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Sammanfattning  
 
I korthet kan detta arbete beskrivas som en rättsfilosofisk diskussion rörande den svenska 
sexualbrottslagstiftningen. En diskussion som belyser rättsområdets utveckling över tid och 
den nu högaktuella debatten angående det potentiella införandet av en så kallad 
samtyckeslagstiftning. Utgångspunkten är ett naturrättsligt och ett rättsrealistiskt perspektiv, 
teorier som har valts ut på grundval av att de anlägger olika syn på vad rätten egentligen är 
och därmed möjliggör att de rättsliga frågorna angrips från olika håll, vilket bridrar till en 
fördjupande och ifrågasättande diskussion i ämnet.  
 
Arbetet behandlar den svenska sexualbrottslagstiftningens utformning ur ett 
rättighetsperspektiv, som en funktion av samhällsutvecklingen och som ett resultat av 
ändringar i rådande maktstrukturer. Det belyser även frågan om moralens utveckling och dess 
inverkan på rätten, samt sätter detta i relation till förhållandet mellan staten och dess invånare. 
Det granskar den sexuella självbestämmanderätten i ljuset av de valda rättsfilosofiska 
teorierna, ifrågasätter om vi kan klassa den som en rättighet och vad denna rättighet i så fall 
grundar sig på. Eller om det vi kallar för sexuell självbestämmanderätt i själva verket är ett 
skenbegrepp och en illusion av den positiva rättens effekt. 
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Terminologi  
 
Naturrätt En rättsfilosofisk inriktning som hävdar 

existensen av en högre, av naturen given, 
rättsordning som står över den av människan 
stiftade rätten. Den högre rätten kan ha religiöst 
så väl som icke religiöst ursprung.  

 
Uppsalaskolan En svensk rättsfilosofisk inriktning som 

utgjorde en gren av den skandinaviska 
rättsrealismen. Grundad under tidigt 1900-tal 
av Axel Hägerström och Adolf Pahlén. 

 
Samtycke Samtycke som ansvarsbefriande grund inom 

straffrätten stadgas idag i 24:7 BrB.  
 
 
Samtyckeslagstiftning Ett populärt uttryck som åsyftar det förslag på 

ändring av 6:1 BrB som innebär att en sexuell 
handling måste föregås av ett uttryckligt 
samtycke för att den ska kunna begås med 
ansvarsbefriande verkan. 

 
Sexualbrottslagstiftning  Åsyftar brotten i 6 kap. BrB. 
	
Sexuell handling En handling som typiskt sett är ägnad att väcka 

eller tillfredsställa offrets eller 
gärningsmannens sexuella drift. 

 
Sexuellt ofredande  Brott enligt 6:10 BrB. 
 
Sexuellt tvång  Brott enligt 6:2 BrB. 
 
Våldtäkt Brott enligt 6:1 BrB.  
 
Värdenihilism Inom Uppsalaskolan ett uttryck för att det som 

inte kan placeras inom ramarna för tiden och 
rummet inte har någon objektiv existens. 
Värdeomdömen kan inte placeras in i den givna 
kontexten och kan därför inte anses existera 
som en objektiv sanning utan endast som en 
subjektiv upplevelse. 

 
Sexuella relationer   En relation som innehåller någon form av 

sexuellt umgänge. Jag har valt att använda 
denna term för att beskriva relationer av så väl 
långsiktig som mer tillfällig karaktär. 
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
 
Synen på sex och sexuellt samliv har varit föremål för stora förändringar under senare hälften 
av 1900-talet vilket också har resulterat i förändringar av sexualbrottslagstiftningen. 
Religionens minskade inflytande på familjekonstellationens utformning, samt kvinnans 
successiva frigörelse, är två faktorer som lett till en förändrad syn på samliv, sexuella 
relationer, och inte minst, sexuell självbestämmanderätt. 1 År 1965 kriminaliserades våldtäkt 
inom äktenskapet. Detta innebar en förändring av synen på våldtäkt, från att ha ansetts utgöra 
en kränkning av familjens ära och heder till att istället handla om ett övergrepp riktad mot 
kvinnans sexuella integritet.2  Efter detta har straffstadgandet om våldtäkt, i 6 kap. Brottsbalk 
(1962:700) (nedan kallad BrB), genomgått fyra större förändringar (år 1984, 1998, 2005 och 
2013). År 1984 reformerades svensk sexualbrottslagstiftning då den bland annat anlade ett 
könsneutralt perspektiv.3 År 1998 flyttades fokus från den sexuella handlingen som sådan till 
kränkningens art. Detta resulterade i att offrets upplevelse av övergreppet kom att få en ökad 
betydelse för synen på allvaret i brottets natur.4 Under 1990-talet uppstod den debatt kring 
potentiellt införande av samtyckeslagstiftning som fortfarande pågår, och nu kommer till 
uttryck i den sexualbrottsutredning som presenterades under hösten 2016.5 Utredningen 
innehåller förslag på en omfattande omstrukturering av 6 kap. BrB, införande av så kallad 
samtyckeslagstiftning och därtill straffansvar vid grov oaktsamhet. 
 
Då riksdagen år 2005 antog en ny sexualbrottslagstiftning gjordes detta i syfte att förstärka 
den sexuella självbestämmanderätten som en absolut rättighet.6 Det kan dock diskuteras vad 
ett sådant uttalande innebär och vad det får för betydelse för rättens utformning.  
Uttalandet leder också till en diskussion om vad en rättighet egentligen är och under vilka 
omständigheter den kan anses existera. Utredningen som presenterades under hösten 2016 
innehåller, som en förlängning av detta, förslag på införande av en så kallad 
samtyckeslagstiftning. En lag vilken avser att resultera i en kodifiering men också en 
förstärkning av uppfattningen av sex utan samtycke som någonting moraliskt klandervärt.7 
Det handlar således om en lagstiftning med ett tydligt normativt budskap, skapad med 
avsikten att påverka den rådande samhällsopinionen. Detta väcker tankar kring lagstiftningens 
syfte att påverka den i samhället rådande moraliska uppfattningen, om nödvändigheten av 
koherens mellan samhällsmoral och lagstiftning, och om huruvida det existerar någonting som 
kan liknas vid en lagstiftarvilja. Detta är ett rättsfilosofiskt arbete om individen och samhället, 
om rättigheters uppkomst och utveckling samt om moralens och rättens inte allt igenom 
okomplicerade förhållande. 
																																																								
1 Jareborg, Nils och Friberg, Sandra, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2:a upplagan, Iustus förlag, 
Uppsala, 2015, s. 113.  
2 SOU 2001:14 Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor, s. 108. 
3 Prop. 1983/84:105 om ändring i brottsbalken m.m. (sexualbrotten) s.1. 
4 Prop. 1997/98:55 Kvinnofrid s. 89, jämför prop. 1983/84:105 s. 23. 
5 SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten.	
6 SOU 2016:60 s. 105. 
7 SOU 2016:60 s. 184. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 
Begreppet ”rättighet” används relativt vidlyftigt och det är ibland oklart vad det i själva verket 
avser att innefatta. Dagens rättighetsdiskussion tycks vidare grunda sig i en naturrättslig 
argumentation där rättigheter är någonting medfött och självklart. Genom att även applicera 
ett rättsrealistiskt perspektiv på rätten vill jag ifrågasätta rättigheternas natur genom att 
utforska vad rättigheter i själva verket är och under vilka förutsättningar de kan anses existera. 	
	
Den svenska sexualbrottslagstiftningen, genom brottsbalkens kapitel 6, är ur ett 
rättsfilosofiskt perspektiv på flera sätt ett intressant studieobjekt. Brottsbalkens sjätte kapitel 
är menat att utgöra en skyddslagstiftning för bland annat självbestämmanderätten över den 
egna kroppen och den egna sexualiteten. Det är således en lagstiftningsprodukt som syftar till 
att skydda en grundläggande del av varje människas liv, vilken påverkar hennes välmående, 
självkänsla och självaktning. 8 Sexualbrottslagstiftningen har, som inledningsvis nämnts, 
genomgått stora förändringar som avspeglat hur synen på människor samt rättigheter och 
friheter skriftat över tid. Genom att från ett rättsfilosofiskt perspektiv granska och analysera 
6:1 BrB kommer jag att föra en diskussion kring den sexuella självbestämmanderätten som 
rättighet, huruvida en sådan rättighet över huvud taget kan anses existera och hur denna i så 
fall kommer till uttryck i gällande rätt. 
 
Det ovan beskrivna syftet föranleder följande frågeställningar; Kan man med hjälp av den 
rättsfilosofiska rättighetsdiskursen definiera självbestämmanderätten som en rättighet i den 
nuvarande svenska sexualbrottslagstiftningen? Under förutsättning att den sexuella 
självbestämmanderätten kan ses som en rättighet, vari har den då sin grund? På vilket sätt 
skulle förslaget på att införa så kallad samtyckeslagstiftning kunna förändra synen på den 
sexuella självbestämmanderätten som rättighet?  
 
	
1.3 Material, metod, avgränsningar och etiska förhållningssätt 
 
1.3.1 Material och tidigare forskning 
 
1.3.1.1 Juridiskt material  
 
Det här arbetet behandlar svensk sexualbrottslagstiftning och inriktar sig särskilt på 6:1 BrB. 
Rättsområdet har valts ut på grund av sin ständigt aktuella karaktär, det utgör ett 
kontroversiellt ämne som omges av debatt och meningsskiljaktigheter. 6:1 BrB, som reglerar 
brottet våldtäkt, har valts ut som arbetets huvudfokus då det är en reglering som står inför en 
potentiellt omfattande rekonstruktion och ett skifte vad gäller paragrafens huvudsakliga 
rekvisit. Diskussionen kring införandet av en samtyckesbaserad lagstiftning har pågått i 
decennier och har ytterligare förstärkts genom internationell rätt som, beroende på tolkning, 
möjligen kan anses utgöra en kritik mot den svenska regleringens nuvarande utformning.  Det 

																																																								
8 SOU 2016:60 s. 105. 
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finns således ett stort samhällsengagemang och en aktualitet vad gäller 6:1 BrB och skyddet 
för den sexuella självbestämmanderätten. 
 
Det juridiska materialet har valts ut och bearbetats i enlighet med rättskälleläran och dess 
normhierarki.9	Således utgörs denna del av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin som ämnar 
utgöra en sammanfattande framställning av gällande rätt och dess historiska bakgrund.10 
Omnämnd doktrin har valts ut för att ge överblick och sammanhang åt gällande rätt, samt en 
fördjupad förståelse för dess begrepp, men också för att presentera en del av den debatt som 
drivit diskussionen kring lagens utformning och dess olika reformer framåt. Detta för att 
skapa ytterligare förståelse och insikt i rättsområdets komplexitet och de 
meningsskiljaktigheter som råder vad gäller dess fundamentala utformning och samhälleliga 
funktion. Materialet har valts ut på grundval av dess erkända dignitet på svenska 
juristutbildningar och den tyngd det har givits i tidigare sexualbrottsutredningar samt i den nu 
pågående diskussionen om införande av ny sexualbrottsreform. 
 
Material av internationell karaktär kommer att behandlas mycket sparsamt. Fokus ligger som 
ovan nämnts på den svenska lagstiftningen och internationellt material presenteras i den 
utsträckning detta har kommit till konkret uttryck i utredningsmaterialet till de svenska 
sexualbrottsreformerna. Materialet kommer inte att granskas självständigt och syftet är inte 
heller att detta ska leda till någon form av mer omfattande jämförelsestudie. I enlighet med 
det nyss sagda kommer Europakonventionen, som sedan 1994 är lag i Sverige, samt viss 
rättspraxis från Europadomstolen11 och Jugoslavientribunalen12 att presenteras. 
 
1.3.1.2 Material av rättsfilosofisk karaktär 
 
Det rättsfilosofiska materialet har valts ut för ligga till grund för en diskussion kring vad 
rättigheter är och hur dessa kommer till uttryck i modern lagstiftning. I efterdyningarna av 
andra världskriget har rättighetsdiskursen tagit en vändning bort från de rättspositivistiska och 
rättsrealistiska tankesätt som rådde under 1800- och 1900-talen för att istället vända åter till 
en diskurs vari rättigheter inte bara existerar om de också kommer till uttryck i positiv rätt. 
Rättigheter har under andra halvan av 1900-talet diskuterats vara något som följer varje 
individ oavsett rättsordning. Denna vändning kom till absolut uttryck i och med den tyska 
författningsdomstolens avgörande från 1968. Författningsdomstolen tog tydligt avstånd från 
det rättspositivistiska tänkandet och proklamerade att ” Recht und Gerechtigkeit stehen nicht 
zur Disposition des Gesetzgebers” och att ”Gerade die Zeit des nationalsozialistischen 
Regimes in Deutschland hat gelehrt, daß auch der Gesetzgeber Unrecht setzen kann”.13 
Lagstiftaren är med andra ord inte ofelbar och rätt och rättigheter står således inte till dennes 

																																																								
9 Sandgren s. 36. 
10 Kulin-Olsson, Karin, Juridikens fundament, 6:e upplagan, Jure Förlag, Stockholm, 2011, s. 54. 
11 European Court of Human Rights (ECtHR). 
12 International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International 
Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (ICTY).	
13 BVerfG, 14.02.1968 – 2 BvR 557/62, Ausbürgerung von deutschen Juden, p. 30. Fritt översatt; ”Rätt och 
rättigheter står inte till lagstiftarens disposition” och ”den nationalsocialistiska regimens tid i Tyskland har visat 
att också lagstiftaren kan stifta orätt”. 
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disposition. Frågan är vart vi idag befinner oss vad gäller en rättsfilosofisk rättighetsteori. 
Möjligen att vi i någon mån fortfarande strävar efter att komma på fötter i det att vi ännu 
försöker, och ännu inte riktigt har lyckats, definiera vad rätt och rättigheter som begrepp 
egentligen är och i vilket förhållande dessa står till den positiva rätten. 14  
 
En rättsfilosofisk diskussion kring rättigheter och deras uppkomst är således relevant då 
begreppen annars riskerar att bli vaga, urvattnade och svårtillämpade. Det rättsfilosofiska 
material som har valts ut för arbetet är dels den rättsrealistiska skola som formade den 
svenska rättens utformning under tidigt 1900-tal, den så kallade Uppsalaskolan, dels 
naturrätten, en tidig rättsfilosofisk inriktning med religiösa rötter och en tro på alla 
människors inneboende och lika rättigheter. Vad gäller Uppsalaskolan har fokus lagts på dess 
kanske allra främsta representant och grundare Axel Hägerström samt dennes senare 
anhängare Vilhelm Lundstedt och Karl Olivecrona som utvecklade hans teori och som också, 
vad gäller Lundstedt, implementerade densamma i politiken. Materialet består av texter om 
och av dessa tänkare samt om Uppsalaskolans framväxt och dess historiska kontext. De 
naturrättsliga tänkare som finns representerade i detta arbete är främst Thomas Hobbes, John 
Locke och Samuel Pufendorf. Dessa är några av de tidiga naturrättstänkarna vilka vad med 
och formade grundstrukturen i den moderna naturrättsliga skolan som utgörs av bland andra 
Ronald Dworkin, John Finnis och Lon L. Fuller.  
	
