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Sammanfattning

Uppsatsen behandlar beviskravet i brottmål, dels från en allmän synvinkel,
dels från en mer speciell vinkel med den s.k. sexköpslagen som
utgångspunkt. Syftet med arbetets första del är att undersöka hur beviskravet
har utvecklats mot det idag gängse ”bortom rimligt tvivel”, vilken funktion
beviskravet har, om det är konstant eller differentierat. Den andra delen av
arbetet redogör för införandet av lag (1998:408) om förbud mot köp av
sexuella tjänster, vilka effekterna av lagen har blivit och vilka problem,
framförallt i bevishänseende, som den innebär.

Beviskravet i brottmål är ett ämne som tilldrar sig mycket uppmärksamhet,
framförallt i doktrin, men också i praxis. Beviskravet har förändrats över
tiden, från att i det fornsvenska rättsystemet noga anges i lagtexten via 1734
års lag där beviskravet uttrycktes såsom fullt eller halvt bevis till dagens
beviskrav som vad gäller brottmål inte alls regleras i lagen. Dagens
materiella bevisteori som innebär att bevisprövningen liksom
bevisvärderingen är fri slås fast i 35 kap. 1 § 1 st. RB, men lagrummet säger
ingenting om beviskravet mer än att den rättsligt relevanta omständigheten
skall vara ”bevisad” för att kunna läggas till grund för den yrkade
rättsföljden. Istället har det överlämnats åt praxis att avgöra vad som skall
vara det gängse beviskravet. Genom ett antal avgöranden har HD fastslagit
att det beviskrav som skall tillämpas i alla brottmål är att den tilltalades
skuld skall vara ställd ”bortom rimligt tvivel” för att fällande dom skall
kunna meddelas. Beviskravet är med andra ord negativt definierat och ger
uttryck för den kvarstående osäkerhet som skall anses vara acceptabel.
Innebörden av det numera gängse beviskravet är att då inga rimliga friande
förklaringar kvarstår skall domstolen anse den brottsliga gärningen styrkt.
Det är ett högt beviskrav som numera råder, men det är framförallt en följd
av en rädsla för felaktiga fällande domar som innebär allvarliga kränkningar
av rättssäkerheten. Till viss del kan man säga att effektiviteten fått ge vika
för ett upprätthållande av rättssäkerheten.

Beviskravets konstans har av HD hävdats med bestämdhet och endast när
det är fråga om för åklagaren att bevisa frånvaron av ansvarsfrihetsgrunden
nödvärn har man uttalat frångått detta. I fall av nödvärnsinvändningar har
HD sagt att åklagaren endast behöver prestera så mycket bevisning att
invändningen framstår som obefogad. Men doktrinen ger en annan bild av
beviskravets konstans och många är de som hävdar att en differentiering av
beviskravet förekommer då och då, särskilt i underrätternas dömande
verksamhet. Ett differentierat beviskrav kan enligt vissa författare bli
aktuellt i en del situationer, t.ex. när det gäller de subjektiva rekvisiten,
rekvisitmoment som beskrivs med civilrättsliga termer och vid invändningar
om ansvarsfrihetsgrunder. 
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Som en andra del i arbetet har jag valt att skriva om den s.k. sexköpslagens
införande och om de bevisproblem som lagen dras med.

Sexköpslagen trädde i kraft den första januari 1999 och hade redan på
förhand blivit kritiserad, framförallt för de svårigheter i bevishänseende som
väntades följa i dess kölvatten. Lagen syftade till att värna om de
prostituerade kvinnorna och utgöra en markering från samhället att
prostitution inte accepteras. Lagen föregicks av en diskussion om vilken av
parternas handlande, eller rentav bådas, som skulle kriminaliseras. Trots att
en rad remissinstanser och även prostitutionsutredningen med styrka
avfärdade förslaget om att endast kriminalisera mannen, eller sexköparen, så
var det just så det kom att bli. Det remissinstanserna och utredningen
befarade skulle bli resultatet av en kriminalisering överlag var att
prostitutionen skulle bli alltmer ljusskygg och anta nya former, vilket också
bekräftas av efterföljande rapporter angående situationen efter lagens
ikraftträdande. Det framkom också farhågor om att de redan mest utsatta
kvinnorna, de missbrukande gatuprostituerade, inte skulle hjälpas nämnvärt
av lagen och enligt uppgifter från bl.a. socialtjänst och polis är det just dessa
kvinnor som fått det ännu sämre efter ikraftträdandet. Att enbart
kriminalisera sexköparen har lett till en ökad kringbrottslighet i form av hot
och utpressning från de prostituerade som genom lagens utformning fått
övertaget så sett, genom att hota med polisanmälan kan de tvinga till sig mer
pengar. Även detta förhållande uppmärksammades på förhand som ett
problem som kunde bli allt vanligare i och med att endast mannens
handlande anses vara straffbart.

I bevishänseende är lagen svårtillämpad, genom dess vaga utformning
lämnas många möjligheter till alternativa hypoteser från de tilltalades sida.
Rekvisiten är luddiga och flera gränsdragningsproblem har framkommit. Det
saknas bl.a. en tydlig gräns mellan vad som skall anses vara straffbart i
lagens mening och vad som är tillåtet sexuellt umgänge. Dessutom är det
oklart var gränsen för försök skall dras, framförallt vilka handlingar som
skall utgöra försök, men även när brottet övergår från försöksstadiet till ett
fullbordat brott.

Lagens vaga utformning har lett till betydande bevisproblem och de fällande
domarna är få. Tillsammans med det gängse beviskravet gör
gränsdragningsproblemen att lagen blir svårtillämpad och det leder i sin tur
till att många sexköpare går fria då åklagaren inte kunnat ställa den
tilltalades skuld bortom rimligt tvivel. Lagen har resulterat i få fällande
domar och många sexköpare som ertappas så att säga på bar gärning
erkänner brottet direkt och får istället ett strafföreläggande som inte på långa
vägar uppväger den avskräckande faktor som en rättegång kan utgöra.
Brottets låga straffvärde och den låga upptäcktsrisken bidrar också till att
sexköparna fortsätter att köpa sex av prostituerade utan större
betänkligheter.
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Förkortningar
BrB  Brottsbalken
BRÅ  Brottsförebyggande rådet
EMRK  Europakonventionen om mänskliga rättigheter
HD   Högsta Domstolen
HovR  Hovrätt (en)
JFT  Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland
JT  Juridisk Tidskrift
JustR  Justitieråd (et)
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv, avd. 1
Prop.              Proposition
RB  Rättegångsbalken
SAOL  Svenska Akademiens Ordlista
SOU  Statens offentliga utredningar
SvJT  Svensk Juristtidning
TR  Tingsrätt (en)
ÄRB  Äldre rättegångsbalken
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1 Inledning
”Vi pratar inte om procent, men principen är den
att det ska vara ”ställt utom rimligt tvivel”. Sen
är det ju så att gäller det mord ställer man oerhört
hårda krav, men är det fråga om snatteri tar man
kanske lite lättare på hur stark bevisningen är.” 

Ur intervju med Lars-Göran Klemming, lagman
vid Värnamo tingsrätt.1
      

Beviskravet i brottmål är högt ställt, åklagaren har att bevisa den tilltalades
skuld bortom rimligt tvivel för att åtalet skall leda till en fällande dom. I
princip skall beviskravet vara konstant i alla delar och i alla skilda typer av
brottmål, men vissa undantag kan förekomma enligt praxis och doktrin.
Även då det gäller brott mot den så kallade sexköpslagen skall det gängse
beviskravet tillämpas. Men frågan är om det verkligen är möjligt att
upprätthålla ett så högt beviskrav när det handlar om denna lag. Lagen har
fått stå emot mycket kritik, bl.a. eftersom den anses vara alltför vagt
utformad och eftersom den ger upphov till betydande bevisproblem. 

1.1 Syfte

Mitt syfte med denna uppsats är att redogöra för och analysera det i svensk
straffprocess gängse beviskravet ”bortom rimligt tvivel”, hur beviskravet har
utvecklats mot detta nu allmänt accepterade begrepp och hur det förhåller
sig till verkligheten. För att belysa beviskravet ur en annorlunda vinkel har
jag valt att i arbetets andra del se på hur beviskravet fungerar när det gäller
brott mot sexköpslagen, där bevisproblemen redan på förhand väntades bli
betydande. Framförallt uppstår många gränsdragningsproblem mellan vad
som skall anses vara straffbart enligt lagen och inte.

1.2 Frågeställningar

De frågeställningar jag ställt upp rör framförallt beviskravets definition,
funktion och konstans. Jag ville ta reda på hur beviskravet har sett ut
tidigare i den svenska rättstillämpningen, hur det har kommit att bli det
numera gängse ”bortom rimligt tvivel”. Dessutom ville jag undersöka om
beviskravet är konstant eller om det i viss mån är differentierat utifrån
variabler såsom brottets grovhet, objektiva och subjektiva rekvisit,
bevissvårigheter etc. För att knyta an till verkligheten valde jag att även
                                                
1 Hjertsson, Karolina, Mannen med makten, Värnamo Nyheter, 2003-01-28
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fråga mig hur beviskravet relaterar till brott mot den relativt nya lagen om
förbud mot köp av sexuella tjänster. Då jag inte hade så stora kunskaper på
förhand vad gällde denna lag ville jag också ta reda på hur och varför denna
lag infördes och hur den har påverkat könshandeln i Sverige.

1.3 Avgränsningar

Arbetet rör den svenska brottmålsprocessen, jag har utelämnat allt som rör
tvistemålsprocessen, där bevisbördefördelningen ser helt annorlunda ut och
där beviskravet inte är fixerat till en bestämd punkt, liksom de beviskrav
som kan bli aktuella vid tillämpning av straffprocessuella säkerhetsåtgärder.
Dessutom behandlar jag inte alls de beviskrav som riktas mot åklagaren före
domstolsprocessen, t.ex. de beviskrav som gäller häktningsgrunderna och
inte heller de som rör förundersökningen. I princip behandlas enbart svenska
förhållanden, men vissa paralleller till europeisk rätt dras, framförallt när det
gäller den historiska utvecklingen av beviskravet, åklagarens fulla
bevisbörda och sexköpslagens införande. När det gäller sexköpslagen har
jag valt att endast inrikta mig på inhemska förhållanden och utelämnat den
så kallade trafficking-verksamheten då den framförallt rör organiserad
internationell brottslighet.

1.4 Material och metod

Främst har jag använt mig av böcker och artiklar när det gäller beviskravet,
men även en del rättsfall har kommit till användning för att belysa
ämnesområdet. Många av de böcker som är skrivna i ämnet hänvisar till
varandra, Ekelöf och Bolding har behandlat ämnet utförligt och Diesen har
gjort detsamma på senare tid och då använt sig mycket av de tidigare
författarnas synpunkter och teorier. Det är främst dessa tre författares böcker
som jag har använt mig av, men ett flertal artiklar på området har jag använt
för att ytterligare belysa vissa delar inom ämnet. Heuman har t.ex.skrivit en
artikel om åklagarens bevisbörda och Träskman har behandlat bl.a.
oskyldighetspresumtionen.

Vad gäller sexköpslagen har jag använt mig av den SOU som låg till grund
för lagen liksom av rapporter och artiklar på området. Det finns inte så
mycket litteratur som behandlar sexköpslagen, därför har förarbeten och
uppföljningsrapporter fått utgöra grunden för denna del.

Min metod kan beskrivas som relativt deskriptiv då uppsatsen redogör för
historisk utveckling liksom olika teoribildningar på området. Den
analyserande delen framkommer främst i samband med avsnittet om
sexköpslagen där t.ex. gränsdragningsproblematiken och möjliga alternativa
hypoteser diskuteras.
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1.5 Disposition

Uppsatsen inleds med en historisk redogörelse för olika bevisteorier som
varit gällande inom den svenska straffprocessrätten för att sedan i korthet
beskriva några olika bevisvärderingsmetoder. Därefter följer en redogörelse
för det nu gällande beviskravet i brottmål och en avdelning som behandlar
beviskravets konstans alternativt differentiering.

Den andra delen av arbetet inleds med en bakgrundsbeskrivning av
införandet av den så kallade sexköpslagen, bl.a. behandlas de hänsyn som
låg till grund för denna lag. Därefter beskrivs de olika skäl som angavs för
och emot en kriminalisering av sexköp och sedan hur situationen har
utvecklats efter det att lagen trädde i kraft. 

Slutligen görs en analys av arbetet med tonvikt på hur väl anpassat
beviskravet är till de bevisproblem som frekvent förekommer när det gäller
brott mot sexköpslagen.
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2 Bevisteorier – Historik

2.1 Allmänt

Rättegångsbalkens 35 kapitel 1§ 1 st. stadgar:

 ”Rätten skall efter samvetsgrann prövning, av allt, som förekommit, avgöra,
vad i målet är bevisat."

I lagrummet ges uttryck för den fria bevisprövningen som innebär att inga
föreskrifter om vilka bevis som tillåts eller hur dessa skall värderas ges. Den
fria bevisprövningen tar sikte på såväl bevisföring som bevisvärdering.2 Det
är genom domarens fria prövning som det avgörs när bevisningen är
tillräcklig för att ett påstående skall anses styrkt.3 Denna materiella
bevisteori är sönderdelande och analyserande till sin karaktär och som
föremål för bevisning kan endast konkreta fall komma i fråga.4 Med andra
ord krävs ett tema som antingen är sant eller falskt.

Den fria bevisprövningens princip lagfästes först 1948 i och med
ikraftträdandet av den nya rättegångsbalken, men långt tidigare hade den
börjat växa fram i praxis. Den fria bevisprövningen föregicks av andra
bevisteorier som benämns som formell och legal bevisteori. Denna
uppdelning i formell och materiell bevisteori gör Lindell5 och fogar till
dessa benämningar kortfattade definitioner;

Den formella bevisteorin utmärks av att ett påståendes riktighet inom detta
bevissystem fastställs genom noga bestämda prestationer.

Den legala bevisteorin kännetecknas av att lagen reglerar vilka bevis som
får användas för att bevisa ett påstående och/eller6 hur bevisen skall
värderas.

Den materiella bevisteorin till sist, definieras som ett bevissystem där lagen
inte begränsar vilka kunskapskällor som får användas för att pröva
riktigheten av ett påstående och inte heller hur dessa skall värderas.

