avgöranden. Syftet med studien är att problematisera lagstiftningen och bidra till att 

skapa en uppfattning kring vilka situationer lagstiftningen hittills har applicerats på, 

samt hur utgången blivit i dessa mål. Med andra ord används rättsfallen till mer än 

att studera på vilka grunder domstolarna baserat sina bedömningar av vad som 

utgör en särskilt utsatt situation. Mönster och tendenser i domskäl försöker finnas 

för att belysa vilka situationer underrätterna bedömer att bestämmelsen omfattar. 

 

I förekommande fall refereras till äldre praxis på området i syfte att tolka 

bestämmelsen i ljuset av dess utveckling. En översiktlig rättshistorisk genomgång 

görs inledningsvis för att läsaren ska förstå hur sexualbrotten uppfattats och 

reglerats genom historien. Därutöver överses bestämmelsen i förhållande till 

sexualbrottslagstiftningen som helhet för att få insikt i regleringens syften ur ett 

större perspektiv. Detta är nödvändigt för att utröna vad som avses med särskilt 

utsatt situation och vilka de bakomliggande skyddsintressena är, sett i dess 

kompletta sammanhang. Regleringen analyseras lagtekniskt systematiskt och 

regelkoherent14 och uppsatsen innehåller rättshistoriska inslag. Detta är nödvändigt 

för att förstå de bakomliggande problemen till sexualbrottslagstiftningen i stort. För 

att skapa samhällelig relevans och förstå bakgrunden till problemen samt för att få 

en uppfattning av hur våldtäktsbrottet hanterats och hanteras i rättstillämpningen 

behöver läsaren förstå lagregleringen mot bakgrund av historien och dess 

sammanhang.15  

 

Samhället och rätten influerar och återspeglar varandra reciprokt. Inom den 

allmänna rättsläran anses rättsregelns idé utgå ifrån samhällets idé om vad som är 

rätt och fel.16 Vad gäller våldtäktskriminaliseringen får kopplingen till samhället 

                                                
12 Se även avsnitt 1.4.  
13 Hultman, Valet av metod i juridiska avhandlingar, s. 5 och 9. 
14 Jfr Sandgren, Claes, Om teori och teoribildning, Juridisk tidskrift, 2004-05, s. 324. 
15 Jfr Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap: Del I, Juridisk tidskrift, 1995-66, s. 727. 
16 Kulin-Olsson, Juridikens fundament, s. 49. 
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och den pågående samhällsdebatten anses särskilt omfattande och betydelsefull.17 

Genom tiderna har det varit samhällets moraluppfattning som har varit styrande för 

hur sexualbrottslagstiftningen utformats och utvecklats.18 Den samtida debatten 

angående sexualbrottslagstiftningen är både medial och politisk och behandlar 

bland annat hur lagstiftning ska tolkas och hur rätten bör utformas. Vilka gärningar 

som bör omfattas av våldtäktsbrottet är föremål för ständig diskussion.19 Det är 

därför av vikt att se regleringen i ljuset av det allmänna rättsmedvetandet, vilket 

kan definieras som antingen den inställning majoriteten av allmänheten innehar, 

eller den inställning som manifesteras hos juridiskt skolade personer.20 Även om 

samhällsdebatten är intressant och levande är det de juridiskt skolades inställningar, 

det vill säga de uppfattningar som kommer till uttryck i doktrin, som ligger till 

grund för den här framställningen.21 

 

En majoritet av de källor som används vid författandet av denna uppsats har 

tillkommit före lagändringen 2013. Läsaren måste närma sig källorna med 

försiktighet därför att de skildrar problem som inte är fullt aktuella. Icke desto 

mindre är många av de argument som framförs i dessa källor alltjämt relevanta och 

belyser samma problematik som vi idag står inför, trots att rättsläget utvecklats och 

förändrats. Följaktligen behandlas dessa källor även i denna framställning.  

 

Sexualbrottsdiskussionen relaterar till såväl straffrättsliga frågor, exempelvis hur ett 

rekvisit ska tolkas, som bevisfrågor. 22  Av intresse för detta arbete är de 

straffrättsliga frågorna eftersom den primära utgångspunkten för uppsatsen är just 

rekvisitet ”särskilt utsatt situation”. I praxis anses dock att en distinktion mellan 

straffrättsliga frågor och bevisfrågor inte alltid är oproblematisk. Med anledning 

härav inbegriper framställningen i viss mån även bevisfrågor, framför allt i de 

avseenden där hovrättspraxis behandlas. 

                                                
17 Jfr Diesen & Diesen, Övergrepp mot kvinnor och barn, s. 101; Berglund, Samtyckesutrednigen, s. 
701. 
18 Leijonhufvud, Samtyckesutredningen, s. 24. 
19 Wendt, Våldtäkt som demokratiproblem, s. 132. 
20 Andersson, Jan, Allmänheten och det allmänna rättsmedvetandet, Advokaten, årgång 76, nr 4, 
2010, s. 20-21. 
21 Främst för att ta fasta på juridiska argument. 
22 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, s. 201. 
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En del av doktrinen till grund för framställningen är färgad av författarnas egna 

åsikter och inställningar till sexualbrott, inte minst eftersom flera av dem är viktiga 

debattörer inom kriminalpolitiken. Läsaren bör hålla detta i minnet när han eller hon 

tar del av de argument som presenteras.23  

 

1.4 Framställningens relevans mot bakgrund av rådande rättsläge 

Knappt en månad efter att valet av ämne till denna uppsats var gjort, när fråge-

ställningar var formulerade och tankegångar påbörjade, beslutade regeringen att en 

omfattande genomgång och översyn av våldtäktsbrottet skulle genomföras. 24 

Uppdraget ska redovisas den 1 februari 2016 och omfattar praxisgenomgång, 

utformning av lagförslag gällande samtycke och oaktsamhet samt genomgång av 

den rättsliga hanteringen av ärenden om våldtäkt.25 Direktivet innebär således att 

den här framställningens relevans minskade.  

Mot bakgrund av att en utredning ska vidtas och att rättsläget är förhållandevis nytt, 

framstod det som en sämre idé att genomföra analysen baserad på en rättsdogmatisk 

metod i syfte att fastställa gällande rätt.26 Som det verkar kommer utredningen 

mynna ut i ett författningsförslag och det är inte otänkbart att en reform så 

småningom kommer genomföras. En rent dogmatisk framställning skulle med andra 

ord kunna tänkas ha spelat ut sin roll redan per den 1 februari 2016.  

 

Som jag uppfattar direktivet omfattar det hela våldtäktsbrottet och utredningen kan 

komma att innefatta lagförslag som även kommer att omfatta bestämmelserna om 

sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande. Utredningen tycks därmed vara avsedd att 

ha betydligt större omfattning än vad denna framställning har. Det verkar som att 

regeringen efterfrågar ett förslag till ny lag i termer av samtycke eller oaktsamhet, 

vilket den här framställningen inte syftar till. 

 

                                                
23 Se även om det feministiska perspektivet i avsnitt 2.3. 
24 Ett betänkande om översyn lades fram redan 18 februari 2014. Omfattningen av en sådan 
utredning kunde dock inte förutses omfatta utnyttjandefallen i någon vidare mån. En så kallad 
förutsättningslös översyn som skulle omfatta flera alternativ var vad som föreslogs. Se Betänkande, 
2013/14:JuU 37, Översyn av våldtäktsbrottet. 
25 Dir. 2014:123, Översyn av våldtäktsbrottet. 
26 Jfr avsnitt 1.3. 
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Sexualbrottslagstiftningen har reformerats vid flera tillfällen under senare tid, bland 

annat år 2005 och 2013. Vittomfattande utredningar har lagts fram och nya 

lagförslag som sedermera omarbetats före ikraftträdande har gjorts. I dir. 2014:123 

uppdras som nämnt att utforma lagförslag baserat på bland annat samtycke, något 

som redan gjorts flertalet gånger. Denna framställning syftar, i motsats till den 

kommande utredningen, inte till att argumentera för en reform av 

sexualbrottslagstiftningen som sådan. Istället görs en djupdykning i ett enskilt 

rekvisit, vilket förvisso innefattar att överväga på vilket sätt eventuella brister skulle 

kunna åtgärdas. Det är min uppfattning att denna framställning kan fylla en funktion 

parallellt med den nämnda utredningen. Det framgår inte av dir. 2014:123 att 

rekvisitet särskilt utsatt situation ska analyseras och utvärderas särskilt. Snarare 

tycks en utredning omfattande våldtäktsbrottet i stort efterfrågas. Rättsläget är 

oklart eftersom både prejudikat och doktrin som direkt berör frågeställningarna inte 

finns i dagsläget. Utredningsbehoven alltsedan 1998 och det oklara rättsläget 

påvisar att en framställning likt denna behövs. Lagen reformeras och görs om men 

debatten svalnar inte.27  

 

Det bör mot bakgrund av ovanstående förtydligas att jag inte har ambitionen eller 

avsikten att den här framställningen ska påverka vare sig kommande utredning eller 

författningsförslag. En förhoppning är dock att den kanske kan belysa vari brister 

finns på en juridisk nivå, utan att för den sakens skull argumentera för en reform av 

ett helt brottsbalkskapitel. Framställningen kan förhoppningsvis ha betydelse för 

läsaren med juridiska kunskaper som är föga insatt i debatten, rättshistorien och 

rättsutvecklingen, eller för den praktiska humanjuristen som vill få fördjupad 

kunskap i ämnet. Ingen liknande framställning har gjorts efter lagändringen 2013 

och en förhoppning är därför att framställningen ska kunna kasta ljus över den 

skugga som den rättspolitiska debatten grundar sig i, nämligen hur väl 

våldtäktsparagrafen egentligen förmår skydda den sexuella integriteten. 

                                                
27 Jfr Asp, Sex & samtycke – en lagstiftningsteknisk fråga, JT 2013/14, s. 959. 
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1.5 Avgränsningar 

Ett förslag till ny lagstiftning ryms inte inom ramen för denna uppsats, varför något 

sådant resonemang inte förs. För den intresserade kan emellertid hänvisas till 

kapitel 3 i Madeleine Leijonhufvuds utredning från 2008, samt den kommande 

utredning som ska presenteras 2016. 

 

Den empiriska studien är begränsad till att avse hovrättsavgöranden för gärningar 

begångna tidigast 1 juli 2013, fram till domsdatum 30 januari 2015. Det följer härav 

att mål kan komma att överklagas till HD och att samtliga mål därmed ännu inte har 

vunnit laga kraft. 

 

1.6 Terminologi 

I uppsatsen används olika benämningar på de objekt som typiskt sett finns i 

sexualbrottsmål. Olika benämningar används för samma objekt genom uppsatsen 

och detta är ett medvetet val. För att förtydliga vad som åsyftas förklaras 

benämningarna kort nedan. 

 

Brottsoffer – den som blivit utsatt för brott utan att detta blivit fastställt av domstol. 

Målsägande – brottsoffret under (samt efter) rättegång. Benämns hon/henne när 

sammanhanget påkallar. 

Misstänkt – den som misstänkts för brott innan åtal är väckt. 

Tilltalad – den som misstänkts för brott när åtal är väckt, dvs. under (samt efter) 

rättegång. 

Gärningsperson – den som konstaterats ha begått den brottsliga gärningen när 

fällande dom finns. Benämningen används även i allmänna sammanhang. Benämns 

han/honom när sammanhanget påkallar. 
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2. VÅLDTÄKTSBROTTET 

2.1 Utgångspunkter 

Våldtäkt är ett sexualbrott som kriminaliseras i 6 kap. BrB. Genom tiderna har 

sexualbrottens omfattning, utformning och skyddsintressen varierat, inte minst 

utefter förändrade attityder i samhället. I förarbetena anges att syftena bakom 

kriminaliseringen idag är att försöka skydda människors sexuella integritet och 

sexuella självbestämmanderätt. Det har förtydligats att det är kränkningen som en 

påtvingad sexuell handling innebär som ska ligga i fokus för bedömningen av om 

ett handlande är brottsligt.28 Lagstiftaren vill komma ifrån domstolsprövningar som 

avser teknikaliteter kring de sexuella handlingarnas utförande. I förarbetena till den 

senaste lagändringen anges att ”utgångspunkten är att våldtäktsbrottet alltjämt bör 

vara reserverat för de mest allvarliga sexuella kränkningarna”.29 

 

Nedan följer en framställning avseende brottet våldtäkt som syftar till att öka 

förståelsen för bland annat vilka rättspolitiska problem som ligger bakom den 

debatt vi idag står inför. Syftet är även att belysa hur våldtäktsbrottet har hanterats i 

lagstiftning ur ett historiskt perspektiv samt något om hur avsaknaden av samtycke 

till sexuellt umgänge kan, eller inte kan, konstituera våldtäkt. I de följande kapitlen 

görs en djupdykning i den senaste lagändringen, varför läsaren med fördel 

tillgodogjort sig innehållet i detta kapitel för att förstå den kommande 

framställningen. 

 

2.2 Perspektiv på våldtäkt: bakomliggande problematik 

Berglund menar att bakom idén att sexualbrottslagstiftningens skyddsobjekt är den 

sexuella integriteten och självbestämmanderätten vilar en feministisk grundsyn.30 

Denna syn har präglat samhällsdebattens kritik av rättspraxis på sexualbrottens 

                                                
28 Syftet med regleringen är inte att teknikaliteter kring den sexuella handlingen ska vara avgörande 
för ansvarsfrågan, vilket förtydligats alltsedan 2004 då ”kränkningens art” (sedermera kränkningens 
allvar, se prop. 2012/13:111, s. 111) lades in i lagtexten. Ibland händer dock att gärningar rubriceras 
som sexuellt tvång men med högre straffvärdet än främst mindre grova våldtäkter. Jfr Asp, Sex & 
samtycke, s. 57; Asp, Våldtäkt - ett rättsligt perspektiv, s. 44-45. 
29 Prop. 2012/13:111, s. 29.  
30 Berglund, Samtyckesutredningen, s. 702-703. 
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område. 31  För att således förstå den grundläggande problematiken vid 

utformningen och tillämpandet av sexualbrottslagstiftningen är det av värde att ha 

insikt i argument och teorier om varför sexualbrott begås. Rättsutvecklingen bör ses 

mot bakgrund av dessa teorier och många argument som läggs till grund för 

diskussioner om sexualbrotten härrör från teorierna.  

 

Våldtäkt och sexualbrott diskuteras ofta utifrån ett feministiskt perspektiv, både 

inom juridiken 32  och inom andra vetenskaper. 33  Enligt perspektivet anses 

problemen bottna i ett grundläggande politiskt och socialt problem avseende mäns 

överordning och ”samhälleliga föreställningar om kvinnors fysiska och sexuella 

tillgänglighet.”34 Utifrån ett feministisk perspektiv betonas mäns våld mot kvinnor 

och sexualbrotten anses vidmakthålla och skapa dominansförhållanden i 

samhället.35 Våldet står i fokus och såväl fysisk som psykisk misshandel och 

sexuellt våld ses som maktmedel,36 inte minst i nära relationer och inom familjer.37 

En dömd sexualbrottsling har uttryckt det som att ”[j]ag tror våldet och sexualiteten 

ligger väldigt nära varandra”, 38  ett uttalande som i vart fall är belysande i 

kontexten.  

 

En rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att våldsinslagen i samband 

med våldtäkter i främst nära relationer har minskat.39 Av detta följer ett starkare 

incitament för politiker att utveckla och uppdatera sexualbrottens konstruktion och 

rekvisit för att vara väl anpassat till den verkliga situationen. Med andra ord 

innebär en lagstiftning som förutsätter våld för straffansvar att samhälleliga 

problem inte omfattas av kriminaliseringens räckvidd.  

                                                
31 A.a., s. 701. 
32 Se bland annat Diesen & Diesen, Övergrepp mot kvinnor och barn, passim; Andersson, Hans 
(ord) eller hennes?, s. 51. 
33 Författarna som hänvisas till i avsnittet är bland annat statsvetare och psykologer. 
34 Wendt, Våldtäkt som demokratiproblem, s. 146. Dock är hela kapitlet relevant, s. 132-146. 
35 Jarl & Stolt, Mellan normalitet och avvikelse, s. 85.  
36 Se bland annat Wendt, Våldtäkt som demokratiproblem, s. 135 som poängterar att det är makten 
som är utgångspunkten oavsett könstillhörighet, men att grundproblemet rör sig om mäns våld mot 
kvinnor. 
37 Svensson, De mest hatade, s. 25-26. 
38 A.a., s. 27. 
39 BRÅ Rapport 2008:13, s. 56-57. 
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Det feministiska perspektivet är högst relevant inom sexualbrottsdebatten eftersom 

målet är att uppnå ett fullgott skydd för människans sexuella integritet.40 Så länge 

sexualbrotten anses vara ett manligt dominansproblem kommer diskussionen 

förmodligen handla om hur man kan komma tillrätta med kvinnans fulla rätt till sin 

egen kropp och sexuella integritet. Slutligen kan nämnas att det är någons utsatta 

läge som otillbörligen utnyttjas inom ramen för regleringen av särskilt utsatt 

situation. Eftersom kvinnor är överrepresenterade bland sexualbrottsoffren är det 

feministiska perspektivet relevant i diskussionen om sexualbrott, eftersom kvinnor 

utifrån det anses vara utsatta rent strukturellt. 

