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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Våldtäkt har varit kriminaliserat i svensk rätt sedan en lång tid tillbaka. Definitionen av 

våldtäkt och var gränsen ska gå för straffansvar har varit föremål för konstant politisk 

debatt och diskussion. Brottsbestämmelsen för våldtäkt har därför genomgått ett flertal 

omfattande reformer genom åren. Nuvarande sexualbrottslagstiftning trädde i kraft 1 juli 

2018, den så kallade ”Samtyckeslagen”.1  

Samtyckeslagen har inneburit en betydande reform av våldtäktslagstiftningen. 

Anledningen till varför den senaste reformen anses vara så betydelsefull är framförallt för 

att gränsen för straffansvar numera bestäms utifrån huruvida deltagandet i en sexuell 

handling har varit frivillig eller inte.2 Detta stadgas i 6 kap 1 § BrB där det anges att en 

person som genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med någon som inte deltar frivilligt, döms 

för våldtäkt. Det tidigare kravet på tvång genom våld eller hot om brottslig gärning för 

att en våldtäkt ska ha skett har slopats genom den senaste reformen.3  

Ytterligare en betydande nyhet som tillkommit genom 2018 års reform är att ett särskilt 

oaktsamhetsansvar har införts för våldtäkt i 6 kap 1 a § BrB. Våldtäkt genom oaktsamhet 

har aldrig tidigare varit kriminaliserat i svensk rätt. Tidigare lagstiftning innebar att en 

tilltalad friades från straffansvar i ett våldtäktsmål om det rådde uppsåtsbrist. 

Straffansvaret för våldtäkt har således utökats genom den senaste reformen.  

De huvudsakliga skälen bakom reformen var att tidigare lagstiftning ansågs vara 

otillräcklig för att ge ett heltäckande skydd för varje persons integritet och absoluta rätt 

till självbestämmande. Flera friande domar innan 2018 års reform berodde just på 

svårigheter vid skuldprövningen.4 Det är framförallt samtyckesinvändningen som tidigare 

gav upphov till svårigheter i bedömningen, dvs att den tilltalade uppger att den andra 

personen var med på det eller hen trodde att den andra var med på det.5 

                                            
1 SFS (2018:618). 
2 Prop 2017/18:177, s 1. 
3 Se SFS (2013:365) för tidigare lydelse.  
4 Leijonhufvud, 2015, s 90. 
5 Diesen & Diesen, 2013, s 27. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida 2018 års reform av 

sexualbrottslagstiftningen föranleder någon problematik vid skuldprövningen. Jag avser 

att särskilt fokusera på det nya brottet oaktsam våldtäkt då både gamla och nya eventuella 

problemområden kan belysas, såsom gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet vid 

våldtäkt samt kriminaliseringen av oaktsamhet. För att uppnå syftet ska jag besvara två 

huvudsakliga frågeställningar: 

1. Vilka problem uppkommer vid gränsdragningen mellan uppsåtlig och oaktsam 

våldtäkt, dvs mellan likgiltighetsuppsåt och medveten oaktsamhet? 

2. Föranleder kriminaliseringen av omedveten oaktsamhet någon problematik? 

Uppsatsens frågor är betydelsefulla då denna analys av skuldprövningen är ny i 

förhållande till den nya våldtäktslagstiftningen, både uppsåtlig och oaktsam våldtäkt. En 

oaktsamhetsprövning vid våldtäkt är en helt ny företeelse och därmed är det av betydelse 

att undersöka vilka problem som kan uppstå. Därtill är gränsdragningsfrågan viktig för 

rättssäkerheten i allmänhet då det är av vikt att en person som begått en våldtäkt döms 

enligt rätt bestämmelse och får ett straff som är proportionerlig till den gärning som hen 

har begått.  

1.3 Metod och material 
Jag avser att använda en rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande rätt och besvara 

uppsatsens frågeställningar. Rättsdogmatik beskrivs av Jareborg som en rekonstruktion 

av rättssystemet samt de begränsningar som uppställs genom maktutövning och 

beslutsfattande av lagstiftare och rättstillämpningen.6 Den rättsdogmatiska metoden 

innebär att uppsatsens frågeställningar ska besvaras med utgångspunkt i den svenska 

rättskälleläran, vilket mer konkret handlar om att söka svaren i lagstiftning, rättspraxis, 

förarbeten samt i doktrin.7  

Uppsatsen har huvudsakligen fokus på att diskutera de lege lata då analysen först 

fokuserar på svårigheter vid skuldprövningen med nuvarande lagstiftning. Den 

rättsdogmatiska metoden ska däremot användas i vid bemärkelse då inte bara gällande 

                                            
6 Jareborg, SvJT 2004, s 4. 
7 Kleineman, 2014, s 21.  
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rätt studeras utan även de lege ferenda-resonemang kan inkluderas.8 Jag avser att göra 

just detta och ta diskussionen ytterligare ett steg då jag reflekterar kring vilka eventuella 

åtgärder som kan vidtas för att minimera svårigheterna med skuldprövningen. Denna del 

av uppsatsen är mer en analys som kan liknas vid ett de lege ferenda-resonemang.9 

Materialet som ska användas består främst av förarbeten och doktrin. Praxis i området 

är tämligen begränsad då 6 kap 1 a § BrB och samtyckeslagstiftningen tillkommit nyligen. 

Den 11 juli 2019 meddelade Högsta domstolen den första domen där den nya 

samtyckeslagstiftningen prövades och i denna dom dömdes den tilltalade just för oaktsam 

våldtäkt.10 Med anledning av att denna dom meddelades när analysen i 

uppsatsskrivningen redan var färdigställd kommer den att få en begränsad plats i 

uppsatsen. Domskälen kommer inte analyseras i detalj på grund av tidsbristen. Andra 

domar från underinstanser har främst använts för att belysa olika exempel som är av 

relevans för uppsatsens analys. Utöver detta kommer rättsfall som meddelats innan den 

nya lagstiftningen att användas i viss mån för att dels ge exempel på situationer som 

belyser den problematik som diskuteras i denna uppsats och dels för att ge exempel på 

hur tillämpningen kan se ut. Vad gäller doktrin, finns det några författare som diskuterat 

en samtyckeslagstiftning och endast ett fåtal av dessa har även diskuterat 

kriminaliseringen av oaktsamhet vid våldtäkt.11 Av dessa författare är det främst Petter 

Asp som varit ledande i diskussionen om att kriminalisera oaktsamhet vid våldtäkt. Asp 

är även den enda som har diskuterat brottet både innan och efter den nya reformen varför 

hans verk kommer att användas till stor del i uppsatsen. Statistik från Brottsförebyggande 

rådet ska användas för att belysa brottets karaktär. 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att inrikta mig särskilt på brottet oaktsam våldtäkt då skuldprövningen av 

detta aktualiserar både gränsdragningen mellan uppsåt och oaktsamhet samt prövningen 

av grov oaktsamhet. På så sätt avgränsas min analys till de problemområden som jag 

                                            
8 Jareborg, SvJT 2004, s 4. 
9 Varje åtgärd innebär inte ett förslag på hur lagen borde vara varför jag inte helt och hållet önskar att 

benämna den delen av min analys som de lege ferenda. Vissa utav förslagen handlar mer om hur 
tillämpningen av våldtäktsbestämmelsen kan förbättras och tar ej sikte på hur lagen bör vara. 

10 Högsta domstolens dom den 11 juli 2019 i mål B 1200-19. 
11 Frågan har lyfts av bland annat Leijonhufvud, Asp, Sutorius & Diesen samt Anderberg.  
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identifierat som potentiellt mest problematiska i våldtäktsmål. Analysen i denna uppsats 

och dess resultat kan däremot vara relevant för den nya samtyckeslagstiftningen gällande 

våldtäkt i allmänhet.  

Uppsatsen syftar även till att belysa de svårigheter som finns vid skuldbedömningen 

vid våldtäkt. I våldtäktsmål finns det vanligen en del bevissvårigheter, vilket diskuteras 

kort i delavsnitt 6.2, men detta är inte det huvudsakliga med uppsatsen. Uppsatsen avser 

inte att föra en processrättslig diskussion. 

11 juli 2019 meddelade Högsta domstolen den första domen gällande den nya 

samtyckeslagstiftningen. Med anledning av att domen meddelas sent under 

uppsatsperioden har domskälen inte analyserats i detalj och kommer därför få en 

begränsad plats i uppsatsen.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen är indelad i nio avsnitt. I det följande kommer en kort beskrivning av varje 

avsnitt och dess betydelse för uppsatsen.  

Det andra avsnittet behandlar den historiska bakgrunden till dagens 

sexualbrottslagstiftning för att visa hur våldtäktsdefinitionen har utvecklats och i vilken 

riktning den har gått.  

Det tredje avsnittet behandlar de olika skuldformerna uppsåt och oaktsamhet med 

betoning på likgiltighetsuppsåt, medveten oaktsamhet och omedveten oaktsamhet då de 

är av störst betydelse för detta arbete. Syftet med avsnittet är att visa schematiken och var 

gränsen går mellan uppsåt och oaktsamhet i teorin. 

Det fjärde avsnittet behandlar våldtäktsbrottet och dess karaktär i allmänhet. Jag ska 

redogöra för vad som särskiljer denna brottstyp ifrån andra brottstyper och vilka problem 

brottets karaktär kan ha när det gäller bevisning av gärningsmannens skuld.  

Det femte avsnittet behandlar främst brottet oaktsam våldtäkt i 6 kap 1 a § BrB som är 

den centrala brottsbestämmelsen för detta arbete. Avsnittet redogör först för skälen 

bakom den nya lagstiftningen och kriminaliseringen av oaktsamhet. Därefter redogör 

avsnittet för bestämmelsens olika rekvisit och vad dessa innebär genom att titta på 

uttalanden i förarbeten och doktrin samt vad som menas med den undantagsregel som 

hittas i bestämmelsens andra stycke.  
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Det sjätte avsnittet behandlar först hur skuldbedömningen bör se ut med tanke på 

våldtäktsbrottets karaktär. Till sist, anges vilka svårigheter som har funnits och antagligen 

fortfarande finns med våldtäktsbrottet i praktiken med anledning av bevisläget. Vilken 

typ av bevisning som finns i sådana mål är även av relevans för uppsatsens analys. 

Det sjunde avsnittet behandlar skuldprövningen vid det (oaktsamma) våldtäktsbrottet. 

Avsnittet fokuserar särskilt på gränsdragningen mellan likgiltighetsuppsåt och medveten 

oaktsamhet då detta utgör den övre gränsen för grov oaktsamhet samt prövningen av 

omedveten oaktsamhet. Avsnittet syftar att belysa den problematik som kan uppstå när 

domstolen ska göra en skuldbedömning vid prövningen av oaktsam våldtäkt. 

Det åttonde avsnittet behandlar mina egna reflektioner kring hur problematiken som 

belysts i föregående avsnitt kan hjälpas. Jag diskuterar vidare huruvida mina förslag är 

lämpliga samt huruvida de är möjliga att genomföra. 

I det avslutande avsnittet sammanfattas uppsatsens slutsatser och vad resultatet kan 

innebära för framtiden. Även betydelsen av 2018 års reform kommer att diskuteras.  
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2 Våldtäktsbrottets historiska bakgrund  
2.1 Tidigare reformer och dess syften 
Sexualbrott är unik som brottskategori då ingen annan kategori har utvecklats och 

reformerats på ett så betydande sätt.12 Våldtäktsdefinitionen har ändrats ett flertal gånger 

både innan och efter brottsbalkens tillkomst.13  

När brottsbalken trädde i kraft infördes brottet våldtäkt, tillsammans med andra 

sexualbrott, i kapitlet som benämndes ”Sedlighetsbrott”. Innan brottsbalkens tillkomst 

klassades våldtäkt som först ett egendomsbrott och senare ett frihetsbrott. En kvinna 

ansågs nämligen vara egendom förr i tiden som tillhörde antingen sin pappa eller, efter 

äktenskap, sin man.14  

Syftet med kriminaliseringen av våldtäkt var då att säkra kvinnans ärbarhet vilket 

därmed även skyddade familjens ära.15 Först vid brottsbalkens tillkomst år 1962 ändrades 

syftet till att utgöra ett skydd mot sexuella kränkningar och värna om kvinnans sexuella 

integritet.16 

År 1984 skedde en stor reform av sexualbrottslagstiftningen med anledning av att 

lagstiftaren ansåg att det var angeläget att ändra de tidigare bestämmelserna som var 

präglade av föråldrade moralföreställningar och en omodern kvinnosyn.17 Lagen blev 

könsneutral och det förtydligades att en handling ska kunna rubriceras som våldtäkt 

oberoende av hur offret hade betett sig före övergreppet och dennes tidigare relation med 

gärningsmannen.18 Genom denna reform betonades kvinnans sexuella 

självbestämmanderätt.19 

År 1998 reformerades våldtäktslagstiftningen på nytt. Våldtäktsdefinitionen 

utvidgades till att även omfatta gärningar som tidigare hade bedömts som sexuellt tvång.20 

                                            
12 Bäcklund m fl, (8 juli 2019, Zeteo), kommentar till 6 kap BrB under rubriken ”Om sexualbrott”.  
13 Bäcklund m fl, (8 juli 2019, Zeteo), kommentar till 6 kap 1 § BrB, under rubriken ”Bakgrund”. 
14 Leijonhufvud, 2015, s 19.  
15 A a s 19 samt Leijonhufvud, 2008, s 23.  
16 Leijonhufvud, 2015, s 19 samt Bäcklund m fl, Brottsbalken (8 juli 2019, Zeteo), kommentar till 6 

kap BrB, under rubriken ”Om sexualbrott”. 
17 Prop 2004/05:45, s 21.  
18 Leijonhufvud, 2015, s 34.  
19 Sutorius & Diesen, 2014, s 49. 
20 Prop 1997/98:55, s 1 och 89. 
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Genom denna reform riktades även ett större fokus på kränkningen som den sexuella 

handlingen innebär än på själva handlingen som sådan.21  

Nästa stora reform av brottsbalkens sjätte kapitel kom år 2005 eftersom samhällets syn 

på sexualbrotten hade skärpts under åren.22 Det blev då möjligt att döma en person för 

våldtäkt om denne hade otillbörligt utnyttjat en annan person som befunnit sig i ett 

hjälplöst tillstånd.23 Huvudsakligen innebar reformen ännu en utvidgning av 

våldtäktsbrottets tillämpningsområde och kravet på tvång sänktes.24 Syftet med detta var 

att fler gärningar skulle bedömas som våldtäkt i framtiden. Efter denna reform kunde 

dessutom de mest allvarliga fallen av sexuellt utnyttjande omfattas av den nya 

våldtäktsbestämmelsen.25 Syftet med 2005 års reform var att ytterligare förstärka varje 

människas rätt till sin personliga och sexuella integritet samt förtydliga att rätten till 

sexuellt självbestämmande var absolut och fick därför inte inskränkas.26 

Trots 2005 års stora reform av våldtäktsbestämmelsen fortsatte debatten kring dess 

utformning med oförminskad styrka.27 En ny reform av våldtäktsbestämmelsen kom 

därför år 2013.28 En av de stora ändringarna var att rekvisitet ”hjälplöst tillstånd” 

ändrades till ”särskilt utsatt situation”. Denna ändring innebar att sådana situationer där 

offret möter övergreppet med passivitet, så kallade ”frozen-fright”-fall, numera 

omfattades av våldtäktsbestämmelsen.29 Likaså denna gång var syftet med reformen att 

ytterligare skärpa lagstiftningen för att förstärka skyddet för individers sexuella integritet 

och självbestämmanderätt.30 

2.2 Sammanfattning  
Våldtäktsbestämmelsen har genomgått ett flertal omfattande reformer genom åren där 

definitionen av vad som utgör en våldtäkt enligt lagens mening har utvidgats till att 

omfatta fler handlingar. De handlingar som i lagens mening anses vara en våldtäkt idag 

                                            
21 Prop 2004/05:45, s 21.  
22 A prop s 20. 
23 SFS (2005:90). 
24 Prop 2004/05:45, s 1.  
25 A st. 
26 A prop s 21.  
27 Leijonhufvud, 2008, s 19.  
28 SFS (2013:365). 
29 Prop 2012/13:111, s 113.  
30 A prop s 1.  
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har alltså inte alltid gjort det. Tillämpningsområdet har utökats för att bättre ge ett så 

heltäckande skydd som möjligt. Vid de senare reformerna har dock motivet bakom varit 

densamma, nämligen att åstadkomma ett heltäckande skydd för individers personliga och 

sexuella integritet samt rätt till sexuellt självbestämmande. Det som är intressant att lyfta 

är att definitionen av vad som utgör ett heltäckande skydd har ändrats under åren som 

gått. Detta kan bero på att samhällets moraluppfattning av vad som utgör rätt och fel har 

skiftat och våldtäktsbestämmelsen har därmed ändrats i takt med detta.  