2.1.1 Formell bevisteori

Denna bevisteori är den äldsta och tillämpades redan i det fornsvenska
rättssystemet. Till viss del kan den formella bevisteorin även sägas vara
                                                
2 Dereborg, s. 10.
3 Ibid.
4 Lindell, s. 64ff.
5 Ibid.,  s. 63.
6 Ibid, not 3, definitionen rör vanligen både bevisvärdering och bevisföring.
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legal, såtillvida att det i lagen uppställdes vilka bevisprestationer som
erfordrades.7 Utmärkande för denna teori är att grunder och rättsföljder var
fixerade i lagen och de formella bevismedlen var direkt inriktade på
grunderna och kom att antingen etablera eller upphäva ett rättsförhållande.8 

Rättsmedlen var formella och sågs som försvarsmedel mot ett angrepp då
rätten att bevisa i allmänhet tillkom svaranden.9 Lagen angav noggrant vem
som hade att föra bevisning och likaså vilken slags bevisning som krävdes.
Fullgjorde den bevisskyldige parten den bevisning som ålagts honom vann
han målet och han förlorade således om bevisningen inte fullgjordes på det
sätt lagen stadgade.10 Bevismedlens funktion var rättsrealiserande då rätten
var direkt åtkomlig genom dessa.11 De bestod vanligen av parts ed förstärkt
av ytterligare en ed av tolv edgärdsmän som svor att part svurit ”rent och ej
ment, både sant och lagligt”.12 Märkligt nog ifrågasattes inte
edgärdsmännens kunskap om edstemat. Till en början rörde processerna
endast en rättighets existens eller icke-existens, men så småningom började
anledningar härför att efterfrågas och problemet med att svaranden kunde
begå mened uppmärksammades. Detta ledde till att grunder började införas i
processen, främst från svarandesidan.13 När svaranden motiverade sitt
ställningstagande kom bevisföremålet att bli detta faktum, eller grund, vilket
innebar en brytning med äldre rätt. Även käranden kunde åberopa grunder
för sin rätt och styrka dessa med edsgärdsmän, men bestred svaranden och
presterade motbevisning bestående av ännu fler edsgärdsmän hänsköts målet
till en nämnd som fick i uppgift att avgöra detta. Nämnden var till en början
inte en permanent del av domstolen utan tillsattes vid behov.14 Nämnden
anses ha varit undersökande och opartisk och bör ses som en lösning på det
problem med edskollisioner som uppstod då bevisbördan fördelades mellan
parterna i och med att grunder började åberopas.15 Dessutom ansågs
edsgärdsmannaprocessen otymplig då det kunde krävas upp till 156-195
man som skulle avlägga ed på tinget och utifrån rättssäkerhetsperspektivet
blev det tvivelaktigt att förlita sig på dessas formella sanning.16

Att rättsförhållandena började sönderdelas i grunder innebar att den äldre
subjektiva rättsuppfattningen så sakteliga kom att ersättas av en alltmer
objektiv sådan där en oberoende och opartisk instans prövade rättstvister
mellan enskilda.

                                                
7 Ibid., s. 63,  not 4 m.h.t. Kallenberg II, s. 545.
8 Ibid., s. 69.
9 Ibid., s. 66f.
10Ibid., s. 67f. 
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid., s. 68f.
14 Ibid.
15 Ibid., s. 70.
16 Ibid., s. 71,  med not 40.
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2.1.2 Legal bevisteori

Den legala bevisteorin recipierades från den romersk-kanoniska rätten och
kodifierades i 1734 års lag.17 Dock tillämpades denna även tidigare och
redan i landskapslagarna kan man se spår av denna teori.18 

Det som utmärker den legala bevisteorin är att den i lag uppställer regler
som förpliktar domaren att antingen under vissa förhållanden anse en sak
vara fullt bevisad19 eller hindrar domaren att anse ett förhållande som
bevisat då lagens förutsättningar inte är uppfyllda20. 21 Domarens roll var att,
utan beaktande av sin egen övertygelse, fria eller fälla, allt utifrån lagens
uppställda beviskrav.22 Den legala bevisteorin utgjorde en kombination av
formell och materiell teori vari det formella bestod i domarens plikt att
godta alternativt avvisa viss bevisning som tillräcklig eller otillräcklig. Det
materiella inslaget utgjordes bl.a. av att vittnena tilläts avge fria berättelser
om sina iakttagelser och att domaren tilläts att bedöma vilken av parterna
som företedde de bästa vittnena.23

Bevisreglerna i 1734 års lag behandlade framförallt tre slags bevis:
vittnesmål, indicier och erkännande. 17 kap. 29 § ÄRB stadgade att två
samstämmiga vittnen utgjorde fullt bevis och ett vittne innebar halvt bevis.
Fanns endast ett vittne var domaren förhindrad att döma den tilltalade då det
för en fällande dom krävdes fullt bevis. Domarens fria prövning inskränktes
alltså av denna negativt legala regel.24 Däremot är det tveksamt om den
positivt legala bevisregeln om att två vittnen utgjorde fullt bevis fråntog
domaren möjligheten att värdera vittnesutsagorna. För det första skulle
vittnesmålen vara samstämmiga och i 17 kap. 25 § ÄRB stadgades att
domaren skulle ”utleta” i vilken mån dessa sammanstämde eller skiljde sig
åt när vittnena oberoende av varandra bevittnat en händelse.25 Domaren gavs
sedan lov att bedöma vilken verkan dessa vittnesmål skulle ha. Dessutom
ställdes ytterligare bevisregler upp i 17 kap ÄRB som gav domaren en viss
frihet att pröva vittnesutsagornas verkan. 17 kap. 26 § ÄRB reglerade de fall
då vittnenas utsagor var ”ostadiga” , dvs. när vittnet ändrade sin utsaga från
än det ena till än det andra. Dessa ”ostadiga vittnesmål” skulle enligt 26 §
inte gälla. Detta lagrum gav uppenbarligen domaren möjlighet att pröva
vittnets trovärdighet och att godta eller förkasta vittnesmålet i sin helhet.26

Även 17 kap. 20 § ÄRB förefaller ha medgivit fri bevisvärdering.
Lagrummet reglerar motbevisningsfall där vittnesbevisningen var ”mörk”

                                                
17 Dereborg, s. 15., Lindell, s. 72.
18 Dereborg, s. 17.
19 S.k. positiv legal bevisteori.
20 S.k. negativ legal  bevisteori.
21 Dereborg, s. 9.
22 Ibid.
23 Lindell, s. 74.
24 Dereborg, s. 19.
25 Ibid.
26 Dereborg, s. 19., Lindell, s. 85.
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eller ”stridig”. I dessa fall tilläts domaren avgöra vilket av vittnesmålen  som
skulle äga vitsord.27 Trots att stadgandet uttryckligen reglerar
motbevisningsfall torde domaren ha kunnat tillämpa en fri bevisvärdering
relativt ofta då det förekom motbevisning i nästan varje fall där två vittnen
förebragtes.28

Vad gäller indiciebevisningen som i ÄRB uttrycktes såsom ”bindande
omständigheter och liknelser”29 står det klart att indicier till en början aldrig
kunde utgöra full bevisning i brottmål. Indicier utgjorde halvt bevis enligt
lagen. Men vilka indicier som skulle beaktas och hur dessa skulle värderas
säger lagen ingenting om. Troligen stod det domaren fritt att pröva vilka
indicier som var beaktansvärda och om dessas sannolikhetsvärde uppgick
till halvt bevis.30 Dock stadgade lagen att resultatet av denna prövning skulle
uttryckas i termer av halvt bevis eller inget bevis alls.31 En kombination av
indicier och ett vittne utgjorde troligen ”mer än halvt bevis” i lagens
mening32 men den allmänt rådande uppfattningen synes vara att praxis tillät
denna kombination utgöra fullt bevis.33 Så småningom började indicier
ensamma att godtas såsom full bevisning och år 1871 dömdes en man för
mord med enbart indicier som bevisning.34

Eget erkännande uppgick till fullt bevis enligt 17 kap. 36 § ÄRB, men när
fråga var om domen skulle lyda på dödsstraff krävdes ytterligare
omständigheter för styrkande av erkännandet.35 Erkännandet skulle vara
frivilligt och ej en följd av pinande eller skrämsel, men trots detta
sanktionerades viss tortyr av 17 kap. 37 § ÄRB där svårare fängelse kunde
tillgripas i grova brottmål för att som lagrummet uttrycker det ”få sanningen
i ljuset”. Svårare fängelse innebar att den häktade utsattes för tortyr genom
upphängande på väggen, spö eller dylikt i syfte att framtvinga ett
erkännande.36

Sammanfattningsvis kan, i beviskravshänseende, sägas att den legala
bevisteorin i 1734 års lag innebar att endast ett beviskrav för rättsfaktum
uppställdes, nämligen ”fullt bevis”. Detta kan ställas i relation till dagens
regleringar där ett flertal beviskrav kommer till uttryck, såsom ”antagligt”,
”sannolikt” och ”uppenbart”. Den legala bevisteorin som med dagens
synsätt kan te sig som synnerligen främmande var ett resultat av en
rationalistisk strävan efter att uppställa abstrakta principer för allt mänskligt
handlande och av en misstro mot domarnas opartiskhet och omdöme.
Rättens bevisvärdering kunde genom de legala bevisreglerna med lätthet
                                                
27 Dereborg, s. 19., Lindell, s. 83f.
28 Lindell, s. 84.
29 17 kap. 30 § ÄRB.
30 Dereborg, s. 20f., Lindell, s. 87.
31 Lindell, s. 87.
32 Dereborg, s. 22 m.h.t. Naumanns tidskrift 1872, s. 725.
33 Dereborg, s. 22f., Lindell, s. 82ff.
34 Lindell, s. 83.
35 Dereborg, s. 24.
36 Ibid.
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kontrolleras.37  Enligt Ekelöf hade den legala bevisteorins
bevisvärderingsregler snarast en karaktär av rättstillämpning.38

2.1.3 Den fria bevisprövningen (materiell bevisteori)

Den idag förhärskande bevisteorin är den om den fria bevisprövningen
vilken började utvecklas i takt med att samhället förändrades från
bondesamhälle mot ett industrialiserat samhälle. Den legala bevisteorin var
alltför stelbent och omodern för att klara av att hantera alla de rättsliga
spörsmål som uppstod i industrialiseringens fotspår. Abstrakta rättsregler
började införas som motvikt till de kausala lagrum som den legala
bevisteorin ställde upp. Den fria bevisprövningsteorin ansågs bättre svara
mot rättsskipningens syfte – att nå det materiellt sanna i målet.39 

Den fria bevisprövningen ställer, i princip, inte upp några regler för vilka
bevismedel som får användas och det står domaren fritt att bedöma
bevisningens värde.40

Redan 1832 då lagkommittén framlade ett förslag till en allmän kriminallag
föreslogs ett lagfästande av den fria bevisprövningens princip. Kommittén
uttalade bl.a. följande:

”Förevarande förslag är således byggt på den princip, att inget bevismedel
eller bestämt mått av bevis må betaga domaren friheten att med hänsyn till
alla i målet förekommande omständigheter pröva, om bevisningen är fullt
övertygande eller inte”41

Som tidigare nämnts lagfästes principen om den fria bevisprövningen dock
inte förrän 1948 som en del av 1942 års processreform. Trots allt kan man
fortfarande finna vissa spår av den legala bevisteorin i dagens rättssystem.
Ett exempel på detta är 12 kap. 8 § RB om rättegångsombud som säger att
endast en skriftlig fullmakt godtas som bevis för att någon är
rättegångsombud. Vidare kan nämnas att intyg om arrendesyn utgör fullt
bevis om arrendestället skick vid avträdandet enligt 9 kap. 28 § JB.42 Vissa
eder, t.ex. bouppteckningsed vid konkurs43 kan betraktas som kvarlevor av
den formella bevisteorin.44

                                                
37 Ekelöf, Rättegång IV, s. 20f.
38 Ibid.
39 Lindell, s. 89ff.
40 Ekelöf, Rättegång IV, s. 20.
41 Förslag till allmän kriminallag, 1832, s. 123.
42 Lindell, s. 65.
43 6 kap. 3 § konkurslagen.
44 Lindell, s. 65.
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2.1.3.1 Innebörden av den fria bevisvärderingens princip
I 35 kap 1 § 1 st. RB slås den fria bevisvärderingens princip fast, om än i
relativt vaga ordalag. Lagrummet uppställer varken metoder för den fria
prövningen eller beviskrav för bevistemat, domaren är således inte bunden
av någon specifik metod eller måttsats vid prövningen av den i målet
förekommande bevisningen.45 Domaren har att inom ramen för de rådande
samhälls- och rättstillämpningsvärderingarna välja metod och fritt söka
referenser för sin värdering i sin strävan mot att uppnå en materiellt riktig
dom.46

För att säkerställa en likformighet i bevisprövningen mellan olika domare
måste resultaten av prövningen, oavsett vilken metod som den enskilde
domaren tillämpar, i domskälen kunna motiveras på ett objektivt sätt.
Domarens övertygelse måste vara objektivt grundad och skall stödjas på skäl
som andra förnuftiga människor kan godta.47 Objektivitet och ett materiellt
synsätt är honnörsorden för den fria bevisprövningens princip och domarens
subjektiva referenser och intuitioner måste hållas utanför en värdering i
principens anda.

                                                
45 Diesen, Bevisprövning, s. 7f.
46 Ibid.
47 Ibid.
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3 Bevisvärderingsmetoder

3.1 Allmänt

För att uppnå materiellt riktiga domar måste någon sorts metodik tillämpas
vid värderingsprocessen. Det finns ingen fastslagen metod som varje domare
har att rätta sig efter och teorierna om vilken metod som bör vinna gehör är
många inom doktrin och praxis. Bevisvärderingen skall dock alltid ske i
enlighet med vissa normer fastslagna utifrån allmänna erfarenhetssatser och
slutledningsregler.48 Lindell menar att olika bevisvärderingsmetoder ger
uttryck för olika sannolikhetsbegrepp som uppbärs av normer av
kunskapsteoretisk karaktär.49

Ett flertal modeller för tänkbara bevisvärderingsprinciper har utarbetats
inom den juridiska doktrinen och de modeller som i Sverige fått störst
genomslag torde vara frekvensteorierna.50 I motsats till dessa modeller av
matematiskt slag har även andra teorier uppställts såsom t.ex. den om
induktiv sannolikhet.51

3.2 Frekvensteorier

Med utgångspunkt i tanken att det sällan med full säkerhet kan fastställas
vad som har hänt vid ett visst tillfälle i det förflutna så måste framlagda
fakta i ett mål bedömas i relation till fullständig säkerhet. Beräkningen av en
sådan relation resulterar i en viss frekvens.52 

Två olika frekvensteorier har formulerats i svensk doktrin: Boldings
temametod och Ekelöfs värdemetod. Temametoden anses bygga direkt på
frekvensteorier som utarbetats av bl.a. den irländske matematikern George
Boole, dock menar Lindell53 att den svenska teorin är en uppmjukad version
av en kvantitativ frekvensteori där subjektiv skattning av styrkan hos
relativa frekvenser tillåts.54 Värdemetoden däremot bygger på ett ensidigt
sannolikhetsbegrepp.55

Ingen av metoderna tycks ha fått fullt genomslag i de svenska domstolarna,
värdemetodens kalkyler och formler synes inte tillämpas i praktiken och inte
heller temametodens sannolikhetsbegrepp har vunnit full acceptans hävdar

                                                
48 Lindell, s. 134.
49 Lindell, s. 134f.
50 Diesen, Bevisprövning, s. 9.
51 Ibid.
52 Diesen, Bevis 2,  s. 169.
53 Lindell, s. 150.
54 Diesen, Bevisprövning, s. 10.
55 Ibid.
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Diesen.56 Istället har domstolarna i praktiken anammat delar av de båda
metoderna såsom värdemetodens ”tumregler”57 t.ex. vid bedömningen av
kedjebevis och temametodens ”vågskålstänkande”.58

Följande beskrivningar av de båda frekvensteorierna görs i all korthet utan
varje anspråk på fullständig redogörelse för dessas alla egenskaper och
vinklingar.