 

Det finns andra perspektiv och förklaringar till att sexualbrott begås, som inte må 

vara lika relevanta utifrån en juridisk synvinkel men som är värda att nämna. Inom 

det biomedicinska perspektivet har det hittats kopplingar mellan höga 

testosteronhalter och stark sexualdrift och inom det psykodynamiska perspektivet 

tros män som blivit kränkta vilja kompensera för personliga brister, bland annat 

genom att kränka andra.41 

 

2.3 Samtycke 

2.3.1 Utgångspunkter för samtyckets relevans 

Termer om samtycke är en självklar del av sexualbrottsdebatten. 42  Eftersom 

skyddsobjektet för kriminaliseringen är den sexuella självbestämmanderätten 

tillkommer det varje individ en rätt att såväl samtycka till som avstå från sexuellt 

umgänge.43 Sexuella handlingar som vidtas med samtycke av båda parter innebär 

således att ansvar för våldtäkt inte kan aktualiseras. Handlingen är varken straffbar 

eller kriminaliserad,44 eftersom varje vuxen45 har rätt till sexualliv.46 Därtill har 

domstolen att ex officio pröva alternativa hypoteser under en brottmålsrättegång, 

                                                
40 I propositionen diskuteras emellertid ett tillräckligt skydd, jfr prop. 2012/13:111, s. 28. 
41 Svensson, De mest hatade, s. 25-26. 
42 Jfr Asp, Sex & samtycke – ett återbesök, s. 1. 
43 Jfr SOU 2010:71, s. 204-205; prop. 2004/05:45, s. 21; Asp, Sex & samtycke, s. 48. 
44 Ibland diskuteras att gärningen är rättfärdigad i jämförelse med 24 kap. 7 § BrB, se bland annat 
Asp, Sex & samtycke, s. 31 och 82. 
45 I detta avseende avses varje person över femton år som inte har något funktionshinder. 
46 Jfr Berggren m.fl., Brottsbalken: En kommentar, kommentaren till 6 kap. 1 §. Vidare kan påpekas 
att ansvar för exempelvis misshandel kan aktualiseras för de fall den sexuella handlingen är 
samtyckt men inte eventuellt våld som uppstår. Misshandel är (oftast) inte möjligt att samtycka till i 
enlighet med 24 kap. 7 § BrB. 
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varför samtycke ofta blir en självklar del av processen. Frågan huruvida ett rättsligt 

relevant samtycke avgivits är därför central för att avgöra om brott begåtts eller 

inte. 

 

Samtycke innebär alltså ett godtagande eller tillåtande av att någon annan person 

utför en sexuell handling. Ett hypotetiskt eller presumerat samtycke (exempelvis 

vid sömn) fritar inte från ansvar därför att frågan om samtycke hänför sig till den 

rättsliga bedömningen och inte till en faktisk omständighet.47 Vidare finnas fall där 

ett uttryckligt samtycke inte kan frita från ansvar, inte minst då någon befunnit sig i 

en särskilt utsatt situation.48 

 

En förutsättning för att ett samtycke ska ha ansvarsbefriande verkan är att 

samtyckesgivaren ska ha varit kapabel att förstå innebörden av samtycket.49 Det är 

emellertid inte oproblematiskt att fastställa var gränsen bör dras eftersom det måste 

råda en balans mellan den sexuella självbestämmanderätten, rätten att samtycka till 

sexuella handlingar50 och det lagstadgade skyddet av den sexuella integriteten.51 

 

2.3.2 Samtycke i sexualbrottsdebatten 

Många svenska rättsvetenskapsmän förespråkar en ren samtyckesreglering i sexual-

brottslagstiftningen.52 Lagstiftaren har tillsatt flera utredningar för att diskutera och 

komma med lagförslag i frågan. 53  Uppfattningen finns att den sexuella 

självbestämmanderätten måste få mer utrymme, vilket inte går att åstadkomma utan 

en samtyckesreglering.54 

 

 

                                                
47 Berggren m.fl., Brottsbalken: En kommentar, kommentaren till 6 kap. 1 § 1 st., underrubrik 
Kravet på tvång. 
48 Innebörden av detta förtydligas och diskuteras i kapitel 4. 
49 NJA 2004 s. 176. 
50 Termen sexuella handlingar används istället för ”sexuellt umgänge” för att begreppet tycks 
inrymma gärningar som dels inte är samtyckta och som dels inte vidtas gemensamt. 
51 Jfr Asp, Sex & samtycke, s. 19-21; Wersäll & Rapp, Utan samtycke, s. 429. 
52 Det vill säga en konstruktion där bristande samtycke eller bristande frivillighet anges som (enda) 
brottsrekvisit. Bland förespråkarna för en sådan reglering kan nämnas Madeleine Leijonhufvud och 
Christian Diesen, men även Petter Asp, Fredrik Wersäll och Kajsa Rapp.  
53 Redan 1998 skulle sex utan samtycke utredas av Sexualbrottskommittén, Ju 1998:03. 
54 Asp, Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv, s. 61.  
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Diesen & Diesen menar att en samtyckesreglering skulle innebära en påtaglig 

”förändring av grundattityd till kvinnors sexuella självbestämmanderätt” därför att 

den rättsliga prövningen istället skulle komma att handla om vad den tilltalade gjort 

för att försäkra sig om att målsäganden samtyckt till de sexuella handlingarna.55 

Uppfattningen delas av fler. Bland andra Wendt anser att ett alternativ till 

lagstiftning vore att ingen är tillgänglig förrän den visat att den vill. Att man idag 

måste visa att man inte vill, är inte acceptabelt, menar hon.56 

 

Trots att samtyckesreformer diskuterats flitigt inom både rättsvetenskapen och 

politiken länge har någon ren samtyckeslagstiftning inte införts. Asp påpekar 

tydligt att den straffrättsliga debatten i termer av huruvida en samtyckesreglering 

ska införas inte är den intressanta. Han menar, i viss mån i likhet med lagstiftaren,57 

att det egentligen inte är någon skillnad på om lagtexten innehåller rekvisit gällande 

samtycke eller om den som idag definierar ett negerat samtycke.58 Det är endast en 

fråga om lagstiftningsteknik.59 Istället anser han att debatten måste fokuseras på 

vad ett rättsligt relevant samtycke är och menar att det beklagligt nog är just denna 

debatt som hamnat i skymundan.60  

 

Molin menar att den svenska sexualbrottslagstiftningen i princip redan innebär att 

varje sexuell handling som vidtas utan samtycke är straffbar.61 Däremot menar han 

att lagtexten ändå måste förtydligas därför att det finns en utpräglad 

missuppfattning om lagens egentliga innehåll.62 Jareborg menar63 att ett bristande 

samtycke skulle kunna innebära att kravet på tvång är uppfyllt.64 Med andra ord 

skulle det alltså kunna aktualisera ansvar enligt 6 kap. 1 § 1 st. BrB. 

 

 

 
                                                
55 Diesen & Diesen, Övergrepp mot kvinnor och barn, s. 87. 
56 Jfr bland annat Wendt, Våldtäkt som demokratiproblem, s. 142. 
57 Se bland annat SOU 2010:71, s. 205 och 212. 
58 Det vill säga under vilka förutsättningar ett giltigt samtycke inte kan föreligga. 
59 Asp, Sex & samtycke, s. 84. 
60 A.a., kapitel 4. 
61 Se vidare avsnitt 3.1. 
62  Molin, Björn, Allt sex utan samtycke innebär redan en straffbar kränkning, Madeleine 
Leijonhufvud, debatt, Dagens juridik, 26 maj 2014. 
63 Menade i vart fall 2001. 
64 Jareborg, Nils, Allmän kriminalrätt, Iustus Förlag AB, 2001, Uppsala, s. 282.  
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2.3.3 Samtyckets relevans i utnyttjandefallen  

Lagstiftaren har reglerat under vilka förutsättningar ett samtycke inte kan ges, 

nämligen då målsäganden bedöms ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation.65 Det 

kan uttryckas som att lagstiftaren bestämt under vilka förutsättningar en person inte 

har rätt till sexuellt självbestämmande, eller när ett samtycke ska lämnas utan 

avseende.66 Vidare innebär sexuella handlingar som vidtas utan samtycke eller mot 

någon som befinner sig i en särskilt utsatt situation en kränkning av den sexuella 

självbestämmanderätten. 67  Brottsoffret har alltså fråntagits sin sexuella själv-

bestämmanderätt i de fall hon bedöms ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation, 

därför att det straffrättsliga skyddet anses väga tyngre. Självbestämmanderätten har 

fått stå tillbaka för lagstiftarens försök att skydda den sexuella integriteten. Med 

andra ord värnar 6 kap. 1 § 2 st. BrB om potentiella brottsoffers sexuella integritet i 

de fall de själva har svårt att göra detta.68 

 

Som framgår i följande kapitel är det inte alldeles enkelt att avgöra huruvida någon 

befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Vad som utgör ett giltigt samtycke är inte 

heller en självklarhet. Begreppet har ingen klar innebörd och kan därför inte 

appliceras i juridiska sammanhang utan att dessförinnan ha försetts med en 

godtagbar definition. Asp uttrycker det som att samtycke är ett normativt begrepp 

vars innebörd är ett resultat av en etisk eller juridisk bedömning.69 Med andra ord 

är vad som konstituerar ett samtycke relativt och en fråga om argumentation och 

etiska värderingar. Distinktionen är emellertid väsentlig eftersom sexualbrotts-

lagstiftningen syftar till att uppnå ett tillräckligt skydd för den sexuella integriteten 

och den sexuella självbestämmanderätten. Om lagstiftningen inte korresponderar 

mot uppfattningen om vad som bör konstituera ett giltigt samtycke, finns således 

ett ”glapp” mellan det reella skyddet och det skydd som eftersträvas. En sådan 

diskrepans innebär med andra ord att ett tillräckligt skydd för den sexuella 

självbestämmanderätten inte uppnås genom dagens lagstiftning.70 

                                                
65 Samt då tvång eller hot enligt 6 kap. 1 § 1 st. förelegat. För innebörden av ”särskilt utsatt 
situation”, se kapitel 3 och 4. 
66 SOU 2010:71, s. 205. 
67 Asp, sex och samtycke – ett återbesök, s. 1.  
68 Jfr SOU 2010:71, s. 228. 
69 Asp, Sex och samtycke – ett återbesök, s. 1.  
70 Huruvida lagstiftningen kan anses uppnå ett godtagbart skydd för den sexuella integriteten och 
självbestämmanderätten mot bakgrund av samtyckesbegreppet diskuteras i kapitel 6. 
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Formerna för kriminaliseringen behöver inte nödvändigtvis innebära att ett 

samtyckesrekvisit måste finnas. Så länge lagstiftningen uppnår sitt syfte och 

rättsskyddsobjektet faktiskt skyddas på ett tillfredsställande sätt borde det inte 

finnas några hinder för olika lagstiftningstekniker.71 Samtycket blir så att säga ändå 

utgångspunkten för att definiera otillåtna intrång i den sexuella integriteten.  

 

2.3.4 Samtyckets definition och konstruktion 

Asp poängterar att det finns vitt skilda uppfattningar om vad ett giltigt samtycke är. 

Han menar att ”[…] det inte på något sätt kan anses som självklart att dagens 

lagstiftning fullt ut motverkar de krav som rimligen kan ställas.”72 För att kunna 

diskutera huruvida lagstiftningen uppnår ett tillräckligt skydd för den sexuella 

integriteten krävs att man har en uppfattning om vad ett giltigt samtycke innebär.   

 

Att definiera ett giltigt samtycke är vanskligt, inte minst mot bakgrund av att 

samtycke till sexuella handlingar ofta ges genom konkludent handlande eller utan 

viljeyttring.73 Samtycke är ett normativt begrepp74 vilket innebär att ett samtycke 

kan ha olika innebörd för olika personer och under olika förutsättningar.75 Ett 

samtycke kan tänkas kunna hotas fram, tvingas fram, luras/vilseledas fram eller 

erbjudas fram. I många fall har lagstiftaren redan förtydligat vilka medel som är 

otillåtna.76 Där återfinner vi alltså våld, hot, tvång och otillbörligt utnyttjande (av 

någons särskilt utsatta situation). Konstruktionen av ett negerat samtycke i dagens 

lagstiftning innefattar med andra ord inte alla former av påtryckningar som kan 

tänkas frammana ett samtycke. 

 

Ett giltigt samtycke förutsätter dels att ett ”ja” har avgivits, antingen uttryckligt 

eller konkludent. Därtill krävs att viljeyttringen är ett uttryck för själv-

bestämmande,77 vilket innebär att samtycket måste ha lämnats av någon som är 

                                                
71 Med det alltså inte sagt att dagens reglering upprätthåller det eftersträvade skyddet. Snarare kan 
det ifrågasättas mot bakgrund av den debatt som alltjämt pågår.  
72 Asp, Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv, s. 64. 
73 Prop. 2012/13:111, s. 23; SOU 2010:71, s. 213. Jfr Wersäll & Rapp, Utan samtycke, s. 439-440.  
74 SOU 2010:71, s. 212. 
75 Prop. 2012/13:111, s. 23. Jfr Asp, Sex & samtycke, s. 86, som menar att kontexten i vilken ett 
samtycke avges alltid har betydelse. 
76 6 kap. BrB. 
77 Asp, Sex och samtycke – ett återbesök, s. 1. 
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behörig att förfoga över rättsskyddsintresset.78 Personer i särskilt utsatt situation 

anses inte ha möjlighet att samtycka. För att samtycket ska vara ett uttryck för 

självbestämmande krävs vidare att samtycket ges under korrekta förutsättningar 

och frivilliga omständigheter. Samtyckesgivaren måste ha förmåga att förstå 

innebörden av samtycket. Därav följer att samtyckesgivaren bland annat måste ha 

uppnått tillräcklig mognad för att förstå innebörden av samtycket.79  Exempelvis 

anser lagstiftaren att barn under 15 år inte har rätt att förfoga över ett samtycke till 

sexuella handlingar.80  

 

Det ska framhållas att det däremot inte bör krävas att ett samtycke är uttryckligt.81 

Ett samtycke bör kunna avges utan formkrav, men det är likväl av vikt att det 

manifesteras utåt.82  Motsatsvis anses att ett bristande samtyckte inte behöver 

manifesteras. Motstånd eller protest mot sexuellt umgänge ska inte behövas. 

Underlåtenhet att visa ett bristande samtycke innebär således inte att ett samtycke 

föreligger.83 Liknande resonemang har sedan länge förts av domstolarna. Nämnas 

kan exempelvis NJA 1988 s. 40, där HD menade att fysiskt motstånd inte krävs om 

målsäganden gör klart på andra sätt att samtycke inte föreligger. I NJA 2004 s. 231 

kommenterades att samtycke är en grundläggande fråga när åtal om våldtäkt och 

sexuellt tvång prövas. 

 

Av det sagda följer däremot inte att alla samtycken måste innebära en vilja att 

utföra eller utstå den sexuella handlingen. Det kan tänkas att ena parten i ett 

förhållande går med på att ha samlag, exempelvis för att behaga den andre, trots att 

denne egentligen inte vill. Förutsatt att något tvång eller hot inte förelegat måste ett 

sådant samtycke ändå anses giltigt.84 Asp uttrycker det som att ett samtycke kan 

sägas vara vad vi väljer att göra, snarare än vad vi vill göra.85 Frågan blir således 

om samtyckesgivaren har haft att göra ett frivilligt val utan otillbörliga 

påtryckningar.  

                                                
78 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar, s. 99. Jfr 24 kap. 7 § BrB. 
79 Leijonhufvud & Wennberg, a.st. 
80 6 kap. 4 § BrB. 
81 Jfr konkludent handlande 
82 SOU 2010:71, s. 214-215. 
83 Berggren m.fl., Brottsbalken: En kommentar, kommentaren till 6 kap. 1 § 1 st., underrubrik 
Kravet på tvång; SOU 2010:71, s. 215. 
84 Jfr SOU 2010:71, s. 230. 
85 Asp, Sex & samtycke, s. 88. 
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Regeringen menar att bristande samtycke som brottsrekvisit skulle vara för svårt att 

definiera och att samtycken generellt sett avges på olika sätt. Ett giltigt samtycke 

skulle behöva särskiljas från ett som inte är giltigt. I egenskap av remissinstans vid 

den senaste lagändringen anförde Södertörns tingsrätt att det är svårt att i efterhand 

fastställa viljeavsikter och hur dessa kommit till uttryck.86 Detta är givetvis sant, 

men det innebär däremot inte att diskussionen inte bör föras eller att det är omöjligt 

att klara av.  