Det är även viktigt att lyfta vilken ställning kvinnan har haft vid rättsutvecklingen av 

detta brott. Kvinnan har gått från att betraktas som egendom till att få en egen ställning 

som person. Det är tydligt att kvinnan fått en starkare ställning och röst i debatten om var 

gränsen mellan sex och övergrepp ska gå.  
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3 Allmänt om skuldprövningen 
3.1 Skuldprincipen  
En allmän princip inom straffrätten är skuldprincipen som innebär att enbart de 

gärningsmän som uppvisat skuld bör drabbas av straffrättsligt ansvar.31 Således bör straff 

endast tilldelas den som har haft tillfälle och möjlighet att rätta sig efter lagen.32 Skulden 

är grunden för straffrättsligt ansvar inom den moderna straffrätten och sätter gränsen för 

vad en individ ansvarar för.33 

Enligt svensk rätt innebär skuld att en gärning antingen begås med uppsåt eller av 

oaktsamhet. Skuldformerna ger dessutom uttryck för olika grader av skuld där uppsåtliga 

handlingar är mer klandervärda än oaktsamma.34  

Det vanligtvis avsevärt lägre straffvärdet för oaktsamt handlande gör att det krävs en 

noga övervägning av om det finns skäl för att även kriminalisera oaktsamhet vid sidan av 

uppsåt när det gäller en viss typ av gärning. Kriminalisering av oaktsamhet som alternativ 

till uppsåt men med lindrigare straffskala framstår som lämpligt när det hotade 

skyddsintresset är särskilt betydelsefullt. 6 kap 1 a § BrB är ett exempel på sådan 

kriminalisering av oaktsamhet. Därtill kan oaktsamhet kriminaliseras tillsammans med 

kriminalisering av uppsåt i en och samma bestämmelse. Detta sker när brottet är 

lindrigare, såsom vid bötesbrott, och uppsåtskravet kan äventyra effektiviteten av 

kriminaliseringen.35 

Syftet med detta avsnitt är att redogöra allmänt för skuldformerna och prövningen av 

dessa. Avsnittet kommer att främst fokusera på likgiltighetsuppsåt och oaktsamhet då 

dessa områden är särskilt relevanta för att uppfylla uppsatsens huvudsakliga syfte.  

                                            
31 Asp m fl, 2013, s 48 och 269. 
32 Heidenborg, SvJT 2013, s 306. 
33 Asp m fl, 2013, s 48. 
34 A a s 269. 
35 A a s 49. 
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3.2 Uppsåt 
3.2.1 Allmänt om uppsåt 

Uppsåtsbegreppet är inte definierat i lag utan har utvecklats under en längre tid genom 

praxis och doktrin.36 Att en gärning begås med uppsåt innebär enligt doktrin som minst 

att gärningsmannen accepterar eller godtar att ett visst handlande resulterar i vissa 

följder.37 Typfallet av en uppsåtlig gärning är när en handling är medveten eller 

kontrollerad.38  

Det har funnits en rad olika definitioner och kriterier för att fastställa vad som är 

tillräckligt klandervärt för att ingå i uppsåtsdefinitionen. I gällande rätt har tre former av 

uppsåt fastställts; Avsikts-, insikts- och likgiltighetsuppsåt.39  

3.2.2 Avsikts- och insiktsuppsåt 
Avsiktsuppsåtet är den mest kvalificerade och tydliga formen av uppsåt då det kräver att 

gärningen utförts med avsikt att åstadkomma en viss följd. Gärningsmannens skäl till 

handlingen måste vara anknuten till att en viss förändring eller ett visst mål ska uppnås. 

Ett tydligt exempel på avsiktsuppsåt är om personen A skjuter personen B i syftet att döda 

B och att B sedan även avlider till följd av A:s handling.40  

Nästa uppsåtsform är insiktsuppsåtet som är en mindre kvalificerad form än 

avsiktsuppsåtet. Insiktsuppsåt innebär att en gärningsman har haft praktisk visshet om en 

viss följd när hen begick gärningen. Praktisk visshet betyder att gärningsmannen inte haft 

några tvivel om att följden skulle inträffa som konsekvens av hens handlande. Således 

insåg gärningsmannen att följden var oundviklig.41  

Ett tydligt exempel på insiktsuppsåt som även belyser skillnaden mellan denna 

uppsåtsform och avsiktsuppsåt är fartygsexemplet. I fartygsexemplet har en redare 

placerat en bomb i ett fartyg som ska detoneras när fartyget kommit ut till havs i syftet av 

att få ut försäkringspengar för fartyget. Ombord på fartyget finns dock besättningen och 

det är oundvikligt att en del av dessa människor, om inte alla, kommer att dö till följd av 

                                            
36 Borgeke, SvJT 2017, s 96.  
37 Asp m fl, 2013, s 270. 
38 A a s 285. 
39 A a s 286. 
40 A a s 287 f. 
41 A a s 289 f.  



 17 

detonationen. Denna följd har redaren haft praktisk visshet om även om dessa dödsfall 

inte är syftet med placeringen av bomben. Således har redaren avsiktsuppsåt till följden 

att fartyget kommer att explodera och sjunka så att hen får ut försäkringsbeloppet, men i 

förhållande till att människor dör till följd av explosionen har redaren enbart insiktsuppsåt 

eftersom detta inte varit avsikten med hens handlande.42 

3.2.3 Likgiltighetsuppsåt  
Likgiltighetsuppsåt är den tredje formen av uppsåt. I NJA 2004 s 176, ”HIV-fallet”, 

fastställde Högsta domstolen för första gången att likgiltighetsuppsåtet utgjorde uppsåtets 

nedre gräns mot oaktsamhet.43 Likgiltighetsuppsåt är således en mindre kvalificerad form 

av uppsåt än insiktsuppsåtet. HIV-fallet handlade om en HIV-infekterad man (X) som vid 

upprepade tillfällen hade haft oskyddat samlag med sammanlagt 10 olika män. Frågan i 

målet var om X genom de oskyddade samlagen hade utsatt de andra männen för en risk 

att bli smittade av sjukdomen som var att bedöma som försök till grov misshandel eller 

framkallande av fara för annan.  

I detta fall hade X behandlats för sin sjukdom i flera år och eftersom HIV är klassad 

som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen så informerades X av sin läkare 

om de förhållningsregler som tillämpas på HIV-infekterade personer. Risken för smitta i 

detta fall förelåg visserligen men var relativt liten i detta fall på grund av den behandling 

som X hade fått. Domstolen ansåg att X i vart fall måste ha förstått att en risk för 

smittspridning förelåg även om sannolikheten var liten då han fått ta del av mycket 

information kring sin sjukdom av sjukvården. Det påpekades däremot att om en 

gärningsman handlar i förlitan på att följden eller effekten inte kommer att förverkligas 

så kan han inte varit likgiltig. Endast då det är tydligt att gärningsmannen haft en positiv 

eller likgiltig inställning till förverkligandet av effekten ska gärningen bedömas ha begåtts 

med uppsåt. Högsta domstolen ansåg att X hade insett risken men inte varit likgiltig till 

följden eftersom han hade handlat i förlitan på att risken för smitta var mycket liten. X 

friades därför från av ansvar för försök till misshandel som är ett uppsåtsbrott. Istället 

dömdes X för framkallande av fara enligt 3 kap 9 § BrB (som kriminaliserar oaktsamt 

handlande). 

                                            
42 Asp m fl, 2013, s 289. 
43 NJA 2004 s 176. 
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Prejudikatet visar att bedömningen av likgiltighetsuppsåt ska delas in i två delar. Den 

första delen kräver att gärningsmannen ska ha varit likgiltig inför risken för att en följd 

ska inträffa. Den andra delen kräver att gärningsmannen även förhållit sig likgiltig till 

följden eller omständigheterna som är relevanta enligt brottsrekvisiten. Denna inställning 

eller attityd till följden och omständigheterna kan formuleras som att gärningsmannen 

inte ser dessa som ett relevant skäl för att avstå från att begå gärningen.44 Således är det 

centrala i likgiltighetsbedömningens andra led att hen accepterar eller godtar följden eller 

omständigheterna.45  

Högsta domstolen konstaterade vidare i HIV-fallet att insikt om att det förelåg mycket 

hög sannolikhet vanligtvis får anses vara tillräckligt för fastställandet av 

likgiltighetsuppsåt. I det fall den uppfattade sannolikheten varit låg kunde enligt 

domstolen andra omständigheter så som hänsynslöst beteende, upprörd sinnesstämning 

(handlande i affekt) och gärningsmannens intresse i gärningen vara sådant som tyder på 

att uppsåt föreligger ändå. Till sist angav domstolen att om risken för effekten enligt 

gärningsmannens föreställning inte varit avsevärd så kan uppsåt i allmänhet inte anses 

föreligga. Det betonades vidare av domstolen att de i domskälen angivna riktlinjerna 

måste behandlas med försiktighet och urskiljning.46 

Genom NJA 2016 s 763, ”Mopedmannen”, kom en ny dom från Högsta domstolen där 

domstolen sökte att förtydliga likgiltighetsuppsåtet.47 Omständigheterna i detta fall var 

att den tilltalade (A) hade knivhuggit en annan person (G) över axeln och in i dennes rygg 

med en cirka 20 cm lång kniv. G avled senare på grund av sina skador. A hade gjort detta 

efter att någon slags dispyt eller diskussion uppstått mellan honom och G. Huvudfrågan i 

målet var om A hade haft uppsåt till G:s död. Domstolen konstaterade tidigt att avsikts- 

och insiktsuppsåt inte förelåg varpå frågan då kom att huvudsakligen handla om huruvida 

den tilltalade hade haft likgiltighetsuppsåt i förhållande till G:s död.  

Till en början liknade prövningen den i HIV-fallet då domstolen upprepade prövningen 

av likgiltighetsuppsåtets två led. I Mopedmannen sökte Högsta domstolen ytterligare 

förtydliga likgiltighetsuppsåtet på två sätt. Första sättet var genom att utveckla att 

”avsevärd risk”, som uttalades i HIV-fallet, innebär att risken måste ligga relativt högt på 

                                            
44 NJA 2004 s 176, se s 198.  
45 Asp m fl, 2013, s 291. 
46 NJA 2004 s 176, under rubriken ”Riktlinjer för bevisbedömningen”. 
47 NJA 2016 s 763. 
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sannolikhetsskalan i den meningen att risken är ”stor” eller ”betydande”.48 Domstolen 

gick sedan vidare med att fastställa att vad gärningsmannen trott, i den bemärkelsen vad 

hen har utgått ifrån eller antagit, i gärningsögonblicket angående följden måste tillmätas 

avgörande betydelse vid en uppsåtsbedömning. 

Domstolen bedömde i Mopedmannen att A haft en insikt om risken att G kunde dö 

vilket innebär att det första ledet av likgiltighetsuppsåtsprövningen var uppfyllt. Vad 

gällde det andra ledet, ansåg domstolen inledningsvis att angreppets karaktär tydde på att 

likgiltighetsuppsåt förelåg. Rätten ansåg däremot med hänsyn till att A hade en psykisk 

störning och dess natur att det inte var ställt utom rimligt tvivel att A trott att G faktiskt 

skulle dö. 

2016 års dom har föranlett en del skilda meningar i doktrin om hur prejudikatet ska 

tolkas och vilken betydelse den uppfattade sannolikheten faktiskt har. Borgekes tolkning 

av Mopedmannen tyder på att han instämmer med att prejudikatet ska ses som ett 

förtydligande och att den uppfattade sannolikheten ska ses som ett kriterium vid 

bedömningen av likgiltighetsuppsåtets andra led.49 

Svensson, som även kommenterat rättsfallet, instämmer inledningsvis med Borgeke 

att den uppfattade sannolikheten har avgörande betydelse i bedömningen av 

gärningsmannens likgiltighet vid gärningsögonblicket. Svensson menar däremot att den 

uppfattade sannolikheten endast utgör bevisfakta, och ej ett kriterium, som tillsammans 

med annan bevisfakta kan tala för eller emot likgiltighet. Dessa omständigheter går inte 

att hållas åtskilda utan utgör tillsammans viktiga bevisfakta i bedömningen av vad 

gärningsmannen har trott. Svensson menar att domskälen kan leda till en olycklig 

rättsutveckling där uppfattad sannolikhet och likgiltig attityd får samma innebörd.50 

Jag instämmer med att Mopedmannen kan tolkas på det sätt som Borgeke har gjort i 

sin artikel eftersom den uppfattade sannolikheten verkar få störst betydelse i Högsta 

domstolens beslut. Domskälen framstår dock som något märkliga i min mening. 

Domstolen nämner att det tillvägagångssätt som A knivhögg G kan tala för uppsåt 

eftersom vapnet var en stor kniv på ungefär 20 cm, knivhugget var kraftigt och träffade 

G i ryggen. Dessa omständigheter får mig att fråga varför hänsynslöst beteende inte 

                                            
48 NJA 2016 s 763, p 15.  
49 Borgeke, SvJT 2017, s 93. 
50 Svensson, SvJT 2017, s 182.  
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diskuterades mer ingående som ett tecken eller bevisfaktum på likgiltighet, vilket även 

Svensson kommenterar i sin artikel. Enligt HIV-fallet kan det faktum att gärningsmannen 

varit hänsynslös vara en sådan omständighet som talar för likgiltighet. Jag anser att det 

hade varit lämpligt av domstolen att även diskutera de faktorer som enligt tidigare praxis 

och doktrin utgör viktiga bevisfakta tillsammans med den uppfattade sannolikheten. I 

denna uppsats utgår jag ifrån att den uppfattade sannolikheten utgör ett bevisfaktum och 

inte ett kriterium för likgiltighet. 

Att bevisa likgiltighetsuppsåt, dvs att en person har varit likgiltig inför en följd, kan 

vara mycket svårt i vissa fall.51 Särskilt prövningen av det andra ledet kan vara 

problematisk eftersom det kan vara svårt att skilja mellan situationer där gärningsmannen 

har förlikat sig med inträdandet av en viss följd och de situationer där hen inte accepterat 

följden.52 Anledningen till detta är att det bara finns ett fåtal hållpunkter som talar för och 

emot att gärningsmannen haft en likgiltig. Ett starkt och centralt bevisfaktum är om 

sannolikheten uppfattats som hög eller mycket hög av gärningsmannen eftersom ju högre 

den uppfattade sannolikheten är, desto närmre kommer man till gränsen för praktisk 

visshet och därmed insiktsuppsåt. Denna hållpunkt får däremot enligt HIV-fallet och 

doktrin inte vara ensamt avgörande då likgiltighetsuppsåt även kan föreligga när den 

uppfattade sannolikheten varit låg och vice versa.53 Sådant som talar emot likgiltighet 

trots uppfattad hög sannolikhet är när gärningsmannen handlat i förlitan på ett en effekt 

inte ska inträda, gärningsmannens intresse i gärningen och att gärningsmannen försökt 

vidta åtgärder för att förhindra effektens inträde.54 De hållpunkter som talar för och emot 

likgiltighet kommer att benämnas som ”likgiltighetsmarkörer” och diskuteras mer 

ingående i delavsnitt 7.2.2.  