1.3.2 Metod   
 
Metoden som har valts för det aktuella arbetet är den rättsvetenskapliga metoden.15 Detta för 
att möjliggöra att det renodlat juridiska materialet som presenteras i uppsatsens andra till och 
med fjärde kapitel granskas och analyseras med hjälp av rättsfilosofiska begrepp och en 
rättsfilosofisk argumentation.  Det rättsfilosofiska tillvägagångssättet skiljer sig från det 
rättsdogmatiska i det att rättsfilosofin är mer djupgående, eller obunden, om man så vill. 
Rättsdogmatiken problematiserar juridiska regler och strävar efter att skapa en systematik i 
rätten, men tar rättssystemet och dess uppbyggnad för givna. 16 Rättsfilosofin står dock i nära 
relation till rättsdogmatiken och utgör ett viktigt och fördjupande komplement till denna. 
Rättsfilosofin syftar till att ifrågasätta systemets grundstruktur, skapa ett helhetsperspektiv 
och att åstadkomma ett grundläggande kritiskt förhållningssätt. 17  Rättsfilosofin lyfter således 
fram de politiska och filosofiska strömningar som har medverkat till att skapa rättsordningen 
och den systematik som ligger till grund för våra rättsregler. En uppgift som skapar en 
förståelse för rättens uppbyggnad på en djupare abstraktionsnivå.18 I ett demokratiserat 
samhälle torde detta vidare fylla en viktig funktion då det även bidrar till att i viss mån 
legitimera rätten och dess uppbyggnad.19 

																																																								
14 Kaufmann, Arthur, Hassemer, Winfried och Neumann, Ulfrid, Einführung in Rechtsphilosophie und 
Rechtsteorie der Gegenwart, 7:e upplagan, C.F. Müller, Heidelberg, 2004, s. 6. 	
15 Sandgren s. 39. 
16 Kaufmann, Hassemer och Neumann, s. 1ff. 
17 Sandgren s. 39. 
18 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249-271, s. 250 f.	
19 Pezcenik s. 256. 



	 8 

Genom att utgå från en rättsfilosofisk rättighetslära ämnar författaren lyfta fram 
rättighetsbegreppet ur den juridiska diskursen och analysera begreppets filosofiska innebörd 
på ett sätt som förhoppningsvis vidgar läsarens förståelse för gällande rätt samt förmåga att 
analysera den pågående debatten kring det potentiella ikraftträdandet av en ny 
sexualbrottsreform. Detta innebär även en del så kallat ”medfilosoferande” från författarens 
sida, då typiskt för filosofin är att dess teorier och tankegångar svårligen, eller kanske snarare 
omöjligen, låter sig presenteras utan att i viss mån också behandlas och färgas vad gäller urval 
och framställning.20   
	
1.3.3 Avgränsningar  
	
1.3.3.1 Avgränsningar beträffande det juridiska materialet 
	
Den här uppsatsen behandlar både sexuella övergrepp i nära relationer och övergrepp vid 
tillfälliga sexuella kontakter, vilket har fått gå under den gemensamma benämningen sexuella 
relationer. En avgränsning som motiveras av att det torde vara främst för övergrepp i 
förevarande situationer som ett införande av samtyckeslagstiftning skulle utgöra en förändring 
av rättsläget. Detta medför att flera situationer som täcks av den svenska 
sexualbrottslagstiftningen faller bort. Fokus ligger på 6:1 BrB som reglerar brottet våldtäkt, 
men även 6:2 BrB sexuellt tvång och 6:10 BrB sexuellt ofredande kommer att beröras då de 
utgör komplement till 6:1 BrB. Detta innebär att sexualbrott mot barn, sexuellt utnyttjande av 
person i beroendeställning och köp av sexuella tjänster faller utanför mitt granskningsområde. 
Detta är motiverat med hänsyn till att det i dessa fall är mycket tveksamt om det ens är möjligt 
att lämna ett godtagbart samtycke till sexuella handlingar.21 Här bortses även från de fall av 
brott mot 6:1 BrB som utgörs av exempelvis överfallsvåldtäkter, en typ av brott vari 
diskussionen om potentiellt införande av krav på samtycke saknar relevans. 
 
Arbetet har också avgränsats till att få en tydlig nationell karaktär. Som nämnts ovan kommer 
dock vissa internationella konventioner och avgöranden presenteras i korthet, men en stor del 
av det internationella materialet på området presenteras inte alls. Några exempel på 
konventioner som Sverige har ratificerat men som har lämnats utanför ramen för det här 
arbetet är Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW)22, 
Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning 23 och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot 
kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen).24 Denna avgränsning har skett på grundval 
av vilket material som har lagts till grund för den svenska sexualbrottslagstiftningens 
utformning då det på ett konkret sett har omnämnts och funnits med i överväganden i lagens 

																																																								
20	Kaufmann, Hassemer och Neumann, s. 6.	
21 24:7 BrB. 
22 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), december 18 
1979. 
23 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 10 
december 1984.  
24 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, 11 april 
2011. 
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förarbeten. Då uppsatsen ämnar behandla den svenska lagstiftningen ur en rättsfilosofisk 
synvinkel har andra perspektiv, som internationella jämförelser, valts bort i brist på utrymme.  

1.3.3.2 Avgränsningar beträffande det rättsfilosofiska materialet 
	
Avgränsningar vad gäller det rättsfilosofiska materialet har gjorts ur ett tids- och 
rumsperspektiv. Valet beträffande rättsfilosofiska skolor har fallit på den tidiga moderna 
naturrätten och den skandinaviska rättsrealismen, Uppsalaskolan. Detta betyder att mycket 
material har avgränsats bort och att det också finns ett stort tidsmässigt glapp mellan 
framväxten av de två valda teorierna. Ett glapp som riskerar att sätta teorierna ur sitt 
sammanhang och som också bidrar till viss problematik då de ska ställas mot varandra. De 
representerar dock ytterligheter och därmed finns ett värde med framställningen även om 
läsaren måste vara medveten om att de härstammar från mycket olika samhälleliga kontexter.  
 
Avgränsningen till att behandla den skandinaviska rättsrealismen betyder att den 
rättspositivistiska strömningen och begreppsjurisprudensen som satte stora avtryck i 
Kontinentaleuropa, och då främst Tyskland, i viss mån har marginaliserats i den kommande 
framställningen. De finns med på så sätt att den skandinaviska rättsrealismen har sin grund i 
motsättningen mellan de båda lärorna, men för att upprätthålla arbetets nationella anknytning 
har fokus lagts på de rättsfilosofer och de tankegångar som har haft störst inverkan på den 
svenska rättsordningen.  
 
Vad gäller naturrätten betyder valet att fokusera på dess tidiga tänkare att senare strömningar 
har fått gett vika, även om dessa har haft avgörande betydelse för den europeiska 
rättsutvecklingen. Nyare strömningar av naturrätten, så som teorier utvecklade av Dworkin, 
Finnis och Fuller har avgränsats bort. Med hänvisning till begränsat utrymme har tidiga 
tänkare inom den modern naturrätten prioriterats. Grotius, Locke, Hobbes och Pufendorf 
utvecklade ett rättsfilosofiskt tankesätt som på ett avgörande sätt bröt mot föregående 
generationers religiösa världsåskådning och var bland de första som såg på rätten som en 
vetenskap skild från teologin.25 En distinktion som medförde att rätten därmed nu stod i 
behov av att söka egen legitimitet.26 Senare naturrättsliga åskådningar har vidareutvecklat 
detta resonemang och inte minst Dworkin har utvecklat en omfattande rättighetsteori.27 Dock 
eftersöker detta arbete en form av ursprungligt tänkande kring vad rätten och rättens 
utveckling består i varför jag anser de tidiga moderna naturrättsteorierna bättre lämpade.  
 
 
 
 
 
 
	
																																																								
25 Strömberg, Tore, Rättsfilosofins historia i huvuddrag, 3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1989, s. 26 f.  
26 Kaufmann m.fl. s. 55.	
27 Hänvisar främst till Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 1977. 
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1.3.4 Etiska förhållningssätt  
 
Arbetet bygger på ett urval och en sammanställning av, samt en reflektion över, publicerat 
vetenskapligt material. Med detta följer vissa svårigheter som måste tas hänsyn till då 
materialet bearbetas för att det på ett respektfullt sätt ska kunna presenteras utan att misstolkas 
och utan att dess författare diskrediteras.  
 
Arbetet behandlar ett känsligt ämne, vilket ställer höga krav på bearbetning och utförande. 
Inte minst vad gäller presentation av gällande rättspraxis då ett respektfullt förhållningssätt 
måste bibehållas till dess inblandade parter. Vidare är det ett ämne som väcker mycket 
känslor både hos de som har och de som saknar egna erfarenheter av vad det är att vara utsatt 
för sexuella övergrepp. Att anlägga ett rättsfilosofiskt perspektiv på den här typen av 
lagstiftning innebär att lagstiftningsprodukten kommer att behandlas utifrån olika 
föreställningar om vad rättigheter och den sexuella självbestämmanderätten som rättighet är, 
och är menad att vara. Det är viktigt att poängtera att detta är ett försök att granska ett 
juridiskt material i ljuset av rättsfilosofiska föreställningar utan att låta sig styras av fördomar 
eller syfte att åstadkomma ett visst resultat. Uppsalaskolans värdenihilistiska synsätt, och 
naturrättslärans religiösa anknytning, är två aspekter som inte är helt oproblematiska i 
sammanhanget. De bidrar dock till att ifrågasätta varandra så väl som rätten och dess 
utveckling, och skapar därmed ett värdefullt resonemang kring rättens utformning och 
existens.  
	
År 1984 blev den svenska sexualbrottslagstiftningen könsneutral och kom att utvidgas till att 
omfatta även andra sexuella övergrepp än när en man tvingade en kvinna till samlag.28 
Perspektivet som förarbetena till dagens sexualbrottslagstiftning har antagit är dessutom att 
det inte främst är den sexuella handlingen i sig, utan kränkningen som sådan, som ska stå i 
fokus för definitionen av vad som är ett sexuellt övergrepp.29 Uppsatsen ämnar återspegla 
detta synsätt och bibehålla ett könsneutralt perspektiv så väl som en extensiv syn på vad som 
kan komma att omfattas av begreppet sexuellt övergrepp. 
 
Mörkertalet vid anmälan av sexuella övergrepp beräknas vara stort och detta gäller övergrepp 
i så väl heterosexuella som homosexuella relationer.30 Viss forskning visar dock på att 
mörkertalet vad gäller sexuella övergrepp i homosexuella relationer har en ytterligare 
dimension av komplexitet i det att det finns en föreställning om att parterna i homosexuella 
relationer alltid är jämbördiga, och att utnyttjande av den ena parten därmed inte kan 
förekomma. Kritiska röster har höjts över att lagstiftningen bygger på, och upprätthåller, en 
heterosexuell norm som resulterar i att andra former av förtryck än den som sker av en man 
mot en kvinna i en heterosexuell relation marginaliseras.31 Våld i homosexuella relationer, 
eller relationer som följer en annan kulturell tradition, riskerar således att osynliggöras och att 

																																																								
28 SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag  s. 260.  
29 SOU 2010: 71 s. 18 f. 
30 SOU 2001:14 Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor, s. 84. 
31 Gunnarsson, Åsa och Svensson, Eva-Maria, Genusrättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 233. 
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falla mellan stolarna.32 Arbetet ämnar upprätthålla en medvetenhet om nyss nämnda 
problematik och förhålla sig neutralt i förhållande till de inblandade parternas kön, sexuella 
läggning och typen av sexuell relation. Även parternas övriga levnadsval, sexuella preferenser 
och uttryck saknar relevans i förhållande till övergreppet och den kränkning det innebär. 
 
	
1.4 Disposition 
 
Kapitel två är en presentation av 6:1 BrB och angränsande paragrafer. Här kommer 
lagstiftningen att presenteras i dess fastställda form, vilket sker genom att rekvisiten i 6:1 BrB 
granskas vart och ett utifrån framställning i föreliggande utredningsmaterial, tolkning i 
doktrin och applicering i gällande rättspraxis. Detta kapitel behandlar 
sexualbrottslagstiftningens utformning och systematik på ett övergripande sätt som är menat 
att bidra till ett helhetsperspektiv av rättens utveckling, vilket senare kommer ligga till grund 
för en granskning av sexualbrottslagstiftningen utifrån ett rättsfilosofiskt perspektiv.  
 
Kapitel tre presenterar förslaget på ny sexualbrottsreform, förutom förslaget på införande av 
så kallad samtyckeslagstiftning. Här ligger istället fokus på den föreslagna omstruktureringen 
av sexualbrottslagstiftningen samt förslaget på införande av straffansvar vid grov oaktsamhet. 
I kapitel fyra behandlas begreppet samtycke så som det finns formulerat i brottsbalken idag. 
Här presenteras även förslaget på införandet av en samtycksbaserad lagstiftning på 
sexualbrottens område samt hur detta förslag förhåller sig till nuvarande lagstiftning. 
 
I kapitel fem och sex granskas sedan det juridiska materialet utifrån den rättsfilosofiska 
rättighetsdiskursen, med fokus på skandinavisk rättsrealism och tidig modern naturrätt vilket 
sker i syfte att skapa ytterligare dimension och förståelse för sexualbrottslagstiftningens 
uppkomst och utveckling. I kapitel sju sammanfattas avslutningsvis arbetets diskussion så att 
den på ett konkret sätt möter uppsatsens frågeställningar. Författaren har här även lämnats 
visst utrymme till några mer personligt reflekterande slutord.  
	
	 	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
32 Gunnarsson och Svensson s. 236. 
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2 Om brottet våldtäkt  
 
2.1 Rekvisiten i 6:1 BrB, nuvarande lydelse 
 
1 § 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, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. 
   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. 
   Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som 
mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 
   Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst 
fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit 
av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller 
om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. 
 