3.2.1 Temametoden

Denna metod bygger på ett klassiskt ”vågskålstänkande” där bevisvärdet
anses motsvara sannolikheten för bevistemat givet bevisfaktumet. Metoden
uppställer därför inget krav på kausalt samband mellan bevis och tema.59

Sannolikheten för bevistemats existens bedöms utifrån den i målet
förebringade bevisningen till stöd för eller emot bevistemat.60 

”Vågskålstänkandet” innebär att all i målet förekommande bevisning läggs
på hög i två olika ”skålar” som representerar bevisbördan, en som talar för
bevistemat och en som talar emot detta. Den skål som väger tyngst efter det
att all bevisning har presenterats motsvarar den uppfattning som rätten har
att döma utifrån. All bevisning, enligt temametoden, måste tala för eller
emot bevistemat och kvarstående osäkerhet liksom utredningsbrister ges ej
utrymme att beaktas. Det 100-procentiga bevisvärdet, dvs. all bevisning i
målet fördelas proportionellt, talar 75 procent för bevistemat så talar därmed
25 procent emot detsamma. Någon situation där ett eller flera bevisfaktum
varken kan sägas tala för eller emot temat, utan istället utgör
osäkerhetsmoment, kan således aldrig uppstå.61

Beroende på vilket beviskrav som uppställs måste vågskålen som talar för
bevistemat ha en viss tyngd för att rätten skall kunna meddela en fällande
dom. I brottmål måste alltså ”för-vågskålen” väga så tungt och ”mot-
vågskålen” så lätt att inget rimligt tvivel om den tilltalades skuld kvarstår för
att beviskravet skall anses uppfyllt.

3.2.2 Värdemetoden

Utmärkande för denna, av bl.a. Ekelöf förespråkade metod, är att den
laborerar med bevisrelationer, den ställer sannolikheten i relation till de
belägg som finns i en viss situation.62 Värdemetoden tar, till skillnad från
temametoden, hänsyn till kvarstående osäkerhet. Inget proportionellt

                                                
56 Ibid.
57 Ekelöfs egen benämning på formeltillämpningen, se Ekelöf, Rättegång IV, s. 14.
58 Diesen, Bevisprövning, s. 10.
59 Lindell,  s. 146.
60 Diesen, Bevis 2, s. 170., Diesen, Bevisprövning, s. 10., Lindell, s. 145.
61 Ibid.
62 Lindell, s. 148ff.



15

förhållande mellan vad som talar för och vad som talar emot ett bevistema
går att erhålla vid användandet av denna metod. Detta innebär att om något
med säkerhet talar för ett bevistema i 60 procent av fallen så betyder det inte
att det i resterande 40 procent av fallen talar emot detta, utan endast att 40
procent av de kvarvarande fallen utgör osäkra utfall.63 

Metoden kräver enligt vissa64 ett kausalt samband mellan bevistema och
bevisfakta och om osäkerhet råder beträffande kausaliteten skall åtalet enligt
värdemetoden ogillas.65 Detta krav innebär att metoden inte går att tillämpa
på alla typer av bevis utan den riktar sig främst mot enstaka bevis som kan
ha orsakats av temat. Vad gäller t.ex. strukturala bevis, indicier, så kan ju
dessa omöjligen ha orsakats av temat då dessa endast utgör en struktur som
förklarar och gör bevistemat förståeligt. Istället måste då temametoden
användas när det handlar om struktural bevisning för bedömandet av
sannolikheten för bevistemats existens, det hävdar t.o.m. Ekelöf själv.66

Kravet på kausalsamband mellan bevis och tema innebär att t.ex. en
vittnesutsaga de facto skall ha orsakats av temat för att denna skall tillmätas
bevisvärde. En uppdiktad utsaga som dock råkar överensstämma med
bevistemat har inget bevisvärde då den inte har orsakats av temat.67

Värdemetodens bevisprövning sker alltså så att säga baklänges: beror ett
visst bevis förekomst på att temat förelåg eller kan det finnas en annan
förklaring till dess förekomst?68 Värdemetodens förespråkare hävdar att
prövning enligt denna modell blir mer förutsättningslös än om man som vid
användandet av temametoden låter temat styra bedömningen. Dessutom
torde temametoden begränsas till de förutsättningar som framkommit i målet
medan värdemetoden även tillåter andra tänkbara osäkerhetsfaktorer att
inverka på bedömningen.69

3.3 Beslutsteori och induktiv metod

Som en motpol till frekvensteorierna, som fokuserar på
sannolikhetssamband mellan bevis och tema, har några andra bevisteorier
lanserats av bl.a. Klami och Cohen vilka istället inriktar sig på andra
faktorer vid bevisvärderingsprocessen.

Klamis beslutsteori innebär att rätten vid bevisvärderingen utgår från en
bedömning av olägenheten av felaktiga beslut utifrån ”onyttomätare” som
tar sikte på den negativa samhällsnytta som felaktiga domar innebär.70

                                                
63 Diesen, Bevis 2, s. 171.
64 Se bl.a. Lindell, s. 145.
65 Diesen, Bevisprövning, s. 11.
66 Diesen, Bevisprövning, s. 12., Ekelöf, Rättegång IV, s. 159f. 
67 Lindell, s. 145.
68 Diesen, Bevisprövning, s. 12.
69 Ibid., s. 10.
70 Ibid., s. 17.
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Olägenheten av felbeslut sätts i relation till ändamålsaspekter, t.ex. risken
för att en oskyldig fälls mot den allmänpreventiva nyttan. Beviskravet
bestäms enligt denna teori genom en avvägning mellan riskerna för misstag
och de ändamålsaspekter som gör sig gällande.71

Förespråkarna för denna metod anser att andra metoder ställer upp alltför
allmänna och oelastiska regler om bevisbörda och beviskrav och menar att
beslutsteorin istället syftar till att bestämma dessa normer i det enskilda
fallet. En följd av detta synsätt är att beviskravet kommer att variera mellan
olika kategorier av brottmål och mellan olika misstänkta.72 Denna följd
verkar enligt min mening mycket tveksam ur rättssäkerhetssynpunkt,
principen om allas likhet inför lagen sätts definitivt i gungning genom dessa
tankegångar. 

Utgångspunkten för Jonathan L Cohen´s teori om induktiv sannolikhet är att
sannolikhetsbegreppet måste definieras olika beroende på i vilket
sammanhang det används.73 En induktiv bedömning syftar till att avgöra
tillförlitligheten hos en slutsats i det enskilda fallet. Teorin är i brottmål
direkt knuten till beviskravet ”bortom rimligt tvivel” som gäller i
anglosaxisk rätt, liksom även i svensk rätt sedan början av 1980-talet, och är
enligt Cohen den metod som uttrycker det rätta förhållandet mellan skäl för
tvivel och frånvaro av full sannolikhet.74

Den induktiva sannolikheten prövas, enkelt uttryckt, genom att en hypotes
ställs upp för att sedan ställas mot ett antal relevanta variabler som kan
antingen stärka eller försvaga hypotesen. Finner rätten att inga alternativa
förklaringar utifrån i målet föreliggande fakta kan vinna stöd så godtas
gärningspåståendet och omvänt: om en alternativ förklaring vinner stöd så
skall åtalet ogillas.75 Grundtanken i denna teori är att det inte räcker med
hög sannolikhet för övertygelse utan en viss nivå måste passeras för att
tvivlet skall undanröjas.76

                                                
71 Ibid., s. 17.
72 Ibid., s. 18.
73 Ibid., s. 20.
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Diesen, Bevisprövning, s. 22.
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4 Beviskravet i brottmål
Termen ”beviskrav” tar sikte på den styrka som krävs av huvudbevisningen,
de bevisfakta som framlagts till stöd för temat, för att bevistemat skall anses
fastställt och kunna läggas till grund för den yrkade rättsföljden. Beviskravet
är en rättsfråga som avgörs normativt utan påverkan av ett individuellt falls
säregenheter.77 Kraven på bevisningens styrka kan inte påverkas av styrkan
hos eller arten av den bevisning som finns att tillgå i ett specifikt fall. Frågor
om beviskravet måste skiljas från frågor om vad som krävs i materiellt
hänseende. 78

När det gäller brottmål är bilden enhetlig jämfört med tvistemål och
förvaltningsrättsliga mål eftersom det i brottmål endast förekommer ett
beviskrav. I tvistemål och i förvaltningsrättsliga mål laborerar man med ett
flertal beviskrav vars nivåer inte alltid är tydligt fastslagna, mycket beroende
på den mångfald som gör sig gällande i dessa måltyper och på en viss
begreppsförvirring. Inte sällan saknas en konsekvent och stringent
tillämpning av olika bevisuttryck.79

Jag kommer inte närmare att gå in på dessa måltypers beviskrav då en sådan
diskussion hamnar utanför arbetets ram som utgörs av beviskravet i
brottmål. Dock kan vissa paralleller till andra beviskrav än det i brottmål
gällande komma att dras om så nödvändigt är.

4.1 Beviskravets defintion

Rättegångsbalkens 35 kap. 1 § ger uttryck för att den rättsligt relevanta
omständigheten skall vara ”bevisad” för att ett sakpåstående skall godtas
som ett konstaterat faktum. Hur stark bevisning som krävs för att uppnå
denna norm säger lagtexten dock ingenting om, dess innehåll har
överlämnats åt rättspraxis att bestämma.

Sedan 1980-talets början har HD uttryckt beviskravet i brottmål med
lokutionen ”ställt bortom rimligt tvivel” och det är denna definition som
idag anses vara den gängse i brottmål. Uttrycket är hämtat från den
anglosaxiska rätten där det infördes i den amerikanska rättsordningen redan
på 1700-talet som norm för straffrättskipningen med jury som där gällde och
som fortfarande gäller.80 Uttrycket utgör idag ett internationellt etablerat
mått på bevisningens erfordrade styrka i brottmål och i Sverige använde sig
HD för första gången av detta i NJA 1980 s. 725.

                                                
77 Diesen, Bevis 2, s. 174.
78 RB-komm. III, 35:17.
79 Diesen, Bevis 2, s. 175.
80 Diesen, Bevis 5, s. 77.
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Beviskravets definition bygger på en önskan om att ge uttryck för hur stor
osäkerhet som kan tolereras i en brottmålsdom och med detta kriterium som
utgångspunkt har definitionen på ett naturligt sätt hamnat i just ”bortom
rimligt tvivel”. Begreppet ger uttryck för ett mycket högt ställt beviskrav och
principen om att hellre fria än fälla kan även inläsas häri. Beviskravet är
negativt definierat och beskriver det tvivel eller den kvarstående osäkerhet
som anses acceptabelt för att gärningspåståendet skall kunna grunda den
yrkade rättsföljden. I och med detta torde en positiv bestämning av
beviskravets innebörd i stil med ”hållas för visst” eller ”98-procentig
säkerhet” vara obehövlig.81 

Lokutionens innebörd är att då inga rimliga friande förklaringar kvarstår ska
domstolen anse att den brottsliga gärningen är styrkt. Alla friande alternativ
till åklagarens gärningspåstående, bevistemat, skall ha kunnat elimineras,
först då står den tilltalades skuld bortom rimligt tvivel.82 Beviskravet
innebär vidare ett mått på bevisningens erforderliga kvalitet och detta mått
utgörs av att rimligt tvivel inte får underminera övertygelsen om att en
fällande dom är korrekt. Ett eventuellt tvivel skapas av alternativa
förklaringar till åklagarens gärningsbeskrivning, vilka kan läggas fram av
svarandesidan såväl som ex officio av rätten. Men vilket tvivel som helst är
inte tillräckligt för att rätten skall meddela en friande dom. I så fall skulle ju
fällande domar i princip vara omöjliga att uppnå, en viss felmarginal måste
tillåtas. För att anse tvivlet som beaktansvärt måste detta vara rimligt. Det
innebär att även ”andra förnuftiga personer” skall kunna godta
bedömningen.83 Just begreppet ”rimligt” visar på att rättens prövning skall
vara av objektiv karaktär. Det är fakta i målet och empirisk kunskap som
skall vara ledande vid prövningen, inte subjektiva uppfattningar om den
tilltalades skuld eller oskuld.84

Med ”rimligt tvivel” menas att tvivlet skall vara rationellt, konkret och
relativt. Rationaliteten består i att tvivlet skall kunna förklaras och motiveras
utifrån förnuftsmässiga grunder. Det konkreta innebär att tvivlet skall
byggas upp med hjälp av fakta i det förevarande målet.85 Till sist avses med
det relativa inslaget att rimlighetsprövningen skall ske inom ramen för
målets beskaffenhet.86 Föreligger tvivel utifrån dessa kriterier är det att anse
som rimligt och rätten skall då fria den tilltalade.

En ytterligare precisering av uttrycket ”rimligt tvivel” har ansetts som
nästintill omöjlig att genomföra, men den engelske domaren Lord Denning
har tolkat uttrycket på ett sätt som anses vara det närmaste en definition man

                                                
81 Diesen, Bevisprövning, s. 83.
82 Ibid.
83 Ibid., s. 82.
84 Diesen, Bevis 5, s. 77.
85 Här kan man se nära anknytningspunkter till RB 35:1 1st. enligt vilket rätten har att
samvetsgrant pröva allt som har förekommit i målet. ( min kurs.)
86 Diesen, Bevis 3, s.208, Bevis 5, s. 77, Diesen i JT 1996/97, s. 526.
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kan komma. I målet Ministry of Pensions, 1947, skrev Lord Denning
följande:
 ”Bevis bortom rimligt tvivel betyder inte bevis bortom varje tvivel. Lagen
skulle inte längre utgöra samhällsskydd om den tillät godtyckliga
möjligheter att avleda rättvisans gång. Om bevisen mot en person är så
starka att vad som talar till hans förmån endast är en långsökt möjlighet,
som kan avfärdas med frasen ’det är visserligen möjligt, men inte det minsta
troligt’ är saken bevisad bortom varje rimligt tvivel. Men ingenting mindre
än just detta är godtagbart.”87

4.2 Beviskravets funktion

I en strävan mot att uppnå fällande materiellt riktiga domar måste ett
beviskrav som säkerställer såväl en effektiv straffrättskipning som ett
rättsskydd finnas. En rädsla för felaktiga fällande domar står mot intresset av
att lagföra grova brottslingar och dessa båda intressen kan te sig som relativt
oförenliga. Beviskravets funktion rör primärt frågan om hur stor risk för
misstag som en rättsstat kan acceptera. Ett alltför lågt beviskrav leder till att
risken för felaktiga fällande brottmålsdomar ökar medan ett för högt ställt
krav motverkar en effektiv straffrättskipning. Balansgången häremellan är
många gånger vansklig och allmänheten tenderar att se saken i svart eller
vitt; ”justitiemord” eller ”friade brottslingar”. Istället för en bedömning av
beviskravets nivå är det domarkårens förmåga att döma rätt som hamnar
under luppen.88

I brottmål riktas hela bevisbördan mot åklagaren, det är denne som har att
visa att varje rekvisit i gärningsbeskrivningen, objektivt såväl som
subjektivt, är ställt bortom rimligt tvivel för att gärningen skall anses vara
styrkt. Att ett mycket högt beviskrav riktas mot åklagaren, som är den som
påstår att ett brott har blivit begånget, är en följd av uppfattningen om att en
felaktig friande dom i allmänhet inte innebär någon större skada medan en
felaktig fällande dom är en mycket allvarlig kränkning av rättssäkerheten.89

Syftet med det höga beviskravet är således att man vill undvika oriktiga
fällande brottmålsdomar.90

Att det är åklagaren som har den fulla bevisbördan innebär också att den
tilltalade skall frikännas inte bara då sannolikheten talar till hans förmån
utan också då den talar emot honom men utan att uppnå erforderlig styrka.91

En konsekvens av denna enkelriktade bevisbördeplacering är att många
starkt misstänkta personer måste frikännas för att undvika felaktiga fällande
domar då åklagaren inte lyckas presentera tillräckligt stark bevisning.92

                                                
87 Diesen, Bevisprövning, s. 82.
88 Ibid., s. 75.
89 Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, s. 86 f. 
90 RB-komm. III, 35:26
91 Bolding i SvJT 1953 s. 313.
92 Heuman, Kringgås principen om åklagarens bevisbörda?, s. 252.
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Domstolen får endast fälla en tilltalad på grundval av direkt eller indirekt
bevisning som i lagens ögon är tillräckligt stark för att fastställa dennes
skuld.93 Det är framförallt rättssäkerhetsintresset som här gör sig gällande
och som ett led i detta oskyldighetspresumtionen94 och favor defensionis-
principen.