3.3 Oaktsamhet 
3.3.1 Allmänt om oaktsamhet 

Oaktsamhet är den andra formen av skuld.55 Denna skuldform kännetecknas av att 

gärningsmannen antingen inte ville, inte förstod eller inte accepterade att en viss skada 

                                            
51 Asp m fl, 2013, s 292. 
52 A a s 297. 
53 A a s 298. 
54 A a s 299. 
55 A a s 49. 
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eller följd kunde ske på grund av hens gärning.56 Det klandervärda i handlingen blir att 

gärningsmannen vid sådana situationer borde ha förstått att skadan eller följden kunde 

orsakas.57 Tanken bakom oaktsamhet är att en person som handlat oaktsamt hade kunnat, 

om hen tänkt efter, rätta sig efter lagen. Oaktsamhet kan sedan delas upp i två former, 

medveten oaktsamhet och omedveten oaktsamhet.58  

3.3.2 Medveten oaktsamhet 
Medveten oaktsamhet tar sikte på vad gärningsmannen faktiskt har insett, och kan 

likställas med misstanke eller insikt om risk. Gränsen mellan likgiltighetsuppsåt och 

medveten oaktsamhet utgör även gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet. Medveten 

oaktsamhet föreligger när det först och främst finns en insikt om eller likgiltighet inför 

risken för följden. Detta motsvarar således den första delen av prövningen av 

likgiltighetsuppsåt. Det som avgör huruvida det handlar om likgiltighetsuppsåt eller 

medveten oaktsamhet är gärningsmannens inställning eller attityd till följden. Om 

gärningsmannen inte varit likgiltig inför följden så kan hen inte heller ha handlat med 

uppsåt. Om hen inte varit likgiltig inför följden men har insett risken för följdens 

förverkligande så har hen således handlat med medveten oaktsamhet. Förekomsten av en 

likgiltig attityd är därför det som avgör om gärningsmannen har handlat med uppsåt eller 

av oaktsamhet.59  

Prövningen av likgiltighetsuppsåt och medveten oaktsamhet kan illustreras enligt 

nedföljande tabell:   

                                            
56 Asp m fl, 2013, s 270. 
57 A a s 270. 
58 A a s 314. 
59 A a s 314. 

1. Insikt om eller likgiltighet i 
förhållande till risk för följd? 

JA JA 

2. Likgiltighet i förhållande till följd? JA NEJ 

Typ av skuld: Likg.- 
uppsåt 

Medv. 
Oakts. 
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3.3.3 Omedveten oaktsamhet 
Omedveten oaktsamhet kännetecknas av att gärningsmannen borde ha förstått eller haft 

en skälig anledning att anta en viss skada skulle inträffa eller att en viss omständighet 

förelåg.60 I en sådan situation har gärningsmannen inte överhuvudtaget insett att det fanns 

en risk för följden men det finns särskilda sakförhållanden i fallet som talar för att hen 

borde ha gjort det.61 Skillnaden mellan medveten och omedveten oaktsamhet kan 

förklaras på så sätt att gärningsmannen i det första fallet är likgiltig inför en risk som hen 

är medveten om medan i det andra fallet är hen likgiltig inför huruvida det föreligger en 

risk.62 Medveten oaktsamhet anses därför vara mer klandervärt än omedveten oaktsamhet 

då likgiltigheten är mer påtaglig.63 

Bedömningen av om gärningsmannen varit omedvetet oaktsam sker i två led som 

kallas för ”orsaksledet” och ”klandervärdhetsledet”. I orsaksledet prövas vad 

gärningsmannen kunde ha gjort för att komma till insikt och om hen haft förmåga och 

tillfälle att vidta de åtgärderna. Prövningen i detta led tar sikte på personens personliga 

förmåga och om hen faktiskt har haft tillfälle att göra vad som är nödvändigt. Asp m fl 

menar att om personen handlat i panik och därmed förlorat förmågan att tänka sig för så 

bör hen kanske inte klandras för det heller. I klandervärdhetsledet ska det första ledet 

motiveras genom att bedöma om det även kunde begäras av hen att vidta de åtgärder som 

fastställts i det första ledet. Detta led är en mer renodlat normativ eller föreskrivande 

bedömning. Bedömningarna och dess krav i första och andra ledet kan med hänsyn till 

prövningens natur variera en del i olika situationer och för olika personer.64  

Domstolens bedömning av att det gärningsmannen kunde ha gjort även är något som 

hen borde ha gjort ska ske utifrån en mer objektiv mening enligt Asp.65 

 

 

                                            
60 Asp m fl, 2013, s 315. 
61 A a s 271. 
62 A a s 315. 
63 A a s 319. 
64 A a s 315 ff. 
65 Asp, Brottsbalken (1 juli 2019), djup kommentar till 6 kap 1 a § BrB, under rubriken ”Omedveten 

oaktsamhet”. 
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3.4 Täckningsprincipen 
Täckningsprincipen innebär förenklat att gärningsmannens skuld (uppsåt eller 

oaktsamhet) ska täcka den otillåtna gärning som hen har begått. I praktiken ska 

gärningsmannens skuld, dvs det hen tror att hen har gjort, överensstämma med det som 

faktiskt också utretts ha skett. I straffrättsliga termer ska brottsbeskrivningsenligheten och 

frånvaron av rättfärdigande omständigheter täckas av uppsåt (eller oaktsamhet om det är 

särskilt angivet i lag). 66  

I 1 kap 2 § 1 st BrB stadgas att endast en gärning som begåtts med uppsåt ska anses 

som brott om inte annat är särskilt föreskrivet. Huvudregeln är således att uppsåt alltid är 

ett krav vid brott medan för oaktsamhet krävs att det är särskilt kriminaliserat i en 

brottsbestämmelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
66 Asp m fl, 2013, s 324. 
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4 Våldtäktsbrottet 
4.1 Våldtäktsbrottets karaktär 
Våldtäkt och andra sexuella övergrepp innebär en allvarlig kränkning av en individs 

personliga och sexuella integritet och ett betydande intrång i rätten till 

självbestämmande.67 Det särskilda med våldtäkt, till skillnad från exempelvis misshandel, 

är att brottet innefattar en handling av största intimitet som övergår från något positivt till 

något negativt, dvs ett övergrepp, när ömsesidigheten och respekten brister eller fattas 

helt och hållet.68 Våldtäktsgärningen innefattar ett moment som inte uteslutande behöver 

vara något negativt, dvs sexuellt umgänge, till skillnad från till exempel att bli slagen.69 

Sex kan innebära närhet, värme och gemenskap när det finns ömsesidighet och respekt 

mellan parterna.70 Det är således i grund och botten något positivt och kan sägas ha ett 

stort värde för oss människor. Detta är något som beaktas under lagstiftningsprocessen, 

alltså att inte överkriminalisera sexuella handlingar, då det även är viktigt att kunna ha 

sex utan att riskera att göra sig skyldig till ett brott.71 

Sex är även en företeelse som skapar starka känslor hos människor på flera sätt då det 

berör person, kön, närhet och integritet på ett sätt som många andra ämnen inte gör. Det 

är ett ämne som berör oss alla och som majoriteten har egna erfarenheter och 

uppfattningar om. Problemet med sex är att det också är något som är svårt att tala öppet 

kring. Det beror på att ämnet är tabubelagt. Alla människor har egna uppfattningar och 

erfarenheter av sex som påverkar vår uppfattning av det, vilket skulle kunna gynna 

diskussionen i ämnet men tyvärr inskränks möjligheterna till ett fritt meningsutbyte kring 

varje persons erfarenheter av det faktum att det är ett tabubelagt ämne. Asp menar att 

detta påverkar den allmänna debatten och den vetenskapligt inriktade diskussionen om 

sex.72 

                                            
67 Asp, 2010, s 185 f. 
68 Sutorius & Diesen, 2014, s 29.  
69 Asp, 2010, s 21.  
70 A a s 22.  
71 A a s 20 f.  
72 A a s 20.  
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Både män och kvinnor kan utgöra brottsoffer vid våldtäkt. Den mest vanligt 

förekommande situationen är dock att sexualbrott begås av män mot kvinnor.73 Därtill är 

en vanlig fördom kring våldtäktsbrottet att det oftast sker genom så kallade 

överfallsvåldtäkter där gärningsmannen är okänd som attackerar brottsoffret utomhus. 

Statistik har dock visat att i de flesta polisanmälda våldtäkter att brottsoffret och 

gärningsmannen på något sätt känner varandra i 73 % av fallen år 2005, i 82 % år 2011 

och i 89 % år 2017.74 Samma statistik visar att övergreppen där gärningsmannen varit 

okänd har minskat successivt under åren. En stor majoritet av våldtäkterna begås 

dessutom inomhus i en bostad.75 

4.2 Våldtäktsbrottets skador och skyddsintressen 
Brottet kan innebära olika typer av skador. Vid en våldtäkt kan brottsoffret tillfogas 

fysiska skador till följd av både övergreppet samt om gärningsmannen har brukat våld vid 

övergreppet. De fysiska skadorna kan dessutom bestå av sjukdomar som överförts på 

grund av våldtäkten. Då en våldtäkt framförallt innebär en allvarlig kränkning för 

brottsoffret, kan även psykiska skador uppstå. Den utsatte kan känna sig smutsig och 

förnedrad efter övergreppet.76  

Leijonhufvud och Wennberg menar att skadan vid våldtäkt och andra sexualbrott 

ligger inbäddad i själva handlingen, dvs att skadan ligger i det faktum att man våldtas, 

vilket även Asp instämmer med.77 Leijonhufvud menar vidare att allt beteende som är 

hänsynslöst vid sex skapar psykiska skador hos den andre som brukar vara av allvarlig 

och långvarig natur.78  

Med anledning av dessa allvarliga skador som kan uppstå hos ett våldtäktsoffer finns 

det därför i min mening starka skäl att skydda människor ifrån sådana övergrepp.  

 

 

 

                                            
73 Brå rapport 2019:5, s 54 f. 
74 Brå rapport 2019:5, s 55. 
75 Brå rapport 2019:5, s 42. 
76 Asp, 2010, s 51. 
77 A a s 51 f samt Ågren m fl, 2018, s 38. 
78 Leijonhufvud, 2015, s 91. 
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5 Det nya våldtäktsbrottet  
5.1 Förarbeten till 2018 års reform 
5.1.1 Skälen bakom samtyckeslagstiftningen och frivillighetsrekvisitet 

I propositionen till den nya samtyckesregleringen anges att syftet med reformen är att 

tydliggöra varje människas ovillkorliga rätt till sin integritet och sexuellt 

självbestämmande.79 Syftet är alltså densamma som vid tidigare reformer. Det stadgas i 

propositionen till nuvarande lagen att det är en grundläggande uppgift för samhället att 

skydda barn och vuxna mot sexuella kränkningar. Alla former av sexuella övergrepp ska 

anses vara ett uttryck för bristande respekt för en annan persons absoluta 

självbestämmanderätt samt rätt till personlig och sexuell integritet vilket anses vara 

oacceptabelt i propositionen. Det angavs vidare att det krävs ett heltäckande och tydligt 

straffrättsligt skydd för att effektivt förebygga och bekämpa dessa typer av sexualbrott.80 

Regeringen anförde att den tidigare regleringen visserligen redan omfattade de flesta 

situationer där samtycke saknades men att bestämmelsen inte gav ett heltäckande skydd. 

Bristerna i skyddet berodde främst på att regleringen inte fångade upp de fall där ett 

övergrepp har skett med bristande samtycke utan att det förekommit något hot eller våld 

eller där målsägande befunnit sig i en särskilt utsatt situation så som överrumplingsfall.81 

Det fanns således fortfarande fall som regeringen ansåg bör vara straffbara. Av denna 

anledning fastställdes att gränsen för straffbar gärning genom en ny reglering ska gå vid 

om deltagandet i en sexuell aktivitet varit frivilligt eller ej. 

Till sist lyftes ett annat viktigt syfte med den nya lagstiftningen i propositionen. 

Regeringen menade att en sådan reglering som drar gränsen mellan sex och våldtäkt vid 

om deltagandet varit frivilligt eller inte sänder ett tydligt och normativt budskap vilket 

kan påverka människors värderingar.82   

    

                                            
79 Prop 2017/18:177, s 1.  
80 A st.  
81 Prop 2017/18:177, s 22.  
82 A st.  
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5.1.2 Skälen bakom kriminalisering av oaktsam våldtäkt 

Utöver frivillighetsrekvisitet, föreslogs i både propositionen och utredningen i SOU 

2016:60 även ett införande av ett särskilt oaktsamhetsansvar vid våldtäkter vilket innebar 

att det skulle bli straffbart om en person varit grovt oaktsam till det förhållandet att den 

andra personen inte deltog frivilligt i samlaget eller den sexuella handlingen.83   

Den främsta anledningen bakom kriminaliseringen av oaktsamhet vid våldtäkt var de 

betydande skador som kan uppstå hos brottsoffret efter en våldtäkt.84 Lagstiftaren angav 

att skadorna efter en våldtäkt bör uppkomma oberoende av om handlingen begåtts med 

uppsåt eller oaktsamhet. En våldtäkt är fortfarande en våldtäkt även om gärningsmannen 

inte haft uppsåt till det och regeringen ansåg därför att handlingen i sig är tillräckligt 

klandervärd för att utgöra skäl för att utvidga straffansvaret. Vidare angavs att en 

kriminalisering av oaktsamma våldtäkter även kunde få betydelse i praktiken då detta 

skickar en signal till samhället att dessa handlingar är icke önskvärda beteenden. På så 

sätt ansåg regeringen att en kriminalisering även kunde motverka sådana beteenden och 

handlingar. Mot bakgrund av detta ansåg lagstiftaren att det var befogat att även 

kriminalisera grov oaktsamhet vid våldtäkt.85  

5.2 6 kap 1 a § BrB 
I 6 kap 1 a § 1 st BrB stadgas att en person som begår en sådan gärning som avses i 6 kap 

1 § BrB och är grovt oaktsam beträffande den omständigheten att den andra personen inte 

deltar i handlingen frivilligt, ska dömas för oaktsam våldtäkt. I andra stycket finns en 

undantagsregel som innebär att gärningsmannen ska frias om gärningen med hänsyn till 

omständigheterna i fallet är att anse som mindre allvarlig. En person som döms för 

oaktsam våldtäkt kan som mest få fyra års fängelse.  

Oaktsam våldtäkt är ett brott som är underordnad till det uppsåtliga våldtäktsbrottet i 

6 kap 1 § BrB.86 Den sekundära bestämmelsen blir alltså bara aktuell i det fall 

gärningsmannens uppsåt inte täcker frivillighetsrekvisitet vid prövningen av det 

uppsåtliga våldtäktsbrottet. Uppsåtsbrist föreligger när utfallet av prövningen av 

                                            
83 Prop 2017/18:177, s 1 samt SOU 2016:60, s 24.  
84 Se delavsnitt 4.2. 
85 Prop 2017/18:177, s 23. 
86 Bäcklund m fl, Brottsbalken (8 juli 2019, Zeteo), kommentar till 6 kap 1 a § BrB, under rubriken 

”Grovt oaktsam”. 
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likgiltighetsuppsåtets andra led blir negativt som visat i enlighet med den tabell som finns 

i delavsnitt 4.3.1. 

5.3 Sådan gärning som avses i 6 kap 1 § BrB 
För att straffansvar för oaktsam våldtäkt ska aktualiseras krävs för det första att det är 

fråga om en sådan gärning som avses i den uppsåtliga våldtäktsbestämmelsen.87 Detta 

betyder att handlingen måste bestå av ett samlag eller en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med en person vars deltagande 

inte varit frivilligt. Den sexuella handlingen ska således vara något kvalificerad. I 

propositionen anges att den nya lydelsen av våldtäktsbestämmelsen inte är avsedd att 

innebära en förändring av vilka handlingar som omfattas av bestämmelsen.88 

Med samlag avses enbart vaginalt samlag men i princip krävs inte mer än beröring 

mellan könen på en man och en kvinna.89  

Exempel på vad som omfattas av sexuella handlingar som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag är orala och anala samlag samt sexuella 

handlingar där båda parter är av samma kön. Även införande av föremål, fingrar eller 

knytnäve i anus eller en kvinnas underliv omfattas av rekvisitet.90   

5.4 Grov oaktsamhet 
Brottsbestämmelsen kriminaliserar enbart grov oaktsamhet. Med grov oaktsamhet menas 

enligt propositionen att oaktsamheten ska vara kvalificerad vilket normalt tar sikte på 

medveten oaktsamhet i första hand. Därtill ska även de grövre fallen av omedveten 

oaktsamhet, sådana som kan anses vara mer klandervärda eller påtagliga, även omfattas. 