2.4 Rättsutvecklingen av våldtäktsbrottet 

2.4.1 En historisk tillbakablick87 

Den medeltida synen på våldtäkt var att brottet utgjorde en kränkning mot den släkt 

kvinnan tillhörde, vilket innebar att det var männens intressen som skyddades. I 

och med 1864 års strafflag ansågs det istället vara kvinnans vilje- och 

handlingsfrihet som kränktes.88 1965 blev våldtäkt inom äktenskap kriminaliserat 

och kvinnan ägde nu sin egen kropp på ett sätt hon inte tidigare gjort.89 På 1980-

talet blev brottet könsneutralt, vilket innebär att män sedan dess kan bli våldtagna i 

lagens mening.90 

1998 omarbetades sexualbrottslagstiftningen till att förtydliga att graden av 

kränkning var det viktiga, snarare än typen av sexuell handling.91 2005 infördes en 

lagändring som innebar att personer som befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd92 

kunde bli våldtagna även utan krav på tvång och våld.93 I och med den senaste 

lagändringen har begreppet utvidgats till att även omfatta de som befinner sig i en 

särskilt utsatt situation. Utvecklingen har alltså gått i den riktningen att våldtäkt 

                                                
86 Prop. 2012/13:111, s. 23. 
87 Avseende följande avsnittet kan hänvisas till prop. 2004/05:45 avsnitt 4.1; SOU 2010:71, avsnitt 
2.4.4; Asp, Sex & samtycke, avsnitt 3.III.c-e. 
88 Träskman, Har det gått mus i kvinnofriden?, s. 320. 
89 Berggren m.fl., Brottsbalken: En kommentar, kommentaren till Inledning; Wendt, Våldtäkt som 
demokratiproblem, s. 132.  
90 Träskman, Har det gått mus i kvinnofriden, s. 320. 
91 Prop. 2012/13:111, s. 111; BRÅ Rapport 2008:13, s. 27. 
92 Begreppet finns sedan tidigare inom svensk sexualbrottslagstiftning gällande sexuellt utnyttjande.  
93 Genom lag SFS 2005:90.  
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som våldsbrott har frångåtts och den integritetskränkning som ligger i påtvingad 

sexualitet har hamnat i förgrunden.94 

2.4.2 Hjälplöst tillstånd 

2.4.2.1 Omfattning 

Som nämnt utvidgades våldtäktsbrottets tillämpningsområde år 2005 till att omfatta 

personer som befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Våldtäktsbrottet kom därmed att 

omfatta även de så kallade utnyttjandefallen. En våldtäkt kunde dessförinnan endast 

begås av någon som genom våld, hot eller tvång förmått någon annan att delta i 

sexuella handlingar. I och med lagändringen blev det straffbart att utnyttja en 

person som befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Därmed överflyttades en del 

gärningar som tidigare klassificerats som sexuellt utnyttjande till kriminaliseringen 

för våldtäkt. Som skäl för att kriminalisera utnyttjandefallen angavs att dessa 

innebär lika allvarliga kränkningar av den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten som en våldtäkt (i dess lydelse före 2004, det vill säga 

innefattande någon form av tvång).95 Kort sagt kan sägas att kriminaliseringen av 

utnyttjandefallen syftar till att skydda den sexuella integriteten hos personer som 

inte har förmåga att själva skydda den.96 

 

I det ursprungliga våldtäktsbegreppet, alltså 6 kap. 1 § 1 st. BrB, ersattes kravet på 

så kallat råntvång (trängande fara) med otillbörligt tvång (likt olaga tvång i 4 kap. 4 

§ BrB) i och med 2005 års lagändring.97 Tidigare innebar tvångsrekvisitet att våld 

eller hot som innebär, eller framstår som, trängande fara erfordrades för 

straffansvar.98 Exempelvis avsågs hot om våld, mot liv eller hälsa eller annat mer 

betydelsefullt intresse.99 Graden av tvång efter 2005 års reform innebar att även 

lindrigare former av hot skulle omfattas, exempelvis verbala hot om att förstöra 

egendom.100 Om gärningspersonen försatte brottsoffret i vanmakt genom att till 

exempel droga henne ansågs kravet på våld vara uppfyllt. I och med lagändringen 
                                                
94 Asp, Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv, s. 60. 
95 Prop. 2004/05:45, s. 48. Observera att uttalandet gjordes innan utnyttjandefallen kriminaliserades 
som våldtäkt och att det därför inte ligger någon värdering i att utnyttjandefallen således inte 
benämndes som våldtäkt. 
96 Diesen & Diesen, Övergrepp mot kvinnor och barn, s. 80.  
97 Prop. 2004/05:45, s. 1,134 och 157. 
98 A.a., s. 45. 
99 A.a, s. 134. 
100 A.st. 
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kunde den som utnyttjade ett redan befintligt tillstånd av vanmakt, exempelvis då 

brottsoffret blivit drogad av någon annan, dömas för våldtäkt.101 

I förarbetena till lagändringen framhålls att ett hjälplöst tillstånd inte endast bör 

innebära fysiska hinder, såsom oförmåga att värja sig eller förlust av 

kroppskontroll. Även psykiska hinder som brottsoffret upplever bidrar till oförmåga 

att värja sig kan utgöra ett hjälplöst tillstånd.102 Bedömningen av huruvida någon 

befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd ska göras med beaktande av samtliga 

omständigheter som förelåg vid gärningsögonblicket.103  

 

2.4.2.2 Hjälplöst tillstånd i rättstillämpningen 

Det finns få avgöranden avseende våldtäkter genom utnyttjande av någons 

hjälplösa tillstånd. Tidigare fanns emellertid regleringen avseende hjälplöst 

tillstånd även i 6 kap. 3 § BrB om sexuellt utnyttjande.104 Den praxis som växt fram 

i de sammanhangen har alltjämt ansetts tillämplig efter 2005.105 

 

Nedan följer ett urval av rättsliga prövningar avseende hjälplöst tillstånd både innan 

och efter 2005 för att ge exempel på vilka tillstånd som omfattades respektive inte 

omfattades enligt regleringen.106 

 

a) NJA 1997 s. 538 (tillämpning av äldre rätt) 

I det så kallade Södertäljefallet blev målsäganden erbjuden skjuts hem av en 

främling. I bilen befann sig fyra personer, varav tre var tilltalade i målet. Istället för 

att köra målsäganden hem tog de henne till en avskild plats. HD kom fram till att 

målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av att hon varit påtagligt 

alkoholpåverkad i kombination med att hon befunnit sig i en hotfull situation. De 

ansåg däremot inte att målsägandens berusningsgrad ensam var tillräcklig för att 

utgöra ett hjälplöst tillstånd.  

                                                
101 Asp, Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv, s. 46. Det bör alltjämt vara fallet efter den senaste 
lagändringen. 
102 Prop. 2004/05:45, s. 50.  
103 Jfr exempelvis RH 2006:53. 
104 SFS 1998:393 
105 SOU 2010:71, s. 595. 
106 Även NJA 2007 s. 425 kan nämnas. HD:s prövning gällde utvisningsfrågan med anledning av 
brott och är således inte aktuell för framställningen. 
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b) NJA 2004 s. 231 (tillämpning av äldre rätt) 

I det så kallade Tumbafallet var målsäganden alkohol- och drogpåverkad. Sexuella 

handlingar hade genomförts med minst fyra personer, varav tre var tilltalade. 

Målsäganden saknade i princip minnesbilder av de aktuella händelserna och HD 

menade att även om målsäganden i princip saknat hämningar kunde hon inte anses 

ha varit i ett hjälplöst tillstånd som lagen avsett. HD anförde att ett hjälplöst 

tillstånd förorsakat av endast alkohol- och drogpåverkan skulle innebära en så 

atypisk påverkan att målsäganden inte skulle kunna sägas ansvara för sina egna 

handlingar. 

 

c) NJA 2008 s. 482 I och II  

I rättsfallen konstaterades att målsägandena på grund av berusning och sömn 

befunnit sig i hjälplösa tillstånd. De sexuella handlingar som gärningspersonerna 

utfört hade uppenbarligen vidtagits genom otillbörligt utnyttjande. Någon utförlig 

förklaring till hur domstolen kommit fram till detta lämnades emellertid inte. HD 

ansåg övergreppet i NJA 2008 s. 48 I vara en mindre grov våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 

3 st. och övergreppet i II rubricerades såsom sexuellt tvång.  

 

d) RH 2008:84  

Målsäganden ansågs befinna sig i ett hjälplöst tillstånd vid gärningstillfället med 

hänsyn till både hennes person och yttre omständigheter. Hovrätten poängterade att 

straffbestämmelsen avser sådana tillfällen där ett förståndshandikapp medför att 

personen inte kunnat värna sin sexuella integritet. Gärningspersonen var väl 

medveten om hennes funktionsnedsättning och agerade på ett sätt som enligt 

hovrätten visat att han insett hennes tillstånd. Hovrätten menade därför att 

gärningspersonen utnyttjat målsägandens tillstånd.  

 

e) RH 2006:53  

Målsäganden som hade en utvecklingsstörning ansågs inte kunna befinna sig i ett 

konstant hjälplöst tillstånd. Hovrätten kunde inte finna några omständigheter som 

vid gärningstillfället påverkat målsägandens tillstånd, varför åtalet ogillades. 
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f) Svea hovrätts deldom den 26 september 2005 i mål nr B 5763-05  

Målsäganden var 15 år och hade förtärt en stor mängd alkohol under kvällen. Enligt 

en filmsekvens var flickan passiv medan de tre tilltalade lät föra henne mot sängen. 

Enligt hovrätten var det dock inte möjligt att av filmsekvensen dra slutsatsen att 

målsäganden saknat förmåga att kontrollera sitt beteende. Därtill hade hon försökt 

värja sig mot ett av de tre övergreppen, vilket i kombination med de klara 

minnesbilderna talade emot att flickan saknade förmåga att värja sig.  

 

För att belysa problematiken korrekt i fallet behöver delar av domskälen citeras. 

”Vid en samlad bedömning av målsägandens tillstånd finner hovrätten att hon väl kan sägas ha 

befunnit sig i en mycket utsatt situation. Något hjälplöst tillstånd i den mening detta begrepp 

anses ha enligt rättspraxis som tingsrätten redovisat är det emellertid inte fråga om. 

Lagstiftaren har, som tingsrätten anmärkt, nyligen uttryckligen avstått från att genomföra ett 

förslag att utvidga det straffbara området genom att göra våldtäktsbestämmelsens andra stycke 

tillämpligt aven i fall där en person befinner sig i en särskilt utsatt situation (NJA II 2005 s. 143 

f). Särskilt mot denna bakgrund kan begreppet hjälplöst tillstånd inte anses ha en så vidsträckt 

innebörd att det är tillämpligt i en situation som den förevarande. Att de tilltalade agerat med 

ett stort mått av hänsynslöshet och bristande respekt mot målsäganden medför inte någon 

annan bedömning”.107  

 

g) Svea hovrätts dom den 5 juni 2014 i mål nr B 795-14108  

Två gärningspersoner stod åtalade för att ha våldtagit en målsägande som var 15 år 

och hade en utvecklingsstörning. Hennes mentala ålder uppskattades vara ca 7 år. 

Utvecklingsstörningen tog sig främst till uttryck genom att målsäganden hade svårt 

med verbala uttryck. Gärningarna ägde rum på platser som enligt åklagaren varit 

främmande och svårbemästrade för målsäganden. Platserna var skymda eller 

folktomma och målsäganden var ensam med de tilltalade. Hovrätten ansåg inte att 

de yttre omständigheterna var av sådan allvarlighetsgrad att de påverkade 

bedömningen av tillståndet. Däremot kunde de spela in på bedömningen om de 

tilltalades utnyttjande varit otillbörligt. Hovrätten kom fram till att målsäganden på 

grund av sin mentala ålder saknat förmåga att värja sin sexuella integritet och hon 

bedömdes således ha befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. 

 
                                                
107 S. 12 i domen. 
108 De åtalade gärningarna skedde 2011 varför lagen före 1 juli 2013 alltjämt tillämpades.  
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2.4.2.3 Utvärdering av 2005 års reform  

När regleringen avseende hjälplöst tillstånd utvärderades framkom följande genom 

att en genomgång av orefererade hovrättsfall från första halvan av 2008. Samtliga 

åtal som ogillades gällande hjälplöst tillstånd ogillades pga. brister i objektiva 

hänseenden. Ofta menade domstolarna att det inte gick att utreda vad som 

egentligen hänt. I en majoritet av fallen sov målsäganden eller var alkoholpåverkad. 

Gällande hjälplöst tillstånd pga. funktionsnedsättningar kunde åtalet styrkas i ett av 

fyra fall. Sammantaget ansågs att rättstillämpningen av hjälplöst tillstånd blivit 

alltför snäv. Det ansågs att personer som befunnit sig i utsatta situationer, men inte 

i hjälplösa tillstånd, inte åtnjöt ett tillräckligt skydd mot sexuella övergrepp. Detta 

ansågs särskilt tydligt i mål där målsäganden varit berusad eller haft en 

funktionsnedsättning. 109  

 

En stor del av den kritik som riktades mot regleringen avseende hjälplöst tillstånd 

grundade sig på att i de situationer målsäganden bemött ett övergrepp med 

passivitet, så kallad frozen fright, inte omfattades.110 Detta ansågs vara en brist klart 

värd att åtgärda.111 

                                                
109 Angående detta stycke, se SOU 2010:71, s. 224-227. 
110 SOU 2010:71, s. 208 och 227. 
111 SOU 2010:71, s. 16-18 och 167. 
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3. SÄRSKILT UTSATT SITUATION: DEN RÄTTSLIGA 
REGLERINGEN 

3.1 Skäl för lagändringen 

Utvärderingen av hjälplöst tillstånd ledde till att begreppet ersattes av det vidare 

begreppet särskilt utsatt situation. Begreppet allvarlig rädsla infördes i 

bestämmelsen i syfte att förtydliga vilka tillstånd som avses i regleringen. 

Beträffande övriga omständigheter som uppräknats i bestämmelsen vidtogs ingen 

ändring. Alla tillstånd som konstituerat hjälplöst tillstånd skulle inrymmas i den 

nya regleringen.112  

 

Syftet med att ersätta begreppet hjälplöst tillstånd med särskilt utsatt situation var 

att förstärka skyddet för den sexuella integriteten och den sexuella 

självbestämmanderätten.113 Ändringen avsåg alltså att vidga tillämpningsområdet 

för utnyttjandefallen,114 vilket borde innebära att de begrepp som rent språkligt inte 

ändrats ändå medför att en vidare tolkning av begreppen är avsedd. Enligt 

regeringen framstod det som tydligt att bristerna i den tidigare regleringen skulle 

åtgärdas i och med lagändringen 2013.115  

 

I förarbetena till regleringen anges att huruvida samtycke förelegat måste vara 

avgörande för bedömningen om ett brott har begåtts, eftersom det värnas om den 

sexuella självbestämmanderätten. Regeringens förslag mynnade ut i en reglering 

som, i likhet med tidigare regleringar, definierar när ett samtycke inte kan lämnas. 

Bristande samtycke eller frivillighet blev således inte brottsrekvisit.116 

 

                                                
112 Prop. 2012/13:111, s. 112.  
113 Prop. 2012/13:111, s. 2. 
114 Jfr a.a., s. 30.  
115 A.a., s. 31. Jfr SOU 2010:71 s. 18.  
116 Prop. 2012/13:111 s. 19. 
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Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 117  (Europadomstolen) 

förklarade i M.C. v. Bulgary 118  (den så kallade Bulgariendomen) att 

medlemsstaterna är skyldiga att kriminalisera varje sexuell handling som vidtagits 

utan samtycke. Lagstiftaren har utrett vad domen innebär för svensk del och har 

kommit fram till att regleringen avseende särskilt utsatt situation uppfyller Sveriges 

åtaganden enligt europarätten. Ett syfte med lagändringen var således att på ett 

bättre sätt uppfylla de internationella åtagandena. Lagstiftaren menar att 

Europadomstolen endast uppställt krav på att sex utan samtycke ska lagföras.119 

Det är upp till medlemsstaterna att välja på vilket sätt detta bäst ska ske i enlighet 

med de nationella rättstraditionerna. För svensk del har man menat att samtycke 

inte behöver vara ett brottsrekvisit så länge Bulgariendomen får genomslag i praxis. 

Däremot uttalade regeringen att lagstiftningen ”bör täcka varje sexuell handling 

som skett utan samtycke även om offret inte gjort fysiskt motstånd.”120 Huruvida så 

faktiskt skett råder det dock delade meningar om.121 

 

3.2 Nuvarande rättslig reglering 

3.2.1 Rekvisit i lagtexten 

6 kap. 1 § 1 st. och 2 st. BrB lyder som följer. 

”Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig 

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

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med 

samlag […] 

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

handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att 

otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig 

rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 

störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt 

utsatt situation.” 

 
                                                
117 Vars praxis är vägledande, för att inte säga bindande, för Sverige. En närmre förklaring till 
europarättens ställning som rättskälla ryms emellertid inte inom ramen för denna framställning.  
118 Den 4 december 2003. 
119 Prop. 2012/13:111, s. 18-21. 
120 Prop. 2012/13:111, s. 21. 
121 Jfr Leijonhufvud, Samtyckesutredningen, s. 27-28, 74 och 87; Diesen, JT, s. 458.  
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Rekvisiten för ansvar för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 2 st. är således: 

a) samlag eller kvalificerad sexuell handling122 

b) otillbörligt utnyttjande av 

c) någons tillstånd på grund av 

a. medvetslöshet 

b. sömn 

c. allvarlig rädsla 

d. berusning eller annan drogpåverkan 

e. sjukdom eller kroppsskada 

f. psykisk störning, eller 

g. annars med hänsyn till omständigheterna 

 

Av förarbetena till lagstiftningen framgår att det är karaktäristiskt för tillståndet att 

offret saknat eller haft klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet. 

Med andra ord behöver offret inte ha varit helt oförmöget att värja sig från 

övergrepp. Vad gäller punkterna a-g ovan är dessa endast exemplifierade123  och 

punkten g. utgör en så kallade ”slasktratt”. Det innebär att omständigheterna 

sammantaget, med beaktande av så väl inre som yttre omständigheter, kan utgöra 

att brottsoffret befunnit sig i en särskilt utsatt situation. I praxis är det inte sällan 

förekommande att sömn och berusning i kombination utgör ett sådant tillstånd. 

Uppräkningen är med andra ord inte uttömmande. Det spelar ingen roll om hindret 

som utgör den särskilt utsatta situationen är enbart fysiskt eller enbart psykiskt.124 

Det kan vara flera omständigheter som tillsammans utgör den utsatta situationen.125  

 

För att skapa en uppfattning om hur domstolarna tolkat begreppen och gjort 

bedömningar om målsägandens tillstånd redovisas ett urval av hovrättsfall under 

avsnitt 4.3.5. 