Oskyldighetspresumtionen stadgar: 

”Envar som anklagats för brottslig gärning skall ha rätt att betraktas som
oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställts”.95

Normen innebär en riktlinje vid utformningen av bl.a. processuella regler
som skall utformas så att den tilltalades möjligheter till ett frikännande då
fullt bevis för dennes skuld inte föreligger optimeras.96 Bevisbördan i
skuldfrågan faller helt och hållet på åklagaren och varje tvivel skall verka till
den tilltalades förmån.97 Oskyldighetspresumtionen kräver att domstolen
inte inledningsvis i en process får vara övertygad om eller utgå ifrån att den
tilltalade har begått den gärning som han anklagats för.98 Materiellt sett
innebär regeln bl.a. ett förbud mot att ålägga den tilltalade en uppgift att
själv undanröja misstanken om brott för att undgå straff.99 Rätten att inte
beskylla sig själv är även en del av artikel 6.1 i EMRK, vilken slår vakt om
rätten till en rättvis rättegång. Denna rättighet har fastslagits av
Europadomstolen i ett flertal fall, bl.a. i fallen Saunders mot Storbritannien
och John Murray mot Storbritannien.100 Den tilltalade har alltså rätt att
förhålla sig helt passiv under processen och rätten kan inte grunda sin dom
på att åklagaren har styrkt brottet bara för att den tilltalade inte har
förebringat någon bevisning.101 En omvänd bevisbörda tillåts inte inom
straffprocessen som en följd av oskyldighetspresumtionen102 och principen
om att det är åklagaren som har den fulla bevisbördan. Detta har även
fastslagits av Europadomstolen i bl.a. fallet Telfner mot Österrike103 där en
kränkning av artikel 6.2 förelåg då bevisbördan hade överflyttats från
åklagaren till den tilltalade Telfner. 

Favor defensionis-principen innebär att rätten i osäkra fall skall gynna den
tilltalade. Två underprinciper till denna är ”in dubio pro reo” och ”in dubio
mitius”.

                                                
93 Danelius, s. 200.
94 EMRK art. 6.2 och MPRK art. 14.2
95 EMRK art. 6.2.
96 Träskman i Festskrift till Welamson, s. 472.
97 Danelius, s. 200.
98 Ibid.
99 Träskman i Festskrift till Welamson, s. 472.
100 Danelius, s. 188f. 
101 Träskman i Festskrift till Welamson , s. 476.
102 Ibid., s. 485.
103 Telfner mot Österrike, dom 20.3.2001.
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In dubio pro reo, att i osäkra fall välja den lösning som är förmånligast för
den tilltalade, är en processrättslig princip, eller som Bolding uttrycker det:
en bevisrättslig maxim.104 Innebörden av satsen är ett uttryck för att
åklagaren har bevisbördan och den gäller endast för bevisvärderingen i
sakfrågan.105 In dubio mitius å andra sidan är en straffrättslig princip och
betyder att vid lagtolkningen skall det för den tilltalade lindrigaste
alternativet väljas om skälen för de alternativa lösningarna är helt
likvärdiga.106 Enligt Bolding är satsen en tolkningsprincip och det är enligt
densamme endast in dubio mitius som är en renodlad in dubio-regel, medan
satsen in dubio pro reo är en bevisbörderegel.107

4.3 Beviskravets konstans i praxis

Som huvudregel gäller i brottmål att bevisningen måste uppnå en viss styrka
i alla delar, såväl avseende varje enskilt rekvisit som den subjektiva
täckningen därav, för att huvudtemat skall anses vara styrkt. Som tidigare
har nämnts så skall varje deltema, liksom gärningsbeskrivningen i sin
helhet, vara ställt bortom rimligt tvivel. Normalt sett skall beviskravet vara
detsamma i alla skilda typer av brottmål, ingen åtskillnad i
beviskravshänseende skall göras mellan lindriga brott, typ snatteri, och
grova brott som mord, narkotikabrott och sexualbrott. Den skillnad som
möjligen kan ge en illusion av att beviskravet i lindrigare mål är lägre än i
mål om grov brottslighet är den att utredningskravet varierar mellan olika
mål utifrån grovhetsgrad.

HD har i ett flertal fall uttalat sig om beviskravets konstans och med styrka
tagit avstånd från uppfattningen om att brottmål av lindrigare karaktär
tillmäts ett lägre beviskrav än det gängse.

Avgörandet NJA 1990 s. 555 markerar tydligt att det höga beviskravet i
brottmål inte är reserverat för de grova brotten. I fallet var fråga om
rattfylleri av normalgraden och den tilltalade förnekade gärningen. Den
tilltalade, Krister N, tillstod att han varit berusad den aktuella kvällen men
hävdade att han inte kört den bil vilken uppmärksammades av en polis då
den hade körts av vägen. På en direkt fråga från polismannen i samband med
att bilen hittades krockad svarade Krister N att bilen hade körts av honom,
något som han senare nekade till att ha sagt. Istället hänvisade Krister N till
att bilen hade blivit stulen under kvällen och att det måste ha varit tjuven
som kört den av vägen.

HD ansåg att tvivel i skuldfrågan förelåg, bl.a. med hänsyn till den
civilklädde polismannens agerande på olycksplatsen och den tilltalades
kraftiga alkoholpåverkan med följd att han eventuellt inte uppfattat
                                                
104 Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, s. 40.
105 Bolding, Ibid., Träskman i Festskrift till Welamson, s. 475.
106 Träskman i Festskrift till Welamson,  s. 475.
107 Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, s. 40.
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innebörden i den fråga polismannen ställde angående vem som kört bilen.
Då andra tänkbara händelseförlopp inte kunde uteslutas fann HD att den
brottsliga gärningen inte var ställd bortom rimligt tvivel och ogillade således
åtalet.

Ovanstående avgörande visar på att HD: s inställning angående beviskravet
även gäller i brottmål av relativt lindrigt slag, men HD har också klart
markerat att ett lägre beviskrav inte heller får tillämpas i fall av generellt sett
svårbevisad karaktär. Tydligast har denna ståndpunkt kommit till uttryck i
ett par avgöranden rörande narkotikabrott som till sin natur ofta präglas av
betydande bevissvårigheter.

I NJA 1982 s. 164 stod två personer åtalade för medhjälp till grovt
narkotikabrott och efter åtalsjustering, även för förberedelse till detsamma.
Medhjälpandet alternativt förberedelsen bestod enligt åklagaren i att de
tilltalade Lars H och Leonard van G mellan sig överfört pengar avsedda som
betalning för försåld narkotika eller för inköp av narkotika. De båda
tilltalade hade bevisligen kontakter med personer inom en påstådd
narkotikaorganisation med förgreningar i bl.a. Sverige och Holland. Lars H
hade vid ett tillfälle överlämnat 240 900 kronor till Leonard van G,
överlämnandet skedde under suspekta omständigheter och ingen av de båda
tilltalade kunde lämna någon trovärdig förklaring till denna transaktion.

HD skriver i domskälen att:
”även om man anser det kunna hållas för visst, att pengarna har anknytning
till affärer med narkotika, är emellertid steget långt till en slutsats att de
tilltalade gjort sig skyldiga till brott i enlighet med åtalet”.108

HD anför vidare att särskilda bevissvårigheter uppkommer när det gäller
befattning med narkotikapengar men att sådana svårigheter inte får föranleda
att domstolarna frångår kravet på full bevisning för en fällande dom. Det
måste enligt HD krävas att det står bortom rimligt tvivel att den tilltalade
gjort sig skyldig till brottet i enlighet med åtalet för att domstolen skall
kunna fälla denne, också i narkotikamål och där den tilltalade under alla
förhållanden kan förutsättas vara inblandad i narkotikabrottslighet.109 Detta
avgörande belyser tydligt det förhållande att bevisstyrkan måste hänföra sig
till det bevistema som utgör förutsättning för bifall till åtalet och att den inte
kan avse ett mer allmänt hållet tema som t.ex. att den tilltalade bedrivit en
viss typ av brottslig verksamhet.110 

HD ansåg i fallet att utrymme för rimligt tvivel kvarstod och de båda
tilltalade friades.

                                                
108 NJA 1982 s. 164, se s. 173 i domen.
109 Ibid.
110 RB-komm. III, 35:22b.
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I HD-avgörandet NJA 1982 s. 525 stod tre personer åtalade för
narkotikabrott och varusmuggling. En av de åtalade, Moussa T, ansågs vara
den person som i Sverige skulle motta ett större heroinparti från Libanon.
Dessutom skulle Moussa T, enligt åklagaren, verka för narkotikans
avsättning i landet. HD:s bedömning i fallet, vad gäller Moussa T, framgår
på s. 541 i referatet. Där sägs följande:

”Vid prövningen av frågan, om Moussa T gjort sig skyldig till vad som nu
lagts honom till last, måste kraven på den föreliggande bevisningens styrka
– utan avseende på de speciella bevissvårigheter som erfarenhetsmässigt ofta
föreligger i mål om ansvar för grov narkotikabrottslighet – ställas lika högt
som när det gäller ansvar för annan grov brottslighet. HD finner de ovan
redovisade omständigheterna sammantagna utgöra bevisning av sådan styrka
att i målet är utrett att [...]111 

Återigen gav HD uttryck för dess ståndpunkt att beviskravet måste vara
konstant och att någon lättnad av detta inte kan tillåtas ens i sådana mål där
bevissvårigheter ofta uppstår på grund av brottets särpräglade karaktär. Utan
uttryckligt stöd i lag kan man inte acceptera en rättstillämpning som tar
avsteg från den fundamentala grundsatsen att ansvar för brottslig gärning
förutsätter en övertygande bevisning om gärningen. Det finns alltså inget
stöd för att som i tvistemål sänka beviskravet för den bevisbördebärande
parten, alltså åklagaren när det gäller brottmål, om denne har särskilda
svårigheter att förebringa en helt övertygande bevisning.

I målet var dock JustR Nordenson av skiljaktig mening och anförde att
omständigheterna visserligen var besvärande för den tilltalade men att
rimligt tvivel i skuldfrågan kvarstod. Nordenson menade att alternativa
förklaringar till Moussa T:s handlande i samband med narkotikaaffären inte
var osannolika. Därför stod den tilltalades skuld, enligt Nordenson, inte
bortom rimligt tvivel och Moussa T skulle således frikännas. 

4.4 Differentierat beviskrav?

Att beviskravet i brottmål skall vara konstant i alla delar, såväl avseende
varje rekvisit som den subjektiva täckningen av varje sådant, har HD med
styrka hävdat i ett antal avgöranden. Men finns det anledning att tro att
beviskravet trots allt i någon mån är differentierat och att samma höga
beviskrav inte alltid kan eller bör ställas?

Klart är att beviskravet inte får differentieras med hänsyn till den tilltalades
person eller till ursprungssannolikheten för att denne har begått brott av den
aktuella typen. Detta framgår bl.a. av tidigare nämnda NJA 1982 s. 164, HD
uttalar i fallet att det höga beviskravet måste tillämpas ”även beträffande en
tilltalad som under alla förhållanden kan förutsättas vara engagerad i illegal

                                                
111 NJA 1982 s. 525, se s. 541.



24

handel med narkotika […]” 112Att differentiera beviskravet utifrån variabler
som den tilltalades person och tidigare brottslighet torde strida mot såväl
oskyldighetspresumtionen som principen om allas likhet inför lagen.

Vidare torde en beviskravsdifferentiering heller aldrig kunna komma ifråga
utifrån ett kriterium om vems skyddsintresse det påstått överträdda
stadgandet är ämnat att värna.113 Likaså står det klart att en sänkning av
beviskravet inte får företas på den grund att ett mål präglas av generella
bevissvårigheter, som ofta är fallet i t.ex. narkotikamål.114 

4.4.1 Uppfattningar i doktrinen

Så som jag uppfattar det är auktoriteterna på området relativt eniga om att en
differentiering av beviskravet är oundviklig i praktiken, men vilka variabler
som författarna anser kan ha betydelse varierar.

Diesen menar att det gängse beviskravet bortom rimligt tvivel knappast kan
tillämpas på alla rekvisit och menar att domstolarna tenderar att nöja sig
med svagare bevisning beträffande vissa straffrättsligt relevanta
omständigheter än beträffande andra. Anledningen till detta, hävdar Diesen,
är att vissa rekvisit är alltför svåra att bevisa bortom rimligt tvivel, särskilt
gäller detta de subjektiva rekvisiten, civilrättsliga begrepp och rekvisit som
avser att värdera efterföljande omständigheter.115 Däremot anser Diesen att
beviskravet är konstant oberoende av brottets karaktär och typ, dvs. utifrån
variabler som brottets grovhet, den tilltalades inställning och
handläggningsform.116

Även Ekelöf är av uppfattningen att beviskravet till viss del är differentierat,
eller nyanserat, som han väljer att uttrycka sig. Ekelöf menar, liksom
Diesen, att en nyansering kan ske genom att rätten nöjer sig med svagare
bevisning för vissa rekvisit. Ekelöf anser vidare att ett skäl för att i vissa fall
av svårbevisade rekvisit nöja sig med svagare bevisning är att möjligheterna
att fälla en skyldig person annars skulle bli alltför begränsade. Dock,
påpekar Ekelöf, gäller detta endast enskilda rekvisit, en beviskravssänkning
på den grunden att gärningen som helhet är av svårbevisad art får inte
förekomma.117

Ekelöf menar vidare att utifrån uttalanden i doktrin och praxis så torde det
krävas starkare bevisning då brottet är grovt än då det är av lindrig
beskaffenhet. Dock anser han att detta sätt att se på saken inte är helt
invändningsfritt eftersom detta kan leda till att relativt svag bevisning kan

                                                
112 NJA 1982 s. 164, se s. 173.
113 Diesen, Bevisprövning, s. 84.
114 Se bl.a. NJA 1982 s. 164 och NJA 1982 s. 525.
115 Diesen, Bevisprövning, s. 84.
116 Ibid.
117 Ekelöf, IV, s. 118f. Med not. 193b.
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läggas till grund för en fällande dom i bagatellmål. Detta i sin tur skulle
kunna ha en större menlig inverkan på den ”vanlige” medborgaren än vad ett
frihetsberövande straff skulle ha på en yrkesförbrytare.118 Ekelöf menar att
en förklaring till varför doktrin och kanske även praxis intar denna ställning
är att det egentligen inte handlar om ett lägre beviskrav utan om att ett lägre
krav på utredningens robusthet, dvs. utredningens fullständighet, ställs i
lindriga brottmål.