Det krävs i naturlig ordning att både orsaks- och klandervärdhetsledet som hör till 

prövningen av omedveten oaktsamhet är uppfyllda men för straffansvar enligt 6 kap 1 a 

§ BrB krävs det även att situationen framstår som klart klandervärd.91  

                                            
87 Prop 2017/17:177, s 84. 
88 A prop s 79.  
89 Asp, Brottsbalken (1 juli 2019, Karnov), djup kommentar till 6 kap 1 § BrB, under avsnitt 2.5.1 

Samlag. 
90 A a under avsnitt 2.5.2 Sexuell handling jämförlig med samlag. 
91 Prop 2017/18:177, s 84 f.  
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Asp beskriver det senare kravet som att det fordras att det andra ledet i prövningen av 

omedveten oaktsamhet svaras jakande med viss styrka.92 Avvikelsen från det aktsamma 

ska således vara tydligt märkbar. Ju tydligare tecken det finns hos eller från den andra 

personen på att deltagandet inte är frivilligt, desto större är skyldigheten att vidta någon 

åtgärd för förövaren.93  

I propositionen angavs att uppgiften att tydliggöra vad som ska omfattas av grov 

oaktsamhet ska lämnas till rättstillämpningen.94 Detta innebär att det blir domstolarnas 

uppgift att bestämma och precisera vad som utgör grov oaktsamhet enligt 6 kap 1 a § BrB.  

5.5 Frivillighet 
Frivillighetsrekvisitet tar sikte på om den andra parten har deltagit i samlaget eller den 

sexuella handlingen frivilligt eller inte samt att frivilligheten måste föreligga när 

handlingen företas.95 I 6 kap 1 § BrB anges att bedömningen av om deltagandet varit 

frivilligt ska ske med särskilt beaktande av om frivilligheten har kommit till uttryck 

genom ”ord eller handling eller på annat sätt”. Det är således enligt bestämmelsen inte 

avgörande att frivilligheten har kommit till uttryck men har det skett så bör det vara av 

stor betydelse för frivillighetsbedömningen. Rekvisitet innebär inget krav om att 

deltagandet ska ha framtvingats genom våld eller hot om brottslig gärning men 

förekomsten av sådana omständigheter gör att deltagandet aldrig kan anses vara 

frivilligt.96 Regeringen ansåg vidare att det inte var möjligt eller lämpligt att därutöver 

precisera i lagen under vilka förutsättningar ett deltagande ska bedömas som frivilligt. Av 

denna anledning överlämnades uppgiften att bedöma om ett frivilligt deltagande har 

förelegat till rättstillämpningen.97  

I propositionen anges att bedömningen av om deltagandet varit frivilligt ska ske med 

beaktande av situationen i dess helhet. Frivillighetsbedömningen ska göras med 

utgångspunkten att en person som deltar frivilligt i en sexuell handling normalt agerar på 

ett sätt som ger uttryck för denna vilja. Om sådana uttryck saknas får det förstås som att 

                                            
92 Asp, Brottsbalken (1 juli 2019, Karnov), djup kommentar till 6 kap 1 a § BrB, under rubriken 

”Omedveten oaktsamhet”.  
93 Prop 2017/18:177, s 85.  
94 A prop s 47. 
95 A prop s 79. 
96 Se tredje meningen i 6 kap 1 § 1 st BrB. 
97 Prop 2017/18:177, s 33.  



 30 

personen inte varit frivillig till att delta. Frivilligheten tar enligt propositionen sikte på 

den andra personens faktiska deltagande och inte dennes inre inställning till gärningen. 

Det faktum att en person haft en inre önskan att inte delta i en sexuell handling men som 

sedan ändå frivilligt deltagit i den är således inte ensamt tillräckligt för straffansvar. Det 

som blir avgörande för straffansvar är om den andra personen har haft en faktisk möjlighet 

till att fritt ta ställning till om hen vill delta eller inte i den sexuella handlingen.98  

I propositionen till nuvarande lagstiftning angav regeringen som ett skäl för att inte 

ställa krav på att frivilligheten ska ha kommit till uttryck att det är högst varierande hur 

ett frivilligt deltagande uttrycks.99 Därtill kan kommunikationen vid sexuellt umgänge i 

allmänhet vara indirekt och subtilt samt omgärdas av beteendenormer som kan leda till 

viss tvetydighet.100 Frivillighet kan således komma till uttryck på många olika sätt, 

exempelvis genom tal, läten, kroppsspråk, minspel etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
98 Prop 2017/18:177, s 78 ff.  
99 A prop s 32.  
100 Asp, 2010, s 181. 
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6 Allmänt om skuldbedömningen vid 
våldtäkt  

6.1 Skuldbedömningen – i teorin 
I avsnitt 4.1 förklarades hur våldtäktsbrottets karaktär skiljer sig från andra brottstyper. 

Andra faktorer som särskiljer våldtäkt från andra sexualbrott är den annorlunda 

situationen där våldtäkten ofta sker samt tidsförloppet för när en sådan handling företas. 

Asp menar att risken för att felaktigt tro att den utsatte har samtyckt till sexuellt umgänge 

bör vara relativt liten på grund av situationen. Jag förstår det som att det i teorin bör vara 

svårt att hävda uppsåtsbrist vid våldtäkter. Asp motiverar detta med anledning av tre 

faktorer som gäller för sådana sexuella handlingar.101  

För det första menar Asp att våldtäkt och andra sexualbrott i brottsbalkens sjätte kapitel 

vanligtvis utgör sådana handlingar som gärningsmannen har kontroll över till skillnad 

från exempelvis en knuff som kan ha olika följder som är mer eller mindre oväntade.102 

Exempelvis vid en knuff händer möjligtvis inget märkvärdigt förutom att personen som 

blir knuffad rycker till eller måste ta ett steg tillbaka för att hålla balansen. En knuff skulle 

också kunna leda till att den andra personen ramlar och bryter armen eller slår i huvudet 

och dör. Personen som tilldelat en knuff, bör efter detta inte kunna ta tillbaka sin knuff 

eller avbryta så att följden inte sker. Vid sexuellt umgänge är handlingen mer kontrollerad 

på det sättet att personen kan avbryta handlingen när som helst. Personen har större 

förståelse och kontroll över det hen gör vilket minskar risken för misstag. 

Den andra faktorn är att dessa typer av handlingar mestadels har ett mer utdraget 

händelseförlopp och handlar således inte om en momentan gärning. Gärningsmannen har 

på det sättet mer tid att komma till insikt om vad hen håller på med eller håller på att göra. 

Uppsåtsbedömningen görs alltså i relation till ett mer utdraget händelseförlopp vilket bör 

ge gärningsmannen goda möjligheter för att komma till insikt.103  

Slutligen, som tredje faktor, anför Asp att våldtäktsbrottets karaktär även minskar 

risken för misstag om den andra partens inställning. Sexuellt umgänge förutsätter ofta en 

närhet mellan parterna där det finns goda möjligheter för ena parten att läsa av den andres 

                                            
101 Asp, 2010, s 180 ff.  
102 A a s 181.  
103 A st. 
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inställning till den sexuella handlingen. Kommunikationen under sex och andra sexuella 

handlingar kan vara subtil, indirekt genom ord eller läten och sker ofta genom 

kroppsspråk.104  

Min uppfattning av detta är att Asp menar att närheten som finns vid sexuellt umgänge 

ger en person goda möjligheter att läsa den andra partens inställning genom den här typen 

av kommunikation. Om personen istället exempelvis är tyst och passiv eller möjligtvis 

stretar emot så borde den andra personen kunna läsa av att något inte står rätt till.  

Av dessa anledningar menar Asp att utrymmet för uppsåtsbrist i regel bör vara 

betydligt mindre än för de flesta andra brottstyper.105 Det borde i min mening enligt 

föregående resonemang även vara svårt att av oaktsamhet våldta en annan person.  

6.2 Skuldprövningen – i praktiken 
Med hänsyn till brottets natur, dvs att risken för att missta ett samtycke kan sägas vara så 

begränsad som Asp påstår, finns det goda skäl att anta att det är enkelt att bevisa att brott 

har förövats vid våldtäktsfall. Situationen har däremot visat sig vara den motsatta. 

Anledningen till detta är att det dels sällan finns vittnen till händelsen då detta brott ofta 

sker mellan två personer och bakom stängda dörrar och dels saknas det ibland direkt 

bevisning i form av DNA såsom sperma. I de fall sådan bevisning finns så går det däremot 

inte nödvändigtvis bedöma att just en våldtäkt har skett och inte bara ett samlag. Detta 

beror på att sådan bevisning visserligen kan identifiera vem den andra parten är eller 

bevisa att ett samlag har skett men bevisar inte om brottsoffret har samtyckt eller inte. Ett 

skäl till detta kan vara att de typiska skador som åsamkas en person som blivit våldtagen 

vanligtvis består av främst inre skador, såsom psykiska men. Det krävs ofta att ytterligare 

omständigheter föreligger för att en person ska dömas för våldtäkt.106 Den huvudsakliga 

bevisningen består därför oftast av de inblandade parternas muntliga utsagor. Oftast är 

det värderingen av främst målsägandens utsaga som avgör prövningen i målet.107 

                                            
104 Asp, 2010, s 182. 
105 A a s 182. Observera att denna rättskälla är skriven år 2010 vilket kan innebära att Asp skrivit sin 

text med dåvarande sexualbrottslagstiftning i åtanke. Således behöver inte hans ståndpunkt stå fast 
än idag men bör i min mening fortfarande belysa hur uppsåtsbedömningen bör vara vid våldtäkt även 
idag varför jag valt att inkludera denna ståndpunkt i uppsatsen.    

106 Detta gäller inte vid överfallsvåldtäkter med okänd förövare eftersom samtycke brukar vara 
uteslutet i sådana situationer enligt Diesen & Diesen, 2013, s 26. 

107 Diesen & Diesen, 2013, s 26 samt Andersson, 2007, s 17. 
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7 Skuldbedömningen vid oaktsam 
våldtäkt 

7.1 Inledning 
Föregående avsnitt visar hur våldtäktsbrottets karaktär och de särskilda 

omständigheter som ofta föreligger vid ett sådant brott bör föranleda en tämligen enkel 

skuldprövning. Utrymmet för att hävda uppsåtsbrist bör således vara begränsad. 

Historien har däremot visat att så inte varit fallet och att skuldprövningen varit mycket 

svår. Problematiken har främst berott på att våldtäktsbrottets karaktär föranleder en del 

bevissvårigheter. I delavsnitt 6.2 har jag främst lyft de bevissvårigheter som funnits. 

Jag menar dock att det förutom brist på bevisning föreligger ytterligare svårigheter 

med skuldprövningen vid just våldtäkt med anledning av brottets karaktär, särskilt vid 

tillämpningen av 6 kap 1 a § BrB. Detta avsnitt avser därför att undersöka vilka 

svårigheter vid skuldprövningen som uppstår i och med införandet av det nya brottet 

oaktsam våldtäkt. 

Den nya reformen innefattar, som tidigare nämnts, två stora förändringar för 

våldtäktsbrottet. Dels går gränsen för straffansvar vid om deltagandet varit frivilligt 

eller inte och dels är numera även grov oaktsamhet kriminaliserat. Utifrån avsnitt 5 vet 

vi nu att straffansvar för oaktsam våldtäkt aktualiseras när gärningsmannen genomför 

en kvalificerad sexuell handling med en annan och är grovt oaktsam i förhållande till 

det faktum att den andre inte deltar frivilligt. Grov oaktsamhet innefattar båda 

oaktsamhetsformerna – medveten oaktsamhet och (grövre fall av) omedveten 

oaktsamhet. I detta avsnitt ska oaktsamhetsformerna analyseras för att undersöka vilka 

svårigheter som kan uppkomma när skuldprövningen ska göras vid våldtäkt. I 

delavsnitt 7.2 ska prövningen av medveten oaktsamhet diskuteras där gränsdragningen 

mellan likgiltighetsuppsåt och oaktsamhet aktualiseras. I delavsnitt 7.3 diskuteras 

svårigheterna med prövningen av omedveten oaktsamhet.  
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7.2 Medveten oaktsamhet och gränsen till likgiltighetsuppsåt 

7.2.1 Första ledet – likgiltig inför risken för följden 

Medveten oaktsamhet föreligger när första ledet i prövningen av likgiltighetsuppsåtet 

utfaller positivt samtidigt som det andra ledet utfaller negativt. För att dömas för 

oaktsam våldtäkt krävs det alltså att den tilltalade har haft en misstanke eller insikt om 

risken för följden, dvs att den andra personen inte deltog frivilligt i handlingen, samt 

att gärningsmannen inte varit likgiltig inför själva följden. Prövningen av det första 

ledet torde egentligen inte fordra några större tillämpningsproblem eftersom det 

handlar om att konstatera huruvida den tilltalade har haft en insikt om risken. 

Domstolens uppgift är däremot att vid en rättegång avgöra om tilltalad hade en insikt 

om risken vid gärningsögonblicket. Prövningen ska således göras i efterhand av något 

som ofta skett en lång tid tillbaka vilket inte alltid är enkelt eftersom domstolen inte 

varit närvarande när gärningen begicks. För att veta hur denna bedömning görs kan det 

vara lämpligt att titta på praxis.  

I HIV-fallet förelåg det en faktisk risk för HIV-smitta eftersom den tilltalade hade 

haft oskyddat samlag med målsägande. Mannen var medveten om sin HIV-diagnos 

och hade även blivit informerad om smittorisken vid ett flertal gånger efter att han fått 

diagnosen. Det var därför visat att han i vart fall varit medveten om risken för följden 

att hans samlagspartners kunde bli smittade. I detta fall kunde det fastställas att den 

tilltalade faktiskt var medveten om risken då hans läkare kunde intyga att han tagit del 

av informationen.  

I Mopedmannen-fallet fastslog Högsta domstolen att det första ledet av denna 

prövning var uppfyllt på grund av ”knivhuggets kraft och placering”.108 I detta fall 

hade ingen annan bevisning kommit fram som visade vad den tilltalade faktiskt hade 

insett som i HIV-fallet. Domstolen var således tvungen att göra en objektiv bedömning 

av tillvägagångssättet och avgöra om detta visade att den tilltalade kunde anses ha 

insett risken. Det bör alltså inte vara nödvändigt att konkret fastställa om den tilltalade 

faktiskt insett risken utan det bör räcka med att det objektivt går att konstatera att 

personer i en sådan situation med samma tillvägagångssätt ofta faktiskt har insett 

risken. I Mopedmannen prövade däremot domstolen även den tilltalades subjektiva 

                                            
108 NJA 2016 s 763, under rubriken ”Bedömningen i detta fall”.  
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förutsättningar att inse risken då mannen i det aktuella fallet hade en psykisk störning. 

Domstolen beaktade detta men fastställde att störningen inte var tillräcklig för att 

frångå från bedömningen att den tilltalade hade förstått risken. Därmed var det första 

ledet av prövningen uppfyllt.  

Den slutsats som kan dras från Högsta domstolens bedömning i Mopedmannen är 

att rätten vid en bedömning av det första ledet ska göra en objektiv bedömning av 

händelsen i fallet samt beakta de särskilda omständigheterna i fallet som kunde ha 

påverkat gärningsmannens medvetenhet, såsom en psykisk störning. Om detta nu 

appliceras på våldtäktsmål bör första ledet vara uppfyllt om det efter en objektiv 

bedömning av omständigheterna i fallet kan konstateras att den tilltalade har haft insikt 

om att den andra personen inte deltagit frivilligt i akten samt att det inte finns något i 

den påverkar gärningsmannens mentala förmåga att inse risken.  

En aspekt som kan försvåra denna del av skuldbedömningen vid våldtäkt är 

frivillighetsrekvisitet. I delavsnitt 5.5 angavs vad rekvisitet innebär enligt förarbeten. 