2.1.1 Tvång  

 
Det första rekvisitet i 6:1 BrB är tvång. Tvånget kan utövas på olika sätt, genom misshandel, 
genom våld eller genom hot om brottslig gärning. Tvånget som avses är så kallat olaga tvång i 
4:4 1 st. BrB. Hot om brottslig gärning som beskrivs i 4:4 2 st. BrB faller inte under våldtäkt 
men möjligen under sexuellt tvång i 6:2 BrB.33 
 
Innan lagändringen 2005 ställdes högre krav på graden av det tvång som brukats, det skulle 
motsvara så kallat råntvång i 8:5 BrB.34 Råntvång är en form av tvång som inkluderar våld å 
person eller hot som för den utsatte framstår som ”trängande fara”. Hotet ska avse en handling 
som utgör fara för någons liv eller hälsa, och dessutom uppfattas så att det är nära förestående 
att realiseras.35 Lagändringen 2005 innebar att kravet på tvångets allvarlighetsgrad mildrades, 
och att tvånget nu även kan innefatta hot avseende även andra brottsliga gärningar, dock inte 
angivande för brott m.m. i paragrafens andra stycke. Däremot faller nu hot om skadegörelse 
under tvånget i 6:1 BrB, samt hot som riktar sig mot någon annan person än offret för det 
sexuella övergreppet. Det räcker i vissa fall också med att gärningsmannen utnyttjar ett redan 
uppkommit tvångsläge. 36 Både uttalade och konkludenta hot täcks av paragrafen.37  
 
Vad gäller våldsanvändning anses det vara tillräckligt att gärningsmannen hindrar offret i 
dennes kroppsrörelser, exempelvis genom att hålla fast kroppsdelar eller med sin egen 
kroppstyngd begränsa offrets rörelsefrihet. Det krävs inte att offret på något sätt kämpar emot 

																																																								
33 Jareborg och Friberg s. 116 f. 
34 SOU 2001:14 s. 138f. & prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning, s. 44. 
35 Jareborg och Friberg s. 194 f. & NJA 1997 s. 507.  
36 Jareborg och Friberg s. 118.	
37 Prop. 2004/05:45 s. 36. 
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för att en våldsutövning ska anses föreligga.38 Misshandel beskrivs i 3:5 BrB och innebär att 
offret utsätts för kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätts i ”vanmakt eller annat sådant 
tillstånd”. Med vanmakt avses att det offret utsätts för resulterar i att kontrollen över den egna 
kroppen nästan helt förloras, exempelvis för att personen försätts i ett tillstånd av 
medvetslöshet eller blir kraftigt drogad. Rekvisitet ”annat sådant tillstånd” bör omfatta fall då 
offret förhindras i sin kroppskontroll genom att exempelvis bli utsatt för tårgas.39  
	
2.1.2 Kvalificerad sexuell handling  

 
Definitionen av sexuella handlingar baserar sig till största delen på en objektiv bedömning 
men lagen är menad att ge plats för ett visst tolkningsutrymme.40 Här avses handlingar som 
typiskt sett är menade att väcka eller tillfredsställa offrets eller gärningsmannens sexuella 
drift, och att kränka offrets sexuella integritet.41 Att gärningsmannen inte hade ett sexuellt 
syfte med den aktuella handlingen är inte relevant för bedömningen.42 Motsatsvis gäller att 
handlingar som exempelvis väcker gärningsmannens sexuella drift i det enskilda fallet, men 
som i allmänhet är av sådan art att de inte uppfattas som sexuella, inte uppfyller dessa krav. 
Innan 2005 refererade lagen till sexuellt umgänge och inte sexuell handling och lagändringen 
innebar dels en utvidgning av lagens träffyta, då den förut ställde krav på fysisk beröring av 
viss varaktighet, dels att handlingens kränkande karaktär kom att bli av ökad betydelse. 
Omformuleringen innebar också att man språkligt gjorde en markering om att det handlar om 
ett ensidigt övergrepp (ett handlande) och inte en aktivitet vari båda parter är frivilligt 
engagerade (ett umgänge).43 
 
Ett flertal handlingar faller under begreppet kvalificerad sexuell handling. Som samlag i 
brottsbalkens mening avses endast vaginala, heterosexuella samlag och detta var innan 
lagändringen 1984 den enda formen av sexuell handling som våldtäktslagstiftningen 
inkluderade. I dessa fall krävs inte någon speciell varaktighet utan även en mycket kortvarig 
beröring utgör samlag i brottsbalkens bemärkelse.44 1984 kom rekvisitet samlag att 
kompletteras med ”eller därmed jämförligt sexuellt umgänge”. Denna formulering ämnade till 
en början inkludera orala och anala samlag i straffstadgandet45. Lagändringen 1998 öppnade 
upp för att även andra handlingar ska kunna falla under begreppet våldtäkt om de utgör en 
kränkning som är att jämföra med ett påtvingat samlag, även om de i sig inte är direkt 
samlagsliknande. Under denna kategori hamnar fall vari exempelvis penetration har skett med 
fingrar eller föremål.46 Det är således fortfarande det påtvingade vaginala samlaget som 

																																																								
38 Dahlström, Mats, Strand, Anette och Westerlund, Gösta, Brott och påföljder, 5:e upplagan, Bruun Juridik AB, 
Stockholm, 2014, s. 157.	
39 Jareborg och Friberg s. 29.  
40 Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning s. 32.	
41 SOU 2001:14 s. 150. 
42 NJA 2013 s. 584. 
43 SOU 2001:14 s. 144,	jämför prop. 1997/98:55 s. 91. 
44 Dahlström, Strand och Westerlund s. 155 & NJA 1998 s. 253. 
45 NJA 1980 s. 725 & prop. 1983/84:105 s. 76. 
46 Prop. 1997/98:55 s. 91 & NJA 2008 s. 482. 
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fungerar som jämförelsenorm, om än att lagstiftningen med tiden har öppnat upp för att 
erkänna andra påtvingade sexuella handlingar som likvärdiga sett till kränkningens allvar.47 
	
2.1.3 Otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation  
	
6:1 2 st. BrB tillkom 2005 och riktar in sig på de fall vari inget regelrätt våld eller tvång har 
nyttjats av gärningsmannen för att kunna åstadkomma den sexuella handlingen. Detta 
resulterade i att fall som tidigare klassades som sexuellt utnyttjande kom att omfattas av 
rubriceringen våldtäkt.48 Övergreppen har i dessa fall istället kunna ägt rum genom att 
gärningsmannen otillbörligen har utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, vilket har 
möjliggjort att gärningsmannen har kunnat agera mot offrets vilja.49 Stycket är menat att 
fånga upp de fall vari utnyttjandet av en persons utsatta situation gör handlingen till så pass 
kränkande att den är att jämföra med ett påtvingat samlag.50 
 
Innan lagändringen 2013 gav lagen uttryck för att offret skulle befinna sig i ett hjälplöst 
tillstånd och inte en särskilt utsatt situation. Begreppet byttes ut i syfte att vidga stadgandets 
tillämpningsområde, tidigare hade fall vari offret inte var helt hjälplöst men väl i ett mycket 
utsatt läge fallit mellan stolarna.51 Begreppet särskilt utsatt situation omfattar fysiska och 
psykiska nedsättningar, också självförvållade, som orsakar att offret inte kan värja sig, är 
medvetslös eller inte kan kontrollera sitt agerande.52 Tillstånd som faller under 6:1 2 st. BrB 
är som nämns i paragrafen medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan 
drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning, men paragrafen lämnar öppet för 
att även andra tillstånd av liknande slag ska kunna inkluderas. Exempel på sådana tillstånd är 
förlamning eller då någon fått sin rörelsefrihet begränsad genom att exempelvis ha belagds 
med handfängsel.53 Tillståndet ”allvarlig rädsla” syftar till att täcka upp för fall av så kallad 
”kvalificerad rädsla” som resulterar i att offret blir oförmögen att handla eller blir passiv av 
ren självbevarelsedrift.54  
 
En särskilt utsatt situation kan uppstå även till följd av att två eller fler faktorer kombineras 
och skapar detta tillstånd, även om de var för sig inte skulle anses vara tillräckligt 
kvalificerade. Exempel på detta är att alkoholpåverkan i kombination med allvarlig rädsla kan 
anses försätta offret i en särskilt utsatt situation, även om berusningsgraden i sig inte hade 
ansetts vara tillräcklig för att uppnå detta tillstånd.55 En sammantagen bedömning måste göras 
i varje enskilt fall.56  
 

																																																								
47 Prop. 1997/98:55 s. 91, prop. 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning, s. 36 f. & NJA 2008 s. 1096. 
48 Prop. 2004/05:45 s. 42. 
49 NJA 1967 s. 380. 
50 Prop. 2004/05:45 s. 48 & NJA 2008 s. 482. 
51 Prop. 2012/13:111 s. 27 ff.  
52 Jareborg och Friberg s. 119 f. & prop. 2004/05:45 s. 50. 
53 Jareborg och Friberg s.119 f..	
54 Dahlström, Strand och Westerlund s. 158f. och prop. 2012/13:111 s. 26 ff. & s. 113.  
55 NJA 1997 s. 538 & NJA 2004 s. 231.  
56 Dahlström, Strand och Westerlund s. 159.	
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6:1 2 st. BrB ger upphov till viss gränsdragningsproblematik. En person kan befinna sig i en 
som lagen anser vara särskilt utsatt situation, men bedömning måste även göras av huruvida 
denna också otillbörligen har utnyttjats. Exempel på detta är att även personer med psykiska 
funktionsnedsättningar har rätt till ett sexualliv, och en bedömning måste ske i det enskilda 
fallet av huruvida personen har lämnat ett godtagbart samtycke till handlingen.57 Andra 
situationer som svårligen låter sig bedömas är fall vari båda parter har varit kraftigt berusade. 
Avgörande för bedömningen av om en handling har genomförts genom ett otillbörligt 
utnyttjande bör vara om handlingen har inneburit ett angrepp på mottagarens sexuella 
integritet.58 I dessa fall bör parternas inbördes relation kunna ha viss inverkan på vad som kan 
anses vara otillbörligt.59  
 
	
2.2 Rubriceringen mindre grovt brott  
 
Handlingar som idag klassificeras som mindre grova fall av våldtäkt enligt 6:1 3 st. BrB var 
tidigare gärningar som gick under rubriceringarna sexuellt tvång eller våldförande. Här 
inordnas handlingar som i sig stämmer in på rekvisiten i 6:1 1 st. BrB men som ändå klart 
avviker från brott av normalgraden. 6:1 3 st. BrB tillämpas restriktivt och undantagsvis, och 
menar att täcka upp för fall som befinner sig i gränslandet av våldtäktsregleringens 
tillämpningsområde.60 Typiskt för brott under denna rubricering är att de saknar 
förödmjukande eller förnedrande inslag och det klassiska exemplet är ett fall då ett sexuellt 
övergrepp mot en sovande kvinna avbröts då hon vaknade upp och visade brist på	samtycke.61 
Faktorer som däremot saknar betydelse för bedömningen av rubriceringen av gärningen som 
mindre grov är om offer och gärningsman har eller har haft en relation med varandra, om 
offret har godtagit vissa sexuella inviter, samt våldets eller hotets natur.62 
 
	
2.3 Rubriceringen grovt brott  
 
Tillämpningsområdet för 6:1 4 st. BrB har utvidgats och kommit att omfatta även våldtäkter 
som inte har genomförts genom att gärningsmannen också har utsatt sitt offer för grov 
misshandel.63 Stycket innehåller en lista på omständigheter som typiskt sett föranleder att 
brottet anses som grovt. Listan är dock öppen och det finns även andra faktorer som kan 
komma att spela in, varpå det måste göras en samlad bedömning. Exempelvis kan användande 
av tillhyggen eller farligt våld64, risk för att drabbas av HIV-smitta65, upprepade eller 
långvariga övergrepp, samt om gärningsmannen har utnyttjat att offret har befunnit sig i ett 

																																																								
57 NJA 1988 s. 279 & NJA 1967 s. 380. 
58 Prop. 2012/13:111 s. 30. 
59 Jareborg och Friberg s. 120. 	
60 Dahlström, Strand och Westerlund s. 159. 
61 Jareborg och Friberg s. 123 & NJA 2008 s. 482. 
62 Jareborg och Friberg s. 123 f. & Dahlström, Strand och Westerlund s. 159f. 	
63 Prop. 2004/05:45 s. 139. 
64 Prop. 2004/05:45 s. 54. 
65 NJA 1992 s. 446. 
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utsatt läge66 föranleda rubriceringen grovt brott. Även sadistiska eller grovt förnedrande 
inslag anses som försvårande omständigheter.67 Här ryms även övergrepp där flera personer 
har deltagit, oavsett om detta resulterat i flera övergrepp i följd eller att flera personer har 
deltagit i ett och samma övergrepp.68 Här ställs inget krav på att förövarna ska ha agerat som 
medgärningsmän i enlighet med 23:4 BrB. Det bör istället anses vara tillräckligt att flera 
personer har deltagit i övergreppen genom någon form av aktivt handlande, även om inte alla 
har varit med om att egenhändigt utföra sexuella handlingar mot offret.69 
 
 
2.4 Angränsande brottsrubriceringar  

 
Våldtäkt är den rubricering som ska täcka de mest kvalificerade handlingarna i 
sexualbrottslagstiftningen. Som komplement till brottet våldtäkt finns rubriceringen sexuellt 
tvång i 6:2 BrB.70 Skillnaden är att 6:2 BrB är menad att innefatta de handlingar som på grund 
av brister i rekvisiten inte faller under rubriceringen våldtäkt, vilket kan grunda sig i att den 
sexuella handlingen inte ses som jämförbar med samlag, eller för att tvångets natur inte lever 
upp till den allvarlighetsgrad som första paragrafen kräver. 71 Sexuellt tvång i 6:2 BrB är en 
kvalificerad form av olaga tvång i 4:4 BrB. 
 
Handlingar som inte kan klassificeras som sexuellt tvång kan möjligen falla under 
rubriceringen sexuellt ofredande i 6:10 2 st. BrB. En rubricering som omfattar handlingar som 
typiskt sett kränker offrets sexuella integritet, men som inte uppfyller kraven på ett tvingande 
moment. Denna paragraf omfattar exempelvis fall då gärningsmannen har blottat sig, 
tillfälligt har berört offret på ett sexuellt kränkande sätt (tafsat) eller i tal eller skrift har 
uttryckt sig på ett sådant sätt att offrets sexuella integritet har kränkts. Brottet sexuellt 
ofredande i 6:10 2 st. BrB är besläktat med ofredande i 4:7 BrB. Det som skiljer brotten åt, 
förutom att det i 6:10 2 st. BrB krävs ett sexuellt kränkande moment, är att rekvisiten i 4:7 
BrB är av subjektiv natur medan de i 6:10 är objektiva. Till skillnad från situationen under ett 
”vanligt” ofredande behöver således inte ett offer för ett sexuellt ofredande ha upplevt 
handlingen som kränkande i det enskilda fallet, det räcker med att den typiskt sett är 
kränkande för offrets sexuella integritet.72 En människa som har fallit offer för en blottare 
men som inte har tagit gärningen till sig som en kränkning är således likväl utsatt för brott. 
Brotten i 4 kap. BrB är subsidiära i förhållande till de specialiserade former som återfinns i 6 
kap BrB. 
 