Bolding för sin del ställer sig mer kritisk till uppfattningen om att
beviskravet är differentierat. Han menar att det inte alltid är lätt att göra en
generalisering vad gäller beviskravet men att det samtidigt ligger en fara i att
ibland lätta på detta.119 Främst är det, enligt Bolding, rättsäkerhetstanken
som ställer upp hinder mot ett differentierat beviskrav, det hänsyn som är
helt dominerande i brottmål är det att risken för felaktiga fällande domar
måste hållas nere på ett minimum. Men samtidigt ”undrar” Bolding om det
inte är både naturligt och rekommendabelt att nyansera beviskravet beroende
på de olika praktiska hänsyn som med skiftande intensitet gör sig påminda i
olika mål. Dessa praktiska hänsyn torde kräva större beaktande än vad som
är möjligt att uppnå med ett generaliserat beviskrav hävdar Bolding.120

Bolding ställer sig även frågan om domstolarna i praktiken regelmässigt
använder sig av ett strängt beviskrav och menar att det är svårt att få ett klart
och entydigt svar härvidlag då språkbruket i domstolarna ingalunda är
fixerat.121 I SvJT 1953 s. 305122 diskuterar Bolding vilka konsekvenser ett
differentierat beviskrav får och menar med en diskussion utifrån ett
resonemang om bagatellmål att det beviskrav som riktas mot åklagaren inte
är något invariabelt. Bolding är i artikeln inne på samma linje som Ekelöf
angående brottets grovhet, men menar att den verkliga skillnaden i
beviskravshänseende utgörs av om brottet är förnekat eller erkänt. Boldings
ståndpunkt är att det i erkända mål föreligger starka skäl för att differentiera
beviskravet utifrån brottets svårhetsgrad medan en sådan är mer tveksam i
de fall där den tilltalade nekar till brottet.123 Argumentet mot en
differentiering utifrån brottets svårhetsgrad, oaktat om brottet är erkänt eller
förnekat, är enligt Bolding att ett större risktagande i bagatellmål än i mål
om grov brottslighet inte kan accepteras. Han menar att en felaktig fällande
dom, även om straffet är mycket lågt, t.ex. ett obetydligt bötesbelopp, kan
innebära en allvarlig olägenhet för den dömde, medan en felaktig friande
dom inte har så stor betydelse.124

                                                
118 Ekelöf, IV, s. 117ff.
119 Bolding, Bevisbörda och Beviskrav, s. 22f.
120 Ibid.
121 Ibid., s. 21.
122 Se sskt s. 313ff.
123 Bolding i SvJT 1953, s. 314.
124 Ibid.
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Heuman diskuterar i artikeln ”Kringgås principen om åklagarens
bevisbörda”125 ifall det finns en risk att domstolarna genom åklagarvänlig
bevisvärdering i viss mån sänker beviskravet. Han menar att domstolarna i
sin strävan mot att fälla åtalade mot vilka bevisningen är stark mjukar upp
åklagarens bevisbörda en aning och att detta i realiteten leder till ett sänkt
beviskrav. Bland annat hävdar Heuman att om domstolarna tillåts att göra
alltför extensiva tolkningar av en gärningsbeskrivning underlättas åklagarens
bevisbörda. Om försvaret inte är medvetet om vilka tolkningar domstolen
kan komma att göra kan det leda till att dess framlagda motbevisning blir
helt irrelevant och det blir således enklare för åklagaren att fullgöra sin
bevisskyldighet. Då relevant motbevisning inte förebringas blir effekten
densamma som om ett sänkt beviskrav uppställts.126

Heuman diskuterar vidare ifall beviskravet differentieras när det är fråga om
att åklagaren skall styrka frånvaron av ansvarsfrihetsgrunder som den
tilltalade kan ha gjort en invändning om.127 Han menar att det regelmässigt
är svårt att styrka en sådan frånvaro och ifall åklagaren inte fullgör sin
bevisbörda på denna punkt skall domen normalt grundas på den tilltalades
invändningar och uppgifter, eller på det för den tilltalade mest gynnsamma
alternativet även om detta varken åberopas av försvaret eller åklagaren utan
ställs upp av rätten ex officio.128 

Sammanfattningsvis intar Heuman ståndpunkten att beviskravet kan lindras
något när åklagaren har att styrka frånvaron av en ansvarsfrihetsgrund. Han
anser att man knappast kan kräva att åklagaren skall styrka sitt påstående när
den tilltalades invändning kan medföra ansvarsfrihet beroende på hur han
skulle ha handlat i en hypotetisk situation.129

4.4.2 Variabler som kan påverka beviskravet

Om man nu är redo att acceptera att beviskravet till en viss grad är
differentierat, i vilka situationer kan det då bli aktuellt att tillämpa ett sådant
och vilka variabler påverkar beviskravets nivå? 

Ekelöf, Bolding och Lindell såväl som Diesen beskriver en rad variabler och
situationer, bl.a. brottets grovhet, den tilltalades inställning och brottets
komplexitet som utgångspunkter för ett differentierat beviskrav.130

4.4.2.1 Brottets grovhet och den tilltalades inställning

                                                
125 Heuman, Kringgås principen om åklagarens bevisbörda?, s. 251.
126 Heuman, Kringgås principen om åklagarens bevisbörda?, s. 260f.
127 Ibid., s. 260ff.
128 Ibid., s. 256f.
129 Ibid., s. 268.
130 Ekelöf, Rättegång IV, s. 117ff., Bolding i SvJT 1953, s. 305ff., Diesen, Bevisprövning,
s. 83ff., Lindell, s. 345ff.
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Både Ekelöf och Bolding har hävdat att det finns vissa belägg för att
beviskravet höjs ju grövre brottet är.131 Diesen däremot verkar vara av den
uppfattningen att detta är en fiktion och att beviskravet ibland kan framstå
som lägre i lindriga mål på grund av att utredningen i dessa mål oftast är
mindre omfattande.132 Även Lindell hävdar att bara för att rätten i lindriga
brottmål grundar domen på ett mindre omfattande material jämfört med i
grova brottmål så betyder inte detta att den nöjer sig med ett lägre beviskrav.
Skillnaden ligger i att bedömningen inte blir lika säker i ett lindrigt mål som
i ett grövre där utredningen är mer omfattande.133

Lindell ställer upp en tes av följande betydelse:
Vad gäller brottmål så är utredningen mindre omfattande i lindriga mål än i
grova. Beviskravet måste tolkas och förstås mot bakgrund av bl.a. denna
omfattning och om fullständig utredning inte krävs, såsom i lindriga och
ordinära brottmål, måste ett lägre krav på bevisningens styrka ställas än om
fullständig utredning krävs.134

Av detta sluter sig Lindell till att det inte är möjligt att nå upp till ett högt
beviskrav då utredningen är knapp, men att så kan vara fallet om
utredningen är fullständig.135 Häri ligger skillnaden i beviskravshänseende
mellan lindriga och grova brottmål enligt såväl Diesen som Lindell.

Vad Ekelöf anser ger grunden till ett differentierat beviskrav beroende på
brottets grovhet är de fall då den tilltalade har erkänt gärningen. Han menar
att erkännandets riktighet godtas lättare i fall av lindrig brottslighet än vid
grövre brott och att utan vidare undersökningar huruvida erkännandet är
riktigt kan åtalet bifallas på svagare bevisning än om den tilltalade förnekar
gärningen.136 Detta, menar Ekelöf, innebär en slags presumtion för den
tilltalades skuld och medför en bevislättnad.137

Vad gäller den tilltalades inställning som en variabel som påverkar
beviskravets nivå är Boldings linje parallell med Ekelöfs i allt väsentligt.
Även Bolding vill dra gränsen mellan erkända och förnekade gärningar och i
erkända mål differentiera beviskravet utifrån om brottet är lindrigt eller
grovt.138 Han anser däremot att det kan vara diskutabelt huruvida det i
förnekade mål är lämpligt att skilja mellan lindriga och grova brott och
utifrån en sådan åtskillnad differentiera beviskravet.139

                                                
131 Bolding i SvJT, s. 314., Ekelöf, Rättegång IV, s. 118.
132 Diesen, Bevisprövning, s. 87.
133 Lindell, Sakfrågor och Rättsfrågor, s. 361.
134 Ibid., s. 345f.
135 Ibid., s. 345ff.
136 Ekelöf, Rättegång IV, RB-komm. III, 35:24.
137 Ekelöf, Rättegång IV, s. 118f.
138 Bolding i SvJT 1953 s. 314.
139 Se ovan avsnitt 4.4.1.
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Av detta resonemang kan man förstå Boldings, liksom Ekelöfs, ståndpunkt
som så att en differentiering av beviskravet utifrån gärningens svårhetsgrad
har med den tilltalades inställning i målet att göra.

Diesen påpekar att ett presumtionsförfarande tillåts i erkända utevaromål
och att ett sådant förfarande skulle kunna vara ett sätt att kringgå det högt
ställda beviskravet även i andra lindriga brottmål.140 Men till skillnad från
Bolding och Ekelöf som anser att beviskravet kan variera utifrån om
gärningen är erkänd eller förnekad så menar Diesen att så inte är fallet.
Istället är den verkliga skillnaden mellan ett erkänt och ett förnekat brott,
enligt Diesen, att i det förra fallet blir bevisprövningen mindre
omfattande.141 Diesen håller dock med Ekelöf om att resultatet i lindriga
erkända brottmål blir att den tilltalade fälls på svagare bevisning än vid ett
förnekat brott men anser inte detta vara ett uttryck för ett sänkt beviskrav.
Presumtionsverkan av ett erkännande skall enligt Diesen verka
beviskravsuppfyllande uteslutande i bagatellmål där den tilltalade inte hörs,
dvs. i utevaromål.142

4.4.2.2 Brottets komplexitet – rekvisiten

I komplicerade mål med många rekvisit kan vissa av dessa te sig svårtolkade
och svåra att bevisa. Som sagt skall beviskravet som huvudregel vara
konstant i alla delar, men trots allt kan vissa rekvisit tänkas falla under ett
differentierat beviskrav. Exempel på sådana kan vara särskilt svårbevisade
rekvisit och ansvarsfrihetsgrunder, eller snarare frånvaron av de sistnämnda.

Ekelöf menar att ett skäl för en beviskravslättnad vad gäller särskilt
svårbevisade rekvisit är att möjligheterna att fälla den skyldige annars blir
tämligen begränsade.143 Däremot skall en gärning som på grund av brottets
art är svårbevisad som helhet inte medföra en beviskravssänkning.144 Även
HD har, som tidigare nämnts, uttalat att trots att ett visst brott regelmässigt
är av svårbevisad art så skall inget mindre än bevisning motsvarande det
gängse beviskravet krävas. I NJA 1982 s. 164 uttalade HD följande:

” Bevissvårigheter i sådant hänseende kan emellertid inte få föranleda att
domstolarna avstår från att kräva full bevisning som grundval för en fällande
dom. Också i narkotikamål […] måste det för en fällande dom krävas att det
blivit ställt bortom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet
i enlighet med åtalet.”145

Diesen hävdar att åtminstone alla objektiva rekvisit måste vara ställda
bortom rimligt tvivel för att åtalet skall anses vara styrkt, men att från denna
                                                
140 Diesen, Bevisprövning, s. 47f.
141 Diesen, Bevisprövning, s. 86f.
142 Ibid.
143 Ekelöf, Rättegång IV, s. 119.
144 Ibid., se not. 193b.
145 NJA 1982 s.164, se s. 173.
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huvudregel kan vissa undantag förekomma beträffande vissa
omständigheter.146 Dock, menar Diesen, kan dessa undantag aldrig avse
gärningsmannaskap eller handlingsrekvisit.147

Följande avsnitt gör inget anspråk på att vara en uttömmande redogörelse för
vilka rekvisit som kan tänkas utgöra undantag från det gängse beviskravet
utan är mera tänkt att tjäna som en exemplifiering.

4.4.2.2.1 Identifiering av brottet (objektiva rekvisit)

Vad gäller identifieringen av brottet genom åklagarens gärningsbeskrivning
kan vissa undantag skönjas i praxis. Till exempel när det kommer an på
tidpunkten för brottet ( ett rekvisit som inte i egentlig mening är ett
straffrättsligt sådant ) kan viss lindring av beviskravet möjligen ges i fall av
perduerande brott eller då det annars är näst intill omöjligt att exakt ange när
gärningen förövades.148

I det s.k. Viola-fallet, NJA 1990 s. 370, där det inte med säkerhet kunde
fastställas när döden hade inträffat och rätten därför enbart kunde döma den
mordåtalade Viola H för grovt dödsvållande har JustR Bengtsson uttalat sig
i frågan.149 Bengtsson menar att det bör vara tillräckligt för en fällande dom
att tidpunkten med stor sannolikhet kan fastställas, särskilt i fall som det
förevarande där den tilltalade har behandlat offret på ett sådant sätt att
dödsorsaken inte med full säkerhet kan fastställas. I detta fall hade den
tilltalade Viola H tänt eld på Jouni H antingen före eller efter det att döden
hade inträtt. Bengtsson menar att en beviskravssänkning avseende
tidpunkten för brottets förövande kan vara rimlig då frågan varken rör
gärningsmannaskapet eller uppsåtsbedömningen. En liten teoretisk
osäkerhet om tidpunkten för dödsfallet bör alltså tillåtas för att inte
möjligheten till fällande domar i mål av denna typ skall gå helt förlorad. 

