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De nya bestämmelserna om bland annat våldtäkt, oaktsam våldtäkt och sexuella 
övergrepp trädde i kraft den 1 juli i år. Den största reform av sexualbrotten som har 
genomförts sedan brottsbalken trädde ikraft för drygt 50 år sedan var därmed sjösatt 
– vilken har föregåtts av en högljudd och stundtals animerad debatt där samtycke, eller 
frånvaron därav, stått i centrum.

Petter Asp och Göran Nilsson har nyligen kommit ut med kommentarer till kapitel 6 i 
brottsbalken, som är en tryckt version av Karnov Groups Lexinokommentarer till  
samma balk. Det är Petter Asp som har författat kommentarerna till de nya bestä- 
mmelserna. Han menar att debatten har kännetecknas av en överdrivet känslomässig 
ton ”i såväl dystopisk som utopisk riktning” och att den nya regleringen inte kommer 
att lösa alla problem, samtidigt som det inte heller kommer finnas behov av skriftliga 
kontrakt eller på annat sätt urholka rättsstatliga principer som motståndare till re- 
formen gjort gällande. 

-Jag tycker generellt att den offentliga debatten präglas av överord i olika riktningar. 
Den nya regleringen innebär naturligtvis förändringar, både såtillvida att det kommer 
till tydligt uttryck att regleringen bygger på frånvaro av samtycke (eller frivillighet) – 
vilket kan ha viss betydelse från allmän normativ synpunkt – och genom att den mer 
konkret täpper till vissa luckor, säger han. 

Vad har varit den största utmaningen med att författa den nya kommentaren?

-Det är alltid en särskild utmaning att skriva en kommentar till ny lagstiftning där 
det saknas praxis. I den delen har det underlättat att lagstiftningen ändå i viss ut-
sträckning bygger vidare på det som gällde tidigare. Det innebär att äldre praxis fort-
satt är av relevans åtminstone i vissa delar och i vissa riktningar, äldre praxis kan t.ex. 
tydliggöra att en viss typ av gärning uppfyller ett visst rekvisit.

Ett centralt begrepp är alltså frivillighet, eller icke-frivillighet om man så vill. Kriminal-
iseringen tar sikte på sexuella handlingar som genomförs med någon som inte deltar 
frivilligt och ”vid bedömningen om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt 
beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat 
sätt.”

Huruvida frivilligheten kommit till uttryck eller inte är alltså inte avgörande, men ska 
tillmätas stor betydelse vid bedömningen. Skrivningen ”särskilt ska beaktas om fri- 
villigheten har kommit till uttryck” ska enligt Petter Asp ses som en generell tolkning-
sanvisning om att domstolarna bör uppvisa en generell restriktivitet – både vad gäller 
slutsatsen att frivillighet föreligger när detta inte kommit till uttryck och att finna att 
frivillighet inte föreligger när detta har manifesterats (bortsett från de uppräknade 



punkterna). Regeringen konstaterar i prop 2017/18:177 s 33 ”att det i grunden är en 
rättssäkerhetsfråga att den som deltar i en sexuell handling med en person som gett 
uttryck för en vilja att delta normalt kan förlita sig på den uppgiften.”

-Regleringen kan sägas klargöra ett en total frånvaro av samtycke innebär att del- 
tagandet inte är frivilligt. Detta fångar in vissa fall som tidigare, trots att det kunde 
vara fråga om mycket integritetskränkande sexuella handlingar, inte kunde bedömas 
som annat än sexuellt ofredande, även om motsvarande resultat hade kunnat uppnås 
med en komplettering av gamla regeln, säger Petter Asp.

Ett samtycke kan närsomhelst återtas – vilket är naturligt med självbestämmandet 
som en ledande princip. Det är ”verklighetsfrämmande” att under sexuellt umgänge 
kräva samtycke i förhand för varje initiativ – det kan lämnas genom svar och reak-
tioner. Samtidigt understryker Petter Asp att det måste det finnas gränser för vad 
som kan godtas rörande ”nya” sexuella handlingar utan föregående samtycke – vilket 
ytterst är en fråga för domstolarna att bedöma.

Några situationer är särskilt uppräknade 6 kap 1 BrB som exempel på när det aldrig 
kan röra sig om frivillighet, tex deltagande till följd av misshandel eller otillbörligt 
utnyttjande på grund av medvetslöshet etc – vilket tidigare utgjorde självständiga 
brottsrekvisit (enligt 6 kap. 1 §, 2 § och 3 § BrB). Om ingen av dessa situationer är 
tillämplig i ett enskilt fall kan man alltså alltid gå tillbaka till det allmänna frivillighets-
rekvistet. 

I det ursprungliga förslaget fanns det en uttömmande reglering av de situationer där 
ett uttryckt val att delta inte skulle godtas som uttryck för självbestämmande – kom-
mittén ville alltså att detta skulle framgå direkt av lagtexten, en inställning som seder-
mera övergavs under beredningen i regeringskansliet. 