Det som är bekymmersamt med detta rekvisit är att det i min mening verkar vara 

otydligt vad det omfattar. Otydligheten kan skapa ytterligare svårigheter eftersom 

uppfattningen om hur frivillighet ska komma till uttryck kan variera från person till 

person på grund av varierande erfarenheter och syn på sex. För att en tilltalad ska 

kunna dömas för uppsåtlig våldtäkt krävs att denne hade förstått att målsägande inte 

deltog frivilligt eller att hen insåg risken i förhållande till den omständigheten. Att det 

finns flera olika sätt som frivillighet kan komma till uttryck i kombination med att 

synen på sex kan variera från person till person gör att det skapas ett utrymme där det 

är fullt möjligt att den tilltalade faktiskt inte insåg risken. Det finns egentligen inget 

”rätt” sex då människor har olika preferenser och erfarenhet av detta. Av denna 

anledning kan det vara problematiskt för domstolen att göra en objektiv bedömning av 

om personen insett risken eller inte. Samtidigt finns det betydelse av att domstolen 

genom att inte godta orimliga ursäkter från den tilltalade försöker upprätthålla en 

standard som motsvarar den allmänna synen på gränsen mellan sex och övergrepp. Att 

den tilltalade inte kan ursäkta sig för enkelt i ett våldtäktsmål gynnar brottsoffer som 

vill ha upprättelse. Det är däremot även viktigt att den tilltalades rättssäkerhet inte 

försämras och att åklagarens bevisbörda upprätthålls.  
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Sammanfattningsvis ska domstolen som prövar ett våldtäktsmål göra en bedömning 

av alla omständigheter som kommit fram vid utredningen för att avgöra om 

gärningsmannen hade insett risken eller inte. Om gärningsmannen uttrycker att hen har 

uppfattat eller märkt en del signaler från den andra personen som tyder på att denne 

inte deltar frivillig såsom att hen stretat emot, sagt nej, eller varit helt passiv under 

samlaget eller den sexuella handlingen så bör domstolen i min mening bedöma att 

gärningsmannen har haft insikt om risken. Detsamma gäller om det finns annan 

bevisning i målet som tyder på att gärningsmannen har märkt av dessa signaler. 

Domstolen måste dock även avgöra när risken för att den andra personen inte deltar 

frivilligt uppkommer för att kunna avgöra att gärningsmannen även har insett denna 

risk. Detta kan vara svårt med anledning av att frivillighetsrekvisitet är otydligt. Synen 

på när risken uppstår kan variera med anledning av att människor kan ha olika syn och 

erfarenheter av sex. I min mening bör dock risken uppstå så fort den andra personen 

på något sätt uttrycker att hen inte deltar frivilligt i handlingen. Detta kan vara så fort 

en person exempelvis säger nej, stretar emot eller förblir helt passiv. Risken bör alltid 

finnas så länge den andra personen inte uttryckt att denne deltar frivilligt i samlaget 

eller den sexuella handlingen på ett sådant sätt att gärningsmannen objektivt inte kan 

anses ha varit omedveten om risken. Våldtäkt innefattar en handling som förutsätter 

en viss närhet mellan parterna och det bör därför vara svårt för gärningsmannen att 

hävda att hen inte varit medveten om tecken på ofrivillighet eller frånvaron av tecken 

på frivillighet. Om en person förhållit sig passiv under samlaget och den andra 

personen bekräftar detta så bör domstolen i min mening bedöma att denne har insett 

risken eftersom passivitet är ett tecken på ofrivillighet. Jag anser därför att det inte bör 

föreligga större svårigheter för domstolen att avgöra om gärningsmannen har haft 

insikt om risken. 

7.2.2 Andra ledet – likgiltig inför följden eller omständigheterna 

7.2.2.1 Likgiltig inför följden eller omständigheterna vid våldtäkt 

Medveten oaktsamhet föreligger inte bara när det första ledet av likgiltighetsuppsåtet 

utfaller positivt utan det krävs även att det andra ledet utfaller negativt. Detta sker när 

den tilltalade inte varit likgiltig inför följden. För att bedöma när någon inte varit 

likgiltig inför följden så bör det vara rimligt att först fastställa det motsatta förhållande, 
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dvs när en person varit likgiltig inför följdens förverkligande. När är då en person 

likgiltig inför följden eller omständigheterna vid en våldtäkt? Om det andra ledet 

tillämpas på en våldtäkt så är en person likgiltig inför följden när hen inte ser den 

omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt som ett relevant skäl att 

avstå från gärningen.109 Hen tror, i den bemärkelsen att hen antar eller utgår ifrån, att 

deltagandet är ofrivilligt. Hen har således accepterat eller godtagit ofrivilligheten.  

Nästa fråga blir då hur likgiltighet inför följden eller omständigheterna manifesteras 

av en person som våldtagit en annan? Det finns inget tydligt svar på detta i förarbeten 

eller doktrin. Hur likgiltighet kan manifesteras vid gärningsögonblicket, under 

samlaget eller den sexuella handlingen kan besvaras genom ett förenklat exempel. För 

att illustrera hur sådan likgiltighet kan se ut, kan vi titta på ett scenario där A och B 

påbörjar ett samlag med varandra. Inledningsvis är de båda med på det frivilligt. Under 

akten ångrar sig plötsligt B och vill inte fortsätta längre och signalerar detta till A 

direkt. A registrerar sedan dessa signaler från B. A inser således att det finns en risk 

att B inte deltar frivilligt längre. Vid detta ögonblick så tror A även att så är fallet men 

vill inte avbryta samlaget då hen är nära att få en orgasm. Av denna anledning fortsätter 

A med samlaget trots B:s ofrivillighet tills hen får sin orgasm. I detta exempel har A 

insett att det finns en risk att B inte deltar frivilligt men detta utgör inget relevant skäl 

för A att avbryta samlaget eller dubbelkolla med B vad hen faktiskt vill. A godtar 

således att B inte deltar frivilligt eftersom A är fokuserad på att få sin orgasm då detta 

är det viktigaste i den stunden för A. I detta fall bör man i min mening kunna påstå att 

A varit likgiltig inför följden. Om man istället vrider på exemplet där A visserligen 

registrerar B:s nya signaler av ofrivillighet men faktiskt inte tror att så är fallet av 

diverse anledningar, så som att A inte uppfattar att B deltar ofrivilligt eftersom 

samlaget påbörjades frivilligt från bägge sidor, så har inte A varit likgiltig eftersom 

hen inte trott att B inte längre deltog frivilligt. Dessa exempel illustrerar när en person 

kan anses vara likgiltig respektive inte likgiltig inför omständigheten att den andra 

personen inte deltagit frivilligt i samlaget.  

Det är dock viktigt att betona att dessa exempel är förenklade och visar enbart hur 

det föreligger rent faktiskt i dessa specifika situationer. I dessa exempel har vi 

möjlighet att faktiskt se vilken attityd A har när B börjar signalera att hen inte längre 

                                            
109 Prop 2017/18:177 s 83.  
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vill vara med och hur A tänker. Frågan om en tilltalads likgiltighet i förhållande till 

den andra personens ofrivillighet bedöms däremot vid ett senare tillfälle under en 

rättegång av en domstol som inte varit närvarande när gärningen begicks. Då 

domstolen inte utgörs av tankeläsare måste de bedöma huruvida den tilltalade har haft 

en likgiltig attityd utifrån de omständigheter som kommit fram i målet och som kan 

fastställas i målet.  

Hur ska då domstolen avgöra om den tilltalade varit likgiltig inför följden och 

därmed haft uppsåt till handlingen? Domstolen kan tyvärr inte faktiskt veta vad den 

tilltalades verkliga attityd var vid gärningsögonblicket. Denna bedömning är som 

tidigare nämnts svår vid alla brott men jag anser att bedömningen föranleder särskilda 

svårigheter vid just våldtäkt. Vid våldtäkt finns sällan annan bevisning än den 

tilltalades och målsägandens utsagor.  Domstolen måste därför bedöma huruvida den 

tilltalade har varit likgiltig inför ofrivilligheten utifrån bevisning som ofta är mycket 

begränsad och utan att ha samma insyn som fanns i föregående exempel. Bedömningen 

får därför göras utifrån de olika utsagorna för att utreda om den tilltalade möjligtvis 

manifesterat en likgiltig inställning på något sätt. Om vi går tillbaka till föregående 

exempel där A faktiskt har haft en likgiltig attityd och exemplet anpassas utefter hur 

det kan se ut vid en rättegång. A och B påbörjar ett samlag där båda deltar frivilligt. B 

ångrar sig mitt i och signalerar att hen numera inte vill delta i samlaget. A ser dessa 

men fortsätter som vanligt eftersom hen vill få sin orgasm och har således varit likgiltig 

inför B:s ofrivillighet. Under rättegången påstår A att hen visserligen registrerat 

signalerna som B givit men att hen inte trott att B inte ville vara med längre. A menar 

att hen helt enkelt trodde att B fortfarande var med på det trots signalerna eller med 

anledning av signalerna för att A misstolkat de. B uppger dock att A visst sett och 

förstått hens signaler men att A inte brytt sig om de och fortsatt ändå. Åklagaren hävdar 

då att A visst trott att B inte längre ville vara med i den sexuella handlingen och varit 

likgiltig inför det. Domstolen har nu en svår situation framför sig eftersom ord står mot 

ord. Vi vet ju att A faktiskt varit likgiltigt inför att B inte längre deltog frivilligt men 

hen uppger själv att hen inte varit det. Hur ska domstolen göra i detta fall? Hur ska 

domstolen avgöra nu om A varit likgiltig inför omständigheten att B varit ofrivillig 

deltagare i samlaget då när handlingen företogs?  
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7.2.2.2 Likgiltighetsmarkör – uppfattad sannolikhet 
Med anledning av föregående delavsnitt blir då nästa fråga hur domstolen i efterhand 

kan bedöma att en likgiltig attityd manifesterats vid en våldtäkt? Lagtexten ger som 

bekant inget svar på detta. Inte heller förarbeten till våldtäktsbestämmelserna ger 

någon ledning i hur likgiltighet manifesteras och hur domstolen ska bedöma detta i 

efterhand. Endast begränsad vägledning kan hämtas från praxis. 

I praxis och doktrin har det däremot fastställts vissa riktlinjer för hur bedömningen 

av likgiltighetsuppsåt ska gå till och angav en del markörer som kan tala för 

likgiltighet. Det mest centrala bevisfaktumet för likgiltighet är enligt praxis den 

uppfattade sannolikheten. Hur bedömer domstolen om den uppfattade sannolikheten 

varit hög eller låg vid en våldtäkt? Detta kan bli problematiskt då det i våldtäktsmål 

sällan finns annan bevisning än gärningsmannens och brottsoffrets muntliga utsagor. 

Det bör därför i ytterst få våldtäktsfall finnas sådan konkret bevisning på den 

uppfattade sannolikhet likt det som fanns i HIV-fallet (vetenskaplig bevisning som 

fastställde att sannolikheten för HIV-smitta var låg). Domstolen måste därför göra sin 

bedömning utifrån de muntliga utsagorna. Sedan kan de muntliga utsagorna 

visserligen få stöd av annan stödbevisning men det är inte alltid självklart att det finns 

vid våldtäkter. Domstolen ska således utifrån en rekonstruerad bild av händelsen 

grundad på de muntliga utsagorna bedöma hur den tilltalade har uppfattat 

sannolikheten för att brottsoffret inte deltagit frivilligt i handlingen.  

När kan den uppfattade sannolikheten bedömas vara hög respektive låg i en sådan 

situation? Vi ponerar ett perfekt scenario där både målsägandens och den tilltalades 

återberättelse av händelseförloppet stämmer överens med varandra men där den 

tilltalade påstår att hen inte varit likgiltig inför följden. Dessa omständigheter 

appliceras sedan på det tidigare exemplet där samlaget påbörjats frivilligt från bägge 

sidor men B hade under samlaget ångrat sig och signalerat att hen inte vill fortsätta 

men A hade fortsatt ändå. Om det är fastställt att A haft insikt om B:s ofrivillighet och 

A inte själv berättar för domstolen att hen varit likgiltig så är det lämpligt att titta på 

de olika delarna av händelseförloppet för att se om A uppfattat sannolikheten som hög 

eller låg.  

Om vi vidare ponerar att B helt plötsligt mitt i samlaget börjat skrika ”nej” och/eller 

försökt putta bort A eller ta sig därifrån så bör den av A uppfattade sannolikheten enligt 
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min mening bedömas som hög förutsatt att dessa signaler skiljer sig markant ifrån hur 

B har betett sig fram tills dessa signaler. Händelseförloppet talar då för att A varit 

likgiltig inför följden eftersom hen fortsatt med samlaget ändå. Samma sak gäller om 

B istället helt plötsligt blivit passiv under samlaget. Detta kan ju vara ett tecken på 

frozen-fright eller att något hänt B, så som att hen somnat eller kanske blivit 

medvetslös, som försatt hen i en situation där hen inte längre kan uttrycka sin 

frivillighet och därmed deltar ofrivilligt. Vid det här läget, där den uppfattade 

sannolikheten är hög eller mycket hög och därmed talar för likgiltighet, så ska 

domstolen enligt HIV-fallet gå vidare och bedöma om det finns andra omständigheter 

eller bevisfakta som talar emot likgiltighet. Generellt kan den tilltalades intresse, om 

hen agerat utifrån någon slags förlitan att följden inte skulle inträda eller om hen 

bemödat sig att vidta åtgärder för att förhindra effektens inträde, vara sådana 

omständigheter som kan tala emot likgiltighet.  

Om B istället eventuellt säger till A innan samlaget att hen brukar skrika nej ibland 

eller att hen tycker om att brottas lite under sådana situationer så kan den tilltalade ha 

uppfattat sannolikheten som låg. Detsamma kan hända om B kan inte ger uttryck för 

sin ofrivillighet på ett otydligt sätt. Sannolikheten blir låg eftersom A kanske inte 

uppfattar B:s signaler som allvarligt menade eller som ett tecken på ofrivillighet och 

därför tror att sannolikheten att B faktiskt inte vill vara med längre är liten. Om den 

uppfattade sannolikheten är låg så talar det för att tilltalad inte var likgiltig inför 

följden. Domstolen behöver då i enlighet med HIV-fallet pröva om det finns annan 

bevisfakta i fallet som talar för likgiltighet.  

Frivillighetsrekvisitet kan orsaka problem även här. Bedömningen vid denna punkt 

tar sikte på den faktiskt uppfattade sannolikheten hos gärningsmannen. Då det är 

otydligt vad som exakt menas med detta rekvisit samt att människor kan ha olika 

uppfattningar om hur frivillighet signaleras så bör det i min mening finnas betydande 

osäkerhet i hur hög respektive låg den uppfattade sannolikheten är. En del kan tycka 

att ett visst uttryck innebär ofrivillighet medan andra kanske inte tycker det. Således 

kan det även vara svårt för domstolen att bedöma om gärningsmannen uppfattat 

sannolikheten som hög eller låg vid våldtäkt. Särskilt problematiskt blir det just med 

anledning av att sex är ett tabubelagt ämne. Om det var möjligt med en mer öppen 

diskussion kring ämnet hade det kunnat gynna tolkningen av frivillighetsrekvisitet. 
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7.2.2.3 Likgiltighetsmarkörer som kan tala för likgiltighet 
Utöver uppfattad sannolikhet, vilket är det mest centrala bevisfaktumet enligt praxis, 

finns det även andra bevisfaktum som ska beaktas i bedömningen av likgiltig attityd. 

Omständigheter som talar för likgiltighet är den tilltalades beteende varit hänsynslöst 

eller om hen befunnit sig i en upprörd sinnesstämning (affekt). Sådant som talar emot 

en likgiltig attityd är när den tilltalade har handlat i förlitan på ett en effekt inte ska 

inträda eller om hen försökt vidta åtgärder för att förhindra effektens inträde. Den 

tilltalades intresse i gärningen är en sådan markör som kan tala både för och emot 

likgiltighet. Dessa riktlinjer ska däremot som bekant behandlas med försiktighet och 

urskillning då de fortfarande är mycket osäkra hållpunkter. Utgångspunkten är att det 

torde vara svårt att påvisa att den tilltalade varit likgiltig inför följden om hen inte 

uppfattat sannolikheten som hög. Frågan är då om dessa likgiltighetsmarkörer kan 

appliceras vid våldtäkter och därmed vara behjälpliga för domstolen vid prövningen 

av likgiltighetsuppsåtets andra led?  

Den första markören som kan tala för likgiltighet inför följd är om den tilltalades 

beteende har varit hänsynslöst när hen begick gärningen. Enligt doktrin är hänsynslöst 

beteende ett extremt risktagande och ett klassiskt typfall är rysk roulett där en persons 

liv är insatsen.110 Svensson nämnde även i sin kommentar till Mopedmannen att det i 

det fallet fanns skäl att pröva hänsynslöst beteende, med anledning av den tilltalades 

tillvägagångssätt, men detta hade Högsta domstolen inte gjort.111 I det fallet hade 

gärningsmannen huggit en annan man i ryggen med en 20 cm lång kökskniv. I min 

mening är det inte helt enkelt att applicera dessa exempel av extremt risktagande på 

våldtäktsbrottet och hitta beteenden som går att jämföra med de. Jag menar dock att 

vissa beteenden eventuellt skulle kunna diskuteras som hänsynslöst beteende och 

därmed skulle denna markör kunna användas som ett bevisfaktum för likgiltighet.  