 

                                                
122 Definitionen inte är relevant för framställningen och därför inte kommer behandlas närmre. Kort 
sagt kan sägas att den sexuella handlingen måste vara jämförlig med samlag för att ansvar för 
våldtäkt ska kunna aktualiseras. Frågan om särskilt utsatt situation aktualiseras först sedan samlag 
eller jämförlig handling konstaterats. För den som vill läsa mer om de sexuella handlingarnas 
karaktär kan hänvisas till Berggren m.fl., Brottsbalken: En kommentar. 
123 Prop. 2012/13:111, s. 113. 
124  Som exempel anges enbart fysiska omständigheter som att en person till exempel blir 
överrumplad med sexuella handlingar under en massage. Se a.a., s. 30 och 112. 
125 A.a., s. 30. 
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3.2.2 Bestämmelsens räckvidd 

Klart är att de fall som fallit under tidigare regleringar, bland annat gällande 

hjälplöst tillstånd, faller under den nya definitionen. Begreppet anses utvidgat från 

hjälplöst tillstånd, vilket alltså innebär att fler tillstånd ska kunna bedömas som 

utsatta. Bland annat nämns i lagkommentaren att det inte ska ställas lika höga krav 

på brottsoffrets berusning.126 Att befinna sig i vanmakt dvs. att ha oförmåga att 

handla, att inte kunna uppfatta sexuella närmanden samt oförmåga att göra 

motstånd faller således in därunder.127 Till skillnad från tidigare regleringar krävs 

inte längre att personen helt saknat förmåga att värja sig eller kontrollera sitt 

handlande.128 Av vikt är istället om brottsoffret haft ”klart begränsade möjligheter 

att freda sin sexuella integritet och undgå ett övergrepp.”129 

 

I bland annat Svea hovrätts dom den 22 juli 2014 i mål nr B 5429-14 ansåg 

hovrätten att ansvar enligt 6 kap. 1 § 2 st. BrB var subsidiärt i förhållande till första 

stycket.130 I andra fall har domstolar dömt ut ansvar enligt andra stycket trots att 

kraven på våld/tvång enligt första stycket skulle kunna visas. Det har främst skett 

när brottsoffrets särskilt utsatta situation framstår som uppenbar och prövningen 

snarare gäller den tilltalades uppsåt. Det framstår som att denna lösning väljs för att 

undgå bedömningen avseende våld/hot även i de fall då våldsinslag framstår som 

möjligt att styrka.   

 

Nämnas kan Södertörns tingsrätts dom den 27 maj 2014 i mål nr B 12086-13 där 

domstolen konstaterade att målsäganden tilltvingades samlag genom våld, men 

ändå dömde för ansvar enligt 6 kap. 1 § 2 st. BrB. Svea hovrätt i dom den 13 

november 2013 i mål nr B 8383-13 dömt ut ansvar enligt både första och andra 

stycket för samma gärning, därför att övergreppet inletts när målsäganden befunnit 

sig i en särskilt utsatt situation pga. sömn och berusning. När hon vaknade övergick 

gärningspersonen emellertid till att använda tvång. Det synes med andra ord inte 

                                                
126 Berggren m.fl., Brottsbalken: En kommentar, kommentaren till 6 kap. 1 § 2 st. 
127 Berggren m.fl., Brottsbalken: En kommentar, a.st.; Andersson, Hans (ord) eller hennes?, s. 249. 
128 Berggren m.fl., Brottsbalken: En kommentar, a.st. Tidigare krävdes i princip att brottsoffret inte 
hade märkt av övergreppet, en uppfattning som alltså klart har frångåtts. 
129 Prop. 2012/13:111, s. 30.  
130 Hovrätten dömde ut ansvar enligt första stycket och förklarade att en prövning enligt andra 
stycket inte var nödvändigt eftersom erforderligt tvång förelegat. 
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finnas något givet svar på hur 6 kap. 1 § 1 st. och 2 st. BrB ska rangordnas 

inbördes.  

 

Som bestämmelsen är uppbyggd kan en våldtäkt genom utnyttjande av någons 

särskilt utsatta situation kvalificeras som våldtäkt av normalgraden, som mindre 

allvarlig eller som grov.131 Lagtexten gör således ingen skillnad i straffvärde mellan 

våldtäkter som begås medelst hot eller våld jämfört med utnyttjandefallen. Enligt 

Hovrätten för Västra Sveriges dom den 25 juli 2014 i mål nr B 2937-14 finns det 

inte heller något stöd för att utnyttjandefallen skulle ses som mindre grova.132 

 

Allvarlig rädsla i paragrafen är avsett att tolkas som så kallad frozen fright, vilket 

innebär att brottsoffret till följd av rädsla inte är kapabel till att göra motstånd eller 

freda sin sexuella integritet utan bemöter ett övergrepp med passivitet. 

Bedömningen ska göras utifrån brottsoffrets perspektiv.133 

 

Ett giltigt samtycke kan inte lämnas av någon som rätten ansett befunnit sig i en 

särskilt utsatt situation. Det följer av att brottsoffret saknat eller haft klart 

begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet.134 Svea hovrätt anförde den 

10 oktober 2014 i mål nr B 958-14 135  att ett samtycke inte fungerar som 

ansvarsfrihetsgrund när någon befinner sig i en särskilt utsatt situation därför att 

personen i fråga inte är fri att samtycka. En följd av detta är att ett samtycke som 

avgetts vid gärningstillfället bedöms ogiltigt vid den rättsliga prövningen om 

målsäganden har befunnit sig i en särskilt utsatt situation.  

 

3.3 Föremål för rättens prövning  

En grundläggande förutsättning för att gärningen ska kunna föranleda straffansvar 

är att gärningspersonen haft uppsåt. Uppsåtet ska täcka förekomsten av de 

omständigheter och sakförhållanden som utgjort att målsäganden befunnit sig i en 

särskilt utsatt situation.136 Det sagda innebär att rätten först har att pröva huruvida 

                                                
131 Se stycke 3 och 4 i paragrafen. 
132 Jfr dock Hovrätten för Västra Sveriges dom den 3 oktober 2014 i mål B 4084-14. 
133 Prop. 2012/13:111, s. 2, 25 och 113. 
134 A.a., s. 112-113. 
135 Kumulerat mål med B 6006-14. 
136 Prop. 2012/13:111, s. 113. 
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målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation, för att därefter pröva om 

gärningspersonen i så fall insett målsägandens tillstånd. Därefter prövas rimligen 

om gärningspersonen kan anses ha otillbörligen utnyttjat tillståndet.137 

 

Ytterst sällan diskuteras den sexuella handlingens art när särskilt utsatt situation 

prövas i domstol. Allt som oftast står det klart att parterna haft sex. Prövningen i 

målen fokuseras istället kring huruvida målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation, samt huruvida den tilltalade haft erforderligt uppsåt. 

                                                
137 Kraven på uppsåt och otillbörlighet förklaras närmre i avsnitt 4.6. 
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4. SÄRSKILT UTSATT SITUATION: RÄTTSTILLÄMPNINGEN  

4.1 Utgångspunkter 

Trots att regleringen är relativt ny har mål om särskilt utsatt situation prövats 

många gånger av underrätterna. Med anledning av detta kommer endast ett urval av 

domarna refereras till och behandlas mer utförligt. Följaktligen kan inte bilden som 

läggs fram vara fullständig. Istället är syftet synliggöra på vilka sätt regleringen 

fungerar men även påvisa de problem som domstolarna står inför när lagstiftningen 

ska appliceras på verkligheten.138 I en följande diskussion eftersöks gemensamma 

nämnare mellan domskälen. En statistisk sammanställning har gjorts för att läsaren 

ska få en bild av utgången i mål om särskilt utsatt situation. Sammanställningen 

redovisas i det följande. 

 

4.2 Empirisk studie 

4.2.1 Studiens omfång 

I syfte att skapa en uppfattning om hur särskilt utsatt situation bedömts i praktiken 

har 45 hovrättsavgöranden 139  studerats och sammanställts. När underrättsfall 

studeras är det inte tillräckligt att studera enstaka fall som lämpar sig vid studier av 

prejudikat. Istället bör en kvantitativ metod tillämpas.140 De 45 utvalda rättsfallen 

syftar till att vara representativa för hur hovrätterna dömt och skapa ett visst mått 

av tillförlitlighet i studiens resultat. Med andra ord bör studien kunna redovisa en 

bild av vilka faktorer hovrätterna tagit fasta på i sina bedömningar av om ett 

tillstånd konstituerat en särskilt utsatt situation. Därmed bör eventuella 

diskrepanser mellan åtal och domslut kunna uppmärksammas, det vill säga vilka 

situationer åklagaren anser vara särskilt utsatta jämfört med hovrätternas 

bedömning. Studien syftar inte till att vara uttömmande och gör inte anspråk på att 

skildra ”gällande rätt”. Det ska inte heller dras för långtgående slutsatser av 

studiens resultat. Däremot kan studien bidra till att skapa en uppfattning av hur 

                                                
138 I termer av rättsfrågor och inte bevisfrågor, som ju är de största problemen i sexualbrottsmål 
generellt. 
139 Det rör sig om 41 fall, dvs. unika målnummer, men 45 gärningar, dvs. 45 olika avgöranden 
avseende särskilt utsatt situation. 
140 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap, Juridisk tidskrift 1995-96, s. 1045. 
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underrätterna dömt i mål om särskilt utsatt situation och vilka omständigheter som 

domstolarna tagit fasta på.141  

 

Resultatet redovisas i form av ett diagram därför att det framstår mer lättillgängligt 

för läsaren än en löpande text. För att skapa en fördjupad bild av rättstillämpningen 

har vissa rättsfall redovisats för närmre och problem som uppmärksammats har 

analyserats. Till sist dras slutsatser av studiens och framställningens resultat. 

 

Studien omfattar fall där hovrätterna tagit ställning till huruvida målsäganden 

befunnit sig i en särskilt utsatt situation. De fall då hovrätten inte bedömt huruvida 

målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation har utelämnats i studien 

eftersom de inte bidrar till att belysa hur rekvisitet tolkas i rättstillämpningen. 

Studien omfattar domar som meddelats senast den 31 januari 2015 och som avser 

gärningar begångna tidigast den 1 juli 2013. 

                                                
141Jfr Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap: Del I, Juridisk tidskrift 1995-96, s. 734 och 
742; Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap: Del II, Juridisk tidskrift 1995-96, s. 1040. 
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4.2.2 Diagram friande och fällande domar uppdelat efter omständighet142 

 

 
 

4.2.3 Kommentarer till diagrammet 

Omständigheterna som listas i 6 kap. 1 § 2 st. är exemplifierande. Detta belyses 

inte minst genom uttrycket ”eller annars med hänsyn till omständigheterna”. 

Eftersom det i förarbetena uttalas att en särskilt utsatt situation ska bedömas utifrån 

samtliga omständigheter och kan utgöras av såväl personliga som yttre faktorer 

finns det skäl för domstolarna att ange alla omständigheter de lagt vikt vid. Detta 

leder emellertid till att kategoriseringar likt den ovan inte är alldeles enkel att göra. 

Under kategorin ”omständigheterna i övrigt” i diagrammet ovan är alla rättsfall 

som antingen kan kategoriseras under flera av kategorierna, eller som inte passar 

under någon av kategorierna, inräknade. Statistiken är således något missvisande. 

Utvalda hovrättsavgöranden redovisas emellertid för närmre i avsnitt 4.3.5. 

 

                                                
142 Samtliga fall finns med i källförteckningen. 
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Diagrammet ovan indikerar att inga fall av medvetslöshet, kroppsskada eller 

psykisk störning har prövats av hovrätterna. Detta är inte en fullt rättvisande bild. 

Exempelvis bör vissa fall av sömn i kombination med berusning kunna konstituera 

medvetslöshet enär målsäganden inte uppfattat övergreppet, jfr till exempel 

Hovrätten för Västra Sveriges dom den 17 oktober 2014 i mål nr B 4192-14. Vad 

gäller psykisk störning har detta prövats som grund för särskilt utsatt situation. 

Hovrätterna har kommit fram till att omständigheterna sammantaget utgjort 

tillståndet och det är alltså inte den psykiska störningen som ensamt utgjort 

tillståndet. Beträffande kroppsskada och medvetslöshet har dessa faktorer inte 

uttryckligen behandlats av hovrätterna, utan även här faller tillståndet in under 

omständigheterna i övrigt. Nämnas kan Göta hovrätts dom den 23 januari 2015 i 

mål nr B 3122-14 där målsäganden befann sig i en särskilt utsatt situation till följd 

av ett krampanfall. Ett sådant tillstånd bör kunna utgöra kroppsskada i och med att 

kroppen inte reagerar i enlighet med offrets vilja. Däremot har tillståndet inte 

kategoriserats som kroppsskada därför att hovrätten menade att det avgörande var 

hur målsäganden uppfattat situationen. Det väsentliga för bedömningen var med 

andra ord inte om målsäganden faktiskt kunnat värja sig, utan att målsäganden 

upplevt att hon inte kunnat det.  

 

I Svea hovrätts dom den 11 september 2014 i mål nr B 6835-14 konstaterades 

målsäganden ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation då hon sovit när 

gärningspersonen inlett de sexuella handlingarna. När målsäganden vaknade 

övergick hon till att befinna sig i en särskilt utsatt situation på grund av allvarlig 

rädsla. Eftersom det rör sig om en åtalad gärning vore det missvisande att redovisa 

fallet som både särskilt utsatt situation pga. sömn och allvarlig rädsla, eftersom det 

då skulle framstå som att det gällde två gärningar. Därför kategoriserats det under 

omständigheterna i övrigt. 

 

Slutligen kan nämnas att en liknande distinktion inte är nödvändig att göra vid den 

rättsliga prövningen eftersom tillstånden som nämns i 6 kap. 1 § 2 st. är 

exemplifierande. Som nämnt ska en helhetsbedömning göras och det är av vikt att 

domstolarna motiverar sina bedömningar väl istället för att kategorisera tillstånd. 

Statistiken är emellertid till för att skapa en bild av rättsläget och fyller därför en 

viktig funktion, även om den inte är nödvändig för att belysa verkligheten.  
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4.3 Särskilt utsatt situation i underrättspraxis: ett urval 

4.3.1 Sömn 

4.3.1.1 Rättsfallsreferat 

a) RH 2014:32  

Detta fall är det enda publicerade rättsfallet som berör särskilt utsatt situation. 

Prövningen i målet fokuserades emellertid inte på huruvida målsäganden befunnit 

sig i en särskilt utsatt situation. Målsäganden sov medan gärningspersonen utförde 

sexuella handlingar på henne, och hovrätten menade att han därför utnyttjat hennes 

tillstånd. Målets tyngdpunkt handlade om huruvida mannen till följd av (egen) 

sömn handlat utan uppsåt. På grund av att invändningen inte kunde lämnas utan 

avseende, bland annat efter sakkunnigutlåtanden och med hänsyn till mannens 

tidigare sömngångshistorik, ogillades åtalet.143 

 

b) Svea hovrätts dom den 29 september 2014 i mål nr B 548-14 

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i sin helhet, varför det är tingsrättens 

domskäl som presenteras. 

Den åtalade gärningen ägde rum ombord på ett kryssningsfartyg varvid den 

tilltalade gått in målsägandens hytt och genomfört en sexuell handling. Åtalet 

baserades på att kvinnan sovit och den tilltalade invände både samtycke och 

uppsåtsbrist. Tingsrättens uppfattning var att målsägandens uppgifter talade för att 

hon sovit under i vart fall en del av händelseförloppet. Den tilltalades uppgifter 

kunde dock inte heller lämnas utan avseende. Enligt tingsrätten kunde det inte 

ställas bortom rimligt tvivel att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation när den sexuella handlingen vidtogs. Därutöver är det ”under alla 

omständigheter inte visat att den tilltalade har insett att så varit fallet.”144 

 

 

 

 
                                                
143 För den som låter sig provoceras av utgången i detta rättsfall vill jag förtydliga att fallet tillhör 
det extraordinära. En invändning av förevarande slag skulle ha lämnats utan avseende för de fall 
någon stödbevisning inte kan tas fasta på. 
144 Det kan tilläggas att den tilltalade trott sig ha gått in i en annan kvinnas hytt än vad det senare 
visade sig vara. 
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c) Hovrätten för Västra Sverige den 3 oktober 2014 i mål nr B 4084-14 

Under den aktuella kvällen drack målsäganden några folköl samt därutöver öl till 

maten. Flera timmar senare somnade målsäganden och vaknade sedermera upp av 

att den tilltalade utförde sexuella handlingar på henne. När målsäganden vaknade 

upphörde övergreppet. Målsäganden bedömdes ha befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation på grund av sömn men inte berusning. Hovrätten menade att 

gärningspersonen hade uppsåt till den särskilt utsatta situationen eftersom det måste 

ha stått klart att målsäganden sov och därför inte haft förmåga att värja sig. 

Våldtäkten bedömdes emellertid som mindre grov med stöd av NJA 2008 s 482. 

 

4.3.1.2 Analys 

Statistiskt sett framgår att hovrätterna tenderar att fälla tilltalade i de fall 

målsäganden bedömts ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av 

sömn. Målsäganden har sovit vid de sexuella handlingarnas inledande och har 

därmed saknat förmåga att värja sig. Av samtliga fall som studerats har 

målsäganden vaknat under övergreppet. I vissa fall har gärningspersonen avbrutit 

övergreppet och i vissa har han övergått till att använda våld, se till exempel Svea 

hovrätts dom den 7 april 2014 i mål nr B 1602-13 och Svea hovrätts dom den 13 

juni 2014 i mål nr B 3803-14. 