-Enligt min mening hade det varit bättre att hålla sig till grundtanken bakom komm- 
itténs förslag. Det är alldeles klart att det förslaget var att föredra i ett legalitetspers-
pektiv. Sedan finns det förstås också andra intressen som gör sig gällande och som i 
lagstiftningsärendet har givits företräde, konstaterar Petter Asp. 

Han tror att detta kan vålla vissa problem i rättstillämpningen.

- Frågan uppstår vilket utrymme det finns att underkänna ett uttryckt samtycke vid 
sidan av de olika punkterna. Omvänt sägs i förarbetena att frivillighet kan föreligga 
även om detta inte kommit till uttryck. Att bedöma i vilka situationer så är fallet kom-
mer också att bli vanskligt. Som framhålls i kommentaren är det emellertid möjligen 
så att den infogade meningen om att det särskilt ska beaktas om frivilligheten kom-
mit till uttryck åtminstone i viss mån kan underlätta bedömningen av dessa frågor.

En annan förändring är att straffminimum för grov våldtäkt höjts till 5 år istället för 4. 
Det syftar till att höja straffnivån, men ska enligt Asp inte påverka gränsdragningen 
mellan brott av normalgraden och grovt brott. Vidare är brottsrubriceringen ”sexuellt 
utnyttjande av person i beroendeställning” borttagen och bedöms nu istället enligt 
våldtäktsbestämmelsen.



-Det är tänkt att leda till en ökad straffvärdemässig differentiering. Det finns skäl att 
tro att vissa gärningar kommer att bedömas ha ett högre straffvärde än idag medan 
andra kommer att bedömas som mindre allvarliga och ligga kvar på den nivå där man 
befinner sig idag, säger Petter Asp. 

En väsentlig skillnad mot tidigare är införandet av brottsrubriceringen ”oaktsam 
våldtäkt”. I förhållande till icke-frivilligheten är det fortsättningsvis tillräckligt att gärn-
ingsmannen är grovt oaktsam varför det alltså inte längre krävs uppsåt – ett sänkt 
skuldkrav med andra ord. Många invändningar har framförts i debatten mot att krimi-
nalisera oaktsamhet.

-Ett skäl som har anförts är att sexuella handlingar till sin natur är uppsåtliga och 
att en kriminalisering därför blir avig. Det finns emellertid inget som hindrar att man 
vid en uppsåtlig handling är oaktsam i förhållande till vissa omständigheter, i det här 
fallet att den andre inte deltar frivilligt. Så är det vid många oaktsamhetsbrott, t.ex. 
vid oaktsamt häleri: man köper något uppsåtligen men är oaktsam i förhållande till 
att detta något är frånhänt annan genom brott. Vidare är det tydligt att intresset av 
sexuellt självbestämmande tillmäts sådan vikt att det är rimligt att kriminaliseringen 
åtminstone i viss utsträckning omfattar oaktsamhet, menar Petter Asp.

Medveten oaktsamhet förutsätter misstanke om att deltagandet inte är frivilligt. Det 
handlar inte om vad man bort misstänka och vilka risker man bort inse – utan vad 
man faktiskt har insett, vilket ofta kan bedömas som grov oaktsamhet. För att det 
ska röra sig om omedveten oaktsamhet krävs att två frågor besvaras jakande. För det 
första måste det ha funnits något som gjort att gärningsmannen hade kunnat kom-
ma till insikt – vilket typiskt fall är ganska enkelt (tänka efter, kontrollera fråga etc). 
För det andra måste man kunna konstatera att individen ifråga också borde ha gjort 
detta som den kunde göra – det rör sig med andra ord om en normativ värdering. För 
att omedveten oaktsamhet som rubriceras som grov krävs, enligt Asp, att den andra 
frågan besvaras jakande ”med viss styrka”. Bedömningen är individuell vilket innebär 
att ålder, utvecklingsstörning och andra omständigheter kan få betydelse. Det säger 
sig själv att det många gånger kan röra sig om vanskliga bedömningar som dom-
stolarna ska göra.

- Det starkaste argumentet emot kriminalisering av oaktsamhet är nog att oaktsam-
hetsbedömningar är svåra att göra, men där menar jag att skälen för en oaktsam-
hetskriminalisering väger över. Åtminstone om kriminaliseringen, som nu, begränsas 
till att gälla grov oaktsamhet, säger Petter Asp. 

Kriminaliseringen av oaktsamhet kan exempelvis leda till att sexköpare döms för 
oaktsam våldtäkt om deltagandet inte är frivilligt (t.ex. därför att den prostituerade  
tvingas att delta eller befinner sig i en särskilt utsatt situation) och att gärnings- 
mannen är grovt oaktsam i förhållande till detta.

Enligt en studie (Övergrepp mot kvinnor och barn av Christian och Eva Diesen)  
hävdade 52 procent av de som åtalades för våldtäkt under 2010 att den målsägande 
haft sex frivilligt. Dessa fall resulterade i högre andel friande dom jämfört med när 
den åtalade förnekade eller inte sade sig minnas händelsen. Frågan är om den nya 



regleringen kommer att leda till fler fällande domar i dessa fall?