 
I ett annat fall från 1990-talet har frågan om identifiering av tid och plats för
brottet diskuterats. Fallet NJA 1991 s. 83 rörde upprepad misshandel och
våldtäkt i ett samboförhållande. Helena H hävdade i målet att hennes sambo
under flera års tid regelbundet hade misshandlat och våldtagit henne i deras
gemensamma hem. Då övergreppen pågick kontinuerligt under en längre tid
hade Helena vid rättegången svårt att precisera de skilda tillfällen då hon
blivit våldtagen och misshandlad. HD ansåg inte att det vid varje redovisat
tillfälle stod bortom rimligt tvivel att den tilltalade Roger T gjort sig skyldig
till brott i enlighet med åtalet och dömde till ansvar endast avseende de
övergrepp som kunnat preciseras till tid och rum. JustR Nyström gjorde ett
tillägg till domskälen och diskuterade däri vilken grad av precision av
gärningarna som måste krävas för en fällande dom. Han skriver följande:
                                                
146 Se nedan.
147 Diesen, Bevisprövning, s. 88.
148 Ibid., s. 88.
149 NJA 1990 s. 370, se s. 388f.
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” Normalt bör fordras att sådana yttre omständigheter som tid och plats för
den brottsliga gärningen blir preciserade och utredda. Ibland måste man
dock på grund av sådana utredningssvårigheter […] godta att
omständigheter av detta slag lämnas i viss mån öppna. Kan det styrkas att en
viss brottslig gärning har blivit begången bör det alltså inte ses som något
absolut hinder mot en fällande dom att tid och plats för gärningen inte har
kunnat anges exakt utan endast inom vissa ramar. På motsvarande sätt bör
åtal för en serie brottsliga gärningar av närmare angivet innehåll kunna
bifallas utan att det blir till fullo utrett när och var de olika gärningarna har
ägt rum.”150

4.4.2.2.2 Civilrättsliga moment

Vissa rekvisitmoment som beskrivs med civilrättsliga begrepp torde kunna
bli föremål för ett differentierat beviskrav. Detta, menar både Diesen och
Ekelöf, gör sig gällande speciellt i äganderättsfrågor som kan utgöras av ett
svårbevisat komplex av fakta där åklagarens bevisbörda skulle bli mycket
tung. Ekelöf ger exemplet där en tilltalad i ett stöldmål säger sig ha
äganderätt till det påstått stulna godset. Åklagaren skulle då ha att visa inte
bara att någon annan har förvärvat godset utan också att denne fortfarande
har äganderätten därtill.151 

Diesen menar också att då beviskravet för rekvisit av detta slag sätts lägre i
civilrättsliga mål borde det till viss del lindras även i brottmål, dock inte till
den nivå som gäller i tvistemål.152 Men trots allt finns det nog anledning att
beakta civilprocessens beviskrav när det handlar om rekvisitmoment som
beskrivs med civilrättsliga termer.153 

4.4.2.2.3  Subjektiva rekvisit

Särskilt svårbevisade rekvisit är de subjektiva. Vad som har rört sig i en
gärningsmans tankar vid tidpunkten för förövandet av brottet är något som
ingen annan än möjligen han själv kan uttala sig om med säkerhet. Psykiska
överväganden avsätter inga spår såsom ett faktiskt handlande gör. Troligen
är det ofrånkomligt att man måste godta att bevisningen avseende de
subjektiva rekvisiten endast avser sannolikheten för temat, kravet på att
bevisningen skall vara kausal måste antagligen bortses ifrån.154 Man kan nog
fråga sig om det alls är lämpligt att använda sig av beviskravet ”bortom
rimligt tvivel” när det är fråga om psykologiska faktorer som inte kan mätas
eller bedömas på ett fullt tillförlitligt sätt. Till viss del har denna
problematik lösts genom ett sänkt beviskrav som tar sig uttryck genom

                                                
150 NJA 1991 s. 83, se s. 102.
151 Ekelöf, Rättegång IV, s. 120.
152 Diesen, Bevisprövning, s. 89.
153 RB-komm. III, 34:24.
154 RB-komm. III, 35:23.
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begreppen dolus eventualis och medveten culpa, men vissa andra
beviskravssänkande alternativ kan också tänkas.155 

Diesen anser att det höga beviskravet bör överges i fråga om de subjektiva
rekvisiten och att en uttalad beviskravssänkning kan vara på sin plats. Han
menar att det vore rimligt att placera beviskravet för den subjektiva sidan
vid punkten ”sannolika skäl” och hävdar att detta ligger närmare sanningen
när det gäller domstolarnas uppsåtsbedömning i realiteten.156

En faktisk beviskravssänkning för de subjektiva rekvisiten kan också uppnås
på andra sätt än genom ett uttalat sänkt beviskrav. För det första kan man
tänka sig att om de objektiv rekvisiten är styrkta kan uppsåt presumeras om
inget talar däremot. Eller som Träskman uttrycker det: 

”Då det har letts i bevis att gärningspersonen gjort sig skyldig till en otillåten
gärning har detta uppfattats som ett tillräckligt bevis även för hans/hennes
personliga skuld.”157

Men denna lösning, som innebär att fokus riktas mot gärningens
rättsstridighet som en bedömning av gärningsmannens uppsåt, är enligt
Träskman felaktig. Den innebär enligt honom en illusorisk lösning som inte
behandlar bevisningen av den personliga skulden som den centrala
rättssäkerhetsfråga den är.158 

Lindell hävdar i likhet med Diesen att det särskilt i lindriga brottmål finns en
risk för att domstolarna sänker beviskravet för de subjektiva rekvisiten om
den tilltalade har uppfyllt brottets alla objektiva delar. Detta, menar Lindell,
kan nog bero på att rätten av psykologiska skäl uppfattar den tilltalades
handlingssätt som moraliskt förkastligt och att domstolen tillgriper den mest
lättillgängliga erfarenhetssatsen som t.ex. säger att den som i en affär
stoppar på sig varor i regel har stöldavsikt.159 Även Bolding sluter sig till
denna tanke och menar att risken finns att domstolarna frångår
rättssäkerhetstanken eftersom den tilltalade framstår som moraliskt
klandervärd när hans handlande rent objektivt är straffbart.160

Andra tänkbara möjligheter att lindra beviskravet på den subjektiva sidan
kan vara genom omdefinition av uppsåtsbegreppet, införande av ett s.k.
sannolikhetsuppsåt eller genom att pröva de objektiva rekvisiten utifrån
subjektiva aspekter.161 Dessa möjligheter lämnar jag dock därhän.

                                                
155 Diesen, Bevisprövning, s. 91.
156 Diesen, Bevisprövning, s. 94f.
157 Träskman i Skuld och Ansvar, s. 63.
158 Ibid.
159 Lindell, a.a., s. 238ff.
160 Bolding i SvJT 1953 s. 314, se s. 318f.
161 Diesen, Bevisprövning, s. 92ff.
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4.4.2.2.4 Ansvarsfrihetsgrunder

Principen om åklagarens fulla bevisbörda innefattar också en negativ
bevisbörda i de fall då negativa rekvisit är relevanta. Det är åklagarens sak
att bevisa frånvaron av ansvarsfrihetsgrunder då sådana framkommer under
processen, trots att de avser bevistemata utanför gärningsbeskrivningen. Det
åligger alltså åklagaren att eliminera alternativa friande eller straffmildrande
förklaringar. Viss praxis talar för att beviskravet i någon mån är lägre för
frånvaron av de ansvarsfriande grunderna än det gällande gängse
beviskravet, åtminstone är så fallet beträffande nödvärnsinvändningar. Vad
gäller andra ansvarsfrihetsgrunder såsom nöd och samtycke är rättsläget
dock oklart angående en motsvarande lindring av åklagarens bevisbörda.162

Då ansvarsfrihetsgrunderna utgör temata utanför gärningsbeskrivningen kan
de ses som negationer till huvudtemat och av denna anledning föranleda ett
reducerat beviskrav.163 Men man måste dock hålla i minnet att
ansvarsfrihetsgrunder inte skiljer sig från andra friande alternativ och måste
på samma sätt kunna elimineras för att domen skall bli fällande.

HD har i ett par avgöranden gett uttryck för ett sänkt beviskrav vad gäller
nödvärnsinvändningar. Detta beviskrav har formulerats som så att:
”nödvärnsinvändningen skall framstå som obefogad”.164 I NJA 1990 s. 210,
som rörde grov misshandel där den tilltalade hävdade nödvärnsrätt,
motiverade HD det sänkta beviskravet med att det i praktiken kan vara svårt
att fullgöra detta i frågan om nödvärnsinvändningar som ju innebär att
åklagaren måste bevisa att någonting inte har hänt.165 Då anses det gängse
beviskravets formulering inte passande. HD menar i fallet att
nödvärnsinvändningar inte sällan är omöjliga att vederlägga och därför bör
man av åklagaren istället kräva att han förebringar så mycket bevisning att
invändningen framstår som obefogad.166

Ett annat fall där HD nöjde sig med ett lägre beviskrav är NJA 1969 s. 425
där fråga var om en för misshandel åtalad person hade handlat i nödvärn. I
fallet godtog rätten den tilltalades berättelse som innebar en
nödvärnsinvändning då omständigheterna i målet inte vederlagt denna. Här
sades visserligen ingenting om beviskravet, men vad HD verkade mena var
att om åklagaren bara hade lyckats föra fram bevis som hade fått
invändningen att framstå som obefogad så hade åtalet kunnat styrkas.

Enligt principen in dubio pro reo skall rätten grunda domen på den
tilltalades invändningar och uppgifter ifall åklagaren inte lyckas förebringa
bevisning som eliminerar de alternativa förklaringarna.167 Men tydligen,

                                                
162 Diesen, Bevis 5, s. 81.
163 Diesen, Bevisprövning, s. 95.
164 NJA 1990 s. 210, se s. 216.
165 Se även RB-komm. III, 35:24.
166 NJA 1990 s. 210, se s. 216.
167 Heuman, Kringgås principen om åklagarens bevisbörda?, s. 265ff.
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enligt doktrin och till viss del även praxis, skall beviskravet inte ställas lika
högt för frånvaron av ansvarsfrihetsgrunder som för de objektiva rekvisiten i
gärningsbeskrivningen.168 

Heuman är också av den åsikten att åklagarens bevisbörda kan lindras,
genom att utredningsbördan lindras, ifall den invändning om ansvarsfrihet
som den tilltalade åberopar är så svagt konkretiserad att den i princip är
omöjlig att kontrollera. I ett sådant fall kan rätten lämna invändningen utan
beaktande och resultatet därav blir således en variant av ett sänkt beviskrav i
denna del.169

                                                
168 Ekelöf, Rättegång IV, s. 121, Diesen, Bevis 5, s. 81, Diesen, Bevisprövning, s. 95f., NJA
1969 s. 425, NJA 1990 s. 210.
169 Heuman, Kringgås principen om åklagarens bevisbörda?, s. 270f.
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5 Sexköpslagen

5.1 Inledning

Den förste januari 1999 trädde den s.k. sexköpslagen 170 i kraft. Lagen hade
blivit kritiserad redan på förhand då den ansågs vara alltför vagt utformad
och behäftad med brister. Efter lagens ikraftträdande har kritiken inte
avtagit, tvärtom har den intensifierats och lagen beskylls för att vara tandlös.
Röster har höjts mot att lagen har resulterat i för få fällande domar, för låga
straff och mot att de redan mest utsatta prostituerade kvinnornas
levnadsförhållanden avsevärt har försämrats. Många menar att lagen
behöver omarbetas och utformas på ett annorlunda sätt och menar att det
enda den nya sexköpslagen har lett till är att prostitutionsverksamheten har
blivit alltmer ljusskygg.

Tvärtemot vad ett flertal remissinstanser ansåg lämpligt så är det endast
sexköparen, vanligen en man, som riskerar att bestraffas. Att sälja sex är
fortfarande inte kriminaliserat vilket ter sig högst märkvärdigt om man
jämför med andra brott, eftersom medverkan till brott i regel är straffbart. En
rad negativa konsekvenser har uppstått till följd av att det enbart är
sexköparens handlande som är straffbart. Bl.a. har en ökning av hot- och
utpressningssituationer kunnat noteras, de prostituerade och deras hallickar
får genom lagens utformning en utmärkt hållhake på sexköparna genom att
t.ex. hota om polisanmälan om de inte får extra betalt.

En viktig fråga som uppkommer i samband med sexköpslagens vara eller
icke vara är den om hur brott mot lagen skall bevisas. Så som lagen idag ser
ut och med de resurser för spaning och utredning som polisen har är brott
mot sexköpslagen ytterst svårbevisade. I de fall där fällande domar trots allt
har kunnat meddelas handlar det i de flesta fall om direkta erkännanden från
sexköparna och någon ytterligare bevisning har inte ansetts nödvändig då
brottslingarna vanligen har tagits på bar gärning.

Det är just i svårigheterna i bevishänseende jämfört med det i brottmål högt
ställda beviskravet som det här avsnittet tar sitt avstamp. Först vill jag dock
nämna något om bakgrunden till lagen för att ge en bild av vilka intressen
den var ämnad att skydda och hur det nu, efter lagens ikraftträdande, ser ut i
realiteten och vilka åtgärder som har vidtagits för att beivra brott mot
sexköpslagen.

                                                
170 SFS (1998:408)
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5.1.1 Bakgrund till lagen171

1993 tillsattes en grupp som fick i uppdrag att utreda hur prostitutionen i
Sverige såg ut och att utarbeta eventuella förslag till förbättringar av
samhällets insatser mot prostitution. Gruppen gick under namnet 1993 års
prostitutionsutredning (nedan prostitutionsutredningen) och dess arbete
resulterade i ett betänkande: ”könshandeln”, SOU 1995:15. Utredningens
förslag att införa en ny paragraf om könshandel i BrB 6 kap. vann dock ej
gehör utan istället valde man att konstruera en helt ny lag om förbud mot
köp av sexuella tjänster.

Prostitutionsutredningen kom fram till att det i Sverige fanns ca. 2500
kvinnor som sålde sex, varav runt 650 var aktiva inom gatuprostitutionen
och övriga inom den mer osynliga inomhusprostitutionen och
lyxprostitutionen, i s.k. call-girl-verksamhet, eskortverksamhet eller på
massageinstitut och liknande. Detta ansågs vara en ökning av antalet
prostituerade efter en nedgång under 1980- och början av 1990-talen.
Markant var att de gatuprostituerade kvinnorna hade minskat i omfattning
medan inomhusprostitutionen och prostitution genom kontakt via annonser
och dylikt hade ökat. Många av kvinnorna som gick på gatan led av psykiska
störningar och ca. hälften av de gatuprostituerade missbrukade alkohol
och/eller narkotika. En ökning av utländska kvinnor som prostituerade sig
kunde utredningen också konstatera. Organiserad prostitution och
koppleriverksamhet förekom då utredningen företogs, men vad gäller detta
kan man nog befara att situationen idag är mer alarmerande i och med den
explosionsartade trafficking-verksamhet som på senare år har förekommit i
landet. 

De kvinnor som förekom inom gatuprostitutionen befanns ofta ha haft en
dålig barndom med sexuella övergrepp och bristande självrespekt och hade
ofta under en längre tid varit på väg mot prostitution genom gradvis
tillvänjning till könshandeln. Men andelen riktigt unga kvinnor som gick på
gatan var glädjande nog mycket låg, detta ansåg prostitutionsutredningen var
ett resultat av socialtjänstens och polisens arbete genom vilket unga flickor
förhindrades att etablera sig på gatan.

Trots allt ansågs könshandeln i Sverige vara av jämförelsevis liten
omfattning internationellt sett, mycket tack vare det väl utbyggda
trygghetssystemet i landet tillsammans med ett väl fungerande socialt arbete
med de prostituerade. Även andelen män som köpte sexuella tjänster ansågs
relativt låg med internationella mått mätt. Utredningen uppskattade med
hänvisning till den prostitutionsutredning som genomfördes 1977172 att ca.
10 procent av de svenska männen hade erfarenhet av köp av sexuella
tjänster. Motsvarande procenttal för tyska män angavs till 75 procent.173 

                                                
171 Denna del bygger på SOU 1995:15, s. 1-19.
172 SOU 1981:71.
173 SOU 1995:15, s. 111.
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Mannen som köpte sex, som för övrigt aldrig varit föremål för samma
uppmärksamhet som den säljande kvinnan, beskrevs som en ”vanlig” man.
Sexköpare befanns finnas inom alla yrkesgrupper, inkomstklasser och
civilstånd.174 Men oaktat dessa indelningar i kategorier ansåg
prostitutionsutredningen att ett gemensamt drag fanns hos dem alla,
nämligen en avvikande inställning till sexualitet och kvinnor. Denna
avvikelse varierade i styrka och orsakerna bakom likaså, vissa män hade
erfarenheter av sexuella kränkningar, vissa hade svårigheter att etablera
kontakter med kvinnor osv. Sexuella kontakter med prostituerade kunde
vara ett substitut för andra relationer och kontakter med kvinnor som den
köpande mannen saknade.