År 2014 kom en uppmärksammad och kontroversiell dom från Lunds tingsrätt, det 

så kallade ”Lundamålet”.112 I detta fall hade en man och kvinna, som träffats för första 

gången under kvällen, gått hem med varandra. Mannen och kvinnan började 

ömsesidigt kyssa och smeka varandra. När förspelet skulle övergå till ett samlag 

                                            
110 Asp m fl, 2013, s 299. 
111 Svensson, SvJT 2017, s 187 ff.   
112 Hovrätten över Skåne och Blekinge i dom den 16 juni 2014 i mål nr B 409-14. 
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protesterade kvinna och ville inte längre delta i samlaget. Från och med denna punkt 

hade kvinnan och mannen olika uppfattningar om vad som hade skett. Kvinna ansåg 

att hon vid ett flertal gånger tydligt visat mannen att hon inte ville vara med genom att 

bland annat försöka dra sig undan från honom, skrika och säga nej samt att hon försökt 

trycka bort honom. Mannen uppfattade däremot detta som tecken på att hon ville ha 

hårt sex eller BDSM-sex, trots att de inte diskuterat detta innan samlaget eller under 

förspelet. Båda parterna hade berättat om att utöver det faktum att mannen fortsatt med 

samlaget trots kvinnans signaler så hade han även vid ett tillfälle hållit handen över 

hennes mun och näsa så att hon inte kunde andas, tagit initiativ till analt samlag, suttit 

gränsle över målsägandens bröst, slagit henne 30 gånger på rumpan och utdelat en örfil 

mot kvinnans kind. Tingsrätten menade att det inte gick att visa uppsåt då rätten ansåg 

att det var möjligt att det undgått mannen att kvinnan inte deltog frivilligt i samlaget. 

Även hovrätten dömde på samma sätt då de ansåg att mannens uppgift om att han trott 

att kvinnan ville ha hårt sex inte kunde lämnas utan avseende. Om rätten hade 

konstaterat att mannen hade en låg uppfattad sannolikhet så anser jag att hänsynslöst 

beteende kunde ha varit en sådan omständighet som talade för att mannen ändå var 

likgiltig. De inslag av våld som hade konstaterats av domstolen bör i min mening 

kunna vara sådant hänsynslöst beteende som denna likgiltighetsmarkör tar sikte på. 

Hänsynslöst beteende kan således komma till användning som ett bevisfaktum som 

talar för likgiltighet men det är inte helt säkert om den typen av beteende som den 

tilltalade i Lundamålet uppvisade kan anses falla in som sådant extremt risktagande 

eftersom detta inte prövades av domstolarna.  

Om gärningsmannen befann sig i en upprörd sinnesstämning vid 

gärningsögonblicket är det ett bevisfaktum som Högsta domstolen ansåg talade för 

likgiltighet inför följden i HIV-fallet. Det bör inte vara ett omöjligt scenario för en 

gärningsman att handla i affekt vid en våldtäkt. Detta bevisfaktum har dock blivit 

kritiserad och ifrågasatt i doktrin.113 Särskilt Ulväng menar att detta bevisfaktum kan 

istället tala för det motsatta förhållandet, att den tilltalade inte varit likgiltig, då 

personer som befinner sig i sådana tillstånd inte tänker, överväger konsekvenserna 

eller använder sitt intellekt alls.114 För uppsåt krävs som minst att den tilltalade 

                                            
113 Asp m fl, 2013, s 299. 
114 Jareborg & Ulväng, 2016, s 139.  
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accepterat eller godtagit vissa följder av sitt handlande. Således finns det skäl att 

betvivla det faktum att den tilltalade som befunnit sig i en upprörd sinnesstämning 

faktiskt har accepterat eller godtagit vissa följder om denna sinnesstämning innebär att 

hen inte tänkte alls vid gärningsögonblicket. Detta bevisfaktum är därför i min mening 

inte helt tillförlitlig att använda som bevisfaktum som talar för likgiltighet i allmänhet. 

7.2.2.4 Likgiltighetsmarkörer som kan tala emot likgiltighet 
En likgiltighetsmarkör som nämnts i praxis och doktrin som ett bevisfaktum mot 

likgiltighet är att den tilltalade handlat i förlitan om att en effekt inte ska inträda. För 

att en person ska anses vara likgiltig inför följden eller omständigheterna krävs att hen 

trott, i den bemärkelsen att hen utgått eller antagit, att följden skulle förverkligas. Har 

personen som begått gärningen inte trott det så har hen inte heller varit likgiltig. 

Detsamma bör gälla om det går att visa att den tilltalade har haft samlag eller annan 

sexuell handling med en annan person i förlitan om att bägge deltar i handlingen 

frivilligt då detta talar ännu starkare för att hen inte varit likgiltig. Problemet vid 

våldtäkt är att domstolen oftast behöver göra sin bedömning utifrån enbart parternas 

muntliga utsagor och det är inte alltid självklart att det finns stödbevisning som talar 

för att en utsaga är mer tillförlitlig än den andra. Om det är ord mot ord kring vissa 

omständigheter så kan det vara svårt för domstolen att använda sig utav denna 

likgiltighetsmarkör. Det bör inte vara en ovanlig företeelse att den tilltalade i ett 

våldtäktsmål ofta uppger att hen trodde att den andra var med på det och förlitat sig på 

att denne var det. Det var exempelvis en sådan förklaring den tilltalade i Lundamålet 

lämnade då han anförde att han hade trott att kvinnan ville ha hårt sex. Mot bakgrund 

av detta anser jag att det kan vara problematiskt för domstolen att använda detta 

bevisfaktum som något som talar emot likgiltighet, särskilt om den uppfattade 

sannolikheten har varit hög.  

En annan likgiltighetsmarkör som kan användas som ett bevisfaktum som talar 

emot att den tilltalade varit likgiltig är om denne bemödat sig med att vidta 

säkerhetsåtgärder för att förhindra eller minska risken att följden förverkligas. Detta 

bevisfaktum kan gå hand i hand med föregående bevisfaktum där den tilltalade handlat 

i förlitan om att effekten inte skulle inträda. Har en person vidtagit säkerhetsåtgärder 

så talar det även för att hen handlat utifrån en sådan förlitan. Vid en våldtäkt kan 
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säkerhetsåtgärder vara att man förvissar sig om att den andre vill delta i samlaget eller 

den sexuella handlingen. I Lundamålet uppgav den tilltalade att han vid ett flertal 

gånger avbrutit samlaget när han upplevde att kvinnan hade protesterat. Tingsrätten 

och hovrätten diskuterade inte likgiltighet i sina domskäl varför det inte går att 

fastställa om just denna invändning kan anses vara en sådan säkerhetsåtgärd som 

åsyftats som likgiltighetsmarkör. En sådan omständighet där gärningsmannen gjort på 

detta sätt kan dock i min mening vara en indikation på att hen inte varit likgiltig inför 

följden. Denna likgiltighetsmarkör skulle således kunna komma till användning som 

bevisfakta som talar emot likgiltighet inför följdens förverkligande.  

7.2.2.5 Likgiltighetsmarkör som kan tala för och emot likgiltighet 
Nästa markör har angetts vara ett bevisfaktum som kan tala både för och emot 

likgiltighet är gärningsmannens intresse i gärningen. Om gärningsmannen har haft ett 

positivt intresse i gärningen, i den bemärkelsen att hen har något att vinna på 

gärningen, talar det för att denne varit likgiltig inför följden. Om gärningsmannen 

istället genom sitt risktagande, utsätter sig själv eller någon närstående för fara så kan 

det enligt Asp m fl tala emot att hen varit likgiltig inför följden.115 Jag anser att detta 

bevisfaktum blir något märklig att använda när det gäller våldtäkt. Vid våldtäkt kan 

det påstås att personen som våldtagit en annan alltid kan sägas ha haft ett intresse i 

gärningen då denne fått sexuell tillfredsställelse. Svårigheten med en sådan syn är dock 

att resultatet kan bli att det per automatik alltid talar för personen varit likgiltig till det 

förhållandet att den andra personen inte deltagit frivilligt. Att gärningsmannen fått 

sexuell tillfredsställelse innebär däremot inte att det är säkert att denne ville få detta på 

bekostnad av att den andra personen blir våldtagen och utsatt för en allvarlig 

kränkning. Så kan det vara om den tilltalade under hela samlaget haft uppfattningen 

att den andra personen deltagit frivilligt. I en sådan situation kan den tilltalade då hävda 

att hen inte haft ett intresse i gärningen. Jag anser att de särskilda omständigheterna 

som oftast råder vid sex och våldtäkt gör att det blir otydligt hur denna 

likgiltighetsmarkör ska appliceras vid en sådan situation. Av denna anledning anser 

jag att det här bevisfaktumet inte är tillförlitligt.  

                                            
115 Asp m fl, 2013, s 299.  
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Om vi istället tittar på det andra fallet där det faktum att den tilltalade själv eller en 

närstående till denne utsätts för fara eller skada på grund av gärningsmannens 

risktagande så anser jag att även detta är ett bevisfaktum som blir svår att använda vid 

våldtäkt. Det är inte ovanligt att våldtäkter sker mellan närstående personer såsom 

exempelvis att gärningsmannen är brottsoffrets partner.116 Att domstolen då skulle 

bedöma att det faktum att gärningsmannens fru har utsatts för våldtäkten talar emot 

likgiltighet trots hög uppfattad sannolikhet blir en i min mening absurd tillämpning. 

Det bör mot bakgrund av detta inte vara möjligt för domstolen att använda sig utav 

denna likgiltighetsmarkör som ett tillförlitligt bevisfaktum för att utreda likgiltighet 

vid en våldtäkt enligt min uppfattning.  

7.2.3 Sammanfattande slutsats 
Analysen av likgiltighetsmarkörernas användning eller relevans när det gäller 

våldtäktsbrottet visar att många av dessa bevisfakta inte kan anses vara tillförlitliga för 

att avgöra om gärningsmannen varit likgiltig i förhållande till den andra personens 

ofrivillighet. Visserligen är den hos gärningsmannen uppfattade sannolikheten ett 

centralt bevisfaktum vilket enligt Mopedmannen bör vara avgörande för att konstatera 

om likgiltighetsuppsåt föreligger eller inte. I HIV-fallet uttalades däremot att den 

uppfattade sannolikheten bara är ett av flera bevisfakta som ska beaktas vid 

bedömningen. Den uppfattade sannolikheten ska således utgöra en indikation eller 

presumtion för om gärningsmannen varit likgiltig och denna presumtion kan sedan 

brytas om det finns annan bevisfakta som talar för eller emot detta. Om övriga 

bevisfakta, eller likgiltighetsmarkörer, inte kan anses vara tillförlitliga eller 

användbara vid våldtäkt så blir det enligt min mening svårt för rättstillämpningen att 

på ett korrekt sätt pröva om likgiltighet i förhållande till den omständigheten att den 

andra personen inte deltagit frivilligt föreligger.  

En konsekvens av att gränsdragningen är komplicerad kan vara att 

rättstillämpningen dömer för ”fel” brott. Visserligen får ett brottsoffer mer upprättelse 

nu med anledning av oaktsamhetsansvaret då dennes förövare inte längre går fri från 

straffansvar om det bara råder uppsåtsbrist. Det bör dock även vara viktigt både för 

                                            
116 Se figur 10 ”Gärningspersoners relation till målsägaren i anmälningar om våldtäkt, åren 2005, 

2011 och 2017 (andelar i procent)”, Brå rapport 2019:5, s 55.  
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brottsoffer och den som står tilltalad att hen döms för rätt brott och får den påföljd som 

är proportionerlig till brottet. En person som våldtagit en annan med oaktsamhet ska 

inte dömas för det uppsåtliga våldtäktsbrottet och vice versa.  

Svårigheterna med denna gränsdragning betonades även av Högsta domstolen i 

domen som kom 11 juli 2019. Där angav domstolen att begränsad vägledning kan 

hämtas från likgiltighetsmarkörerna vid våldtäktsmål.117 

7.3 Omedveten oaktsamhet vid våldtäkt 

7.3.1 Inledning 
Grov oaktsamhet omfattar även vissa fall av omedveten oaktsamhet. De fall som omfattas 

av 6 kap 1 a § BrB är sådana där handlingen varit av mer påtagligt klandervärd karaktär, 

dvs de mer allvarliga fallen av omedveten oaktsamhet. Det är således inte tillräckligt att 

gärningsmannen enbart varit omedvetet oaktsam utan gärningen måste anses vara klart 

klandervärd. Asp har både innan och efter kriminaliseringen av oaktsamhet uttryckt att 

denna del av 6 kap 1 a § BrB inte kommer vara lätt att tillämpa då rättstillämpningen 

kommer att ställas inför svåra frågor om när en person borde ha insett att den andra 

personen inte deltog frivilligt på ett sådant sätt att oaktsamheten kan anses vara grov.118 

Förutom Asp har även Sutorius och Diesen diskuterat problematiken med införandet av 

6 kap 1 a § BrB och ansåg att det var ett argument mot en kriminalisering av oaktsamhet 

vid våldtäkt.119 Av denna anledning syftar detta delavsnitt till att analysera orsaks- och 

klandervärdshetsledet som ingår i prövningen av omedveten oaktsamhet för att utreda om 

och i så fall vilka tillämpningssvårigheter som kan uppstå vid våldtäktsmål.  

7.3.2 Orsaksledet 
Problematiken med att även kriminalisera omedveten oaktsamhet vid våldtäkt har berörts 

till viss del i doktrin. Vilka tillämpningssvårigheter är det då som kan uppstå nu när 

omedveten oaktsamhet har kriminaliserats?  

                                            
117 Högsta domstolens dom den 11 juli 2019 i mål B 1200-19, s 11.  
118 Asp, 2010, s 193 samt Asp, Brottsbalken, (1 juli 2019, Karnov), djup kommentar till 6 kap 1 a § 

BrB, under avsnitt 1 Inledning.  
119 Sutorius & Diesen, 2014, s 140.  
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Omedveten oaktsamhet, till skillnad från de övriga skuldformerna, utgår ifrån att 

gärningsmannen inte har förstått eller ens haft en misstanke om risken inför en följd.  Det 

klandervärda som denna skuldform istället tar sikte på är vad gärningsmannen borde ha 

förstått eller om gärningsmannen hade skälig anledning att anta att en viss följd skulle 

inträffa. I delavsnitt 3.3.3 demonstrerades att bedömningen av om en person varit 

omedvetet oaktsam sker genom orsaks- och klandervärdhetsledet.  

För att orsaksledet ska anses vara uppfyllt krävs att det finns något personen som begått 

gärningen kunde ha gjort för att komma till insikt samt att hen haft både förmåga och 

tillfälle att göra detta. Vid en situation som våldtäkt bör denna del av bedömningen i min 

mening vara relativt enkel. Det handlar om att fastställa om det finns något den tilltalade 

faktiskt kunde ha gjort för att misstänka eller komma till relevant tro att den andra 

personen inte deltog i den sexuella handlingen frivilligt. Asp m fl menar att detta kan ske 

på många olika sätt så som att den tilltalade hade tänkt efter, kunde varit uppmärksam, 

kunde utöva självkontroll etc.120 Vid ett våldtäktsmål så kan detta handla om att den 

tilltalade kunde ha tänkt efter utifrån de eventuella signaler den andra personen skickade 

eller omständigheterna i övrigt under samlaget, att gärningsmannen var uppmärksam på 

om den andra personen signalerat att hen inte vill vara med, att gärningsmannen frågat 

den andra om den är med på den sexuella handlingen eller inte, eller att gärningsmannen 

avbröt samlaget för att kontrollera den andra personens vilja.  

Det bör enligt min mening i de flesta fall finnas ett flertal handlingsval som kunde ha 

vidtagits av personen som våldtagit en annan för att komma till insikt. Om man därtill 

applicerar det som Asp skrivit om våldtäktsbrottets karaktär, att det innefattar en handling 

som kräver närhet och inte är momentan, bör utrymmet vara mycket begränsad för den 

tilltalade att hävda att det inte fanns något hen kunde ha gjort i sådan situation.  