 
	

																																																								
66 Prop. 1991/92:35 Sexuella övergrepp mot barn m.m. s. 13 f. 
67	Prop. 1983/84:105 s. 52.	
68 Jareborg och Friberg s. 123 f.		
69	Prop. 2004/05:45 s. 56 & Dahlström, Strand och Westerlund s. 161.	
70 SOU 2001:14 s. 48. 
71 Prop. 2012/13:111 s. 17.	
72 Dahlström, Strand och Westerlund s. 176.	



	 17 

2.5 Subjektiv täckning, konkurrens och straffskala  
 
För att kunna dömas för brott enl. 6:1 BrB krävs att det förelegat åtminstone 
likgiltighetsuppståt till samtliga av gärningens rekvisit. För brott mot 6:1 2 st. BrB är det 
tillräckligt att gärningsmannen har haft kännedom om offrets utsatta situation. För att kunna 
döma för grovt brott krävs även uppsåt till de försvårande omständigheterna.73 Misshandel 
och tvång som har utövats vid utförandet av våldtäkten, eller handlingar som beaktas vid 
bedömningen av brottets svårighetsgrad, konsumeras av 6:1 BrB. Däremot får handlingar som 
utförts i samband med övergreppet, men inte som en del av dess möjliggörande, en egen 
rubricering. Vid brott enligt andra stycket bör gärningsmannen kunna dömas för både våldtäkt 
och misshandel i konkurrens. Om offret för våldtäkten avlider får en bedömning göras av 
huruvida det dödliga våldet härstammar från det sexuella övergreppet, är de att se som två 
separata handlingar döms för båda brotten i konkurrens, i annat fall konsumeras våldtäkten av 
mord eller dråp. Vid vållande till annan död dömd döms för båda brotten.74 
 
Straffskalan för våldtäkt är två till sex år för brott av normalgraden, två till fyra år för brott 
som är att anse som mindre grovt, och fyra till tio år för grovt brott. Straffskalan har varit 
oförändrad sedan reformen år 1984. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
73 Dahlström, Strand och Westerlund s. 161 f.	
74 Jareborg och Friberg, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 1:a upplagan, Iustus förlag, Lund, 2010 s. 
94.	
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3 En ny sexualbrottsreform   
 
3.1 6:1 och 6:2 BrB, förslag på ny lydelse 

1 § Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som 
med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i lägst 
två̊ och högst sex år. Detsamma gäller om genomförandet består i att personen, som inte deltar frivilligt, utför 
handlingen på̊ sig själv eller med någon annan. För att ett deltagande ska anses frivilligt måste valet att delta 
komma till uttryck.  

Ett uttryckt val att delta i en sexuell handling är inte frivilligt om  

1. det är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, eller en följd av hot om att åtala eller 
ange annan för brott eller om att lämna ett menligt meddelande om annan,  

2. gärningsmannen otillbörligt har utnyttjat att personen på̊ grund av allvarlig rädsla, berusning eller annan 
drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars, med hänsyn till omständigheterna, har 
befunnit sig i en särskilt utsatt situation,  

3. gärningsmannen har förmått personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i 
beroendeställning till gärningsmannen, eller  

4. gärningsmannen har vilselett personen att delta genom att utge sig för att vara någon som denne personligen 
känner, eller genom att utnyttja personens villfarelse i det avseendet.  

Om brottet i första stycket med hänsyn till omständigheterna vid gärningen är mindre allvarligt, döms för 
sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år.  

2 § Om brottet i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp till fängelse i lägst fyra och högst 
sju år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet riktat sig mot ett barn, om 
gärningsmannen använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en deltagit i gärningen 
eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller 
råhet.  

Om brottet är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt sexuellt övergrepp till fängelse i lägst sex och högst 
tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har orsakat 
synnerligt lidande eller synnerligen stor kränkning eller om gärningsmannen har visat synnerligen stor 
hänsynslöshet eller råhet.  

 
3.2 Sexualbrottsreformens övergripande syfte 
 
Den femte oktober 2016 presenterades en ny statlig utredning med förslag på ändring av 6 
kap. BrB.75 Utredningen hade redan innan dess offentliggörande varit föremål för diskussion, 
i den juridiska doktrinen så väl som i allmänhetens media. Det huvudsakliga föremålet för 
utredningen är förslaget på införande av vad som i allmänna ordalag har kommit att kallas 

																																																								
75 SOU 2016:60.  
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samtyckeslagstiftning. Begreppet samtycke och förslaget på införande av så kallad 
samtyckeslagstiftning presenteras mer utförligt under rubriken 4.3. 
 
Förslaget på lagändring är omfattande och innebär i princip en omstrukturering av hela 6 kap. 
BrB, och därtill nya brottsrubriceringar. Ändringen är menad att dels innebära en rent 
organisationsmässigt bättre lösning, med en tydligare och med konsekvent struktur, dels ett 
försök till att fylla de luckor som den nuvarande lagstiftningen lämnar. Som ett problematiskt 
område i den nuvarande lagstiftningen lyfts fram de fall av sexuella övergrepp som inte sker 
genom hot eller våld, men ändock genomförs mot den utsattes vilja. Exempel på detta är 
handlingar som sker genom ett överraskningsmoment och vilket resulterar i att offret inte 
hinner värja sig. Dessa övergrepp har tidigare rubricerats som sexuella ofredanden men då de 
kan utgöras av kvalificerade sexuella handlingar anses denna rubricering felaktig sett till den 
kränkning övergreppet innebär.76  
 
En annan aspekt av den nuvarande lagstiftningen som har orsakat viss problematik vad gäller 
dess genomslagskraft i samhället, är att den upplevs ställa höga krav angående vilka 
övergrepp som kan komma att klassificeras som våldtäkter. Dagens lagstiftning ställer i 
realiteten förhållandevis låga krav på våldsanvändning. Det är dock en bedömning som har 
kommit till uttryck i praxis och som ännu inte har kodifierats, vilket utredarna menar på har 
en hämmande effekt på anmälningsbenägenheten.77 Ett mål med lagändringen är således att 
lagstiftningens innehåll och allmänhetens uppfattning av brottet ska harmoniseras.78 
	
 
3.3. Synnerligen grovt brott 
 
En annan nyhet i utredningen är att den innehåller ett förslag på en ny gradering och införande 
av rubriceringen synnerligen grovt brott. En rubricering som införs i syfte att verka 
straffskärpande för de allra allvarligaste fallen av sexuella övergrepp, men som även 
resulterar i att sexualbrottslagstiftningen bättre följer den övriga brottsbalkens systematik.79 
Handlingar som avses falla under denna rubricering är exempelvis fall vari våldet som 
använts har inneburit fara för offrets liv eller har medfört bestående kroppsskador  av svårare 
art. Även fall vari övergreppet har varit särskilt plågsamt eller särskilt förnedrande ska räknas 
hit. Införandet av rubriceringen synnerligen grovt brott medför inte i sig att maxstraffet för 
våldtäkt (sexuellt övergrepp) höjs, förändringen utgörs snarare av att ramarna för de olika 
graderingarna av brottet blir tydligare och spannet vad gäller straff för de olika 
allvarlighetsgraderna snävare. Lagändringen skulle innebära att straffet för grovt brott skulle 
sättas till maximalt sju års fängelse och straffet för synnerligen grovt brott skulle falla inom 
spannet sex till tio år. I övrigt kommer straffskalan och graderingarna förbli oförändrade.80 
 

																																																								
76 SOU 2016:60 s. 179. 
77 SOU 2016:60 s. 184. 
78 SOU 2016:60 s. 189. 
79 SOU 2016:60 s. 241 
80 SOU 2016:60 s. 241, 245 & 252.	
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3.4 Ansvar vid grov oaktsamhet  
 
Utredningen innehåller förslag på att ansvar för brott ska kunna utdömas även då gärningen 
inte skett uppsåtligen.81 Detta motiveras av att det anses vara önskvärt att lagstiftningen även 
ska verka normativt och ge uttryck för samhällets syn på hur individer bör agera då de inleder 
sexuella relationer.82 Förslaget har mötts av viss kritik då det hävdats att ändringen skulle 
kunna leda till nedsubsumtion då åklagaren, i fall av osäkerhet, riskerar att välja bort att yrka 
på ansvar även för uppsåtligt brott.83 Typen av oaktsamhet som ska kunna leda till 
straffansvar är så kallad grov oaktsamhet vilken utgörs av en så kallad medveten oaktsamhet. 
Gärningsmannen ska således ha misstänkt eller haft en tveksamhet inför huruvida den som 
utsatts för den sexuella handlingen verkligen samtyckt till densamma. 84 Vid sexuella 
övergrepp som klassas som mindre allvarliga ska det dock inte vara möjligt att döma till 
ansvar för oaktsamhet. 85 Ett sexuellt övergrepp begånget av oaktsamhet ska vidare kunna 
leda till ett straff som motsvarar maximalt fyra års fängelse.86 
 
 
3.5 Totalt könsneutralt perspektiv och slopandet av kravet på egenhändigt brott 
 
Förslaget på lagändring innefattar också flera mindre ändringar av lagens utformning. Dels 
införandet av ett ”totalt” könsneutralt perspektiv, och dels att brottet våldtäkt (sexuellt 
övergrepp) ska upphöra att vara ett egenhändigt brott.  
 
Vad gäller anläggande av ett könsneutralt perspektiv har lagstiftningen hittills utgått ifrån att 
begreppet samlag endast avser heterosexuella vaginala samlag. Andra sexuella handlingar kan 
komma att omfattas av stadgandet, men då i egenskap av att sett till kränkningens allvar vara 
jämförliga med samlag. Det man i det aktuella förslaget på lagändring vill åstadkomma är att 
själva begreppet samlag i sig blir könsneutralt, och även kommer att omfatta handlingar 
såsom exempelvis anala och orala samlag. Utredarna har här utgått från gemene mans 
uppfattning av vad som utgör ett samlag, samt hur begreppet samlag förklaras av erkända 
svenska uppslagsverk. En lagändring av detta slag anses således ligga i tiden och främja 
lagens fortsatta könsneutrala och jämställda utveckling.87  
 
När det gäller våldtäkt (sexuellt övergrepp) som egenhändigt brott har det enligt tidigare 
lagstiftning gällt att en gärningsman själv aktivt ska ha medverkat vid övergreppet för att 
kunna dömas för brott.88 Förslaget på lagändring innebär en kodifiering av gällande praxis på 
området. I NJA 2015 s. 501 kom Högsta domstolen (HD) fram till att även övergrepp som 

																																																								
81 Jämför med nuvarande lagstiftning och 1:2 BrB. 
82 SOU 2016:60 s. 261 f.  
83 SOU 2016:60 s. 236.  
84 SOU 2016:60 s. 268 & Asp, Petter, Ulväng, Magnus och Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2:a 
upplagan, Iustus förlag, Uppsala, 2013, s.334 & 339. 
85 SOU 2016:60 s. 265. 
86 SOU 2016:60 s. 272 f.		
87 SOU 2016:60 s. 221.  
88 Dahlström, Strand och Westerlund s. 161. 
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består av att gärningsmannen via elektronisk kommunikation (video-chatt etc.) förmår offret 
att begå de sexuella handlingarna mot sig själv kan komma att rubriceras som våldtäkt. Detta 
ställningstagande vill nu utredarna ska komma till uttryck i lagens ordalydelse för att 
eliminera eventuella tveksamheter vad gäller kriminaliseringen av dessa typer av övergrepp.89 
 
 
3.6 Angränsande brottsrubriceringar  
 
Det nya 6 kap. BrB är uppbyggt så att det finns två angränsande brottsrubriceringar till det 
allvarligast av sexualbrotten, sexuellt övergrepp. Den första återfinns i 6:3 BrB och går under 
rubriceringen sexuell kränkning, ett brott av samma natur som sexuellt övergrepp men vari 
den sexuella handlingen inte anses vara kvalificerad utefter de förutsättningar som ställs upp 
för brott enligt första och andra paragraferna. Den andra angränsande brottsrubriceringen är 
som i nuläget sexuellt ofredande. Skillnaden utgörs av att paragrafen nu har delats upp så att 
dess första och andra stycke har givits egna paragrafnummer, vilket grundar sig i att första 
stycket rör brott mot barn och andra stycket ofredande av vuxna. Det bakomliggande syftet är 
att bidra till en mer systematiskt utformad brottsbalk där brott mot barn och vuxna skiljs åt av 
hänsyn till deras olika natur.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
89 SOU 2016:60 s. 234 f.		
90 SOU 2016:60 s. 186 f. 
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4 Samtycke och samtyckeslagstiftning  
	
4.1 Samtycke enligt 24:7 BrB 
 
Vad som idag utgör ett samtycke med straffrättsligt ansvarsbefriande verkan definieras i 24:7 
BrB. Samtycket har dock den yttersta gräns att det inte kan lämnas till gärningar som sett till 
sin natur måste anses vara oförsvarliga. Vid försvarlighetsbedömningen görs en uppskattning 
av huruvida den skada, kränkning eller fara som handlingen medfört är av sådant slag att det 
kan anses omfattas av samtycket.91 Generellt anses att samtycke utesluter ansvar för ringa 
misshandel, i vissa fall ansvar för misshandel av normalgraden, och endast undantagsvis 
ansvar för grov misshandel. 92  Vad gäller samtycke till grov misshandel kan detta i princip 
endast lämnas i förhållande till kirurgiska ingrepp. Detta är dock en något omdiskuterad och 
svårdefinierad fråga då det är tveksamt om en (väl utförd) operation kan ses som en form av 
misshandel då uppsåt att tillfoga patienten lidande inte bör anses föreligga.93 För att uppfylla 
kraven i 24:7 BrB ska samtycket dessutom ha funnits vid tidpunkten för gärningen och under 
hela dess varaktighet, ha lämnats frivilligt av en behörig person med insikt i den aktuella 
situationen, samt vara allvarligt menat.94 Vad gäller insikten om betydelsen av det lämnade 
samtycket görs en individuell bedömning i det enskilda fallet.95 
 
Sexualbrottslagstiftningens utformning lämnar idag inget utrymme för någon 
samtyckesbedömning enl. 24:7 BrB. För att rekvisiten i 6:1 BrB ska vara uppfyllda förutsätts 
istället frånvaron av att giltigt samtycke då detta skulle föranleda att det inte föreligger någon 
tvångssituation och heller inte något otillbörligt utnyttjande. Viss gränsdragningsproblematik 
föreligger dock då ett samtycke har lämnats men det är tveksamt om det också kan anses vara 
giltigt. Här får en bedömning göras av exempelvis hur mycket våld en person kan samtycka 
till, när ett lämnat samtycke kan anses ha upphört att gälla, och huruvida en utsatt situation 
kan föranleda att samtycket kan anses sakna juridisk relevans. Samtycket som definieras i 
24:7 BrB kan komma till uttryck muntligen så väl som genom konkludent handlande eller 
vara helt tyst, vilket ytterligare komplicerar dess bedömning. Det krävs således varken verbalt 
godkännande eller aktivt deltagande för att samtycket i juridisk mening ska anses giltigt. Mest 
problematiskt är att detsamma även gäller motsatsvis, då också ett bristande samtycke kan 
demonstreras tyst.96   
 
 
 
 
 
 

																																																								
91 Asp, Ulväng och Jareborg s. 232. 
92 Asp, Ulväng och Jareborg s. 233. 
93	NJA 1997 s. 636.	
94 Asp, Ulväng och Jareborg s. 227. 
95	Dahlström, Strand och Westerlund s. 78. 	
96 SOU 2001:14 s. 134 & Asp, Ulväng och Jareborg s. 227. 	