	  

Det framstår som att åtal baserat på sömn, i vart fall när målsäganden vaknat under 

övergreppet, i stort sett alltid leder till fällande dom. Nämnas kan emellertid 

Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 2 juli 2014 i mål nr B 693-14 där 

åklagaren hävdade att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation på 

grund av sömn och berusning. I fallet framgick dock av målsägandens utsaga att 

hon inte sovit vid gärningstidpunkten, varför hovrätten inte fann anledning att 

pröva den omständigheten.  
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4.3.2 Allvarlig rädsla 

4.3.2.1 Rättsfallsreferat 

a) Hovrätten för Västra Sveriges dom den 4 november 2014 i mål nr B 4147-14  

Målet gällde en rad åtalspunkter och målsäganden var tidigare närstående till den 

tilltalade. Åtalet (åtalspunkt 3) baserades på att målsäganden skulle ha befunnits i 

en särskilt utsatt situation på grund av allvarlig rädsla. Den tilltalade hade tidigare 

på dagen utsatt målsäganden för bland annat misshandel och olaga hot varför hon 

inte vågade sätta sig till motvärn vid det sexuella övergreppet. Hovrätten betvivlade 

inte att målsäganden har varit rädd för den tilltalade men menade att den rädsla hon 

beskrivit inte utgjort rädsla av så kvalificerat slag som erfordras enligt förarbetena. 

Hovrätten uttalade att även om den tilltalade ”insett att målsägande A inte ville ha 

sex med honom är det alltså enligt hovrättens mening inte utrett att hon har 

befunnit sig i en sådan särskilt utsatt situation som avses i bestämmelsen”, varför 

han inte kunde dömas för våldtäkt.145 

 

b) Svea hovrätts dom den 16 december 2014 i mål nr B 9907-14 

Målsäganden ansågs ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av 

allvarlig rädsla. Detta baserades främst på vad som tidigare förekommit mellan 

parterna, som haft en relation, men även pga. de sexuella handlingarnas karaktär. 

Hovrätten konstaterade att den tilltalade använt sig av hot, visst våld och 

förnedrande beteende gentemot målsäganden. Hon hade hyst allvarlig rädsla och 

därför befunnit sig i en särskilt utsatt situation. 

 

Av intresse i sammanhanget är även tingsrättens domskäl. Tingsrätten menade att 

målsäganden i princip spelat med i de sexuella handlingarna på grund av rädsla för 

att inte göra gärningspersonen ännu argare. De menade att detta inte var ägnat att 

väcka misstro till hennes berättelse, utan att det snarare varit en medveten strategi 

för att undvika våld.146  

 

 

 
                                                
145 Åtalet gällde våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. alternativt 2 st. 
146 Södertörns tingsrätts dom den 13 oktober 2014 i mål nr B 10628-14. 
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4.3.2.2 Analys 

I förarbetena till lagändringen anges i likhet med tingsrättens domskäl under b) 

ovan (Svea hovrätts dom den 16 december 2014 i mål nr B 9907-14), att så kallad 

frozen fright kan utgöra situationer då målsäganden blir paralyserad av skräck men 

även då offret möter ett angrepp med passivitet som en medveten strategi för att 

undvika angreppet. 147  Förarbetena tycks emellertid åsyfta just de fall då 

målsäganden blir paralyserad och därför inte förmår göra motstånd. Det framstår i 

princip som att målsäganden rent fysiskt ska sakna förmåga att värja sig. 

Målsäganden ska antingen vara för rädd för att göra motstånd, eller uppleva att 

kroppen stängs av.148 Av rättsfallet framgår dock att målsäganden så gott som 

spelat med i de sexuella handlingarna. Hon hade med andra ord haft ett relativt 

aktivt deltagande. Det framstår därför som att såväl tingsrätten som hovrätten 

tolkade begreppet allvarlig rädsla eller frozen fright än vidare än lagstiftaren. Det 

uttalas förvisso i förarbetena att bedömningen ska göras utifrån hur situationen 

upplevts för målsäganden.  

 

Situationen i Hovrätten för Västra Sveriges dom den 4 november 2014 i mål nr B 

4147-14 är inte helt olik. Parterna var tidigare närstående och de åtalade 

gärningarna hade föregåtts av våld och hot. Den tilltalade friades eftersom 

målsäganden inte upplevde rädsla av så kvalificerat slag som enligt hovrätten krävs 

enligt paragrafen.  

 

Vad som skiljer målen åt är dels att graden av kränkning synes vara större i Svea 

hovrätts mål (det vill säga b)), varvid domstolen lägger stor vikt. Därtill har den 

hotfulla situationen vid gärningstillfället varit större i nämnda mål jämfört med 

Hovrätten för Västra Sveriges mål, där våldet och hotet vidtagits tidigare på dagen. 

 

Bedömningen av om någon befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av 

allvarlig rädsla ska göras utifrån målsägandens perspektiv. Rädslan kan grunda sig 

på enbart yttre omständigheter, enbart hur målsäganden upplevt situationen eller en 

kombination därutav. Rädslan måste vara av så kallat kvalificerat slag. Vad 

                                                
147 Prop. 2012/13:111, s. 113. 
148 Prop. 2012/13:111, s. 26. 
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kvalificerat slag egentligen innebär är något oklart, men att offret bemöter ett 

angrepp med passivitet bör i alla fall utgöra sådan allvarlig rädsla som avses i 

paragrafen. Av hovrättsavgörandena kan i vart fall slutsatsen dras att situationen 

som gett upphov till rädslan bör vara i princip överhängande för att kravet på 

allvarlig rädsla ska uppnås.  

 

4.3.3 Berusning eller drogpåverkan 

4.3.3.1 Rättsfallsreferat 

a) Göta hovrätts dom den 26 mars 2014 i mål nr B 425-14 

Åtalet gällde två gärningar mellan samma parter. Vid det första tillfället ansågs 

målsäganden ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation därför att han149 rökt hasch 

och ofrivilligt fått i sig en sömntablett. Den tilltalade var medveten om 

målsägandens drogpåverkan och utnyttjade därmed hans tillstånd. 

 

Den andra gärningen ägde rum flera timmar senare. Hovrätten menade att 

målsägandens berättelse tydde på att han varit relativt aktiv i de sexuella 

handlingarna. Målsäganden menade att han deltog för att undvika mer obehagliga 

former av sexuella handlingar. Hovrätten kom emellertid fram till att målsägandens 

uppträdande visade att han inte hade begränsade möjligheter att freda sin sexuella 

integritet. Åtalet ogillades följaktligen i denna del. 

 

b) Svea hovrätts dom den 28 maj 2014 i mål nr B 545-14 

Målsäganden var ung och det framgick tydligt av vittnesmål att hon var i det 

närmaste redlöst berusad. Bland annat framkom att målsäganden i princip inte 

kunde stå upp. Hon nekades tillträde till Akutmottagningen för våldtagna kvinnor 

(AVK) den aktuella kvällen och fick nyktra till på Maria Ungdom innan AVK 

kunde ta emot henne. Analysresultatet av målsägandens berusningsgrad ansågs 

därför inte ha lika stor betydelse för bedömningen av målsägandens tillstånd.  

 

De två gärningspersonerna var också unga, vilket enligt hovrätten skulle vägas in 

vid uppsåtsbedömningen. Hovrätten ansåg emellertid att de tilltalade måste ha varit 

                                                
149 Såväl målsäganden som tilltalad var i målet män, varför terminologin frångås i detta avsnitt. 
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väl medvetna om målsägandens berusningsgrad (alltså hennes utsatta situation) och 

anförde att de ”tagit tillfället i akt att utnyttja detta och genomföra de sexuella 

handlingarna.” Hovrätten bedömde våldtäkten som grov. 

 

c) Göta hovrätts dom den 5 juni 2014 i mål nr B 803-14 

Frågan i målet gällde huruvida målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation på grund av berusning/drogpåverkan samt om den tilltalade utnyttjat detta 

tillstånd (vilket tilltalad och/eller vän till honom skulle ha försatt målsäganden i). 

Hovrätten menade att det inte fanns stöd för påståendet att målsäganden, som enligt 

egna uppgifter druckit två shots och knappt ett glas sangria, skulle ha varit 

alkoholpåverkad i någon högre grad. Vid ett prov av målsägandens huvudhår 

påträffades ett drogpreparat. Prover av en person som druckit av samma drycker 

som målsäganden kunde emellertid inte spår av drogpreparatet påträffats. 

Hovrätten menade att det inte var möjligt att utesluta att målsäganden använt 

drogen vid ett annat tillfälle. Inte heller målsägandens agerande under och i 

samband med den åtalade gärningen visade att hon var påverkad i högre grad. Det 

kunde därför inte visas att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation och 

åtalet ogillades.  

 

d) Hovrätten för Nedre Norrlands dom den 2 juli 2014 i mål nr B 693-14 

Efter en nyårsfest hemma hos målsäganden stannade den tilltalade kvar över natten. 

Målsägandens tillstånd utgjordes enligt åklagaren av sömn och berusning. 

Hovrätten konstaterade att målsäganden inte ens själv påstått att hon sovit vid 

samlagets inledande, varför prövningen kom att avse målsägandens 

berusningsgrad. Det stod klart att målsäganden varit berusad men enligt hovrätten 

hade hon kunnat avsluta festen när hon velat och gick därefter självmant och la sig. 

Det framkom inte heller att målsäganden somnat, raglat, vinglat eller pratat 

osammanhängande under kvällen. Hon hade klara minnesbilder av 

händelseförloppet. Sammantaget ansåg hovrätten att målsäganden inte varit berusad 

i sådan grad att hon kunde anses ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation. 
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e) Se även Hovrätten för Västra Sveriges dom den 3 oktober 2014 i mål nr B 4084-

14 under avsnitt 4.3.1.1 där målsäganden bedömdes ha varit i en särskilt utsatt 

situation pga. sömn men däremot inte pga. berusning.  

 

f) Se även Svea hovrätts dom den 7 november 2014 i mål nr B 8234-14 under 

avsnitt 4.3.4.1 där målsäganden inte ansetts vara berusad i tillräckligt hög grad. 

 

4.3.3.2 Analys 

Diagrammet i avsnitt 4.2.2 indikerar att åtal om särskilt utsatt situation baserat på 

endast berusning/drogpåverkan är svårast att bevisa. I vart fall är det under denna 

kategori som flest åtal ogillats. Detta kan ha flera orsaker. Ett rimligt antagande är 

att berusning är subjektivt, varför det kan vara svårt att fastställa hur en målsägande 

uppfattat situationen vid gärningstillfället. Det är inte ovanligt att det saknas 

teknisk bevisning om målsägandens berusningsgrad, eller att de analysresultat som 

finns ändå måste beaktas med försiktighet därför att det inte går att fastställa 

tillförlitligheten i resultatet, jfr Hovrätten för Västra Sveriges dom den 25 juli 2014 

i mål nr B 2937-14. Analysresultatet och promillenivån i blodet är dock inte 

nödvändigtvis avgörande för bedömningen. Likt Svea hovrätts dom den 28 maj 

2014 i mål B 545-14 kan andra faktorer anses viktigare för fastställandet av 

berusningsgraden, exempelvis då målsäganden inte är van att inta alkohol. 

 

Rättsfallen ger inget entydigt svar om vilka faktorer som ska beaktas vid 

fastställande av målsägandens berusningsgrad. Det verkar i vart fall vara regel 

snarare än undantag att målsäganden saknat möjlighet att återge delar av 

händelseförloppet. Vittnesutsagor bör styrka målsägandens berusningsgrad för att 

den ska gå att bevisa. Klart är att målsäganden ska ha haft åtminstone begränsade 

möjligheter att freda sin sexuella integritet till följd av berusningen. Ett avklingat 

rus som innebär att målsäganden tidigare befunnit sig i en särskilt utsatt situation är 

inte tillräckligt för ansvar, jfr Göta hovrätts dom den 7 mars 2014 i  

mål nr B 3171-13. 
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4.3.4 Sömn och berusning i kombination 

4.3.4.1 Rättsfallsreferat 

a) Göta hovrätts dom den 7 mars 2014 i mål nr B 3171-13 

Målsäganden hade rökt cannabis tidigare under dagen men ansågs inte vara i en 

särskilt utsatt situation vid samlagen som genomfördes många timmar senare. 

Åklagarens påstående att målsäganden sov under samlagen kunde inte styrkas 

därför att det inte fanns några vittnesuppgifter till stöd för påståendet, och den 

tilltalades invändning inte kunde lämnas utan avseende. 

 

Tingsrätten förklarade i sina domskäl att den tilltalade förvisso utnyttjat situationen 

och haft sex med målsäganden när hon halvsovit. Därtill konstaterades att hon hade 

varit i en utsatt situation och tingsrätten betvivlade inte heller att målsäganden inte 

ville ha sex med den tilltalade. Avslutningsvis konstaterades ändå att situationen 

inte varit sådan att målsäganden kunde anses ha varit i en särskilt utsatt situation.  

 

b) Svea hovrätts dom den 7 november 2014 i mål nr B 8234-14  

Frågan i målet gällde huruvida målsäganden på grund av att hon befunnit sig i ett 

mörkt främmande rum, under alkoholpåverkan och i sömndrucket tillstånd varit i 

en särskilt utsatt situation. Hovrätten menade att berusningen och det sömndruckna 

tillståndet inte varit avgörande för bedömningen varför frågan om målsäganden på 

grund av berusning haft klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet 

kvarstod. Det fanns ingen medicinsk utredning om berusningsgraden.  

 

Åtalet ogillades därför att målsäganden direkt efter de åtalade gärningarna klätt på 

sig själv och utan hjälp gått ner för en trappa och även gjort iakttagelser av bland 

annat hur den tilltalade knutit sina skor. 

 

c) Hovrätten för Övre Norrlands dom den 19 december 2014 i mål nr B 885-14 

Målsäganden hade endast fragmentariska minnesbilder av händelseförloppet. Hon 

hade uppgett att hon var väldigt berusad och sov till och från under delar av 

samlagen med de fyra tilltalade. De tilltalade hade i sin tur uppgett att målsäganden 



 48 

genom bland annat signaler och gester visat att hon ville ha samlag med de 

tilltalade.  

 

Hovrätten menade att de tilltalade inte pratat med målsäganden utan snarare 

tillsammans kommit överens om att de i följd skulle genomföra samlag med 

målsäganden. Enligt hovrätten talade detta starkt för att målsäganden befunnit sig i 

en situation där hon haft klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella 

integritet. Därtill fanns vittnesiakttagelser till stöd för målsägandens 

berusningsgrad.  Hovrätten förtydligade att det förhållandet att målsäganden 

befunnit sig i en lägenhet ensam med de tilltalade inte utgjorde en yttre 

omständighet som i tillräcklig grad bidragit till den särskilt utsatta situationen. Det 

gick inte heller att styrka att målsäganden varit allvarligt rädd. Dessa 

omständigheter behövdes däremot inte för att målsägandens tillstånd skulle 

bedömas som särskilt utsatt. Tre tilltalade dömdes för våldtäkt och en för försök till 

våldtäkt. 

 

4.3.4.2 Analys 

Av vad som hittills framkommit i kapitlet verkar berusning i kombination med 

sömn eller sömndruckna tillstånd vara de mest förekommande omständigheterna 

till grund för ett åtal om särskilt utsatt situation. Det framstår som att 

kombinationstillståndet leder till fällande dom i fler fall rent statistiskt, än fallen av 

enbart berusning. Det presenterade diagrammet bör förvisso studeras med 

försiktighet och det går inte att dra alltför långtgående slutsatser av det. Mot 

bakgrund av att det tillkommer en omständighet, som dessutom utgör en egen 

grund för en särskilt utsatt situation i kombinationsfallen jämfört med 

berusningsfallen (det vill säga sömntillståndet), är det dock inte en orimlig slutsats 

att dra. Därtill hör att en hög berusningsgrad kan påverka bland annat möjligheterna 

att hålla sig vaken.150 Förmodligen anser domstolarna att målsägandens möjligheter 

att freda sin sexuella integritet är än mindre i kombinationsfallen än när endast en 

omständighet förelegat. 

 

                                                
150 Jfr SOU 2010:71, s. 227. 
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Sammantaget kan sägas att fall av sömn och berusning i kombination oftare leder 

till fällande dom än fall av enbart berusning. Detta kan ha sin förklaring i att 

målsägandens berusningsgrad generellt är högre i kombinationsfallen samt att två 

tillstånd som var för sig kan utgöra tillräckliga skäl för särskilt utsatt situation 

kombineras. 

 

4.3.5 Omständigheterna i övrigt 

4.3.5.1 Psykisk störning 

4.3.5.1.1 Rättsfallsreferat 

a) Svea hovrätts dom den 22 juli 2014 i mål nr B 5429-14  

Hovrätten fastställde tingsrättens dom och domskäl utom vad gällde tillämpligt 

lagrum för en av de två åtalspunkterna för våldtäkt. Hovrätten ansåg rekvisiten för 

våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 1 st. BrB vara uppfyllt för åtalspunkt ett151 och i likhet 

med tingsrätten tillämpades andra stycket för åtalspunkt två.  

 

Den tilltalade var färdtjänstchaufför och körde målsäganden mellan hennes hem 

och dagverksamhet vid ett par tillfällen. Målsäganden hade en lindrig 

utvecklingsstörning (som krävde förvaltare och gruppboende) som enligt 

tingsrätten innebar att hon i många avseenden var som ett barn. Målsäganden 

ansågs ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund av hennes psykiska 

störning i kombination med att hon däribland närmast har varit under den tilltalades 

tillsyn och vård.  