Bedömningen av orsaksledets andra del, gärningsmannens personliga förmåga, bör 

leda till samma slutsats. Asp m fl menar att gärningsmannen inte bör klandras om hen 

hamnat i panikartad situation, förlorat förmågan att tänka sig för eller om hen saknat 

förmågan att komma till en viss insikt exempelvis på grund av att hen varit ett barn eller 

en psykiskt avvikande person.121 Asp m fl menar därtill att inte heller ”normala” vuxna 

                                            
120 Asp m fl, 2013, s 316. 
121 A st. 
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kan alltid anses ha haft personlig förmåga att vidta kontrollåtgärderna om en tillräcklig 

insikt om saker och händelseförlopp förutsatte specialkunskaper.  

Jag instämmer med att en person inte bör klandras för sina gärningar om dessa 

situationer förelåg vid gärningstillfället. Däremot bör utrymmet för att hävda att 

gärningsmannen inte haft personlig förmåga eller tillfälle att vidta de nödvändiga 

kontrollåtgärderna också vara begränsat. De uppräknade situationerna av Asp m fl 

förefaller vara särskilda situationer som inte vanligen uppstår. Det bör inte heller vara 

svårt att fastställa om dessa situationer föreligger. Vid en våldtäkt bör det i princip vara 

omöjligt att gärningsmannen inte hade personlig förmåga eller tillfälle att vidta 

kontrollåtgärderna med anledning av att det krävdes specialkunskaper till detta. Således 

menar jag att orsaksledet inte föranleder större svårigheter vid tillämpningen av 6 kap 1 

a § BrB. Istället bör våldtäktsbrottets natur leda till att prövningen av detta led blir enklare 

än vid andra brott.  

7.3.3 Klandervärdhetsledet 
Klandervärdhetsledet, det andra ledet i bedömningen av omedveten oaktsamhet, går ut på 

att domstolen ska pröva om det vid gärningstillfället kunde begäras av den tilltalade att 

faktiskt göra det som tidigare fastställts vid orsaksledet. Således ska det prövas om det 

som den tilltalade kunde ha gjort för att komma till insikt, dvs kontrollåtgärderna, även 

var något som hen borde ha gjort. Detta led blir därför en normativ eller föreskrivande 

bedömning vilket måste göras utifrån de särskilda omständigheter som förelåg vid 

gärningen.122 Vid en våldtäkt ska domstolen pröva om den tilltalade borde ha vidtagit 

kontrollåtgärder såsom att fråga den andra personen hur det står till eller om det kunde 

begäras av honom att vidta dessa åtgärder för att komma till insikt. Asp m fl menar att 

detta är, vid en våldtäkt, en renodlat normativ prövning.123 Det är främst de normativa 

bedömningar som uppstår med anledning av kriminaliseringen av omedveten oaktsamhet 

som har bedömts skapa svårigheter av både Asp samt Sutorius och Diesen. Frågan som 

nu uppstår är på vilket sätt normativa bedömningar innebär svårigheter vid våldtäkt. 

                                            
122 Asp m fl, 2013, s 317 samt Asp, Brottsbalken (1 juli 2019, Karnov), djup kommentar till 6 kap 1 

a § BrB, under rubriken ”Omedveten oaktsamhet”.  
123 Asp m fl, 2013, s 317.  
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Våldtäktsbrottet innefattar, såsom tidigare nämnts i delavsnitt 4.1, samlag eller annan 

sexuell handling vilket är ett tabubelagt ämne där ett bra meningsutbyte begränsas. 

Samtidigt är det ett ämne som antagligen skulle gynnas av en fri och öppen diskussion då 

alla människor förmodligen har olika syn och värderingar kring sex och våldtäkt beroende 

av vilka erfarenheter individen i fråga har. För att domstolen ska bedöma vad en tilltalad 

borde ha gjort finns det skäl för de att avgöra vad som är normen. Detta blir svårt när 

människor dels har olika uppfattningar om detta och samtidigt har begränsade möjligheter 

till en öppen diskussion. Asp menar att risken finns att domstolen på grund av brottets 

natur kommer att landa i en bedömning som grundar sig i olika värderingar om sex, olika 

könsroller och jämlikhet.124 Det kan leda till konsekvensen att rättstillämpningen inte blir 

enhetlig i våldtäktsmål vilket i sin tur riskerar att försvaga rättssäkerheten.  

För att förhindra en sådan konsekvens är det tänkbart att domstolen möjligtvis försöker 

att uppställa någon form av aktsamhetsnorm som rättstillämpningen ska förhålla sig till 

och jämföra det enskilda fallet med. Domstolen måste således vid bestämmandet av en 

aktsamhetsnorm avgöra hur en ”hänsynsfull” person bör bete sig i sängen. Detta kan först 

och främst vara problematiskt med anledning av diskussionen i föregående stycke då det 

är möjligt att en aktsamhetsnorm fastställs utifrån en begränsad grupps (domstolens) 

personliga föreställning och erfarenheter av sex. Vid brott som våldtäkt är det därför 

problematiskt att en norm inte bestäms utifrån den verkligen normen (om det finns en 

sådan). För det andra kan bestämmandet av en aktsamhetsnorm, om den inte är uppbyggd 

utifrån ett neutralt perspektiv, istället komma att präglas av moraluppfattningar som inte 

speglar den faktiska normen. Sutorius och Diesen menar att analysen av våldtäktsbrottets 

utveckling inte behöver föras särskilt långt för att slå fast att det är den manliga synen på 

sex och normalitetsuppfattningen av sexualitet som varit utgångspunkten för 

våldtäktsbestämmelsen.125 De menar att det är männens sexualitet som styrt gränsen 

mellan vad som är rätt och orätt och att uppställandet av en aktsamhetsnorm kan leda till 

risken att patriarkala värderingar skulle komma att styra denna norm. Jag tolkar detta som 

att det finns en risk för att bedömningen av om omedveten oaktsamhet föreligger påverkas 

av männens syn på sexualitet och vad som utgör våldtäkt. Kvinnors sexualitet har enligt 

Sutorius och Diesen historiskt sett kontrollerats och definierats av män utifrån deras 

                                            
124 Asp, 2010, s 193.  
125 Sutorius & Diesen, 2014, s 20.  
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behov och föreställningsvärldar vilket varit problematiskt då männen utgör majoriteten 

av våldtäktsförövare och kvinnor utgör majoriteten av våldtäktsoffer.126 Bestämmandet 

av en aktsamhetsnorm kan därmed leda till risken att rättstillämpningen går emot 

lagstiftarens intentioner att ge ett heltäckande skydd för varje persons integritet och 

självbestämmanderätt, vilket skulle innebära ett baksteg för rättsutvecklingen. Sutorius 

och Diesen menar att detta tidigare har skett i historien vad gäller våldtäktsbrottets 

utveckling.127 

Jag instämmer med att kriminaliseringen av omedveten oaktsamhet öppnar upp för 

risken att rättsutvecklingen går bakåt för att rättstillämpning inte följer lagstiftarens 

intentioner. Detta kan komma att skada skyddet för varje persons personliga och sexuella 

integritet samt absoluta självbestämmanderätt. Leijonhufvud har dock anfört att 

samhällets moraluppfattning historiskt sett har varit styrande för utformningen av 

straffansvaret vid våldtäkt.128 Detta är även tydligt utifrån våldtäktsbrottets historiska 

bakgrund där utvecklingen verkar ha skett med anledning av samhällets skiftande 

moraluppfattning och syn på våldtäkt. Om så är fallet är det lämpligt att undersöka hur 

samhällets moraluppfattning verkar se ut idag. Det bör vara svårt att ge ett definitivt svar 

på denna fråga då jag inte har gjort några särskilda studier inom detta område.  

Jag anser däremot att flera händelser som skett på senare tid kan tyda på att samhällets 

moraluppfattning skiftat eller håller på att skifta där kvinnans eller brottsoffrets syn på 

sexualitet och vad som är rätt och orätt har fått en mer framträdande roll. För att nämna 

några få exempel på den skiftande moraluppfattningen är ”me too-rörelsen” som snabbt 

blev viral och fick en betydande spridning inte bara i Sverige utan även globalt under 

2017.129 Under kampanjen uppdagades det hur vanligt förekommande det är att kvinnor 

utsätts för sexuella övergrepp och trakasserier av män. I min mening är 2018 års reform 

av sexualbrottslagstiftningen det tydligaste tecknet på att samhällets moraluppfattning 

skiftat där brottsoffrets uppfattning av var gränsen mellan sex och våldtäkt går har fått en 

mer framträdande roll. Reformen skickar en signal till samhället där större ansvar läggs 

på människor att förvissa sig om huruvida den andra personen faktiskt vill delta i samlaget 

eller den sexuella handlingen. I april 2019 dömdes även en man för oaktsam våldtäkt av 

                                            
126 Sutorius & Diesen, 2014, s 142, Leijonhufvud, 2015, s 17 samt Brå rapport 2019:5. 
127 Sutorius & Diesen, 2014, s 132 ff. 
128 Leijonhufvud, 2008, s 22.  
129 Nationalencyklopedins definition av “me too-rörelsen” 
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Uppsala tingsrätt på grund av ett sexköp.130 Domen är unik av sitt slag då ingen tidigare 

har dömts för våldtäkt när det handlat om ett sexköp. Även här anser jag att brottsoffret 

fått en starkare ställning. Domen fastställdes även av Svea hovrätt den 15 juli 2019.131 

Jag anser att dessa händelser, som bara är några få nämnda exempel, visar att brottsoffrets 

ställning har stärkts och fått en mer betydande roll i bestämmandet av vad som är rätt och 

fel vid sex och våldtäkt. 

7.3.4 Sammanfattande slutsats  
Kriminalisering av omedveten oaktsamhet kommer att fordra svåra normativa 

bedömningar för rättstillämpningen då de kommer att tvingas till att avgöra vad en person 

borde ha insett vid en våldtäkt. Detta kan bli särskilt problematisk när det gäller 

våldtäktsbrottet eftersom bedömningen färgas av olika värderingar kring sex, könsroller 

och sexualitet. Ser man till våldtäktsbrottets historia finns det även påståenden i doktrin 

om att våldtäktsdefinitionen och rättstillämpningen präglats av männens syn på sex. 

Kvinnans, som ofta utgör brottsoffret vid våldtäkt, syn har således inte haft en 

framträdande roll. Detta är i min mening givetvis problematiskt och det finns risk för att 

detsamma kan ske framöver med anledning av de normativa bedömningar som denna 

kriminalisering ger upphov till.  

Jag menar dock att det finns skäl att tro att samhällets moraluppfattning om vad som 

utgör rätt eller fel vid våldtäkt har ändrats. Större hänsyn verkar tas till brottsoffrets 

perspektiv. Det är självklart inte nödvändigtvis bättre om enbart kvinnans syn på sex och 

våldtäkt får betydelse. Jag menar däremot att det här är mer i linje med lagstiftarens 

intentioner att ge ett heltäckande skydd för brottsoffer då det oftast är kvinnor som utsätts 

för våldtäkter. Möjligtvis leder denna förändring i samhället till att det blir en större balans 

mellan olika perspektiv på sex och var gränsen går mellan sex och våldtäkt då jag anser 

att det gynnar meningsutbytet om både kvinnor och män tar del i denna diskussion. 

                                            
130 Uppsala tingsrätt i dom den 26 april 2019 i mål nr B 4530-18. 
131 Svea hovrätt i dom den 15 juli 2019 i mål nr 5624-19.  
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8 Egna reflektioner  

8.1 Inledning 
I föregående avsnitt har de olika delarna av skuldbedömningen som blir aktuella med 

anledning av det nya våldtäktsbrottet analyserats för att se vilka tillämpningssvårigheter 

som kan uppstå och hur väl skuldbedömningen är förenlig med det oaktsamma 

våldtäktsbrottet. Analysen visade att det föreligger en del problemområden som kan 

försvåra prövningen av 6 kap 1 a § BrB. Det är därför betydelsefullt att utreda och 

diskutera om det är möjligt att åtgärda dessa problemområden. Detta avsnitt kommer att 

delas in efter olika lösningsförslag som jag reflekterat över och dessa kommer att 

diskuteras för att se om de är genomförbara.  

8.2 Avkriminalisering av omedveten oaktsamhet 
Den första åtgärden som bör diskuteras är en avkriminalisering av omedveten oaktsamhet 

vid våldtäkt så att enbart medveten oaktsamhet omfattas av 6 kap 1 a § BrB. Sutorius och 

Diesen ansåg att det var olämpligt att kriminalisera oaktsamhet på grund av inslaget av 

normativ prövning som ryms däri.132 Det normativa inslaget uppstår, som visat i 

delavsnitt 7.3, med anledning av kriminaliseringen av omedveten oaktsamhet. Asp ansåg 

att konsekvenserna av att oaktsamhet kriminaliseras till stor del kunde elimineras genom 

att avgränsa kriminaliseringen till medveten oaktsamhet.133 Jag instämmer med detta då 

kriminalisering av medveten oaktsamhet inte fordrar dessa svåra normativa bedömningar 

eftersom domstolen enbart ska pröva vad gärningsmannen faktiskt har insett. Det kan 

därför vara rimligt att avkriminalisera omedveten oaktsamhet från 6 kap 1 a § BrB. Frågan 

är då om det finns andra hänsyn som talar mot en avkriminalisering. 

Först och främst kan en avkriminalisering uppfattas som ett steg bakåt i målet att ge 

ett heltäckande skydd för integriteten och självbestämmanderätten. Att avkriminalisera 

omedveten oaktsamhet skulle begränsa straffansvaret för våldtäkt. En sådan åtgärd skulle 

även gå emot våldtäktsbrottets utveckling och historiska bakgrund där varje reform har 

syftat till att utöka omfattningen av våldtäktsdefinitionen.134  

                                            
132 Sutorius & Diesen, 2014, s 140.  
133 Asp, 2010, s 193.  
134 Se ovan avsnitt 2 Våldtäktsbrottets historiska bakgrund.  
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För det andra anförde regeringen i propositionen att det fanns goda skäl att även 

kriminalisera mer klandervärda fall av omedveten oaktsamhet.135 Utan en kriminalisering 

fanns risken att gärningar som anses vara straffvärda föll utanför våldtäktsbestämmelsens 

straffansvar vilket regeringen inte ansåg var önskvärt. Därtill konstaterades att allvarliga 

skador kan uppstå hos brottsoffret oberoende om gärningsmannen begått gärningen med 

uppsåt eller oaktsamhet. Remissinstanserna kritiserade i princip inte heller att vissa grövre 

fall av omedveten oaktsamhet kriminaliserades. Diskussionen berörde istället huruvida 

det var nödvändigt att kriminalisera oaktsamhet alls eller om 6 kap 1 a § BrB inte bara 

skulle kriminalisera grov oaktsamhet utan även oaktsamhet av normalgraden, dvs alla fall 

av medveten och omedveten oaktsamhet. Således fanns det goda skäl för en 

kriminalisering av de mer klandervärda fallen av omedveten oaktsamhet. Mot bakgrund 

av detta anser jag att skälen för en kriminalisering av grövre fall av omedveten oaktsamhet 

väger tyngre än skälen emot.  

8.3 Utveckla skuldformer som är bättre anpassade till brottet 
Analysen i avsnitt 7 visar att skuldbedömningen som den ser ut idag kan vara 

problematisk vid just våldtäktsbrottet. Av denna anledning kan frågan ställas om inte ett 

nytt system för skuldprövningen bör utvecklas som är bättre anpassad till våldtäktsbrottet 

eller sexualbrott i övrigt? 

Åtgärden skulle kunna vara fördelaktig då en bättre anpassning eventuellt skulle kunna 

lösa den problematik som finns i dagsläget och att skuldbedömningen varit en stor 

anledning till varför det är svårt att döma någon för våldtäkt. Detta kan då ge ett ännu mer 

heltäckande skydd för integriteten och självbestämmanderätten.  