	 23 

4.2 Samtycke som rekvisit i internationell rätt 
	
4.2.1 ICTY och internationell rätt  
 
ICTY (i Sverige även omnämnd som Jugoslavientribunalen) har behandlat frågan om våld 
som rekvisit för sexuella övergrepp i kontexten väpnade konflikter. Jugoslavientribunalens 
dom mot Furundžija97 definierade våldtäkt som en handling begången genom brukande av 
våld eller hot om våld.98 I ett senare avgörande, domen mot Kunarac, Kovac och Vukovic 
200199  ändrade tribunalen fokus och förde en argumentation vari också andra faktorer kunde 
få avgörande betydelse för huruvida en sexuell handling skulle kunna att komma att klassas 
som våldtäkt.100 I domen från 2001 definierade tribunalen våldtäkt som en sexuell penetration 
begången utan offrets samtycke, och 2002 slog överinstansen fast definitionen med tillägget 
att förekomsten av våld kan styrka brist på samtycke, men inte är ett rekvisit för brottet som 
sådant.101 
 
Europadomstolen refererade till Jugoslavientribunalens avgörande i sin argumentation i målet 
M.C. mot Bulgarien och den har även kommit att spela viss roll i den svenska 
samtyckesdiskussionen. Regeringen har dock valt att tolka domen så att den internationella 
rätten inte ställer upp några exakta krav på hur konventionsstaterna ska utforma sin 
lagstiftning utan ser till resultatet av hur den tillämpas i praxis.102 
	
4.2.2 Bulgariendomen och rättsläget i Europa  
 
Europadomstolens dom i målet M.C. mot Bulgarien103, eller Bulgariendomen som den ofta 
kallas, har spelat en central roll i den så kallade samtyckesdiskussionen sedan dess 
kungörande 2003. Målet rörde en ung flicka som gjorde en anmälan om våldtäkt mot två män 
i tjugoårsåldern för övergrepp som skedde 1995. En förundersökning inleddes men lades 
sedan ner på grund av vad de bulgariska myndigheterna ansåg vara brist på bevis. M.C. 
hävdade att detta härrörde sig från det faktum att de inte ansåg att hon hade fysiska skador 
som kunde styrka att handlingarna hade genomförts med hjälp av tvång eller våld.104  
 
Bulgarien kritiserades senare i Europadomstolens avgörande för att göra förekomsten av 
fysiskt motstånd, och bevisen därpå, till huvudfråga i sexualbrottsmål. En prioritering som 
domstolen inte ansåg stå i samklang med den moderna forskningen och den europeiska 
rättsutvecklingen.105 Domstolen poängterade att den bulgariska lagstiftningen på området inte 

																																																								
97 Prosecutor v. Anto Furundžija (case no. IT-95-17/1-T, judgment of 10 December 1998). 
98 Prosecutor v. Anto Furundžija p. 174.	
99	Prosecutor v. Kunarac, Kovač and Vuković, (case no. IT-96-23, judgment of 22 February 2001).	
100 Prosecutor v. Kunarac, Kovač and Vuković p. 438 & 460.	
101	Prosecutor v. Kunarac, Kovač and Vuković, (case no. IT-96-23 & IT-96-23/1-A, judgment of 12 June 2002)   
p. 127.	
102 Prop.2012/13:111 s. 21. 
103 Europadomstolens dom av den 4 december 2003 M.C. mot Bulgarien; ansökan nr 39272/98.	
104 M.C mot Bulgarien p. 169. 
105 M.C mot Bulgarien p. 158-159 & 171-173. 
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var utmärkande i sig, och att det fanns flera konventionsstater vars sexualbrottslagstiftning 
baserades på rekvisit om hot eller våld. Domstolen ansåg dock att det i de flesta andra 
konventionsstater är rekvisit som i realiteten baseras på bristande samtycke och att kraven på 
våldsutövningen inte är sådana att de förutsätter att offret kan uppvisa några fysiska skador. 
Den bulgariska rättspraxis Europadomstolen haft tillgång till visade på ett mönster där 
sexualbrottsutredningar vari offret inte kunde uppvisa några påtagliga skador sällan ledde till 
åtal, och därmed ansåg domstolen att den bulgariska sexualbrottslagstiftningen inte 
tillämpades på ett sådant sätt att det fick anses stå i samklang med art. 3 och art. 8 EKMR.106 
	
I den svenska diskussionen kring huruvida samtycke ska införas som explicit rekvisit i 
sexualbrottslagstiftningen har domen tolkats och utvärderats på olika sätt. Dels har den tolkats 
så att EKMR ställer krav på en ”rent” samtyckesbaserad reglering, och att även den svenska 
lagstiftningen således är bristfällig. Regeringen så väl som Lagrådet har dock tolkat domen 
annorlunda och har ansett att avgörandet i sig inte utgör något hinder för att Sverige ska 
kunna behålla gällande lagstiftning. 107 De har istället uttalat att svensk rättspraxis på området 
har bearbetat kraven på brukande av hot eller våld så att den står i samklang med den övriga 
europeiska rättsuppfattningen. Kraven är lågt ställda och det räcker med att gärningsmannen 
har ”betvingat offrets rörelser” för att en våldsutövning ska anses föreligga.108 De anser också 
att det i praxis har framgått att det är	det bristande samtycket och inte våldsutövningen i sig 
som anses vara huvudfrågan vid bedömningen av huruvida ett sexuellt övergrepp anses ha ägt 
rum.109	 
 
4.2.3 Nordisk lagstiftning  

 
Vad gäller sexualbrottslagstiftningen så råder det i huvudsak en samsyn mellan de nordiska 
länderna vad gäller brottens rekvisit, om än att systematiken kan skilja sig lite mellan de olika 
lagrummen.110  Det land i Norden som har valt en något annorlunda reglering är Norge. Norge 
har i sin motsvarighet till BrB, Lov om straff111, dels infört ett stadgande om samlag som 
genomförts utan samtycke112, dels ett stadgande om ansvar för brott begånget genom grov 
oaktsamhet113. Vad gäller samlag mot bristande samtycke skiljer sig denna reglering något 
från det förslag på införande av en samtyckesbaserad lagstiftning som nu är aktuellt i Sverige.  
I den norska regleringen är samlag utan samtycke subsidiärt till brottet våldtäkt, och ett brott 
för vilket straffsatsen är betydligt lägre. Samlag utan samtycke kan enligt norsk lagstiftning 
bestraffas med böter eller fängelse i maximalt ett år.  
 
 
 

																																																								
106 M.C mot Bulgarien p. 187 & 166.  
107 Prop. 2004/05:45 s. 41 & prop. 2012:13/111 s. 19ff.  
108 NJA 1988 s. 40 & NJA 1993 s. 310.	
109 NJA 2004 s. 231. 
110 SOU 2016:60 s. 142.  
111 Lov om straff (LOV-2005-05-20-28) (Straffeloven). 
112 297 § Straffeloven. 
113 294 § Straffeloven.	
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4.3 Bristande samtycke som rekvisit i förslaget på ny lagstiftning 
 
Utredningens förslag på en reformerad sexualbrottslagstiftning utgår från att ett bristande 
samtycke ska utgöra grund för straffansvar. Utredningen innehåller också ett förtydligande 
avseende vad ett giltigt samtycke enligt 6 kap. BrB ska utgöras av, och en förklaring till 
varför det samtycke som kommer till uttryck i 24:7 BrB inte kan anses vara lämpligt att 
använda sig av på sexualbrottens område.114 Utredarna menar på att 24:7 BrB är olämplig på 
så sätt att denna paragraf även godtar ett tyst samtycke, vilket skulle undergräva 
lagändringens effekt. Lagändringen skulle enligt utredarna vidare resultera i att fokus under 
rättsprocessen skulle läggas på det sätt på vilket gärningsmannen förvissat sig om att hen 
handlat med samtycke, och det sätt på vilket offret har agerat för att värja sig skulle förlora i 
relevans.115 Rekvisitet bristande samtycke anses även motivera en ny rubriksättning. Våldtäkt 
återspeglar en situation vari tvång genom hot eller våld har använts i samband med en sexuell 
handling vilket inte längre behöver vara fallet, den föreslagna rubriceringen är istället sexuellt 
övergrepp.116 
 
Samtycket ska vara uttryckligt, det vill säga komma till uttryck genom ord eller handling för 
att vara giltigt.117 Hur detta ska vara utformat mer exakt för att vara godtagbart lämnar 
utredarna till rättstillämpningen att utforma genom praxis, men medger att det i de allra flesta 
fall kommer att handla om olika former av konkludent handlande.118 Ett juridiskt godtagbart 
samtycke är dock inte detsamma som ett verkligt samtycke i det att det nödvändigtvis också 
ger uttryck för den medgivande personens verkliga vilja. Det finns olika situationer vari en 
person samtycker till en handling den egentligen inte vill, men omständigheterna runt 
omkring denne ändå är sådana att personen får anses utföra eller tåla handlingen frivilligt, då 
den anses ha ett val som inte är inskränkt genom exempelvis hot eller otillbörligt utnyttjande. 
Utredarna har konstaterat att man skulle försätta sig i något av en omöjlig situation om lagen 
också skulle ställa krav på att samtycket ska ge uttryck för den medgivandes egentliga vilja, 
och poängterar att det ur rättssäkerhetssynpunkt är väsentligt att den som har fått ett samtycke 
till en handling kan förlita sig på detta.119 
 
Utredningen slår dock fast att det under vissa omständigheter inte är möjligt att lämna ett 
juridiskt bindande samtycke. Situationer som är tänkta att presenteras i lagstiftningen i form 
av en uttömmande lista.120 De förstnämnda omständigheterna återfinns även i nuvarande 
lydelsen av 6:1 BrB, nämligen förekomsten av tvång, våld eller otillbörligt utnyttjande. Dessa 
rekvisit är tänkta att i stort sätt behålla sin nuvarande innebörd varför gällande praxis kommer 
att bibehålla sin relevans. Vad gäller situationer av otillbörligt utnyttjande så har tillfällen vari 
offret sover eller är medvetslöst plockats bort från de angivna exemplen, vilket är motiverat 
																																																								
114 SOU 2016:60 s. 194. 
115 SOU 2016:60 s. 182. 
116 SOU 2016:60 s. 188. 
117 SOU 2016:60 s. 195. 
118 SOU 2016:60 s. 198. 
119 SOU 2016:60 s. 198 f.  
120 SOU 2016:60 s. 220. 
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av att offret i dessa situationer inte är kapabel till att genom ord eller handling visa på något 
samtycke.121  
 
De två övriga omständigheterna som räknas upp i paragrafen utgör idag självständiga brott. 
Den första är sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning enligt 6:3 BrB. Lagändringen 
medför att 6:3 BrB tas bort och att handlingar som idag omfattas av den delas upp utifrån 
brottets allvarlighetsgrad. De mer allvarliga fallen kommer då att klassas som sexuella 
övergrepp och de mindre allvarliga som sexuell kränkningar, en lösning som strävar efter att 
resultera i en mer nyanserad straffskala men också slopade av tvångsrekvisitet.122 Den sista 
omständigheten är fall av vilseledande vilka idag kriminaliseras som sexuellt ofredande. Det 
är dock endast vissa former av vilseledande som kommer att omfattas av paragrafen som 
främst är menad att täcka upp för de fall vari gärningsmannen lurar offret att tro att denne är 
en person som offret känner och skulle ha samtyckt till att ha en sexuell relation med.123 
 
 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
121 SOU 2016:60 s. 210.		
122 SOU 2016:60 s. 212 ff.  
123 SOU 2016:60 s. 218. 
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5 Ett rättsfilosofiskt perspektiv på den svenska 
sexualbrottslagstiftningen 
 
5.1 Naturrätten om förnuftet, samhället och lagstiftningen 
 
Både Hobbes och Locke utgår från en form av naturtillstånd då de ska beskriva statens 
funktion, de har dock lite olika syn på hur detta naturtillstånd teoretiskt skulle ha sett ut. 
Hobbes ser naturtillståndet, samhällets tillstånd innan det fått ett ordnat styrelseskick, som 
något väldigt djuriskt och ett slags ”allas krig mot alla” där instinkterna och begären styr124. 
Här finns inga som helst yttre garantier för att individens rättigheter upprätthålls utan 
individen skyddar dessa genom självförsvar. Naturtillståndet enligt Hobbes är våldsamt, här 
finns ingen rätt eller orätt och människan får till fullo leva ut sin egoistiska och asociala 
natur.125 Enligt Locke är naturtillståndet inte alls av lika brutal karaktär. Han har istället en 
slags tilltro till individens handlande enligt förnuftet och att det genom förnuftet är möjligt för 
individerna att agera och samspela med varandra utan att deras respektive rättigheter, i allt för 
stor utsträckning, kränks. Poängen med staters upprättande är enligt Locke att komma ifrån 
det faktum att då den naturliga rätten ska uttolkas av varje individs förnuft kommer 
tolkningen att påverkas av individens egna intressen, vilket skapar osäkerhet i 
naturtillståndet.126 Hobbes å andra sidan ser rättsstaten som en produkt av rädsla, en inrättning 
skapad för att människor inte ska behöva leva i den osäkerhet som uppstår då det inte finns 
någonting som hämmar människans i botten djuriska natur.127 Pufendorf uttryckte det så att 
människan både är egoist men också en svag varelse i behov av beskydd för att kunna ta 
tillvara sina rättigheter. Han ansåg att ett samhälle helt utan regler skulle vara ett samhälle i 
kaos då människor som helt saknade styrning skulle handla både egoistiskt och irrationellt.128 
 