Petter Asp betonar att reformen i många avseenden bygger på tidigare lagstiftning. 
De omständigheter som tidigare utgjorde självständiga förutsättningar vid bedöm- 
ningen om ett sexualbrott hade genomförts, tex förekomsten av våld, hot, utnyttjande 
av en särskilt utsatt situation är centrala omständigheter för att bedöma frågan om 
frivillighet.

-Precis som kommittén tydligt gav uttryck för finns det inte skäl att förvänta några 
mer dramatiska förändringar när det gäller andelen fällande domar. Den nya regler- 
ingen täpper till vissa luckor – vilket naturligtvis är bra – men de fall som detta berör 
är inte särskilt många rent frekvensmässigt. I många fall kommer bevisfrågorna 
fortsatt att vara avgörande. Sammantaget kan man säga att det i grunden det funnits 
goda skäl att reformera lagstiftningen, men att det är viktigt att ha realistiska förvänt-
ningar på vilka förändringar reformen kommer att innebära, säger han.

Advokat Bo Karlsson, med lång erfarenhet som brottmålsadvokat, menar att vi ”rim-
ligtvis” kommer se en utveckling där fler fälls för våldtäkt som en konsekvens av det 
mildrade skuldkravet. I övrigt tror han att den nya lagstiftningen kommer ha en be-
gränsad påverkan men ser en del potentiella farhågor ur ett advokatperspektiv.

-Även den tidigare lagstiftningen förutsatte ju samtycke, även om det i och för sig är 
tydligare uttryckt nu. Möjligtvis kan man fundera över regleringen gällande när sam- 
tycke aldrig kan föreligga, t. ex. som en följd av misshandel osv. Hur kommer det här 
tillämpas vid bedömningen av en relation med rollspel eller andra mer från normen 
avvikande sexuella former, t ex. BDSM? Av lagens ordalydelse att döma kan det bli 
problematiskt, säger han. 

Åklagare Johnny Järlefelt, som arbetat med dessa frågor sedan 80-talet, vågar inte 
uttala sig om den nya regleringen kommer leda till fler fällande domar – ”många 
gånger är det en gråzon vad som är skillnaden mellan oaktsamhet och uppsåt”. Idag 
frias ungefär en av tre våldtäktsåtalade, vilket är betydligt mer än vid annan typ av 
brottslighet då i snitt bara en av 20 frias. Som åklagare han har märkt en tendens att 
det på senare år blivit allt svårare att få en person fälld för våldtäkt. 

-Min allmänna inställning, som grundar sig på min personliga erfarenhet, är att det 
nu för tiden är mycket svårare att få genom ett åtal gällande våldtäkt. Det krävs mer 
stödbevisning för målsäganden för fällande dom jämfört med vad som har krävts 
tidigare. Även enligt statistik från BRÅ har bifallsfrekvensen minskat. Man kan förstås 
ställa sig frågan om det är bra eller dåligt? Beviskravet är att det ska vara bortom rim-
ligt tvivel, men jag har ibland känt att det i själva verket är bortom ALLT rimligt tvivel 
som gäller, säger han. 

-Min uppfattning är att utvecklingen började med Axbergers rapport ”Felaktigt döm-
da” från 2006, det blev en signal till domstolen om att man nu måste skärpa till sig 
när det gäller bevisvärdering. Sen har domar från Högsta domstolen också påverkat 
denna utveckling. 



I SvJT 2018 s 327, ”Varför är bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål 
inte tillräckligt i mål om olaga hot” – ges delvis en annan bild av vilken bevisning 
som krävs. Artikeln bygger på en rättfallstudie som visar att beviskravet gällande 
våldtäktsmål ansågs vara uppfyllda i 90 procent av fallen medan beviskravet gällande 
olaga hot endast ansågs uppfyllt i 18 procent av målen. Artikelförfattarna frågar sig 
vad skillnaden beror på och menar att en alternativ förklaring är att domstolarna i 
realiteten tillämpar ett lägre beviskrav i våldtäktsmål.

Enligt advokat Bo Karlssons erfarenhet är det i praktiken så att olika beviskrav gäller 
beroende på vilket brott det är fråga om – en åtskillnad som saknar rättsligt stöd. 
De lägsta beviskraven gäller enligt honom i mål vid lågt straffvärde medan betydligt 
högre beviskrav gäller vid allvarligare brott – vilket alltså inte kan förklara studiens 
resultat om att lägre beviskrav skulle gälla vid våldtäkt då det är ett allvarligare brott 
än olaga hot. 

-Det är min uppfattning att beviskravet påtagligt har höjts under senare år för mer 
allvarligare brott. Att diskutera den här skillnaden offentligt är inte gångbart bland 
praktiskt verksamma jurister, men på tu man hand har jag uppfattat att flera håller 
med. I offentlighetens ljus heter det att åklagaren har flera omständigheter att bevisa 
och att det alltså inte är fråga om olika beviskrav för olika typer av brott. En uppfat-
tning som jag alltså inte delar, säger Bo Karlsson.