 

4.3.5.1.2 Analys152 

En problematisk aspekt av särskilt utsatt situation handlar om gärningspersonens 

uppsåt i förhållande till målsägandens funktionsnedsättning. Om målsäganden har 

ansetts befinna sig i en särskilt utsatt situation (endast) på grund av en 

funktionsnedsättning som domstolen bedömer att gärningspersonen måste ha insett, 

                                                
151 Till skillnad från tingsrätten som dömde enligt så väl första som andra stycket för åtalspunkt ett. 
152 Framställningen i detta avsnitt förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper om uppsåts- 
och otillbörlighetsbedömningar. Om läsaren saknar dessa kunskaper kan avsnitt 4.6 behöva läsas 
före detta avsnitt. Framställningens disposition är inte optimal i denna del, men framstår ändå som 
mest logisk därför att analysen i avsnittet tillhör framställningen ovan. 
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finns ändå en risk att gärningspersonen faktiskt varit omedveten om detta. En sådan 

risk finns förvisso i samtliga fall av särskilt utsatt situation, men vad gäller 

lindrigare funktionsnedsättningar ökar risken att gärningspersonen faktiskt inte har 

insett funktionsnedsättningen. Personer som lider av en psykisk störning kan ha 

extra svårt att värna om sin sexuella (och personliga) integritet,153 varför det är av 

extra vikt att dessa personer erhåller ett tillräckligt skydd mot sexuella kränkningar.  

 

Eftersom personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation inte kan lämna ett 

giltigt samtycke till sexuella handlingar, kan det uppstå fall där personer med 

psykiska störningar aldrig anses ha rätt till sexualliv. Så kan tillexempel vara fallet 

om en person har en grav funktionsnedsättning och har svårt att inse innebörden av 

en sexuell handling. Med andra ord kommer tilltalade i vissa fall kunna fällas för 

våldtäkt för att de haft samtyckt sex med någon som har en funktionsnedsättning. 

Frågan för rättens prövning kommer alltså vare sig vara huruvida samtycke lämnats 

eller huruvida samlag skett. I vissa mål kan domstolar enkelt avgöra att 

målsäganden har en funktionsnedsättning vilket alltså innebär att hon befunnit sig i 

en särskilt utsatt situation. Gärningen kan inte vara samtyckt. Otillbörlighets-

bedömningen blir i detta avseende avgörande för bedömningen av huruvida en 

våldtäkt skett. Detta är i och för sig syftet med rekvisitet om otillbörligt utnyttjande, 

men bedömningen torde bli än viktigare om målsäganden kan anses ha befunnit sig 

i en ständig utsatt situation. Det problematiska ligger alltså i detta avseende dels i 

att vissa personer på ett sätt kan sägas fråntas sin sexuella självbestämmanderätt. 

Detta kan emellertid inte vara sant och bland annat uttalas i lagkommentaren till 

bestämmelsen att sexuella handlingar som inte innebär ett ingrepp i den sexuella 

integriteten inte utgör otillbörliga utnyttjanden. Så kan vara fallet exempelvis inom 

ett förhållande.154 

 

För att belysa hur rättsläget har utvecklats och huruvida detta inneburit förstärkt 

skydd av den sexuella integriteten är rättsfall från regleringen avseende hjälplöst 

tillstånd relevant. Ett av skälen till att begreppet särskilt utsatt situation ersatte 

hjälplöst tillstånd var att skyddet för psykiskt störda brottsoffer inte var tillräckligt. 

                                                
153 Andersson, Hans (ord) eller hennes?, s. 249. 
154 Däremot står det klart att otillbörliga utnyttjanden kan ske även inom ett förhållande eller 
äktenskap. Asp, Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv, s. 50. 
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I RH 2006:53 uttalade hovrätten att målsäganden inte kunde anses vara i ett 

konstant hjälplöst tillstånd på grund av sin utvecklingsstörning. Hovrättens 

problemformulering kan emellertid ifrågasättas. Som konstaterats är frågan 

nämligen inte om personer med funktionsnedsättningar alltid ska anses befinna sig i 

en skyddsvärd situation, utan om huruvida gärningspersonen otillbörligen utnyttjat 

denna. Efter lagändringen bör det vara enklare att bedöma någons tillstånd som 

särskilt utsatt till följd av bland annat en funktionsnedsättning, eftersom lagens krav 

nu är lägre ställda.155 Svea hovrätts dom den 22 juli 2014 i mål nr B 5429-14 

stödjer detta påstående. Hovrätten diskuterade inte huruvida målsäganden befunnit 

sig i en konstant särskilt utsatt situation. Tvärtom konstaterar de att målsäganden 

hade sexuell erfarenhet sedan tidigare och hade rätt till ett sexualliv. Däremot 

spelade den tilltalades ställning gentemot målsäganden in på bedömningen av hans 

otillbörliga utnyttjande och uppsåt till detta. Det måste kommas ihåg att 

domstolarna har att bedöma målsägandens subjektiva egenskaper och således 

hennes individuella psykiska störning. Det innebär att prövningarna i mål om 

särskilt utsatt situation med anledning av en psykisk störning kan komma att se 

väldigt olika ut och det blir desto svårare att uppställa en ram för hur bedömningen 

ska gå till.  

 

Det bör vara möjligt att komma fram till slutsatsen att en målsägande till följd av en 

psykisk störning befinner sig i ett konstant tillstånd av särskilt utsatt situation. För 

att dessa personer ska ha rätt till sexualliv och för att säkra den tilltalades 

rättssäkerhet krävs en än tydligare otillbörlighetsbedömning i dessa fall. Om 

domstolarna skulle göra en alltför ytligt bedömning av det otillbörliga utnyttjandet 

skulle utnyttjandefallen riskera att få en för långtgående omfattning. Däremot är det 

viktigt att personer med psykiska störningar kan bedömas ha befunnit sig i en 

särskilt utsatta situation för att de ska erhålla ett tillräckligt skydd för den sexuella 

integriteten.  

 

 

 

 

                                                
155 Jfr SOU 2010:71, s. 224-225. 
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4.3.5.2 Vanmaktsliknande tillstånd 

4.3.5.2.1 Rättsfallsreferat 

a) Hovrätten för Västra Sveriges dom den 13 maj 2014 i mål nr B 2333-14 

Målsäganden (målsägande A) blev överrumplad med sexuella handlingar när hon 

fick massage på en massagesalong. Hon ansågs ha befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation baserat på (endast) yttre omständigheter som gjort henne i princip 

paralyserad. Hon hade därför ingen möjlighet att freda sig. Hovrätten konstaterade 

att målsäganden blivit paralyserad och tingsrätten hänvisade till prop. 2012/13:111, 

s. 112. Där anges uttryckligen att enbart yttre omständigheter kan grunda en särskilt 

utsatt situation, exempelvis då ett offer erbjuds massage och överrumplas med en 

sexuell handling. Det framgår med andra ord inte explicit inom vilken kategori 

rättsfallet bör falla inunder.  

 

b) Göta hovrätts dom den 23 januari 2015 i mål nr B 3122-14 

Ett krampanfall har ansetts föranleda att målsäganden befunnit sig i ett tillstånd 

motsvarade vanmakt, således särskilt utsatt situation. Gällande gärningspersonens 

uppsåt lades vikt vid att han kände målsäganden och varit närvarande vid ett 

tidigare inträffat krampanfall. Hovrätten ansåg att gärningspersonen hade uppsåt i 

förhållande till att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation, eftersom 

han visste hur ett krampanfall påverkade hennes möjligheter att värja sig och 

kontrollera sin kropp.  

 

4.3.5.2.2 Analys 

I förarbetena till 2005 års reform uttalades att hjälplöst tillstånd skulle komma att 

omfatta fall av vanmakt, det vill säga en nära nog fullständig oförmåga att 

handla.156 Det angavs att ett hjälplöst tillstånd inte bara innebär fysisk oförmåga 

eller förlust av kroppskontroll. Även om målsäganden på grund av 

omständigheterna endast psykiskt upplever att hon inte kan värja sig, kan det 

konstituera ett hjälplöst tillstånd.157 Begreppet särskilt utsatt situation är avsett att 

omfatta fall av hjälplöst tillstånd, varför uttalanden i förarbetena till den regleringen 

                                                
156 Prop. 2004/05:45, s. 47. 
157 Prop. 2004/05:45, s. 50.  
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kan vara vägledande. I förarbetena till 2013 års reform anges att en särskilt utsatt 

situation kan tänkas utgöras av enbart yttre omständigheter. Fall där offret erbjuds 

massage och överrumplas med en sexuell handling anges explicit som exempel.158  

 

Hovrätten för Västra Sveriges dom den 13 maj 2014 i mål nr B 2333-14 gäller ett 

sådant fall som uttryckligen omfattas av lagens tillämpningsområde, nämligen när 

någon blir överrumplad med sexuella handlingar. Av domskälen framgick att 

målsäganden blivit närmst paralyserad. I Göta hovrätts dom den 23 januari 2015 i 

mål nr B 3122-14 framgick att målsäganden i vart fall upplevt att hon saknat 

förmåga att värja sig. Det gjordes ingen ingående bedömning av huruvida hon 

fysiskt varit oförmögen, men detta var heller inte nödvändigt. Att målsäganden 

psykiskt upplevt att hon saknat förmåga att värja sig kan vara tillräckligt för att 

klassificera hennes tillstånd som särskilt utsatt.  

 

4.3.5.3 Flera faktorer sammantaget 

4.3.5.3.1 Rättsfallsreferat 

a) Hovrätten för Västra Sveriges dom den 25 juli 2014 i mål nr B 2937-14 

I målet ställde hovrätten lägre krav på bevisningen av målsägandens 

berusningsgrad, efter en diskussion som föregåtts av teknikaliteter och osäkerheter 

kring bland annat provresultat. Målsäganden ansågs ha befunnits i en särskilt utsatt 

situation därför att hon utöver berusningen befunnit sig på en avskild plats med två 

okända gärningspersoner som talade på ett för henne okänt språk. Det 

konstaterades även att målsäganden saknade möjligheter att kalla på hjälp.  

 

b) Svea hovrätts dom den 10 oktober 2014 i mål nr B 958-14 

I målet gjorde hovrätten en helhetsbedömning och en kombination av flera faktorer 

ansågs ha påverkat målsägandens utsatthet. Hovrätten menade att följande faktorer 

inverkade på bedömningen.  

 

                                                
158 Prop. 2012/13:111, s. 112. 
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Målsäganden och de tilltalade befann sig i en mörk skog och gärningspersonerna 

var i numerärt överläge. Målsäganden var rädd och drogpåverkad. Sammantaget 

bedömdes målsäganden ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation.159 

 

4.3.5.3.2 Analys 

I de redovisade målen har hovrätterna tagit fasta på omständigheter som hänför sig 

till målsäganden och till yttre omständigheter. Även om exempelvis målsägandens 

berusningsgrad ensam inte hade varit tillräckligt för att uppnå en särskilt utsatt 

situation, har omständigheterna sammantaget inneburit att målsäganden haft 

begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet. 

 

4.3.5.4 Sammanfattande slutsatser: omständigheterna i övrigt 

Som nämnt inledningsvis i detta kapitel är det inte nödvändigt att kategorisera de 

olika omständigheterna som kan utgöra en särskilt utsatt situation eftersom 

omständigheterna i bestämmelsen endast är exemplifierande. I underrättspraxis 

lägger hovrätterna vikt vid omständigheter som hänför sig till målsägandens 

person, som till exempel en funktionsnedsättning, rädsla och berusningsgrad, och 

yttre omständigheter, som att gärningspersonerna varit i numerärt överläge och att 

målsäganden befunnit sig på en för henne okänd plats. 

 

Lagstiftaren har överlagt bedömningen av vilka faktorer som ska tillmätas 

betydelse på rättstillämparen genom att göra lagtexten exemplifierande. På så vis 

ökar domstolarnas handlingsutrymme och de kan göra en bedömning av samtliga 

omständigheter som är av relevans i det enskilda fallet.  

 

4.4 Särskilt om bevissvårigheter  

I sexualbrottsmål generellt finns betydande bevissvårigheter160 därför att domstolen 

oftast bara har målsägandens och den tilltalades utsagor att utgå ifrån när de ska 

fastställa vad som hänt. Direkta vittnesiakttagelser saknas för det mesta. Nedan 

                                                
159 I målet kunde dock bara styrkas att en tilltalad (av tre) uppfyllde samtliga brottsrekvisit. 
160 Jfr Kaldal, Anna & Lainpelto, Katrin, Nya sexualbrottsprejudikat?, Juridisk Tidskrift 2009/10 s. 
95, som menar att det inte går att göra något åt de svåra bevislägena som ofta finns i 
sexualbrottsmål. 
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presenteras och analyseras underrättsavgöranden där domstolen inte kunnat 

fastställa huruvida målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation på grund 

av bristande bevisning. 

  

a) Hovrätten för Skåne och Blekinges dom den 2 september 2014 i mål nr  

B 1924-14  

Prövningen i målet klargjorde endast att någon form av sexuell samvaro ägt rum 

mellan parterna. Hovrätten ansåg att åklagaren inte nått beviskraven för att styrka 

gärningspåståendet i någon del.  

 

Vad som är intressant i målet är hovrättens resonemang angående bevisningen av 

målsägandens tillstånd. Hovrätten konstaterade att målsäganden var kraftigt 

påverkad av narkotika och alkohol och att hon endast hade fragmentariska 

minnesbilder av händelsen. De menade att det funnits en ”beaktansvärd risk för att 

hennes verklighetsuppfattning varit förändrad”, vilket resulterade i att 

tillförlitligheten i hennes berättelse ifrågasattes.  

 

b) Göta hovrätts dom den 22 december 2014 i mål nr B 3000-14  

Två åtal mot samma tilltalad prövades i målet. Åtalet gällande målsägande A 

ogillades därför att det inte kunde styrkas att någon kvalificerad sexuell handling 

genomförts. Åtalet gällande målsägande B baserades på att hon på grund av 

berusning och sömn befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Hovrätten ogillade 

åtalet därför att bevisningen inte var tillräcklig, bland annat därför att målsäganden 

haft avsevärda svårigheter att berätta om vad som hänt vid gärningstillfället.  

 

Rättsfallen tas upp trots att åtalen egentligen ogillats pga. bristande bevisning 

därför att målsägandena varit så berusade att de haft svårt att förklara 

händelseförloppen. Klart är att målsäganden med betydligt lägre berusningsgrad än 

så har ansetts befinna sig i en särskilt utsatt situation.161 Problematiken som 

framkommer i det här fallet liknar vad Sexualbrottsutredningen påpekade vara en 

brist efter 2005 års reform, nämligen att situationer med substanspåverkade 

                                                
161 Låt vara att utgången hade blivit annorlunda i det här fallet om det hade funnits bättre 
stödbevisning. 
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målsäganden liknar ett ”moment 22”. En sammanhängande berättelse från 

händelsen innebär att målsäganden inte befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Om hon 

däremot inte kan lämna en sammanhängande berättelse går det inte att styrka ett 

hjälplöst tillstånd utan stödbevisning. Enligt nu gällande reglering utsläcker inte 

målsägandens någorlunda sammanhängande berättelse att hon befunnit sig i en 

särskilt utsatt situation. Som påpekat kan det emellertid bli problematiskt i de fall 

hon varit så berusad att hon har svårt att lämna en sammanhängande berättelse.162 

 

Domstolarnas ifrågasättande av en kraftigt berusad målsägandes tillförlitlighet får 

förvisso anses befogad. Risken att en målsägande inte kan återge ett reellt 

händelseförlopp vid kraftig berusning ökar, jämfört med om vederbörande varit 

nykter vid gärningstillfället. Vad som emellertid är anmärkningsvärt är att 

hovrätten i förstnämnda fall ansett att målsägandens berusningsgrad och de 

minnesluckor de bidragit till inneburit att åtalet inte kunnat styrkas. Det kan 

ifrågasättas om inte hovrätten i vart fall bör ha övervägt huruvida målsägandens 

minnesluckor kunnat utgöra stöd för att hon befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation. Det framgår inte av domskälen att ett sådant övervägande gjorts. 

Eftersom någon i en särskilt utsatt situation inte kan samtycka till sex skulle det 

således inte spela någon roll om målsäganden inte kan återge delar av 

händelseförloppet, bland annat gällande hur eller varför de sexuella handlingarna 

kom att utföras. Istället menade hovrätten att det fanns betydande utrymme för 

tvivel om de sexuella handlingarna utförts mot målsägandens vilja, men det finns 

alltså inte anledning att gå in på frågan huruvida samtycke förelegat.  

 

Hovrättens resonemang kan kritiseras därför att de menade att målsägandens 

fragmenterade minnesbilder gav tvivel till hennes berättelse. Det framgår inte heller 

att hovrätten tagit fasta på att målsäganden upplevt att hon känt sig bortdomnad. 

Bedömningen huruvida målsäganden befunnits i en särskilt utsatt situation ska 

göras utifrån målsägandens perspektiv vid gärningstillfället. Om målsäganden 

upplevt att hon inte förmått värja sig ska det inte spela (större) roll om hon rent 

objektivt kunnat göra så. Därtill skulle de kraftiga minnesluckorna snarare kunna 

styrka målsägandens utsatta tillstånd, än tvärtom. 

                                                
162 SOU 2010:71, s. 225-226. 
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Därutöver menade hovrätten att eftersom målsäganden frivilligt lagt sig bredvid 

den tilltalade i hans säng, kunde det inte uteslutas att hon varit intresserad av intim 

kontakt med honom. Det kan ifrågasättas huruvida det är en omständighet som över 

huvud taget bör få tillmätas vikt. Det spelar ingen roll vem som har tagit initiativ 

till det sexuella umgänget eftersom någon i en särskilt utsatt situation inte kan 

samtycka. Även om målsäganden skulle ha bedömts vara i en särskilt utsatt 

situation i målet hade åtalet emellertid ändå kunnat ogillas på grund av bristande 

uppsåt eller för att gärningspersonen inte otillbörligt utnyttjat målsäganden. 