Både Locke och Hobbes menar på att förhållandet mellan individ och stat vilar på en form av 
samtycke, ett samhällskontrakt genom vilket individen har förbundit sig till att följa 
samhällets regler. Vad detta kontrakt har för effekt på individens rättigheter har de dock 
delade meningar om. Enligt Hobbes ger individen i och med samhällskontraktet upp sina 
rättigheter och står helt under suveränens bestämmanderätt.129 Enligt Locke har individen 
även under samhällskontraktet en självständig ställning i förhållande till staten. 
Samhällskontraktet innebär inte att individen ger upp sina naturliga rättigheter och individen 
har därmed bara skyldigheter i förhållande till samhället så länge samhället kan erbjuda 
individen beskydd.130 Individens naturrättsliga rättigheter står över samhället och 
självbevarelsen går före plikten.131 I annat fall har samhället brutit sin del av 

																																																								
124 Nergelius, Joakim, Rättsfilosofi, samhälle och moral genom tiderna, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 
2006, s. 31. 
125 Kaufmann m.fl. s. 49. 
126 Nergelius s. 40 ff.	
127 Kaufmann m.fl. s. 50. 
128 Pufendorf s. 58 & Kaufmann m.fl. s. 51. 
129 Strömberg s. 30. 
130 Harris s. 10. 
131 Nergelius s. 34. 
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samhällskontraktet och individens lydnadsplikt mot densamma upphör.132 Ett synsätt som 
inspirerade både de amerikanska kolonisterna och de franska revolutionärerna.133 
 
Även vad gäller synen på lagstiftning har Hobbes och Locke olika uppfattning. Hobbes har 
valt att se lagen som en av suveränen utfärdad befallning, vilken det åligger varje person 
underordnad suveränen att följa. Locke å andra sidan ser lagar som spelregler upprättade i 
syfte att skapa ett väl fungerande samhälle. Den positiva rättens giltighet är enligt Locke 
beroende av två saker, dels att den har upprättats och kungjorts på så sätt som ordningen i 
samhället föreskriver, och dels att den inte bryter mot den naturliga rätten och kränker alla 
människors lika rättigheter.134 Naturrätten är således överordnad alla annan rätt och den 
positiva rätten måste stå i samklang med naturrätten för att vara moraliskt bindande.135 
 
 
5.2 Ett naturrättsligt perspektiv på sexualbrottslagstiftningens utveckling 
 
Enligt den naturrättsliga läran finns de naturliga rättigheterna närvarande som en överbyggnad 
till den stiftade rätten som kan nås genom det mänskliga förnuftet. Nära till hands ligger 
därmed att tänka att den historiska utvecklingen inte skapat mänskliga rättigheter utan, att 
rättigheterna nu, genom historiens utveckling, har kommit att korrespondera med den i 
samhället rådande moralen vilket har möjliggjort för dem att också komma till uttryck i 
positiv rätt. Ett resonemang till vilket den kritiska skulle kunna inflika att den tidigare 
lagstiftningen därmed har inneburit ett brott mot den överbyggande rätten och varit 
rättsvidrig, och som en förlängning av detta ej bindande i enlighet med den naturrättsliga 
filosofin. Detta är dock ett resonemang som skulle kunna lämna viss förklaring till varför det 
genom historien då och då uppstår mer eller mindre lagenliga protestaktioner mot påstådda 
lagstiftade orättvisor, vilka också senare i många fall ses som rättfärdigade av ett högre syfte. 
Vi skulle i situationer som dessa därmed ha rätt att motsätta oss den stiftade rätten då den inte 
återspeglar våra egentliga rättigheter, vilket i viss mån förklarar den i det förevarande fallet 
ständigt bedrivna och kontroversiella kampen för sexuell frigörelse och självbestämmanderätt. 
Möjligen skulle man kunna hävda att denna diskrepans inte varit så graverande att den 
inneburit en ogiltig lagstiftning, men då kan man å andra sidan ifrågasätta om sexuell 
självbestämmanderätt som rättighet verkligen besitter sin hävdat absoluta karaktär.  
 
Det naturrättsliga resonemanget är dock något problematiskt då det erkänner svårigheten i att 
försöka nå fram till det sanna rättesnöret genom användandet av människligt förnuft, en 
metod som färgas av att människan besitter en del ganska egoistiska karaktärsdrag och inte 
alltid förmår att se bortom sina egna intressen. Vi kan sedermera fråga oss på vilket sätt vi 
idag kan hävda att sexuell självbestämmanderätt är en absolut rättighet då människor under 
historiens gång varit av annan uppfattning. Hur kan vi veta att det inte handlar om förändrade 
maktstrukturer utan att vi genom vårt förnuft har skapat en utvecklig mot en mer ”sann” 

																																																								
132 Kaufmann m.fl. s. 50. 	
133 Harris s. 10. 
134 Nergelius s. 37 f. & 46.	
135 Harris s. 7. 
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rättsordning? Alla människors lika rättigheter stod som en självklarhet i det tidiga 
naturrättsliga resonemanget men även då var det en sanning med modifikation, då bland annat 
Locke erkände att sedvänjor och traditioner skapar vissa hierarkier människor emellan, om än 
att dessa inte är förankrade i den eviga rätten.136 Enligt naturrätten måste ett samhälle, för att 
kunna hävda en legitim maktutövning, kunna erbjuda beskydd för sina invånares rättigheter 
men mer oklart är hur vi kommer fram till vilka dessa rättigheter är, och vilka som egentligen 
ska tillskrivas dem. Vem avgör när en lagstiftning går över gränsen för vad som är 
naturrättsligt korrekt och när det möjligen föreligger en rätt att revoltera?  
 
Lagstiftning skapas enligt naturrätten för att ta bort momentet av godtycklighet som 
uppkommer då en människas rättigheter ska uttolkas enligt förnuftet i det enskilda fallet. 
Ifrågasättas kan dock om lagstiftningen, under tidigt 1600-tal skapad av suveränen, och som 
idag kanske snarast bör ses som en produkt av ett politiskt samspel inom ramarna för en 
västerländsk demokrati, verkligen kan anses utgöra ett fullgott skydd av de naturliga 
rättigheterna. Även om en stiftad lag utgör ett visst skydd mot godtycklighet då den skapar ett 
visst mått av enhetlighet för hur en rättighet ska uttolkas för att med framgång kunna hävdas 
juridiskt, så är den ändock skapad av människor vilka alla lider av vissa egoistiska böjelser. 
Vad naturrätten medvetandegör i förhållande till rättsrealismen är dock att även grupper som 
inte syns i den politiska maktkampen har rättigheter som ska tillvaratas, om än att det är något 
oklart hur detta i realiteten och i dagens samhälle skulle komma till konkret uttryck. 
 
 
5.3 Uppsalaskolans syn individen, moralen och rätten  
 
Enligt Uppsalaskolan är rätten ett resultat av en politisk process. En process som i sin tur tar 
sin utgångspunkt i samhällsmedborgarnas moraliska uppfattning om vad samhället bör 
eftersträva, en metod nödvändig för att vinna opinion och legitimera statens 
maktbefogenheter.137 Rätten ska därmed avspegla det ”allmänna rättsmedvetandet” eller 
”samhällsnyttan”, en kollektiv uppfattning av vad som är gynnsamt för samhället och som står 
över individens intressen i det enskilda fallet. 138 Uppsalaskolan menade dock på att även om 
samhällsnyttan anses stå över individen så kan det inte finnas någon motsättning mellan 
individ och samhälle, och det är därmed felaktigt att tala om individens rättigheter mot 
samhället. Individen lever genom samhället i och med att samhället förser individen med 
beskydd, friheter och skyldigheter. Samhället lever dock också genom sina individer, då 
lagstiftningen ger uttryck för de gemensamma värden som råder i samhället, och därmed det 
kollektiva intresset hos dess invånare. 139  
 

																																																								
136 Locke, John, Two Treatises of Government and a Letter Concerning Toleration, Yale University Press, New 
Haven, London, 2003, First Treatise, § 47 & §§ 57-59. 
137 Bjarup, Jes, Axel Hägerströms filosofi; värdenihilism och rättspositivism, Juridisk Tidskrift 2004/05 s. 25-41, 
s. 33.  
138 Laurén, Reidunn, Hägerström och juridiken, SvJT 2010, s. 821-828, s. 828. & Bertilsson, Björn, 
Förändringstendenser i svensk rättskultur, rättskipningens funktion och domarens roll, SvJT 2010, s. 23-32, s. 
824 och 827.	
139 Hägerström, Axel, Naturrätt i straffrättsvetenskapen?, SvJT 1920, s. 321-341, [I] s. 334. 
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Det kanske mest karaktäristiska för Uppsalaskolan är den grundar sig i en värdenihilism. Det 
som inte kan placeras in i tiden och rummet är sådant vi inte har någon egentlig kunskap om 
och vars existens vi därmed inte kan vara säkra på. Det handlar om att den objektiva 
verkligheten måste befrias från ”normativa element”.140 Således måste man skilja på det som 
har en objektiv existens och det som existerar som subjektiva upplevelser, så som tankar, 
känslor och föreställningar om moral.  Dessa värdeomdömen kan inte sägas vara varken sanna 
eller falska utan är subjektiva och ett uttryck för individens personliga upplevelse.141  
 
I enlighet med värdenihilismen finns det enligt Uppsalaskolan inte heller någon objektiv 
rättvisa eller moral då dessa är värdeord och därmed inte mer än ett uttryck för en känsla av 
hur någonting bör vara. Hägerström uttryckte detta som ”att moralvetenskapen icke kan vara 
en lära i moral, utan blott en lära om moralen” och menade därmed på moralens vetenskapliga 
existens som samhällsfenomen men dess icke vetenskapliga natur vad gäller dess innehåll.142 
Moralen existerar istället parallellt med rätten och även då de två influerat varandra är rätten 
inte beroende av moralen för att kunna hävda sin existens och giltighet.143Även om moralen 
är skild från rätten anser Uppsalaskolan att rätt och moral påverkar varandra. Lagstiftningen 
återspeglar i mångt och mycket samhällsnyttan, vilken i sin tur påverkas av samhällsmoralen 
och invånarnas uppfattning om vad denna utgörs av. Således öppnar Uppsalaskolan upp för 
att rätten kan, men inte måste, återge en bild av den rådande samhällsmoralen.  
 
Det måste vidare, åtminstone enligt Lundstedt, råda ett visst samspel mellan rätten och den 
rådande moraliska uppfattningen för att rätten ska kunna få optimal genomslagskraft. 
Exempelvis bör en straffsats återspegla samhällsmoralens uppfattning om vad som är en 
lämplig bestraffning för ett visst brott för att lagstiftningen ska uppfattas som rättvis och 
efterlevnadsvärd.144  Detta hänger i sin tur ihop med Uppsalaskolans uppfattning om att rätten 
inte har någon egentlig bindande kraft utan att det är individernas föreställning om att de är 
bundna av den som utgör dess handlingsdirigerande funktion.145 Detta bottnar i att det enligt 
Uppsalaskolan inte finns någon ”lagstiftarvilja”. Lagstiftaren är ingen person och kan således 
varken ge uttryck för någon vilja eller utföra några befallningar. Därmed inte sagt att rätten 
inte återspeglar något slags syfte, men syftet med de olika reglerna är inte enhetligt utan 
skapas av den politiska processen. En process vars utgång varierar beroende på olika faktorer 
så som politisk majoritet och vilka uppfattningar om moral och samhällsnytta som för tillfället 
har störst genomslagskraft bland dess medborgare.146  
 

																																																								
140 Laurén s. 822. 
141 Nergelius s. 137.	
142 Hägerström, Axel, Moralfilosofins grundläggning, Almqvist och Wiksell International, Stockholm, 1987, [II] 
s. 50. 
143 Bauhn, Per, Rätt och orätt i lag och moral: ett normativt perspektiv på svensk rättsskipning, SvJT 2012, s. 
319-336, s. 325. 
144 Bauhn s. 326. 
145 Nergelius s. 140 & Laurén s. 825. 
146 Bjarup s. 33 & Harris, J.W., Legal Philosophies, 2:a upplagan, Butterworths, London, Edinburgh, Dublin, 
1997, s. 104. 
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Det allmänna rättsmedvetandet är enligt Uppsalaskolan en produkt av sedvänja, skapad av de 
med lagen förenade tvångsmedlen och en föreställning om att det föreligger en plikt att följa 
rätten.147 Processen kan mer ingående beskrivas som att rättsregler rent språklig konstrueras 
för att ge en psykologisk, handlingsdirigerande effekt. De består av ett förbud och en 
sanktion, faktorer som enligt Olivecrona till en början finns närvarande i vårt medvetande och 
som skapar ett övervägande, men som senare avtar och då lämnar oss med en undermedveten 
känsla av plikt till lydnad. Termerna som används är tomma men har en psykologisk effekt 
och effekten leder också till att rättsregeln implementeras i oss som moraliskt korrekt. 
Olivecrona menar på att detta är ett sätt att skapa social kontroll.148 Moralen utgör sedan en 
förstärkning av lagstiftningen då den tar lagstiftningen till en ny dimension i allmänhetens 
rättskänsla genom att den får lagstiftningen att framstå som efterlevnadsvärd, inte bara på 
grundval av att den är förenad med ett hot om sanktioner, utan för att det nu även framstår 
som riktigt i sig att lyda den.149  
 
 
5.4 Ett rättsrealistiskt perspektiv på sexualbrottslagstiftningen utveckling 
 
Den politiska process som enligt rättsrealismen skapar den positiva rätten grundar sig på den 
rådande samhällsmoralen och föreställningen om samhällsnyttan. Moralen skapas enligt 
rättsrealismen i sin tur av de rådande samhällsförhållandena och finns till för samhällets 
bevarande.150 I takt med att makten över tid har förändrats, förflyttats och rent av spritts ut i 
samhället, har också kravet på samstämmighet mellan lagen och gemene mans moraliska 
uppfattning av vad som anses vara rätt och riktigt ökat. Uppsalaskolan uppstod i en tid då de 
översta samhällsklasserna redan hade förlorat en hel del av sitt historiskt sett relativt totalitära 
styre och nu stod i kraft att gå miste om ännu mer i takt med att främst arbetarrörelsen, men 
också till viss del kvinnorörelsen, började växa sig allt starkare. Enligt Uppsalaskolan sågs det 
som en naturlig del i samhällsutvecklingen att samhällets tidigare förtryckta och 
marginaliserade grupper nu började söka upprättelse genom en strid i ”rättvisans tecken”.151  
 
I linje med det nu anförda resonemanget skulle den sexuella självbestämmanderätten och dess 
utveckling över tid vara uppkommen genom en förändrad maktbalans i samhället vilket har 
påverkat samhällsmoralens syn på sexuella relationer. Ser man till utvecklingen av kvinnors 
ställning över 1900-talet, och jämför den med utvecklingen av lagstiftningen över samma tid, 
anar man en viss koherens. Ju mer inflytande och politisk makt kvinnor har fått i samhället, 
desto mer har gränsen flyttats för vad som är ett godtagbart agerande på det sexuella området. 
Ett tydligt exempel på detta är hur kvinnans successivt ökande självständighet, genom rösträtt, 
ökade utbildningsmöjligheter, möjlighet till ekonomisk självförsörjning o.s.v. gradvis också 
skapade henne en självständig ställning i äktenskapet och en allt starkare position i samhället, 
vilket inte minst återspeglas i kriminaliseringen av våldtäkt inom äktenskapet och senare även 
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150 Källström s. 15.	
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slopandet av särreglering av övergrepp som skett i nära relationer. Kvinnan fick under 1900-
talet en allt starkare röst i samhället vilket möjliggjorde för hennes intressen att utgöra en allt 
större del av den rådande samhällsopinionen. Hennes behov kom därmed också i allt större 
utsträckning att avspeglas i Lundstedts ”samhällsnytta” eller Hägerströms ”allmänna 
rättsmedvetande”. Vad gäller sexuallagstiftningen kan man också på ett tydligt sätt se hur 
acceptansen för homosexualitet gradvis har lett till allt mer könsneutral lagstiftning och ett 
stadgande som möjliggör att även andra handlingar än heterosexuella samlag kan falla under 
rubriceringen våldtäkt. Handlingar som naturligtvis kan företas även i heterosexuella 
relationer, men vars tidigare exkluderande från lagstiftningen omöjliggjorde lagföring av 
våldtäkter i fall vari offer och förövare var samkönade.  
 