5.1.2 Könshandelns omfattning och former175

Prostitutionsformerna beskrivs ofta som en pyramid utifrån kriterier som
social status, synlighet och omfattning. I basen ingår den synliga
gatuprostitutionen med många missbrukare och svårt utsatta kvinnor. I
mitten härskar inomhusprostitutionen i olika former. Insynen häri är relativt
begränsad och inomhusprostitutionen ger möjlighet till en mer skyddad och
anonym tillvaro. I pyramidens topp återfinns den s.k. lyxprostitutionen med
eskort- och call-girl-verksamhet. I regel har både de prostituerade och
sexköparna inom lyxprostitutionen högre social status och att det är
prostitution det handlar om är ofta bara underförstått, låt vara att båda parter
är fullt medvetna om detta. Denna form av prostitution är den mest dolda
och insynsskyddade och den är vanligen mycket svår att upptäcka.
Uppskattningsvis står lyxprostitutionen för två tredjedelar av den totala
prostitutionen.176 

Det är främst i de större svenska städerna som prostitutionen är utbredd och
prostitutionsutredningens arbete koncentrerade sig på Stockholm, Göteborg
och Malmö, men enligt utredningen hade socialförvaltningen i 30
kommuner kännedom om någon sorts prostitution i området.
Polismyndigheterna i 19 kommuner hade även kännedom om prostitution i
respektive kommun. I vissa kommuner i landet uppgavs att prostitution hade
förekommit men att den av någon anledning hade upphört. Vanligt var att
prostitution förekom inom missbrukarkretsar och att sex fungerade som
bytesvara till narkotika. 

Prostitutionsutredningen kom fram till att kontaktvägarna mellan köpare och
säljare präglades av en stor mångfald. Förutom den klassiska
”uppraggningen” på gatan förekom kontakttagande i stor utsträckning
genom annonser i dagspressen och särskilda sextidningar. Även dolda
kontaktnät som förmedlade s.k. call-girls och eskortflickor antogs finnas.
Idag, snart tio år efter det att prostitutionsutredningen undersökte
könshandeln i landet, torde förmedling och annonsering via Internet vara
                                                
174 SOU 1995:15, s. 110.
175 Denna del bygger på SOU 1995:15, s. 81ff.
176 Denna uppskattning gjordes av den numera nedlagda prostitutionsgruppen i Göteborg.
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den vanligaste kontaktvägen, undantaget gatuprostitutionen där
direktkontakt mellan köpare och säljare på gatan fortfarande är det gängse
kontaktsättet. Kvinnorna som går på gatan har i regel inte tillgång till datorer
och Internet.

5.1.3 Gatuprostitutionen177

Regelrätt prostitution på gatan kunde av prostitutionsutredningen i princip
endast konstateras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping och där
förekom könshandeln främst i städernas centrala delar, i kontorsområden,
vid kyrkogårdar och parker etc. Vissa av de gatuprostituerade hade
försäljning av sex som sin enda inkomstkälla medan andra var s.k.
tillfällighetsprostituerade som särskilt sommartid sökte sig till städerna för
att prostituera sig. Efter nedgången i antalet prostituerade under 1980- och
början av 1990-talen märkte prostitutionsutredningen en ökning av antalet
prostituerade och orsaker till detta uppgavs vara bl.a. arbetslöshet och
ekonomiska problem till följd av den rådande lågkonjunkturen. Samtidigt
som antalet prostituerade hade ökat kunde man också se en ökad medelålder
hos dem som gick på gatan.

Antalet sexköp föreföll dock inte ha ökat och efterfrågan på de sexuella
tjänsterna minskade då eftersom antalet prostituerade hade ökat. Detta ledde
till att priserna sjönk och kvinnorna tvingades tillbringa längre tid än
tidigare på gatan för att få ihop till samma förtjänst.

S.k. hallickar förekom då prostitutionsutredningen företog sina
undersökningar, men vanligast var ”sambohallickar” som sammanbodde
med en prostituerad för att bereda sig vinning av dennas förtjänster. Att en
hallick hade ett helt stall av prostituerade var ovanligt, om någon
organiserad verksamhet förekom var den knuten till gatuprostituerade från
företrädesvis de forna öststaterna som ett led i en organiserad kvinnoimport. 

5.1.4 Inomhusprostitutionen178 

Denna form av prostitution uppskattades 1993 vara ungefär dubbelt så
vanlig som gatuprostitutionen, men några säkra siffror kunde
prostitutionsutredningen inte lägga fram då inomhusprostitutionen av
naturliga skäl var mycket svårare att kartlägga än gatuprostitutionen.

Inomhusprostitutionen bedrevs i olika former, bl.a. som massageinstitut,
hotell-och restaurangprostitution, hemprostitution och eskort- och call-girl-
service. Dessutom uppmärksammades sexklubbar och videobutiker där
prostitution förekom. Kvinnorna inom denna prostitutionsform var oftast
relativt anonyma då de ej behövde synas när de rekryterade kunder,
dessutom hade de oftare än de gatuprostituerade en fast kundkrets. Inte alltid
förkom heller kontant betalning utan gåvor och middagar kunde utgöra

                                                
177 Denna del bygger på SOU 1995:15, s. 85ff.
178 Denna del bygger på SOU 1995:15, s. 88ff.
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betalning för den sexuella tjänsten. Call-girl-verksamheten och
eskortservicen ansågs mycket svåra att utreda, men antaganden gjordes
utifrån sexköpares uppgifter om att särskilda byråer erbjöd t.ex.
konferensdeltagare att beställa prostituerade. Utredningen fann också tecken
på att hotell- och restauranganställda fungerade som kopplare genom att
dessa lämnade ut prostituerades telefonnummer till utländska gäster. 

Vad gällde sexklubbarna som granskades och som var den mest omfattande
och synligaste formen av handel med sexuella tjänster, bortsett från
gatuprostitutionen, kunde ingen direkt prostitution påvisas inom klubbarnas
lokaler. Inte heller fann utredningen några konkreta bevis för att kontakter i
prostitutionssyfte togs på dessa klubbar. I sexvideobutikerna däremot
förekom sexuella aktiviteter i privata filmvisningsbås och i biosalonger.
Enligt utredningen lämnade könsköpare uppgifter om att prostitution
förekom i sexvideobutikerna.

5.1.5 Prostitutionens skadeverkningar179

Framförallt när det gäller de gatuprostituerade kvinnorna innebär
prostitutionen psykiska, fysiska och sociala problem, men även sexköparna
och samhället i stort påverkas av skadeverkningarna, dessa sistnämnda
kategorier har dock inte närmare undersökts.

Många av kvinnorna inom sexindustrin har skadats psykiskt under sin
uppväxt genom t.ex. sexuella övergrepp. Prostitution senare i livet befäster
och fördjupar kvinnornas bristande självkänsla och låga självvärdering.
Kvinnor som under sin barndom haft erfarenheter av sexuella kränkningar
har ofta lärt sig att så att säga stänga av sig känslomässigt och när de senare
prostituerar sig leder denna avstängning till att de fjärmar sig från att känna
något under själva akten. Vanligt är att de prostituerade berusar sig med
alkohol eller droger för att åtminstone känslomässigt fly undan situationen.
Andra försvarsmekanismer som används kan vara att uppträda under falskt
namn, iförd peruk och speciella kläder, att stjäla från eller lura kunden, men
trots att dessa metoder kanske hjälper kvinnan för stunden är
skadeverkningarna av dem mer långtgående. Många kvinnor som lämnat
prostitutionen får stora svårigheter när det kommer till att acceptera sin
kropp och sin sexualitet. Vissa kvinnor återvänder till prostitutionen då det
är det enda de känner sig trygga med och det är på gatan de känner sig
hemma och bland jämbördiga. Kvinnorna upplever det ofta som svårt att
upprätthålla normala relationer till män och vänner och resultatet blir att de i
det närmaste helt isoleras från ett normalt socialt liv.

Men förutom de känslomässiga skador som prostitutionen orsakar drabbas
många prostituerade kvinnor av fysiska skador, antingen som en direkt följd
av prostitutionen eller på grund av misshandel och/eller missbruk. Förutom
en allmän ohälsa lider de prostituerade ofta av underlivsbesvär och men av
dåligt läkta misshandelsskador. Upprepade missfall och aborter är också
                                                
179 Denna del bygger på SOU 1995:15, s. 137ff.
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vanligt. Vad gäller dödligheten är den många gånger högre hos de
prostituerade än hos motsvarande åldersgrupper av icke-prostituerade. I en
kombinerad forsknings- och behandlingsverksamhet i Malmö under åren
1977-1981 fastställdes dödligheten bland de prostituerade till 3,6 procent
medan motsvarande siffra bland de icke-prostituerade var 0,6 procent.
Dessutom är den död som de prostituerade går till mötes ofta våldsam och
brutal och vanliga dödsorsaker är mord, självmord, överdoser och olyckor.
HIV och Aids förekommer också bland de prostituerade, främst bland dem
som missbrukar narkotika intravenöst. Könshandeln medför betydande
risker för HIV-smitta då faktorer som många och anonyma sexpartners
liksom minskad försiktighet på grund av alkohol- och drogpåverkan ökar
risken för att bli smittad.

Att missbruk hos de prostituerade är vanligt råder det ingen tvekan om. Mer
än hälften missbrukar alkohol och/eller narkotika. Vissa kvinnor använder
droger för att fly undan och döva sina känslor när de ägnar sig åt
prostitution. Men många kvinnor har redan utvecklat ett drogberoende då de
börjar prostituera sig. Att begå brott eller att prostituera sig är för många
missbrukare de enda alternativa vägarna för att finansiera sitt missbruk som
oftast kräver stora belopp, ibland tusentals kronor om dagen. De
drogmissbrukande prostituerade lever farligare än de icke-missbrukande.
Dels råkar de oftare ut för övergrepp eftersom de har svårare att skydda sig
själva, dels avstår de drogberoende av ekonomiska skäl inte från kunder utan
accepterar oftare samlag utan kondom och former av sexuella tjänster som
andra prostituerade inte utför. De drogmissbrukande kvinnorna har ofta inte
råd att avstå från kunder eftersom de måste finansiera sitt missbruk.

Våld och annan kriminalitet är mycket omfattande i samband med
prostitutionsverksamheten. Kvinnorna blir ofta utsatta för våldsbrott av sina
kunder och likaså är det vanligt att sexköparna bestjäl kvinnorna.
Misshandel och våldtäkt är vanliga former av våldsbrott mot de
prostituerade, men det är inte bara köparna som förövar dessa brott utan
även hallickar och män som sammanbor med prostituerade kvinnor
misshandlar och våldtar. Troligen finns det bland köparna en viss grupp som
är farlig och som gör sig skyldig till övergrepp medan de allra flesta
köparna, de s.k. vanliga männen, inte utmärker sig i fråga om
brottsbenägenhet eller våldsamhet.

Många prostituerade väljer att inte anmäla brott som blivit begångna mot
dem och därför är mörkertalet troligen mycket stort. Anledningar till att de
inte gör anmälningar uppges vara att de är rädda för repressalier, de anser att
de får skylla sig själva eftersom de är prostituerade och de tycker inte att det
är lönt då polisen inte bryr sig om en anmälan från en prostituerad.
Kvinnorna tenderar också att bagatellisera brott som begås mot dem, dels på
grund av att de ser det som en ofrånkomlig yrkesrisk, dels för att de gradvis
har vant sig vid våld och annan brottslighet.



40

Trots att kvinnorna oftast ses som brottsoffer gör många prostituerade sig
skyldiga till brott såsom stöld, narkotikabrott, häleri, vapenbrott och
misshandel.

5.1.6 Varför en kriminalisering?180 

I prostitutionsutredningens slutsatser lades både argument för och emot en
kriminalisering av könshandeln fram. Dessutom framkom åsikter om vilken
av parternas, eller bådas, handlande som skulle straffbeläggas.

Argumenten för en kriminalisering av könshandeln byggde framförallt på en
uppfattning om att man med den befintliga lagstiftningen endast kunde
komma åt de yttre förutsättningarna för könshandeln såsom främjarna och
profitörerna. Könshandeln i sig ansågs inte åtkomlig genom de gällande
lagarna. Bland argumenten för en kriminalisering märktes flera tungt
vägande sådana. En kriminalisering av könshandeln skulle innebära en
normbildande funktion som markerade att samhället inte finner den
acceptabel. Dessutom framkom uppfattningen att en kriminalisering torde
vara den enda framkomliga vägen att effektivt bekämpa könshandeln,
sociala och polisiära insatser ansågs inte vara tillräckliga. Socialarbetare
med erfarenhet av arbete med prostituerade hävdade att ett straffbeläggande
av könshandeln skulle medföra att prostitutionen minskade och därmed
också dess skadeverkningar. Från polishåll framhölls att en kriminalisering
skulle innebära att spaning mot och utredning av könshandeln skulle komma
att prioriteras samtidigt som resurserna för detta arbete skulle ökas.
Dessutom hävdade polisen att ingripanden skulle kunna ske på ett tidigare
stadium och att kriminaliteten och våldet runt könshandeln skulle kunna
undvikas.

En annan viktig faktor som betonades var den att ett förbud mot könshandel
kunde leda till att en stor del av sexköparna skulle avstå från kontakter med
prostituerade av rädsla för upptäckt och allt vad det skulle innebära i form
av rättegång och skamkänslor inför personer i deras omgivning. Även en del
av de prostituerade skulle troligen avstå från att sälja sex om denna
verksamhet blev straffbelagd. Men framförallt skulle ett förbud avhålla
många kvinnor från att ge sig in i prostitutionen och nyrekryteringen skulle
därmed stagnera.

Mer allmänt hållna argument för en kriminalisering var de att ett lagfäst
förbud skulle framtvinga nya former för stöd och behandling liksom ökad
information till allmänheten, framförallt angående barn och ungdomars
problem och utsatthet.

En rad argument mot en kriminalisering togs också upp, framförallt med
hänsyn till att könshandelns karaktär av ljusskygghet inte skulle bli mindre
betydande.

                                                
180 Denna del bygger på SOU 1995:15, s. 219ff.
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En farhåga som framkom som ett argument mot en kriminalisering av
könshandeln var den att båda parter i könsköpet skulle ha allt att vinna på att
detta skedde utom synhåll för någon. Könshandeln skulle så att säga komma
att drivas under jord, mer än någonsin. Detta skulle innebära en avsevärd
försvårande omständighet när det gäller polisens och socialarbetarnas arbete.
Dessutom skulle de mest utsatta kvinnorna inte längre våga söka medicinsk
och social hjälp om de riskerade att lagföras. För många av dessa kvinnor är
prostitution den enda reella inkomstkällan och för att inte riskera att behöva
upphöra med sin verksamhet skulle de troligtvis hålla sig undan från polis
och socialarbetare.

Ett annat mycket viktigt argument var det att genom ett förbud skulle annan
brottslighet kunna öka, såsom t.ex. hot- och utpressningssituationer. Det
skulle bli svårare att komma åt hallickar och andra profitörer då den redan
förekommande oviljan hos de prostituerade att vittna inför domstol skulle
förstärkas i och med att de i så fall skulle avslöja sig själva. Troligen skulle
en kriminalisering av sexsäljaren innebära att ingen prostituerad kvinna
skulle vittna med tanke på den bestämmelse som säger att man undantas
från vittnesplikten om man riskerar att avslöja sig själv som brottslig.181 

En kriminalisering av könshandeln ansågs också leda till stora svårigheter
när det gällde lämpliga spaningsmetoder, gängse metoder befarades verka
stötande. Det påpekades att polisen skulle få svårt att kontrollera
efterlevnaden av ett förbud mot prostitution. 