 

4.5 Sammanfattning av rättstillämpningen 

När den här framställningen slutförs har HD ännu inte lämnat prövningstillstånd 

gällande särskilt utsatt situation. Det är heller inte rimligt att anta att detta kommer 

ske inom den närmsta tiden. Ett rättsfalls prejudikatverkan skulle bli tämligen 

kortvarigt om det, som det verkar, kommer att komma en ny lagstiftning inom bara 

några år. Att med säkerhet kunna uttala sig om vad som konstituerar en särskilt 

utsatt situation blir således i princip omöjlig baserat på det material som finns. Med 

viss försiktighet kan dock slutsatser eller i vart fall tendenser härledas ur 

underrättsavgörandena, förutsatt att dessa sammantaget ger en inte alltför vag bild. 

 

Att alkohol förekommer i någon mån är snarare regel än undantag och inte sällan är 

målsäganden utöver berusningen i ett sömnliknande tillstånd. Ofta förekommer 

samtyckesinvändningar från försvaret och det hävdas sällan att våldsinslag 

förekommit från åklagarens sida. Det är inte ovanligt att gärningsperson och 

brottsoffer är bekanta. Inte sällan har de hamnat i situationen föregående den 

brottsliga gärningen på frivillig basis. 

 

Av framställningen i detta kapitel kan konstateras att vi rör oss mot ett rättsläge där 

hovrätterna har betydligt större benägenhet och möjlighet att klassificera tillstånd 

som utsatta.163 Mot denna bakgrund finner vi förstås 2013 års lagändring som 

åsyftade just en sådan förändring. Inte minst kan konstateras att fall där 

                                                
163 En jämförelse kan även göras till en empirisk undersökning av Jenny Åhling i uppsatsen 
Hjälplöst tillstånd i våldtäktsparagrafen – en rättsfallstudie, examensarbete, Juridiska fakulteten, 
Lunds universitet, 2010, som redovisas på s. 50. 
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målsäganden sovit inledningsvis under övergreppet skyddas i de flesta fall. Då 

målsäganden vaknat av övergreppet har utfallet antingen blivit att underrätterna 

tillämpar 6 kap. 1 § första och andra styckena parallellt dvs. att gärningspersonen 

övergått till att använda tvång eller våld.164 I andra fall har gärningspersonen 

avslutat övergreppet när målsäganden vaknat och visat sitt missnöje/bristande 

samtycke.165 Tänkbart är även att målsägandens tillstånd bedömts som särskilt 

utsatt alltigenom övergreppet,166 även om utrymmena för en sådan bedömning 

borde vara betydligt mindre om inte målsäganden även är substanspåverkad eller 

till och med medvetslös. 

 

I en rapport från BRÅ167 konstateras att alkoholinslag är särskilt påtagligt vid 

våldtäkter som är relaterade till nöjeslivet. 168 Av den empiriska studien som 

företagits inom ramen för det här arbetet framkommer att en klar majoritet av fallen 

är alkohol- och/eller drogrelaterade. Vidare framgår att lagstiftningen skyddar 

dessa fall bättre nu än någonsin tidigare. Ur målsägandenas perspektiv är detta 

förstås högst önskvärt. I och med att lagstiftaren har valt att under särskilda 

förhållanden frånta människan den sexuella självbestämmanderätten, har 

möjligheterna att straffritt utnyttja någons utsatta tillstånd blivit klart mer 

begränsade. 

 

Kombinationen berusning/sömn verkar vara det vanliga tillståndet då målsäganden 

ansetts vara i särskilt utsatt situation. Anledningen kan tänkas vara att målsäganden 

sover djupare eller inte kunnat påverka att hon somnat, och med andra ord har än 

svårare att värja sig mot övergreppet. Därutöver är det två omständigheter som var 

för sig kan föranleda att målsägandens tillstånd bedöms som särskilt utsatt och det 

                                                
164 Se exempelvis Svea hovrätt dom den 7 april 2014 i mål nr B 1602-13 och Svea hovrätts dom den 
3 februari 2014 i mål nr B 11929-13.  
165 Här kan Svea hovrätts dom den 19 september 2014 i mål nr B 2502-14 nämnas, där tre 
målsäganden ansågs ha befunnit sig i särskilt utsatt situation pga. en kombination av 
alkoholberusning och sömn. Vid uppsåtsbedömningen menade hovrätten att gärningspersonen 
agerat med likgiltighetsuppsåt därför att han slutat när målsägandena visat att de inte varit 
intresserade av sexuellt umgänge. 
166 Jfr till exempel tingsrättens domskäl (Umeå tingsrätts dom den 3 mars 2014 i mål nr B 197-14) i 
Hovrätten för Övre Norrlands dom den 19 december i mål nr B 207-14. 
167 Som förvisso gäller utvecklingen av anmälningar om våldtäkt mellan perioden 1995-2006, 
särskilt 2004-2006. 
168 BRÅ Rapport 2008:13, s. 18, 57 och 60.  
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är därför inte märkligt att kombinationsfallen oftare kvalificeras som särskilt 

utsatta. 

I fallen av endast berusning återfinns flest fall där domstolarna har bedömt att 

målsägandens tillstånd inte är särskilt utsatt. Av domskäl kan främst utläsas att 

detta beror på att målsäganden inte varit tillräckligt berusad och med andra ord 

alltså anses ha kunnat värja sin sexuella integritet. Bedömningen handlar oftast om 

en kombination av målsägandens egna uppgifter, vittnesiakttagelser och, inte 

sällan, SKL 169 -analyser av promillenivåer. 170  Den misstänktes utsaga av 

målsägandens tillstånd bedöms snarare i samband med uppsåtsbedömningen i 

målen. I ett intressant mål har hovrätten frångått SKL-resultaten av målsägandens 

berusningsgrad därför att det fanns mycket bevisning som talade för att hon var så 

pass berusad att hon bedömdes ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation ändå.171 

Målsäganden hade bland annat blivit avvisad från AVK på grund av sin berusning, 

strax efter de åtalade gärningarna. I ett annat mål ansågs målsäganden däremot ha 

haft möjlighet att freda sin sexuella integritet, därför att hon efter den åtalade 

gärningen på egen hand kunnat ta sig ner för en trappa och uppmärksammat att 

gärningspersonen knutit sina skor.172 

 

                                                
169 SKL heter NFC sedan 1 januari 2015. 
170 Ofta tycks en nivå av ca 2 promille vara i vart fall en måttstock, jfr Svea hovrätts dom den 7 maj 
2014 i mål nr B 3250-14. 
171 Svea hovrätts dom den 29 september 2014 i mål nr B 548-14. 
172 Svea hovrätts dom den 7 november 2014 i mål nr B 8234-14. Åklagarens gärningspåstående 
innefattade så väl yttre omständigheter, som berusning och sömn. Hovrätten menade dock att 
målsägandens eventuella sömn och yttre omständigheter inte kunde ha någon avgörande påverkan 
på bedömningen, varför de endast prövade alkoholberusningen. 
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I förarbetena poängteras att en helhetsbedömning ska göras av så väl yttre 

omständigheter som omständigheter som hänför sig till målsäganden. 

Bedömningen ska göras utifrån målsägandens perspektiv. Underrätterna citerar 

flitigt förarbetena och försöker värna om den sexuella integriteten i sina 

avgöranden. Ofta vägs yttre omständigheter in i bedömningen och hovrätterna har i 

stort tagit fasta på att situationen ska bedömas utifrån ett helhetsperspektiv. 

Hovrätterna förtydligar ofta vilka omständigheter de ansett vara av vikt för 

bedömningen och vilka omständigheter som inte påverkat målsägandens tillstånd. 

Sammantaget framstår det som att hovrätterna tar fasta på lagstiftarens intentioner 

bakom lagändringen och värnar om den sexuella integriteten i utnyttjandefallen.  

 

Med ett visst mått av säkerhet kan hävdas att hovrätterna tenderar att bedöma 

tillstånd som utsatta mer frekvent nu än enligt regleringen av hjälplöst tillstånd. 

Exempelvis kan NJA 2004 s. 231 (Tumbafallet) och Svea hovrätts deldom den 26 

september 2005 i mål nr B 5763-05 jämföras med Hovrätten för Västra Sveriges 

dom den 25 juli 2014 i mål nr B 2937-14. De två ogillade åtalen som gällde 

hjälplöst tillstånd har avsett två målsäganden som har varit kraftigt berusade och 

haft svårigheter att värja sin sexuella integritet. Detta framgår inte minst av att de 

haft minnesluckor och dessutom försökt, men inte lyckats, värja sig mot 

övergreppen. Omständigheterna är relativt lika i Hovrätten för Västra Sveriges dom 

den 25 juli 2014 i mål nr B 2937-14. Målsäganden var berusad och befann sig i en 

bil med två okända gärningspersoner. Hon förmådde inte värja sig. Målsäganden 

bedömdes emellertid ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation i det sistnämnda 

fallet. Utifrån domstolarnas domskäl är det rimligt att tro att målsägandena i fallen 

avseende hjälplöst tillstånd skulle anses ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation 

om de prövats idag, och vice versa. Med andra ord har de straffbara 

utnyttjandefallen vidgats i och med lagändringen.  

 

Så länge HD inte beviljar prövningstillstånd och därför inte avger någon måttstock 

är det dock svårt att med säkerhet uttala sig om huruvida det finns brister i 

nuvarande reglering och om nya lagstiftningsåtgärder är påkallade för att 
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upprätthålla ett tillräckligt skydd för den sexuella integriteten.173 Frågan diskuteras 

emellertid utifrån det material som finns i kapitel 6.  

 

4.6 Övriga rekvisit för straffansvar 

4.6.1 Otillbörligt utnyttjande 

Om brottsoffret befunnit sig i en särskilt utsatt situation och gärningsmannen 

insett174 omständigheterna som utgjort tillståndet, aktualiseras frågan huruvida den 

tilltalade otillbörligen utnyttjat brottsoffrets tillstånd.  

 

För straffbarhet krävs att gärningspersonen utnyttjat målsägandens utsatta 

belägenhet. 175  Bedömningen ska göras objektivt. 176  Asp menar att kravet på 

otillbörligt utnyttjande, som både regleringen avseende hjälplöst tillstånd och 

särskilt utsatt situation innehåller, undantar fall då gärningen inte innebär ett 

angrepp på den andres sexuella integritet.177 Med andra ord innebär inte varje 

sexuell handling som vidtas då minst en av parterna är kraftigt berusad ett angrepp 

på den sexuella integriteten. Otillbörlighetsbedömningen ska avgränsa det 

straffbara området mellan de fall där någons tillstånd utnyttjats, mot de där ett 

utnyttjande inte sker.178 Hovrätten för Västra Sverige intar en liknande ståndpunkt i 

dom den 25 juli 2014 i mål nr B 2937-14. I övrigt diskuterar underrätterna sällan 

vad ett otillbörligt utnyttjande innebär. Om gärningen varit en kvalificerad sexuell 

handling verkar det oftast som att kravet på otillbörligt utnyttjande anses vara 

uppfyllt. Så kan emellertid inte vara fallet, enär det skulle innebära att otillbörligt 

utnyttjande inte är ett reellt rekvisit. Rekvisitet finns rimligen i lagtexten därför att 

en särskild prövning är avsedd. Ett handlande kan inte automatiskt anses uppfylla 

kraven på otillbörligt utnyttjande för att andra rekvisit och bedömningar är 

                                                
173 Jfr prop. 2012/13:111, s. 27-28. Ett skäl för att vidga omfattningen av utnyttjandefallen ansågs 
vara just att regleringen avseende hjälplöst tillstånd fått en snävare tillämpning i praxis än vad som 
avsetts vid utformningen. 
174 För frågan om uppsåt, se avsnitt 3.3.2. 
175 Prop. 2012/13:111, s. 113.  
176 Prop. 2012/13:111 s. 30 och 113. 
177 Asp, Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv, s. 46.  
178 Asp, Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv, s. 49. 
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uppfyllda, exempelvis kravet på uppsåt. Förmodligen finns det mer bakom 

prövningen än vad som kan utläsas av hovrättsavgörandena.179 

 

I propositionen till 2005 års lag preciseras tydligare vad ett otillbörligt utnyttjande 

innebär. Då lagstiftaren inte har åsyftat en ändring av det otillbörliga utnyttjandet 

får det uttalandet alltjämt anses gällande. Kravet att utnyttjandet ska vara 

otillbörligt innebär att lagen endast ska skydda de fall där gärningen utgör ett 

angrepp på den sexuella integriteten. En objektiv bedömning huruvida så skett ska 

göras genom att avgöra om den sexuella handlingen inte hade kommit till stånd 

utan brottsoffrets tillstånd. Med andra ord ska det finnas ett orsakssamband mellan 

brottsoffrets tillstånd och genomförandet av den sexuella handlingen. 180  Som 

diskuteras vidare i kapitel 6 är det högst önskvärt att lagstiftaren förtydligar vilka 

faktorer som är viktiga vid otillbörlighetsbedömningen genom att till exempel ange 

kriterier eller riktlinjer för hur en otillbörlighetsbedömning ska utföras. 

 

4.6.2 Uppsåt i förhållande till omständigheterna 

För att döma någon till ansvar för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § 2 st. BrB krävs att 

gärningspersonen agerat med uppsåt. Det innebär att omständigheterna och 

sakförhållandena som har gjort att målsäganden bedömts befinna sig i en särskilt 

utsatt situation måste täckas av åtminstone ett likgiltighetsuppsåt av gärnings-

personen.181  

 

Likgiltighetsuppsåtet kan beskrivas som tudelat. För det första måste 

gärningspersonen ha haft en kognitiv inställning som innebär att han åtminstone 

haft en misstanke om att ett tillstånd förelegat, exempelvis att målsäganden varit 

kraftigt berusad. Om gärningspersonen inte insett att det funnits en risk att 

målsäganden varit kraftigt berusad, kan uppsåt således inte föreligga. För det andra 

måste gärningspersonens inställning gentemot förekomsten av omständigheten inte 

utgöra ett skäl att avstå från att vidta handlingen. Med andra ord innebär det att 
                                                
179 Som exempel kan nämnas Stockholms tingsrätts domskäl på s. 16 i mål nr B 993-14 (se dock 
Svea hovrätts dom den 7 maj 2014 i mål nr B 3250-14), ”[t]ingsrätten anser att det vaginala 
samlaget har inneburit ett angrepp på målsägandens sexuella integritet.” Gärningspersonen ”har 
således genom det vaginala samlaget otillbörligt utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt 
utsatt situation.”  
180 Prop. 2004/05:45, s. 138.  
181 Prop. 2012/13:111, s. 113. 
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gärningspersonen är likgiltig inför att målsägande är kraftigt berusad, vilket tar sig 

till uttryck genom att han inte avstår från att vidta de sexuella handlingarna. Genom 

handlandet visar sig gärningspersonen likgiltig till målsägandens berusning, och i 

förlängningen till hennes möjlighet att freda sin sexuella integritet. 

 

Likgiltighetsuppsåtet innebär således att gärningspersonen har (minst) en misstanke 

om en omständighet, i exemplet målsägandens berusning, och är likgiltig inför att 

han utnyttjar denna. Om gärningspersonen vidtar säkerhetsåtgärder för att försäkra 

sig om att omständigheten inte föreligger indikeras att han inte varit likgiltig.182 

Gärningspersonen skulle till exempel kunna prata med målsäganden och försäkra 

sig om att hon är intresserad av sexuellt umgänge med honom samt att hon inte är 

redlöst berusad. I så fall bör likgiltighetsuppsåt till i vart fall otillbörligt utnyttjande 

inte kunna anses föreligga.  

Uppsåtet kan antingen täcka att samtycke inte förelegat,183 eller de omständigheter 

som gör att målsäganden befunnit sig en särskilt utsatt situation. Gärningspersonen 

behöver inte själv ha klassificerat ett tillstånd hos målsäganden som särskilt utsatt. 

Det är inte tillräckligt att gärningspersonen handlat utan att beakta att gärningen 

innebär en kränkning av straffrättsligt skyddade intressen.184 Likgiltighetsuppsåtet 

skulle kunna uppfyllas exempelvis genom att gärningspersonen sett hur 

målsäganden druckit alkohol och blivit väldigt påverkad, eller insett att hon sovit 

när de sexuella handlingarna vidtagits. Därutöver ska gärningspersonens uppsåt 

täcka rekvisitet otillbörligt utnyttjande.185  

 

Asp har betonat att uppsåtsbedömningen i fall av hjälplöst tillstånd inte bör vara 

särskilt problematisk att göra. Hans uppfattning är att gärningspersonen svårligen 

kan missta sig om de situationer som omfattats av begreppet.186 Rättsläget är 

emellertid inte detsamma idag. I och med införandet av särskilt utsatt situation har 

det kriminaliserade området utvidgats. Regleringen kräver att gärningspersonen har 

uppsåt till de omständigheter som innebär att brottsoffret befinner sig i en särskilt 

                                                
182 Angående detta stycke se Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils, Kriminalrättens 
grunder, 2 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2013, s. 287 ff. 
183 Jfr Berggren m.fl., Brottsbalken: En kommentar, kommentaren till Subjektiv täckning.  
184 Jfr NJA 2004 s. 176; Leijonhufvud, Samtyckesutredningen, s. 53; Leijonhufvud & Wennberg, 
Straffansvar, s. 60-61. 
185 Prop. 2012/13:111, s. 113.  
186 Asp, Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv, s. 54. 
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utsatt situation. Det innebär alltså inte att gärningspersonen själv måste ha orsakat 

tillståndet, men om han inte uppfattat situationen korrekt bör uppsåtsbrist föreligga.  