Enligt rättsrealistisk teori har dagens sexualbrottslagstiftning skapats genom en historisk 
process. En process vari förändringar i samhällets maktstruktur, moral och lagstiftning 
successivt har påverkat varandra och skapat den lagstiftningsprodukt vi har idag. Att detta har 
skett gradvis beror på att det krävs en viss timing för att förhållandet mellan makt, moral och 
lagstiftning ska kunna samspela till önskad effekt. Ibland ter det sig som att makten har ett 
försprång i förhållande till moralen och vissa lagändringar måste avvakta till dess att 
samhällsmoralen är redo och lagen faller i god jord. På sexualbrottens område kan vi se hur 
detta samspel har skapat, men också gradvis utvecklat, lagstiftningen under en längre tid men 
att vissa stadganden, som införandet av samtyckesreglering, har varit tvungen att vänta med 
sitt ikraftträdande till dess att gemene mans uppfattning om samhällsnyttan har accepterat 
dess existens.  
 
Lagstiftningen kan dock även skapas som ett incitament till en viss moralisk uppfattning och i 
syfte att påverka samhällets syn på vad som är moraliskt klandervärt.152 En funktion som 
kommer till konkret uttryck i den nya sexualbrottsutredningen då en önskad effekt på 
samhällsmoralen lyfts fram som ett incitament till att ändra lagen i skräpande riktning.153 Här 
kan man ifrågasätta vad som legitimerar den lagstiftande makten till att ta incitament till 
införandet av en lagreglering som möjligen inte har ett fullgott stöd i det allmänna 
rättsmedvetandet. Det ska ju enligt Hägerströms teori inte finnas några motsättningar mellan 
individen och staten då medborgarnas uppfattning om rätt och fel är det som utgör grunden 
för statens lagstiftande befogenhet.154  
 
Här är det frestande att söka svaret i ett nära nog naturrättsligt resonemang. För även hos 
rättsrealismen så finns rätten till för att upprätthålla samhällets bevarande och beskydda det 
från det kaos som skulle uppstå om rättsordningen istället för samhällsnyttan grundades på 
var individs egoistiska strävan efter ett enligt denne tilltalande och gott liv.155 Lundstedt tycks 
här finna lösningen i att det är legitimt för staten att tvinga på sina medmänniskor ett visst 
handlande så länge det gynnar samhällsnyttan.156 En argumentation som i sig inte är helt 
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154 Hägerström [I] s. 334.	
155 Källström s. 31. 
156 Källström s. 70. 



	 33 

oproblematisk då vi här lämnar vad som enligt Uppsalaskolan är objektiv och verifierbar 
vetenskap och istället behandlar en subjektiv uppfattning om livets goda. En uppfattning som 
naturligtvis kan variera utan att vi, i enlighet med Hägerströms värdeteori, kan sätta ett synsätt 
för sant och ett annat för falskt157. En problematik som efter andra världskriget ställdes lite på 
sin spets och gav upphov till en rättighetsdiskussion som i allt större utsträckning kom att 
baseras på en naturrättslig argumentation. En argumentation vari det finns ett objektivt gott 
och ont och vari staten utifrån detta också måste kunna rättfärdiga sitt agerande för att uppnå 
en status av att handla legitimt.  
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6 Den sexuella självbestämmanderätten som rättighet 
 
6.1 Rättigheter enligt naturrätten 
 
Naturrätten utgår från alla individers lika värde och att alla individer har inneboende 
rättigheter. Rättigheter som är lika oavsett individens ställning i samhället och det föreligger 
också en plikt enligt naturrätten att behandla varje människa som sin jämlike.158  
Vad gäller det naturrättsliga rättighetsbegreppet kanske det bör understrykas att de rättigheter 
som aktualiseras främst är negativa rättigheter som rätten till liv, rätten till sin kropp och 
rätten till sina handlingar.159 Rättigheter som begränsas då de möter en annan individs 
rättigheter. Locke har valt att förklara detta främst i termer av äganderätt men hans begrepp 
”property” grundar sig på människans rätt till sin egen person, till sin kropp och frukten av det 
arbete den utför. Det är också här som han drar skiljelinjen mellan rätt och religion. I hans 
mening har Gud skapat människorna och allting på jorden för att det ska tillfalla dem med lika 
rätt. Människorna har dock som sagt absolut rätt till sin egen person och sin kropp och då 
människan med sin kropp bearbetar jordens ting, som exempelvis brukar en bit mark, så 
överförs rätten från det egna arbetet till det bearbetade tinget i form av 
ägande/förfoganderätt.160 Hobbes har en något annorlunda uppfattning vad gäller 
rättigheternas absoluta karaktär. Då Locke hävdar att de naturliga rättigheterna är någonting 
som människan aldrig kan förhandla bort så anser Hobbes att detta tvärt om är en nödvändig 
del av samhällskontraktet och i och med detta har människan frånsagt sig rätten att 
revoltera.161 Människan är enligt Hobbes därmed bara fri då hon lever i naturtillståndet.162 Ett 
synsätt som har kritiserats med påståendet om att ”när alla är fria så är ingen fri”, då 
människorna i ett sådant tillstånd ständigt kränker varandras rättigheter för att maximalt utöva 
sina egna.163 
 
 
6.2 Den sexuella självbestämmanderätten som rättighet enligt naturrätten  
 
Sexuell självbestämmanderätt får anses existera inom naturrätten som en del av rätten till den 
egna kroppen, närmare bestämt som Pufendorf uttryckte det, rätten till ”kyskhet”.164 Det 
handlar således om rätten att avstå sexuella handlingar och rätten till självbestämmande över 
sin egen kropp. Denna rättighet ses inom naturrätten som en av de mest grundläggande, ett 
förhållningssätt som idag kan anses ligga till grund för den svenska sexualbrottslagstiftningen 
även om denna historiskt sett har varit mycket bristfällig i att erbjuda ett sådant 
rättighetsskydd. Idag har förarbetena uttalat sig om den sexuella självbestämmanderätten som 
en absolut rättighet vilket stämmer väl överens med det naturrättsliga resonemanget. 
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Förarbetenas uttalande understryker närmast den naturrättsliga rättighetsdiskursen då de talar 
om rättigheter som någonting som snarast existerar vid sidan av lagen. Förarbetena ger 
uttryck för att lagen ska sträva efter att ”förstärka och tydliggöra” varje människas absoluta 
rätt till sexuellt självbestämmande.165 Här kan vi således ana en strävan efter att uppfylla en 
rättighet som vi anser oss besitta, utan att denna rättighet grundar sig på ett stadgande i positiv 
rätt.  
 
I viss mån kan man dock ifrågasätta om synen på den sexuella självbestämmanderätten utgör 
ett problematiskt förhållningsätt. Speciellt efter andra världskriget finns en vilja att se 
människors rättigheter som någonting mer än stiftad lag, en konstruktion som ämnar att göra 
det mänskliga värdet mer svåråtkomligt för lagstiftarens godtycke och de rådande politiska 
strömningarna.166 En vilja som har resulterat i en överbyggnad av internationell rätt på 
området och ett system som ständigt driver utvecklingen av de internationella stadgarna om 
mänskliga rättigheter framåt. Vi kan dock fråga oss om tidens syn på mänskliga rättigheter är 
en del av en evig naturrättslig strävan eller ett fenomen som ligger i tiden och snarast är 
skapat av vår historiska samhällsutveckling. Med det sagt föreligger ingen kritik av det 
internationella samarbetet på området, eller synen på mänskliga rättigheter som ett ämne av 
högsta prioritet, men naturrättens kanske allra mest problematiska aspekt, att den naturliga 
rättens innehåll ska uttolkas av det människliga förnuftet, ger sig till känna även här. Nog för 
att den internationella rätten på området kan anses vara skapad för att komma till bukt med 
denna problematik i och det att det gemensamma beslutsfattandet skalar bort en del av de 
nationalistiska intressena från rättighetsdiskussionen. Kvarstår gör dock att rättigheternas 
efterlevnad ändå är blir tolkningsfråga för respektive land, och att det således alltid kommer 
att föreligga en viss diskrepans i uppfattningen om rättigheternas innehåll. Detta är märkbart 
även från svenskt håll då Sverige, trots de domar från Europadomstolen och 
Jugoslavientribunalen som tidigare har redogjorts för, har valt att tolka den sexuella 
självbestämmanderätten som tillräckligt skyddad enligt svensk rätt utan att denna för tillfället 
inkluderar ett rekvisit om samtycke. Här uppstår en problematik inom naturrätten som kanske 
möjligen bäst förklaras av Platons grottliknelse. Den naturliga rätten skulle då befinna sig i 
den sanna verkligheten och vår något hopplösa livsuppgift skulle vara att söka finna dess 
innehåll i den otydliga avbild vi ser framför oss som skuggor på grottväggen.167  
 
 
6.3 Rättigheter enligt Uppsalaskolan  
	
En ”rättighet” enligt Uppsalaskolan är ett normativt uttryck för hur någonting bör vara och 
således ingenting som faktiskt existerar som ett vetenskapligt faktum. Föreställningen om en 
rättighet kan resultera i en kodifiering i positiv rätt, men detta är då endast ett uttryck för hur 
samhällsmoralen och politiken kan påverka lagstiftningen. Föreställningar om ”rättigheters” 
inneboende kraft är således bara önsketänkande.168 Uppsalaskolan har kritiserat naturrätten 
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för att definiera rättigheter som någonting som anses ha ett självständigt existensberättigande  
och som inte är beroende av att också komma till uttryck i positiv rätt, en föreställning som 
Hägerström ansåg grundade sig i romarnas föreställningar om en magisk värld.169 Han 
menade således på att plikter och rättigheter är föreställningar från en tid då de för individen 
var upphöjda av en tro på övernaturlig härkomst vilket gav dem sin överlägsenhet. Med tiden 
kom folktron på magi att avta men enligt Hägerström har den i dessa begrepp dröjt sig kvar 
och bidragit till föreställningen om att de är överlägsna den positiva rätten.170 Rättsrealismen 
menar på att det inte finns några rättigheter men detta betyder inte att lagstiftningen därmed är 
helt passiv. Den är istället menad att skydda gemensamma värden som samhället och dess 
”förhärskande värdesättning” menar ska råda.171 Det drivande i lagstiftningens beskyddande 
funktion är således skyddet för allmänhetens intressen och rättsordningen som sådan, och inte 
någon moralisk överbyggnad.  
 
 
6.4 Den sexuella självbestämmanderätten som rättighet enligt Uppsalaskolan 
	
Uppsalaskolan erkänner rättighetsbegreppet flitiga användande men hävdar att rättigheter inte 
har någon objektiv existens utan snarare ger uttryck för en psykologisk effekt, en illusion, 
utifrån rättsreglernas handlingsdirigerande funktion. Olivecrona påvisar detta med ett exempel 
om äganderätt. Att någon är har äganderätt över någonting är enligt Olivecrona ett påstående 
som kan vara både sant och falskt (då det grundar sig på en illusion om vad äganderätt 
innebär). Det som istället kan fastslås är om ett juridiskt godtagbart köp (i enlighet med 
avtalslagens regler) har ägt rum.172 I linje med det nu anförda resonemanget existerar sexuell 
självbestämmanderätt endast som en illusion till följd av att strafflagstiftningen innehåller 
vissa normer av handlingsdirigerande funktion. Det som istället får anses existera är en 
möjlighet för individen att vidta vissa rättsliga åtgärder mot en person som mot individen 
handlar på ett visst sätt. Att förarbetena ger uttryck för att sexuell självbestämmanderätt skulle 
vara en absolut rättighet kan därmed endast svårligen accepteras. Detta påstående blir 
problematiskt då en rättighet i sig inte anses ha någon objektiv existens utan är ett uttryck för 
en subjektiv uppfattning, eller önsketänkande, och därmed är det ett begrepp som saknar fasta 
ramar för dess innehåll. Vidare innebär påståendet om rättighetens absoluta karaktär, för att 
denna illusion skulle anses vara motiverad, att varje handling av sexuell natur riktad mot en 
individ skulle vara förenad med en rättslig sanktion så länge inte individen själv samtyckt till 
den. Detta låter kanske inte helt främmande om man ser till fysiska handlingar av sexuell 
natur, men här kan man ifrågasätta om psykisk påverkan till att utföra vissa handlingar är 
föremål för samma totala reglering. Här belyses den svåra gränsdragningsproblematik som 
lyfts upp i den debatt som nu föregår det potentiella införandet av så kallad 
samtyckslagstiftning. Det handlar således om påverkan som inte faller under rekvisiten för ett 
otillbörligt utnyttjande men väl har effekten att individen går med på de sexuella handlingarna 
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utan att egentligen vilja delta i dem.173 Ifrågasättas kan därmed om individens faktiska 
möjligheter att utnyttja rättsreglernas beskydd verkligen har den totala karaktär uttalandet 
antyder.174 Möjligen är detta ett uttalande som snarast ska ses som en del av 
rättighetsillusionen, och istället för att utgöra ett påstående avseende verkliga förhållanden, ge 
uttryck för en förhoppning om att påverka rättsreglernas handlingsdirigerande effekt. 
 