Det finns däremot flera svårigheter med en sådan lösning enligt min mening. För det 

första är det svårt att veta hur ett sådant system skulle se ut. Ska systemet reformeras i sin 

helhet eller ska enbart de problematiska delarna, såsom de som diskuterats i avsnitt 7, 

bytas ut? Att helt byta ut skuldformerna och skuldbedömningssystemet skulle enligt min 

åsikt vara en alltför omfattande åtgärd som kommer bli svår att genomföra. Nuvarande 

system för skuldprövningen har utvecklats under en lång tid genom praxis och doktrin 

men systemet har trots denna tid fortfarande en del brister. Det är inte heller bara 

                                            
135 Se ovan delavsnitt 5.1.2 Skälen bakom kriminaliseringen av oaktsam våldtäkt.  
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våldtäkts- eller sexualbrott som har en särskild karaktär. Det hade därför då kunnat krävas 

att nya och individuella system skulle skapas till alla brott där skuldbedömningen visat 

sig vara problematisk. Då prövningen av likgiltighetsuppsåt kan vara svår i allmänhet 

skulle en reform kunna krävas för väldigt många brott och brottstyper. Jag anser därför 

inte att det är en realistisk lösning att skapa ett helt nytt system bara för våldtäktsbrottet. 

Att byta ut de problematiska delarna, dvs likgiltighetsuppsåtet och omedveten 

oaktsamhet, är en något mindre omfattande åtgärd. Det är däremot inte helt lätt att veta 

vilka alternativa skuldformer som skulle kunna tänkas ersätta dessa. Alternativ till 

uppsåtets nedre gräns har diskuterats sedan en lång tid tillbaka. Innan likgiltighetsuppsåtet 

utgjorde eventuellt uppsåt med hypotetiskt prov uppsåtets nedre gräns men skuldformen 

byttes ut till fördel för nuvarande ordning eftersom tillämpningen var förenad med stora 

bevissvårigheter.136 Ett sannolikhetsuppsåt, som enbart bestämmer om uppsåt föreligger 

utifrån graden av den uppfattade sannolikheten, har även diskuterats ett flertal gånger i 

praxis men förkastats varje gång då den inte tar sikte på gärningsmannens inställning till 

följden såsom likgiltighetsuppsåtet gör.137 De nämnda alternativen till likgiltighetsuppsåt 

har avvisats av rättstillämpningen då nuvarande form av uppsåtets nedre gräns ansågs 

vara mindre svårtillämplig.138  

Förutom likgiltighetsuppsåtet har även avsikts- och insiktsuppsåtet utvecklats och 

fastställts genom praxis. Utvecklingen av de olika skuldformerna visar att nuvarande 

ordning kan komma att ändras och/eller bytas ut i vissa delar i framtiden. Det är däremot 

svårt att i nuläget bedöma om en framtida utveckling av skuldprövningen skulle kunna 

hjälpa den problematik som råder idag med nuvarande samtyckeslagstiftning. 

8.4 Mer vägledning för tillämpningen i förarbeten 
I propositionen till 2018 års reform angav regeringen att den närmare gränsen för vad som 

utgör grov oaktsamhet ytterst blir en fråga för rättstillämpningen.139 Hur likgiltig attityd 

kan manifesteras av gärningsmannen vid en våldtäkt nämns inte i propositionen och 

enbart något exempel på när likgiltighetsuppsåtet kan anses föreligga tas upp. 

                                            
136 Asp m fl, 2013, s 290.  
137 A a s 301.  
138 A a s 301 ff.  
139 Prop 2017/18:177, s 49. 
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Vägledningen för hur 6 kap 1 a § BrB ska tillämpas är således begränsad i lagstiftningens 

förarbeten.  

Att lämna över ansvaret för hur bestämmelserna ska tolkas och de närmre gränserna 

ska avgöras till domstolarna kan vara fördelaktigt. Domstolarna blir på så sätt inte bundna 

av strikta ramar när de ska tillämpa bestämmelsen. Rättstillämpningen kan därmed 

anpassas till både de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet samt förändringar i 

samhället. Om propositionen däremot ger för specifik vägledning av hur en bestämmelse 

ska tolkas och tillämpas finns risken att domstolen blir mer begränsade i sin 

rättstillämpning och tolkar bestämmelsen för strikt. Detta kan vara särskilt problematiskt 

för ett brott som våldtäkt där omständigheterna i varje enskilt fall ofta skiljer sig åt från 

varandra. Definitionen av vad som utgör ett våldtäktsbrott har förändrats i takt med att 

mer kunskap om övergreppets natur och vilka skador det innebär på brottsoffret har 

uppmärksammats samt att samhällets moraluppfattning har förändrats. Det kan således 

finnas fall som lagstiftaren inte haft i åtanke under lagstiftningsarbetet men som bör vara 

straffvärda och omfattas av bestämmelsen ändå. Därtill menar Asp att användning av 

exempel kan ge en skev bild av verkligheten.140 Om domstolen är för bunden utav 

förarbetena för att de är för specifika blir risken att dessa straffvärda fall faller utanför 

straffansvaret då de inte uttryckligen har angetts som en del av våldtäktsdefinitionen i 

förarbetet. Det är nog med bakgrund av detta som lagstiftaren i propositionen har lämnat 

över ansvaret till rättstillämpningen.  

Att domstolarna får stort tolkningsutrymme, på grund av att vägledning i förarbeten 

saknas eller finns i liten omfattning, kan däremot även vara negativt för rättsutvecklingen. 

Risken finns att det leder till godtyckliga bedömningar och en icke-enhetlig tillämpning 

av bestämmelsen som skadar rättssäkerheten. Vad gäller dagens våldtäktslagstiftning har 

lagstiftaren lämnat större delen av tolkningen och tillämpningen av rekvisiten till 

domstolarna.141 Jag menar att lagstiftaren därmed har lämnat det större ansvaret för 

rättsutvecklingen av våldtäktsbrottet till rättstillämpningen och att utrymmet för 

domstolarnas tillämpning är mycket stort. Således finns det en risk för att domstolarna 

gör godtyckliga bedömningar som påverkar negativt på rättssäkerheten. Risken för 

                                            
140 Asp, 2010, s 27. 
141 Prop 2017/2018:177 s 39 och 49. 
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godtyckliga bedömningar menar jag även är särskild stor vid sexualbrott då människors 

erfarenheter och värderingar kring sex, kön och jämlikhet kan skilja sig ifrån varandra. 

Jag anser att lagstiftaren alltför lättvindigt lämnat över ansvaret för hur den nya 

sexualbrottslagstiftningen ska tolkas och tillämpas till rättstillämpningen. Det bör ha 

givits mer vägledning i propositionen till hur den nya lagstiftningen ska tillämpas då den 

ledning som finns nu är relativt knapphändig, särskilt vad gäller de problemområden som 

har belysts i denna uppsats. Risken för att tolkningsutrymmet blir för stort är därför 

betydande i min mening. Mer vägledning kan visserligen även vara negativt men inte i så 

stor utsträckning att det rättfärdigar att lagstiftaren lämnar över större delen av ansvaret 

för rättsutvecklingen. Det hade i min mening varit bättre att lämna något mer ledning i 

form av exempel i kombination med att lagstiftaren betonar att dessa exempel inte utgör 

någon uttömmande lista och därmed inte ska tolkas för strikt.  

Sexualbrottslagstiftningen har redan trätt i kraft sedan 1 år tillbaka. Möjligheten att 

utöka eller ändra i förarbeten till lagstiftningen finns därmed inte längre kvar. Mitt förslag 

kan därför främst ses som en rekommendation som kan beaktas vid framtida reformer av 

sexualbrottslagstiftningen.  

8.5 Rättstillämpningens ansvar  
I föregående avsnitt har jag visat att lagstiftaren bör ha gett mer vägledning i förarbeten 

till den nya lagstiftningen men att det nu i efterhand inte går att åtgärda. Ansvaret för 

rättsutvecklingen har därmed överlämnats till rättstillämpningen. Vägledning för hur 

bestämmelserna ska tillämpas är knapphändig. Rättstillämpningen kan således sägas ha 

fått ett stort utrymme för att tolka och tillämpa den nya lagstiftningen vilket kan bli 

problematiskt när det handlar om just våldtäkt och sexualbrott. För att motverka 

godtyckliga bedömningar och att tillämpningen blir icke-enhetlig krävs att domstolarna 

har goda kunskaper om brottet och förstår våldtäktsbrottets karaktär. Granskningen i SOU 

2016:60 visade att det finns vissa behov av utbildning som särskilt berör attityder och 

fördomar kring bland annat sexualbrott.142 Jag menar därför att ett sätt att motverka 

riskerna samt den problematik som har belysts i avsnitt 7 är att mer resurser läggs på 

utbildning om våldtäkt och sexualbrott för domstolarna. Utbildningen bör enligt min 

                                            
142 SOU 2016:60, s 37. 
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mening även vara obligatorisk. Sutorius och Diesen betonade också detta behov innan 

2018 års reform då de ansåg att det var centralt för bevisprövningen att den skedde utifrån 

riktiga premisser och på ett korrekt sätt.143 De menade vidare att domstolarna måste förstå 

den psykologiska och kulturella dynamik som gäller vid en våldtäkt för att korrekt kunna 

dra slutsatser om den information som har lämnats. Även Asp har uttryckt att sexualbrott 

är ett område som hade gynnats mycket av öppenhet och diskussion men diskussionen 

begränsas av det faktum att det är ett tabubelagt ämne.144 Obligatorisk utbildning för 

domstolarna skulle kunna minimera stigman kring ämnet vilket i sin tur skulle främja ett 

öppet meningsutbyte. Fördomar kring hur sex och könsroller ska se ut skulle även 

minimeras på så sätt. Detta skulle minimera risken dels för normativa bedömningar som 

går emot lagstiftarens intentioner och dels godtyckliga bedömningar. På så sätt skulle 

rättssäkerheten även förbättras. 

Att lägga mer fokus och resurser på att utbilda rättstillämpare inom detta område skulle 

i min mening bäst lösa den problematik som kan uppstå vid skuldbedömningen. Det är 

även den lösning som är jag bedömer vara mest enkel och realistisk att genomföra jämfört 

med de lösningar som tidigare har diskuterats i detta avsnitt.  

Utöver utbildning är det även av stor vikt att domstolarna framöver tar sitt ansvar och 

meddelar domar som där domskälen motiverats väl med anledning av den uppgift som 

rättstillämpningen har fått att tillämpa och vidareutveckla rekvisiten till 

rättstillämpningen. Domskälen bör visa exakt hur domstolen gått tillväga vid 

skuldprövningen. Detta skulle gynna främst gränsdragningsproblemen mellan uppsåt och 

oaktsamhet då varje dom från högre instanser blir prejudicerande för andra domstolar. 

Genom välmotiverade domskäl vid våldtäktsmål skulle exempelvis hur en likgiltig attityd 

manifesteras vid en sådan handling kunna tydliggöras. Om domstolorna gör på detta sätt 

skulle rättsläget bli tydligare och förutsättningarna för en enhetlig tillämpning skulle i 

min mening bli större. Detta gynnar därmed även rättssäkerheten.  

 

                                            
143 Sutorius & Diesen, 2014, s 140.  
144 Se ovan delavsnitt 4.2 Våldtäktsbrottets karaktär. 
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8.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är det inte helt enkelt att hjälpa de svårigheter som uppkommer när 

rättstillämpningen ska göra skuldprövningen vid våldtäkt. Den åtgärd som verkar vara 

mest genomförbar i nuläget att införa obligatorisk utbildning om våldtäkt och sexualbrott 

för domstolsväsendet samt att rättstillämpningen tar sitt ansvar och skriver välmotiverade 

domar där de går igenom hur skuldprövningen gått till. Åtgärden skulle kunna förbättra 

gränsdragningsproblemen mellan uppsåt och oaktsamhet samt minimera de risker som 

finns med normativa bedömningar när det gäller sex och våldtäkt.  
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9 Avslutning 
Analysen i denna uppsats har syftat till att belysa de större problemområden som i min 

mening kan uppkomma när domstolen ska göra skuldprövningen vid våldtäkt. 

Skuldprövningen har sedan en lång tid tillbaka varit problematisk med anledning av de 

bevissvårigheter som ofta föreligger i våldtäktsmål. Jag menar dock att även brottets 

särskilda karaktär tillför ytterligare svårigheter, särskilt vid gränsdragningen mellan 

uppsåt och oaktsamhet. I dagsläget finns inga säkra hållpunkter för att avgöra om den 

tilltalade genomfört en våldtäkt med likgiltighetsuppsåt. Utan säkra hållpunkter blir det 

svårt att dra gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet. Denna gränsdragning kan tyckas vara 

onödig eftersom den nya regleringen förhindrar att personer undkommer straffansvar vid 

uppsåtsbrist vilket var fallet innan 2018 års reform. Detta är särskilt viktigt med anledning 

av de svåra skador som tillfogas en person blivit utsatt för en våldtäkt. Jag anser däremot 

att det är viktigt för rättssäkerheten att gränsdragningen är tydlig så att en tilltalad döms 

för rätt brott och får ”rätt” påföljd som är proportionerlig till brottet. Det bör även vara 

viktigt för ett brottsoffer att dennes förövare inte får ett lindrigare straff för att det är svårt 

att fastställa uppsåt vid våldtäkt. Det är således angeläget att rättsläget förtydligas så att 

skuldprövningen kan utföras på ett korrekt och enhetligt sätt. 

Därtill kan kriminaliseringen av omedveten oaktsamhet fordra svåra bedömningar för 

domstolarna. Normativa bedömningar är särskilt problematiska vid våldtäkt eftersom 

brottet innefattar en handling som vi människor ofta kan ha olika uppfattningar av 

beroende på vilka värderingar och erfarenheter vi har av sex. Denna kriminalisering kan 

därför öppna upp för en risk att domstolarna bedömer på ett sådant sätt som dels inte står 

i överens med lagstiftarens intentioner samt att rättstillämpningen riskerar att inte bli 

enhetlig.  

Arbetet visar vidare att det inte är en lätt uppgift att minimera riskerna som uppstår vid 

skuldprövningen vid våldtäkt. I dagsläget anser jag att den mest genomförbara åtgärden 

är obligatorisk utbildning i sexualbrott för rättstillämpningen. Detta skulle kunna 

förhindra att domstolarna dömer i våldtäktsmål utifrån fördomar kring sex och våldtäkt. 

Särskilt de normativa bedömningar som domstolarna kan behöva göra skulle kunna 

gynnas av sådan utbildning. Bedömningarna skulle på så sätt möjligtvis bättre spegla 

samhällets moraluppfattning. I SOU 2016:60 betonades även att rättsutvecklingen skulle 

gynnas av utbildning vid ett ännu tidigare stadium, dvs redan i grundskolan och under 
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juristutbildningen.145 Därigenom skulle alla jurister, vilket innefattar även de som 

kommer att arbeta med detta område i framtiden såsom åklagare och advokater, få bättre 

kunskaper om sexualbrott och dess karaktär. Jag instämmer med att detta skulle gynna 

rättsutvecklingen markant. Det är därtill betydelsefullt att domstolarna meddelar 

välmotiverade domar så att rättstillämpningen av samtyckeslagstiftningen blir enhetlig.  

Det är även viktigt att betona att våldtäktslagstiftningens utveckling med all säkerhet 

inte är klar. Visserligen innebär 2018 års reform en omfattande förändring som ger 

brottsoffret en starkare ställning men i takt med att moraluppfattningen i samhället skiftar 

och att vi människor får mer kunskaper om sexualbrott så kommer det säkerligen finnas 

behov av en reform i framtiden också. Även skuldprövningssystemet kan komma att 

förändras i framtiden. Mot bakgrund av detta är det möjligt att de övriga åtgärder som 

diskuteras i avsnitt 8 blir relevanta senare.  

Avslutningsvis, vill jag framhäva att 2018 års reform i min mening är en välkomnad 

reform som kommer att göra stor skillnad. Lagstiftningen är ännu inte perfekt men det är 

svårt att se att den någonsin kommer att vara det med anledning av brottets historiska 

bakgrund. Regleringen har genomgått flera reformer på grund av att brister har visat sig 

efter en tid. Analysen i denna uppsats belyser särskilt att det finns risk för att brister även 

kommer att uppdagas i framtiden. Att rättssäkerheten förbättras för både den som blir 

tilltalad för våldtäkt och brottsoffret är oerhört viktigt. Jag anser dock, likt regeringen, att 

reformen i sig kommer att skicka ut viktiga signaler till samhället som kommer ha en 

normativ verkan. Denna normativa verkan kommer förhoppningsvis att motverka antalet 

våldtäkter i framtiden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
145 SOU 2016:60, s 37. 
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