 

Gränsen mellan likgiltighetsuppsåt och medveten oaktsamhet i förhållande till 

omständigheter är inte alldeles tydlig. Distinktionen är emellertid väsentlig 

eftersom medveten oaktsamhet utsläcker ansvar och likgiltighetsuppsåt innebär att 

uppsåtskravet är uppfyllt. Det första steget för bedömningen av medveten 

oaktsamhet är identisk med likgiltighetsuppsåtet, det vill säga huruvida 

gärningspersonen haft en misstanke om att en omständighet förelegat. Vad gäller 

gärningspersonens inställning inför omständigheten innebär däremot medveten 

oaktsamhet att han är likgiltig inför risken för att målsäganden är kraftigt berusad, 

men inte till att hon faktiskt är det.187  I SvJT 2005 s. 1 diskuterar Ulväng att 

medveten oaktsamhet innebär att gärningspersonen uppfattat en risk och varit 

likgiltig inför risken medan likgiltighetsuppsåtet innebär att gärningspersonen 

uppfattat risken och varit likgiltig inför följden. 188  Eftersom våldtäkt genom 

utnyttjande av någons särskilt utsatta situation inte innebär att någon följd 

förverkligas utan till att en omständighet föreligger, är skillnaden mellan 

likgiltighetsuppsåtet och medveten oaktsamhet än svårare att avgöra. 

 

I praktiken är distinktionen kanske inte lika nödvändig därför att någon som 

genomfört en sexuell handling utan att faktiskt inse att offret varit exempelvis 

redigt berusad på sin höjd är omedvetet oaktsam, vilket alltså utsläcker ansvar på 

grund av uppsåtsbrist. Om gärningspersonen således vidtagit säkerhetsåtgärder och 

till exempel diskuterat med målsäganden innan de sexuella handlingarna vidtagits 

kommer han förmodligen inte anses ha agerat med uppsåt.  

 

Det är alltid knepigt att fastställa vad gärningspersonen förstått eller inte förstått i 

efterhand. Extra svår måste uppsåtsbedömningen bli i de fall då brottsoffret inte gör 

motstånd189 och gärningspersonen eventuellt varit påverkad av alkohol eller droger. 

Hovrätten för Västra Sveriges bedömde i dom den 17 oktober 2014 i mål nr B 

4192-14 att gärningspersonen måste ha insett målsägandens utsatta situation enär 

                                                
187 Kriminalrättens grunder, s. 334-335. 
188 Ulväng, Magnus, Likgiltighetsuppsåt, SvJT 2005, s. 1. 
189 Vilket sällan, för att inte säga aldrig, sker i utnyttjandefallen. 
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hon inte sa något under samlaget och då hon måste ha luktat alkohol och spya. Ett 

liknande resonemang förs av samma hovrätt i dom den 25 juli 2014 i mål nr B 

2937-14, som menar att gärningspersonerna inte kan ha undgått målsägandens 

berusning.  

 

Svea hovrätt förklarade utförligt hur de bedömde den tilltalades uppsåt i dom den 

19 september 2014 i mål nr B 2502-14. Hovrätten konstaterade att den tilltalade 

agerat med ett likgiltighetsuppsåt och anförde att han haft anledning att uppfatta att 

målsägandena befunnit sig i särskilt utsatta situationer när han vidtog handlingarna. 

Då den tilltalade själv uppgett att han inte varit säker på om målsägandena varit 

vakna vid hans närmanden och eftersom han slutade när målsägandena visade sitt 

bristande samtycke, menade hovrätten att han varit likgiltig. 

 

 

 

4.6.3 Sammanfattande slutsatser av otillbörlighet och uppsåt 

Domstolen har att pröva huruvida målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation. Detta ska bedömas utifrån de yttre och inre omständigheter som förelegat 

vid gärningstidpunkten. Om målsäganden anses ha befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation ska domstolen pröva huruvida gärningspersonen otillbörligen utnyttjat 

målsägandens tillstånd. Vidare erfordras att gärningspersonen haft uppsåt till så väl 

de omständigheter som konstituerat målsägandens tillstånd och till det otillbörliga 

utnyttjandet.  

 

Kravet på otillbörligt utnyttjande syftar till att avgränsa straffansvaret till de fall 

som inneburit ett angrepp på den sexuella integriteten. Det ska finnas ett 

kausalsamband mellan målsägandens tillstånd och gärningspersonens handlande. 

Om målsäganden inte hade befunnit sig i en särskilt utsatt situation skulle 

gärningspersonen inte ha kunnat utföra de sexuella handlingarna.  

 

Kravet på uppsåt innebär att gärningspersonen åtminstone måste ha insett risken för 

att omständigheterna som konstituerat målsägandens tillstånd förelegat och varit 

likgiltig inför tillståndet. Därutöver måste gärningspersonen ha insett risken för att 
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hans handlande inneburit ett otillbörligt utnyttjande och varit likgiltig till att hans 

handlande utgjort ett utnyttjande av situationen.  
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5. UTVÄRDERING AV SÄRSKILT UTSATT SITUATION 

5.1 Har syftet med reformen uppnåtts?  

5.1.1 Ett förstärkt skydd för den sexuella integriteten  

Mot bakgrund av vad som framkommit i denna uppsats kan konstateras att 2013 års 

reform har bidragit till att förstärka skyddet för den sexuella integriteten och den 

sexuella självbestämmanderätten. Vid en jämförelse av rättsfall avseende hjälplöst 

tillstånd och särskilt utsatt situation framgår bland annat att det ställs lägre krav på 

målsägandens berusningsgrad enligt den nya regleringen. Begreppet särskilt utsatt 

situation inrymmer således fler situationer än hjälplöst tillstånd och de personer 

som haft begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet omfattas nu av 

begreppet, istället för endast de som saknat möjlighet att värja sig mot övergrepp.  

 

Hovrätterna tillämpar alltjämt lagen mot bakgrund av förarbetena. Hovrätterna 

motiverar oftast varför och vilka omständigheter som legat till grund för 

bedömningen om särskilt utsatt situation. Det ställs inte lika höga krav på hur 

mycket omständigheterna till grund för situationen måste påverka målsäganden. 

Exempelvis kan en lägre berusningsgrad konstituera en särskilt utsatt situation än 

ett hjälplöst tillstånd.  

 

Sammantaget kan konstateras att reformen har förstärkt skyddet för den sexuella 

integriteten och sexuella självbestämmanderätten. Många fall av klandervärda 

sexuella utnyttjanden hänför sig nu till de mest allvarliga sexuella kränkningarna 

genom att de rubriceras som våldtäkter. Inte minst visar detta att attityden gentemot 

sexualbrott har blivit mindre tillåtande. 
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5.1.2 Ett tillräckligt eller fullgott skydd för den sexuella integriteten 

Asp menar att dagens lagstiftning syftar till att förbjuda sex utan samtycke. 

Lagstiftaren har ansett att dagens lagstiftning uppfyller kraven som uppställts i 

Bulgariendomen, vilka ansetts vara att kriminalisera alla sexuella handlingar som 

vidtagits utan samtycke. I de allra flesta fall tycks nuvarande lagstiftning uppnå ett 

tillräckligt skydd för den sexuella integriteten och den sexuella 

självbestämmanderätten. De flesta mål med ogillat åtal brister i bevisning och inte i 

att tillstånd inte kvalificeras som särskilt utsatta. Regleringen avseende särskilt 

utsatt situation täcker in många straffvärda situationer som inte tidigare 

klassificerats som våldtäkt. Med det inte sagt att regleringens omfång är tillräckligt. 

 

Några hovrättsfall är anmärkningsvärda. Hovrätten för Skåne och Blekinges dom 

den 2 september 2014 i mål nr B 1924-14, ansåg bevisbrist föreligga därför att 

målsäganden haft så kraftiga minnesluckor att åtalet inte kunnat styrkas. I Göta 

hovrätts dom den 7 mars 2014 i mål nr B 3171-13 konstaterade tingsrätten att den 

tilltalade utnyttjat situationen när målsäganden halvsovit och att det inte betvivlas 

att målsäganden inte ville ha sex med honom. Det kunde inte konstateras att 

målsäganden tydliggjort att hon inte ville ha sex med den tilltalade. Däremot 

konstaterades att den tilltalade utnyttjat situationen då han har haft sex med en 

betydligt yngre målsäganden som dessutom halvsovit. Tingsrätten var alltså av 

uppfattningen att ett utnyttjande faktiskt skett, men då målsäganden inte befunnit 

sig i en särskilt utsatt situation föranledde utnyttjandet inte straffrättsligt ansvar. 

Även på denna grund kan det därför hävdas att det straffrättsliga skyddet inte är 

tillräckligt.  

 

Hovrätten för Västra Sveriges dom den 4 november 2014 i mål nr B 4147-14, som 

gällde särskilt utsatt situation pga. allvarlig rädsla, är intressant därför att det 

belyser problematiken mellan å ena sidan den sexuella självbestämmanderätten och 

å andra sidan det lagstadgade skyddet för den sexuella integriteten. Hovrätten 

uttalade att även om den tilltalade insett att målsäganden inte ville ha sex med 

honom kunde han inte fällas till ansvar för våldtäkt. Målsäganden ansågs inte ha 

varit tillräckligt rädd för att ha befunnit sig i en särskilt utsatt situation och kravet 

på tvång enligt första stycket var inte heller uppfyllt. Trots att målsäganden 
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upprepade gånger sagt att hon inte ville delta i de sexuella handlingarna har den 

tilltalade utfört dessa. Den tilltalade har med andra ord inte kunnat utnyttja 

målsäganden eftersom hon inte befunnits i ett skyddsvärt tillstånd. Trots 

målsägandens upprepade försök att säga nej har den tilltalade alltså inte kunnat 

dömas för våldtäkt. 

 

I ett mål som det förevarande är det rimligt att anta att en samtyckesreglering (se 

kapitel 2.3) hade resulterat i en fällande dom. Det finns med andra ord vissa 

gärningar som bör vara kriminaliserade i svensk rätt, jfr härvidlag Bulgariendomen, 

men inte är det. Det kan uttryckas som att det finns ett glapp mellan en reglering av 

negerat samtycke som vi har idag och en ren samtyckesreglering. De fall där 

målsäganden uttryckt sitt bristande samtycke till de sexuella handlingarna men inte 

förmår göra motstånd utan att dessutom befinna sig i en särskilt utsatt situation är 

inte kriminaliserade enligt dagens reglering. De fall där ett utnyttjande skett men 

målsägandens tillstånd inte uppfyller kraven för att vara särskilt utsatt faller inte 

heller under lagens definition. 

 

Det ska i för sig inte läggas allt för stor vikt enstaka hovrättsavgöranden, men det är 

rimligt att tro att även HD hade ansett att kvinnan i Hovrätten för Västra Sveriges 

dom den 4 november 2014 i mål nr B 4147-14 bör ha förmått göra motstånd i det 

aktuella fallet. Den hotfulla situationen var inte överhängande. HD har i och för sig 

sedan tidigare uttalat att målsäganden inte behöver göra fysiskt motstånd om hon 

på annat sätt visar att hon inte vill delta i de sexuella handlingarna,190 vilket 

målsäganden konstateras ha gjort. 

 

I de nämnda målen är det min uppfattning att lagstiftningen inte utgör ett fullgott 

skydd för den sexuella självbestämmanderätten. Målsägandena har fått sin sexuella 

självbestämmanderätt kränkt genom att de sexuella handlingarna vidtagits utan 

samtycke. Eventuellt har målsäganden själv upplevt att hon varit i en särskilt utsatt 

situation, men det har hon inte varit i rättslig mening. Förutsatt att domstolarna inte 

tillämpat lagstiftningen felaktigt, vilket denna framställning inte ger fog för att 

anta, går det således att rikta kritik mot nuvarande reglering. 

                                                
190 NJA 1988 s. 40. 
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Sammantaget kan sägas att om syftet med kriminaliseringen av våldtäkt är att ge ett 

fullgott skydd för den sexuella integriteten behöver lagen förtydligas. Det finns 

skillnader mellan den reglering vi idag har med negerat samtycke och en ren 

samtyckesreglering. Utformningen av särskilt utsatt situation ger förvisso ett gott 

skydd för den sexuella integriteten, men skyddar inte samtliga sexuella handlingar 

som skett utan samtycke. 

 

Det bör hållas i minnet att i stort sett alla argument som lagts fram i denna 

framställning baseras på det rättsläge som förelåg före lagändringen 2013. All 

kritik behöver därför inte nödvändigtvis vara befogad idag. Jag har emellertid svårt 

att se att dagens lagstiftning tillfredsställer alla de krav som 

samtyckesförespråkarna har. Det får anses stå klart att sexuella handlingar kan 

vidtas utan att gärningspersonen har erhållit ett giltigt samtycke från brottsoffret. 

Med det sagt kan poängteras att åtal i mål om särskilt utsatt situation oftast ogillas 

på grund av bristande bevisning, vilket lagstiftaren vid utformning av 

våldtäktsparagrafen har svårt att göra något åt. 

 

5.2 Möjligheter till förändring 

För att uppnå ett fullgott skydd för den sexuella integriteten krävs enligt min 

mening en utveckling eller precisering utav lagtexten. Lagstiftarens uppfattning 

verkar vara att alla sexuella handlingar som vidtas utan samtycke ska kunna 

lagföras. I vart fall anges att europarätten uppställer krav på att Sveriges 

sexualbrottslagstiftning bör täcka varje sexuell handling som skett utan 

samtycke.191 För att detta ska uppnås måste emellertid definitionen av ett samtycke 

(eller negerat samtycke) utformas så att alla klandervärda handlingar faktiskt 

omfattas. Det måste stå klart att i vart fall domstolarna anser att så inte är fallet. 

Annars bör utgången i hovrättsavgörandena i föregående avsnitt ha blivit 

annorlunda. 

                                                
191 Prop. 2012/13:111, s. 21. 
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Det är min mening att våldtäktsparagrafen bör kompletteras till att omfatta 

åtminstone de fall där gärningspersonen varit medveten om att målsäganden inte 

samtyckt. Det bör med andra ord bli kriminaliserat att förmå någon att delta 

sexuella handlingar som uttryckligen visat att den inte vill delta. 

 

Ett bristande samtycke ska emellertid inte behöva manifesteras utåt. Lagstiftaren 

har åsyftat att varje sexuell handling som vidtagits utan samtycke ska 

kriminaliseras men det kan ifrågasättas om lagen verkligen uppfyller denna 

ambition. Dessa fall skulle i och för sig förmodligen kunnat föranleda ansvar enligt 

subsidiära paragrafer i 6 kap. BrB om åklagaren yrkat ansvar enligt dessa. 

Bulgariendomen tycks inte uppställa ansvar på att sexuella handlingar utan 

samtycke ska kriminaliseras som just våldtäkt.192 

 

Klart är att den sexuella integriteten måste erhålla ett skydd som kan tas som 

åtminstone tillräckligt. Detta gäller inte minst i utnyttjandefallen där den utsatte har 

extra svårt att värna om sin sexuella integritet. Kanske skulle det vara möjligt att 

utforma en lagstiftning som baseras på samtycke (istället för negerat samtycke) och 

således vidga målsägandens rättigheter ytterligare. Om lagen och förarbetena är 

tillräckligt tydliga och motiverade borde det inom ramen för samma lag vara 

möjligt att stärka förutsebarheten i sexualbrottslagstiftningen samtidigt som 

skyddet för den sexuella integriteten stärks. Så länge det går att förutse vilka 

handlanden som är straffbara kan en presumtiv gärningsperson i vart fall vidta 

säkerhetsåtgärder (i praktiken kräva ett uttryckligt samtycke) för sin egen oskuld. 

Det ryms dock inte inom ramen för detta arbete att ge förslag på hur en sådan 

lagstiftning skulle se ut. 

 

 

 

 

 

                                                
192 Jfr Leijonhufvud, Samtyckesutredningen; Asp, Sex & samtycke – ett återbesök, s. 2. 
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5.3 Avslutande kommentarer 

Om ganska exakt ett år kommer en ny utredning läggas fram. Diskussionen för och 

emot en samtyckesreglering har redan varit föremål för omfattande utredning på 

lagstiftningsnivå två gånger under det senaste decenniet. Sexualbrottslagstiftningen 

har utvidgats rejält och omfattar nu en skyddsnivå som regeringen ansett motsvara 

den europeiska standarden. 193  Skyddet för den sexuella integriteten och den 

sexuella självbestämmanderätten har förstärkts vid varje lagändring och lagens krav 

på tvång, hot och våld har successivt minskat. Vad vi kan se är alltså en, om än 

långsam, utveckling till brottsoffrets fördel. 

 

Det ska förtydligas att det inte går att dra några säkra slutsatser av hur lagen 

efterlevs genom rättstillämpningen och vilka tillstånd som egentligen utgör en 

särskilt utsatt situation genom att studera underrättsavgöranden. Däremot kan sägas 

att begreppet särskilt utsatt situation inrymmer många tillstånd där målsäganden har 

haft begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet. Bland annat har 

skyddet för berusade målsäganden och för personer med funktionsnedsättningar 

förstärkts jämfört med regleringen avseende hjälplöst tillstånd. 

 

Skyddet för den sexuella integriteten framstår emellertid inte som fullgod. Samtliga 

sexuella handlingar som vidtas utan samtycke är inte kriminaliserade, i vart fall inte 

som våldtäkt. Det finns fortfarande klandervärda fall av utnyttjanden som inte faller 

in under dagens reglering av särskilt utsatt situation. Så länge HD inte beviljar 

prövningstillstånd kommer det dock inte kunna dras några säkra slutsatser gällande 

det straffrättsliga skyddets omfattning i utnyttjandefallen. 

 

Inom en snar framtid kommer vi emellertid få ta del av en omfattande utredning, 

förmodligen följt av en proposition, som kan belysa hur väl lagstiftaren anser att 

den sexuella integriteten skyddas. Förhoppningsvis mynnar utredningen ut i ett väl 

avpassat och tydligt lagförslag som kan bidra till nya prejudikat och förtydliga hur 

långt det straffrättsliga skyddet bör sträcka sig. 

                                                
193 Prop. 2012/13:111, s. 31. 
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