Den svenska sexualbrottslagstiftningens utformning medför att lagen kan, utifrån 
rättsrealismen, kritiseras. Lagens utformning bygger nämligen till viss del på individens 
subjektiva uppfattning om vad ett övergrepp är. Den sätter gränser för exempelvis vilka 
handlingar som kan komma i fråga som kvalificerade sexuella handlingar, och under vilka 
omständigheter som dessa får anses vara företagna under tvång, men det är en lagstiftning 
som lämnar ett visst utrymme åt omständigheterna i det enskilda fallet och åt offrets 
subjektiva uppfattning av det inträffade.175  Lagen ställer idag upp en jämförelsenorm, ett 
påtvingat heterosexuellt vaginalt samlag, men lämnar sedan öppet för att även andra 
handlingar ska kunna falla under paragrafens tillämpningsområde, om kränkningens art är 
jämförlig därmed. I praxis har utarbetats vissa riktlinjer och vissa andra sexuella handlingar 
har därigenom mer eller mindre standardiserats som jämförliga med vaginala samlag. 
Paragrafen är dock öppen för tolkning och baseras på ett värdeomdöme, individens subjektiva 
uppfattning. Även andra delar av 6:1 BrB följer samma öppna struktur, så som exempelvis 
bedömningen av huruvida någon befinner sig i en särskilt utsatt situation. Listan i paragrafens 
andra stycke inte är uttömmande utan lämnar utrymme för bedömning av vad som i det 
enskilda fallet kan anses utgöra en särskilt utsatt situation och vilka handlingar som i den 
uppkomna situationen kan komma att klassas som ett otillbörligt utnyttjande. Här kan 
sexualbrottslagstiftningens rättsvetenskapliga karaktär ifrågasättas då den gjort lagens 
tolkningsutrymme öppet för inkluderande av moraliska värdeomdömen vilka i sig utgörs av 
en subjektiv uppfattning av det inträffade, och således är ett moment som rätten ska hållas 
skild ifrån för att kunna upprätthålla sin objektiva rättsvetenskapliga karaktär.  
 
	
6.5 Angående samtyckeslagstiftning och sexuell självbestämmanderätt 
	
Vi kan se en utveckling över tid som inte bara utvidgat den skara av människor som omfattas 
av det lagstadgade rättighetsskyddet, utan också att rättighetens gränser har vidgats allt mer. 
Kraven på allvarlighetsgraden av det hot eller våld som har brukats har mildrats, och så har 
även kraven på kvalifikationen av de sexuella handlingar som har företagits. Även kriterierna 
för otillbörligt utnyttjade har flyttats i mildrande riktning. Det förslag till lagändring som 
presenterades under hösten 2016 följer i samma fotspår och verkar för att det lagstadgade 
rättighetsområdet ska breddas ytterligare i och med införande av rubriceringen synnerligen 
grovt brott, ansvar vid grov oaktsamhet och krav på att en persons samtycke till att delta i en 
sexuell handling måste komma till uttryck för att anses vara giltigt som en ansvarsbefriande 
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grund. Även det slopade kravet på våldtäkt som ett egenhändigt brott verkar för att utvidga 
den lagstadgade rättigheten. Detta är en rättsutveckling som kan tolkas på olika sätt beroende 
på antaget rättsfilosofiskt perspektiv. Ur en naturrättslig synvinkel skulle 
sexualbrottslagstiftningens utveckling kunna ses som ett tecken på att den sexuella 
självbestämmanderätten utvidgats allt mer i den positiva rätten, vilket beror på dess 
inneboende strävan efter att motsvara den naturliga rätten. Rättens utveckling skulle då inte 
innebära en utvidgning av rättigheten per se utan endast en utökad möjlighet att ta tillvara 
denna rättighet juridiskt. Även om en rättsrealistisk argumentation inte anser att rättigheten 
som begrepp existerar, så betyder detta inte att lagstiftningen på området inte skulle fylla en 
viktig funktion i samhället. Lagstiftningens successiva utveckling kan ses i ljuset av 
motsvarande utveckling vad gäller moralen och det allmännas rättsmedvetande, eller som 
Lundstedt väljer att uttrycka det, föreställningen om samhällsnyttan.  
 
En samtyckesbaserad lagstiftning skulle dock, enligt Hägerström, förmodligen inte vara en 
helt okomplicerad konstellation. En individs viljeförklaring är enligt Hägerström varken ett 
uttryck för individens faktiska vilja eller något verkligt rättsligt förhållande. Istället ska detta 
snarast ses som ett uttryck för en föreställning om att ett visst rättsförhållande föreligger.176 
Även om detta är ett resonemang som Hägerström applicerade på viljeförklaringar på 
privaträttens område, bör det i viss mån vara vägledande även för hur denne man skulle ha 
resonerat i detta nu straffrättsliga sammanhang. Lagstiftningens utformning och därigenom 
handlingsdirigerande funktion skapar en illusion om ett rättsligt förhållande som uppstår då 
individen lämnat sin viljeförklaring, i detta fall sitt samtycke till en sexuell handling. Således 
måste vi se på den potentiella lagändringen med viss försiktighet vad gäller dess effekt på de 
faktiska rättsförhållandena. Individen kan genom denna lagändring göra sig en föreställning 
om en utökad rätt till sexuell självbestämmanderätt, men det borde vara upp till 
lagstiftningens faktiska rättsvetenskapliga resultat att bevisa om så verkligen är fallet. Även 
om den förväntade juridiska effekten av ett införande av en samtyckeslagstiftning bör ses på 
med försiktig optimism så har den även ett uttalat normativt syfte, vilket fyller en viktig 
handlingsdirigerande funktion. Staten sänder i och med införandet av en lagstiftning av 
förevarande art ett budskap om att samtycke skall föreligga vid en sexuell relation. Genom att 
även straffsanktionera ett beteende som bryter mot denna norm skapar man över tid en 
uppfattning hos allmänheten om hur en sexuell relation bör se ut för att vara moraliskt 
acceptabel. 177 Detta är en process som förmodligen kommer ta lite tid då straffstadgandet ska 
gå från att vara en medveten juridisk konstellation till att sjunka in i allmänhetens 
undermedvetna och där bilda en uppfattning om vad som är rätt och riktigt, utan att det längre 
går att sätta fingret på dess ursprung. När vi uppnått ett sådant tillstånd och rättsregeln har fått 
ett undermedvetet moraliskt stöd, kanske vi kan tala om att individens illusion om en utökad 
rättighet faktiskt har ett visst berättigande i den positivs rätten utformning.178  
 
 
 
																																																								
176 Sandström, Marie, Hägerström och realismen, Juridisk Tidskrift, 2001/02, s. 847-857,  s. 850 ff. 
177 Bjarup s. 32. 
178 Harris s. 105 f.	
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7 Avslutningsvis  
	
På min fråga om det med	hjälp av den rättsfilosofiska rättighetsdiskursen går att definiera den 
sexuella självbestämmanderätten som en rättighet i den nuvarande svenska 
sexualbrottslagstiftningen blir svaret både ja och nej. Sett ur ett naturrättsligt perspektiv blir 
svaret att sexuell självbestämmanderätt, som en del av rätten till självbestämmande över den 
egna kroppen, existerar. Existerar den också i den svenska sexualbrottslagstiftningen? 
Kanske. Eller kanske kan den aldrig riktigt göra det. Om naturrätten är en högre rätt, skapad 
av Gud, hur kan vi då nå ”sann” kunskap om den? Genom förnuftet? Eller kommer förnuftet 
alltid att vara färgat av tidens ideal och våra egna egoistiska föreställningar? Vi kan se att 
sexuell självbestämmanderätt som rättighet existerar i svensk lagstiftning på ett sätt som 
möjligen stämmer överens med hur den svenska lagstiftande makten tolkar, eller vid dess 
införande tolkade, rättighetens utformning. Mer tveksamt är om vi någonsin kommer uppnå 
kunskap om dess sanna form även om vi i vår tids relativt välmående samhälle kan kosta på 
oss att vara osjälviska nog för att i vårt förnuftiga resonemang komma ganska nära. 
 
Sett ur ett rättsrealistiskt perspektiv existerar inga rättigheter men väl illusionen om 
rättigheter. Frågan är vidare om det gör någon skillnad, är verkligen relevant att skilja på vad 
som existerar rent objektivt i tiden och rummet och vad som endast existerar i vår moraliska 
föreställningsvärld? Vad gäller lagstiftning finns denna först och främst till för att ha en 
handlingsdirigerande funktion vilken skapas genom att vi långsamt får en undermedveten 
känsla av att något är moraliskt riktigt, utan att vi längre kan sätta fingret på varför det 
förhåller sig så. Saker och tings rent objektiva förhållanden borde således ur denna aspekt 
vara irrelevanta. Mer relevant är dock frågan om rätten därmed är helt viljelös, grundad på en 
samhällsmoral som formas av tiden och ändrade maktförhållanden och därmed kan ta vilken 
riktning som den politiska utvecklingen än väljer att blåsa i. Det finns onekligen en trygghet i 
det naturrättsliga resonemanget att rättigheten i sig existerar genom en högre, evig rätt 
oberoende av tidens förhållanden och samhälleliga ideal. En slags religiös kvarleva till vilken 
vi kan sätta vår tilltro även om kristendomen i övrigt i Sverige har förlorat det mesta av sitt 
grepp. En ”förtröstan till det godas slutliga seger” som Hägerström uttryckte det.179 
 
Men betyder verkligen avvarandet av en evig rätt att lagstiftningen kan ta vilken riktning den 
vill? I princip ja, lagen kan, och möjligen bör, korrespondera med den rådande 
samhällsmoralen, men det föreligger ingen nödvändig relation mellan de två. Rätten är dock 
att se som ett resultat av en politisk process ur ett historiskt perspektiv. En process som i det 
demokratiska samhällsskick som Uppsalaskolan ser som det enda rätta kommer att formas av 
vad dess samhällsmedborgare anser vara moraliskt riktigt. En uppfattning som visserligen 
kommer att påverkas av diverse faktorer men som, då den utformas av kollektivet, på sikt 
borde komma åtminstone i närheten av det ideal som ligger nära hjärtat i den mänskliga 
naturen. 
 

																																																								
179 Hägerström II s. 47. 
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Vad gäller det potentiella införandet av en samtyckesreglering i svensk 
sexualbrottslagstiftning och dess effekt på den sexuella självbestämmanderätten som rättighet 
finns det inte heller något enkelt svar. Enligt en naturrättslig argumentation skulle en 
samtyckesreglering inte utvidga den sexuella självbestämmanderätten i sig, men väl utgöra en 
utvidgning av rättighetens juridiska skydd. Det har i den pågående samtyckesdiskussionen 
förts en argumentation kring huruvida kroppen ses som ett sexuellt tillgängligt objekt eller 
inte i den nuvarande sexualbrottslagstiftningen, och huruvida detta skulle förändras i och med 
införande av ett nytt straffstadgande. Detta är en argumentation som enligt naturrätten kan 
utgöra grund för att anse att en sådan reglering skulle utöka skyddet för den sexuella 
självbestämmanderätten i och med att den ställer krav på inväntande av ett aktivt 
ställningstagande och därmed utökar gränsen för självbestämmanderättens fysiska sfär. Ur ett 
rättsrealistiskt perspektiv bör införandet av en samtyckesreglering också anses kunna ha en 
positiv effekt, om så inte på rättigheten i sig, vilken enligt rättsrealismen inte existerar som ett 
verkligt fenomen, men väl på den illusion av en rättighet som i realiteten har en icke obetydlig 
inverkan på vårt agerande. I enlighet med båda teorierna så bör en samtyckeslagstiftning på 
sikt således kunna bidra till att skapa en större respekt för den fysiska kroppen och den 
sexuella självbestämmanderätten. Vad gäller en människas agerande i förhållande till sin 
motpart, men också hennes känsla av självbestämmande över den egna kroppen och den egna 
sexualiteten.  
 
Avslutningsvis kan anföras att granskningen av sexualbrottslagstiftningen ur ett 
rättsfilosofiskt perspektiv har medfört en ökad medvetenhet om förhållandet mellan 
lagstiftning, moral och maktrelationer. Den har också skapat en känsla för rätten som en 
levande organism, vars utformning och möjligen också existens är beroende av de rådande 
samhällsförhållandena och som också befinner sig i en process av ständig förändring. På 
sexualbrottens område har denna process generellt genomgått en mycket positiv utveckling 
under det senaste seklet men frågan kan, och bör, ställas vad detta beror på. Då naturrättens 
resonemang inger trygghet och förhoppning om ett evigt och oföränderingt gott syfte, utgör 
rättsrealismens konkreta verklighetssyn en krass men viktig förklaringsmodell till hur rådande 
maktförhållanden har kommit att avspegla sig i samhällets moral och lagstiftning. Vi kan se 
på sexualbrottslagstiftningens utveckling hur kvinnans förändrade ställning har satt tydliga 
spår, men den väcker även frågan om marginalisering och vem som marginaliseras idag. 
Vidare uppmärksammas förhållandet mellan makten och moralen vilket går att relatera till 
den nu pågående debatten om samtyckeslagstiftning. Vi bör således fråga oss vad ett 
samtycke i själva verket är och hur detta kommer att påverkas av samhällets uppfattning av 
vilka sexuella handlingar som anses vara moraliskt acceptabla, samt under vilka 
förutsättningar dessa bör företas. Således går det att ifrågasätta om en samtyckesreglering 
verkligen skulle ge individen ett ökat rättsligt stöd i att handla efter sin egen vilja, eller om 
valet snarare kommer vara ett uttryck för hur individen av samhället anser sig manad att 
agera.180 
 
																																																								
180 Andersson, Ulrika och Wegerstad, Linnea, Sexualbrott – kriminaliserad sexualitet eller sexualiserad 
kriminalitet?, Juridisk Tidskrift, 2016/17 s. 3-18, s. 12 & Berglund, Kerstin, Samtyckesutredningen, Debatt, 
Juridisk Tidskrift, 2008/09, s. 701-719, s. 707 ff. 
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