Vad gäller kriminalisering som en avhållande faktor kom utredningen fram
till att ett förbud troligtvis inte skulle ha en sådan inverkan på vissa
kategorier av sexköpare såväl som prostituerade. Framförallt kriminella och
våldsamma män samt narkotikaberoende prostituerade skulle antagligen inte
låta sig påverkas av förbudet. Dessa personer begår redan brott såsom
narkotikabrott som medför ett strängare straff än vad brott mot ett förbud
mot könshandel skulle göra. Dessutom ansågs en kriminalisering kunna leda
till en ökad brottslighet inom andra områden, t.ex. stölder och häleri då
framförallt de drogberoende kvinnorna skulle välja andra sätt än prostitution
för att finansiera sitt missbruk.

De största svårigheterna med en kriminalisering av könshandeln ansåg
utredningen skulle uppträda inom den rent juridiska sfären. För det första
förekommer prostitution i många varierande former och en klar och entydig
gränsdragning mellan straffria och straffbelagda handlingar ansågs svår att
åstadkomma. För det andra kom utredningen fram till att bevissvårigheterna
skulle bli betydande, ingen av parterna i ett ömsesidigt avtal om köp av
sexuella tjänster kan förväntas ha något intresse av att avslöja detta. Troligen
skulle även en viss anpassning från sexköparna såväl som de prostituerade
ske, allt för att dölja att det handlar om könshandel.

                                                
181 Se RB 36:6.
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I utredningen diskuterades, som nämnts ovan, även vilken av parterna som
skulle kriminaliseras, eller om rent av både sexköparens och sexsäljarens
agerande skulle straffbeläggas. Slutsatsen i utredningen blev att båda parters
handlande borde kriminaliseras, framförallt med hänsyn till att en
förutsättning för att könshandel över huvudtaget skall anses föreligga krävs
minst två parters medverkan. Det ansågs egendomligt om den prostituerades
nödvändiga medverkan, s.k. concursus necessarius, skulle vara straffri
medan köparens (lika nödvändiga) handlande skulle straffbeläggas. Att
kvinnan i regel är den som drabbas mest av könshandelns skadeverkningar
ansågs inte vara något tungt vägande skäl för att endast bestraffa
sexköparens handlande. Istället ifrågasatte utredningen om inte också
sexköparna i själva verket är offer till en viss grad.

I fråga om förbudets normgivande effekt kom utredningen till slutsatsen att
det naturligaste sättet att klargöra att könshandeln inte accepteras av
samhället på var att kriminalisera både säljaren och köparen och förbudets
effekt ansågs bli störst om förbudet riktade sig mot båda parter. En risk som
utredningen såg i att enbart kriminalisera köparens handling var den att det
kunde innebära att kvinnans handlande sågs som mindre förkastligt och mer
socialt accepterat. Om även de prostituerade kriminaliserades menade
utredningen att det olagliga i handlandet kunde bli ett sätt för dem att stå
emot påtryckningar från t.ex. hallickar med hänvisning till förbudet mot att
sälja sex.

En annan allvarlig följd av att endast köparen kriminaliseras, och som redan
nämnts, ansågs vara den ökade risken för att denne utsattes för våldsbrott
och utpressning.

5.1.7 Lagen

Trots att utredningen och ett flertal remissinstanser182 förespråkade en
kriminalisering av både köparen och säljaren så valde man att utforma lagen
så att endast sexköparen straffas. Att sälja sex är fortfarande lagligt.

Bland de remissinstanser som avstyrkte en kriminalisering helt och hållet
märks Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Justitiekanslern. Även
Riksåklagaren ansåg, dock med en viss tveksamhet, att tillräckliga skäl för
en kriminalisering inte förelåg, men anförde i sitt remissvar en viss
förståelse för tanken att endast kriminalisera köparen. Bl.a. Stiftelsen
Kvinnoforum tillstyrkte förslaget att kriminalisera både köparen och
säljaren.183 

Att man valde att införa förbudet mot köp av sexuella tjänster som en
separat lag istället för som en utvidgning av det straffbara området i 6 kap.
BrB beror på att en översyn av hela det sjätte kapitlet förväntas genomföras.
                                                
182 3/8 av remissinstanserna förespråkar en kriminalisering av köparen medan 5/8 av dessa
avvisar denna lösning. Se Lernestedt och Hamdorf i JT 1999-2000, s. 856.
183 Prop. 1997/98:55, s. 100f.
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I avvaktan på denna översyn ansågs det lämpligt att reglera förbudet i en
särskild lag.184 

Regeringens skäl för förslaget att enbart kriminalisera köparen byggde i
mångt och mycket på tanken att kvinnan, säljaren, i flertalet fall är den
svagare parten som utnyttjas av köparna för att tillfredsställa dessas
sexualdrift. Dessutom ansåg regeringen att det är angeläget att motivera de
prostituerade kvinnorna att söka hjälp för att komma ur prostitutionen. En
kriminalisering även av den prostituerades handlande skulle kunna motverka
denna önskan om kvinnan riskerade någon slags påföljd till följd av att hon
är eller har varit prostituerad.185 

Regeringen menade vidare att prostitutionen som företeelse är så pass
skadlig både för individen och för samhället att argumenten för en
kriminalisering väger tyngre än de emot. Genom ett förbud mot sexköp
markeras samhällets inställning i frågan och prostitutionen och dess
skadeverkningar kan bekämpas effektivare än vad tidigare arbete har
åstadkommit. 

Vad gäller försök föreslog regeringen att även detta skulle straffbeläggas då
det skulle innebära att polisen kan ingripa i ett tidigare skede och genom
dylika störningsmoment skulle prostitutionens omfattning kunna minska.186 

5.1.8 Efter lagen

Kritiken mot lagen efter dess ikraftträdande har varit massiv, det talas om att
situationen för de prostituerade på gatan har förvärrats dramatiskt och att
könshandeln har ändrat karaktär.187 Förespråkare för lagen hävdar dock att
den är en god förebild internationellt sett för de krafter som runt om i
världen kämpar för att stoppa prostitutionen.188 Tilläggas bör att Sverige är
det enda landet i hela världen som valt lösningen att enbart kriminalisera
sexköparen.

Men trots allt är det de negativa verkningarna av lagen som fått mest
uppmärksamhet. Visserligen halverades antalet gatuprostituerade som ett
direkt resultat av lagen, men den sammantagna prostitutionen har inte
minskat. Istället har alltfler gått över till inomhusprostitution och enligt vissa
uppgifter sker nu upp till 90 procent av den totala prostitutionen utom
synhåll för polisen.189 Trots detta faktum läggs merparten av polisens
resurser på att lagföra de män som köper sex av gatuprostituerade, de som
går till inomhusprostituerade varken upptäcks eller lagförs i motsvarande

                                                
184 Prop. 1997/98:55, s. 106.
185 Prop. 1997/98:55, s. 104.
186 Prop. 1997/98:55, s. 104f.
187 Bodin, Mer hot och våld på gatorna, Bodin, Lagen om sexköp tandlös.
188 Bra sexköpslag.
189 Bodin, Lagen om sexköp tandlös.
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utsträckning.190 Tre fjärdedelar av alla polisanmälningar angående brott mot
sexköpslagen avser gatuprostitution.191 

För de gatuprostituerade har klimatet hårdnat och många prostituerade och
socialarbetare vittnar om att våldet mot kvinnorna på gatan har ökat,
framförallt det sexuella våldet. Misshandel, hot och våldtäkter förekommer i
mer än var tionde polisanmälan i en granskning som genomfördes av
Göteborgsposten år 2001.192 Huvuddelen av de gatuprostituerade rapporteras
vara missbrukare, i Stockholm och Malmö gäller detta drygt 90 procent av
dessa kvinnor. Det är ingen slump att det är dessa som fortsatt att
gatuprostituera sig utan det är snarare en följd av de problem de har och utan
andra alternativa inkomstkällor tvingas de stanna kvar på gatan. De
drogberoende kvinnorna har numera inte råd att säga nej till en kund oavsett
om mannens önskemål är sadistiska och perversa och då det i stort sett
endast är dessa män som fortfarande köper sex på gatan har de prostituerade
inget annat val än att acceptera dessa kunders önskemål.193

Utvecklingen inom IT har lett till att vägarna in i könshandeln har
förändrats. Unga kvinnor debuterar i prostitutionen genom annonser på
Internet istället för att som tidigare kanske börja gå på gatan. Även för
sexköparna har Internet betytt att sexköpet har underlättats och nya och unga
sexköpare tilltalas av det nya sättet att kunna skaffa sig kontakter med
prostituerade utifrån sina egna tider och villkor. På Internet pågår
sexhandeln i princip ostörd, polisen hinner inte med att bekämpa denna och
om resurserna lades på detta område skulle man tvingas nedprioritera
gatuprostitutionen och därmed skulle kvinnorna på gatan kunna råka väldigt
illa ut.194 

5.1.9 Uppföljande rapporter

5.1.9.1 Socialstyrelsens rapport 2000:5
Prostitutionens former är föränderliga och varierar med tiden, så är inte
minst fallet då man jämför tiden före och efter ikraftträdandet av lagen.

 Socialstyrelsen, som utsetts till nationell rapportör, lämnade år 2000
rapporten Sos-rapport 2000:5, Kännedom om prostitution. Denna rapport
byggde på enkäter som skickats till bl.a. socialtjänsten i samtliga landets
kommuner och till landets alla polismyndigheter liksom till företag inom
hotell- och restaurangbranschen. Dessutom gjordes ett antal intervjuer med
så kallade nyckelinformanter vilka utgjordes av bl.a. poliser, socialarbetare
och sexkunder. Rapportens syfte var att belysa prostitutionens omfattning
och utbredning före och efter det att sexköpslagen trätt i kraft. 

                                                
190 Ibid.
191 Ibid.
192 Ibid.
193 Bodin, Mer hot och våld på gatorna.
194 Bodin, Lagen om sexköp tandlös.
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Vad gäller prostitutionens omfattning uppgav socialtjänsten i 44 av 201195

kommuner år 1998 kännedom om prostitution inom respektive kommun.
Samtidigt uppgav sex av 21 polismyndigheter detsamma. År 1999 var
ökningen marginell, kännedom om prostitution uppgavs av socialtjänsten i
48 av 201 kommuner och för polismyndigheterna var siffran i stort sett
densamma som året innan.196

Antalet prostituerade varierade stort mellan kommunerna, i Stockholm,
Göteborg och Malmö var antalet betydligt större än i landets övriga
kommuner.197 Men antalet kända prostituerade minskade markant mellan
1998 och 1999, i Stockholm fanns 280 kända prostituerade 1998 medan
antalet sjönk till 170 året efter. Samma sak var det i Göteborg och Malmö
där 286 blev 90 (Göteborg) och 160 blev 80 (Malmö). Sammantaget i landet
minskade antalet kända prostituerade från 730 år 1998 till 340 år 1999.198 

En jämförelse mellan 1998 och 1999 ger för handen att antalet kända
prostituerade i de tre storstäderna minskade, men i landet som helhet
förekom inga större skillnader. De städer där gatuprostitutionen främst
förekom var de som framförallt påverkades av lagens ikraftträdande. Genom
enkätsvaren framkom att en viss förändring av prostitutionsformerna hade
skett, en viss ökning av Internetprostitutionen samt lägenhets- och
hotell/restaurangprostitutionen kunde ses.199 

De så kallade nyckelinformanterna uppgav att gatuprostitutionen först
försvann i och med lagens införande men att den sedan återkom, dock i
något mindre omfattning. Gatuprostitutionen uppgavs ha blivit mycket
känslig för medias bevakning och polisiära insatser.200 Nyckelinformanterna
uppgav att merparten av de prostituerade sökt sig till andra
prostitutionsarenor och kontaktsätt, t.ex. Internet och mobiltelefoner, vissa
sades ha skaffat sig en fast kundkrets och var inte längre tvungna att gå på
gatan. En ökning av nya unga kvinnor sågs på Internet, det framkom att det
var lättare att debutera genom Internet eftersom en helt annan anonymitet
gavs och kvinnorna behövde då inte exponera sig på samma sätt som vid
gatuprostitution. De nya kontaktvägarna hade troligen börjat användas i
vilket fall, men de påskyndades möjligen av lagen enligt
nyckelinformanterna.201 Vissa av informanterna menade att en del av
kvinnorna tog chansen att komma bort från könshandeln då lagen trädde i
kraft och att ett flertal av de missbrukande prostituerade befann sig inom
vården och i behandling.202

                                                
195 Detta var de kommuner som besvarade enkäten.
196 Socialstyrelsens rapport 2000:5, s. 25ff.
197 Ibid.
198 Ibid., s. 30.
199 Ibid., s. 31.
200 Ibid., s. 32.
201 Ibid., s. 32f. 
202 Ibid., s. 33.



46

Bland de negativa förändringar som lagen inneburit uppgav informanterna
att de gatuprostituerade hade fått det sämre och blivit mer utsatta. Färre och
sämre, rentav farliga köpare förekom. Dessutom påpekades en viss ökning
av hallickverksamhet efter det att lagen trätt i kraft.203

Men informanterna uppgav också en del positiva erfarenheter av lagen,
framförallt sågs den som en viktig markering och många som till en början
ställt sig tveksamma till en lag om förbud mot köp av sexuella tjänster angav
att de ändrat uppfattning och upplevde lagen som positiv. Dock efterlystes
mer resurser för hjälp åt och behandling av både de prostituerade och
kunderna.204

Även sexköparnas attityder gentemot lagen undersöktes i rapporten och då
främst hur dessa har påverkats av lagens ikraftträdande. 

Enligt vissa köpare har gatan blivit alltför riskabel och istället söks nya
kontaktvägar. Men flera av de intervjuade sexköparna menar att de ej
påverkats av lagen, framförallt på grund av att de rör sig inom den dolda
inomhusprostitutionen där risken för upptäckt inte är särskilt betydande. För
köparna på gatan har polisens närvaro och störningsverksamhet påverkat
dem och större försiktighet nämns som en följd av lagen. Däremot är rädslan
för upptäckt inte någon tungt vägande faktor för dessa män.205 Många av de
intervjuade männen upplever lagen som negativ och som ett slag i luften, de
menar att prostitutionen inte försvinner genom en kriminalisering, utan att
den endast byter skepnad. Dessutom menar flertalet av sexkunderna att det
är fel att endast kriminalisera mannen i dagens jämställda samhälle.206

5.1.9.2 Brå-rapport 2000:4
Även Brottsförebyggande rådet kom med en rapport år 2000. Denna
fokuserade på hur lagen efterlevts sedan ikraftträdandet och på de
bevisproblem som visade sig vara kopplade till lagen.

Under lagens första år gjordes ett nittiotal polisanmälningar om brott mot
denna. I alla fall var det män som förövat brottet och de flesta
polisanmälningar gjordes efter spaning mot gatuprostitution. 

År 1999 meddelades sju domar, sex fällande och en friande, i mål om brott
mot sexköpslagen. Dessutom utfärdades fem strafförelägganden. Påföljden i
alla mål där brott mot sexköpslagen varit det enda brottet var dagsböter. En
stor del av alla utredningar lades dock ned med motiveringen att brott inte
kunnat styrkas, framförallt på grund av att det varit svårt att bevisa att
parterna träffat avtal om en sexuell tjänst mot betalning. 

                                                
203 Ibid.
204 Ibid., s. 34. 
205 Ibid., s. 42f.
206 Ibid., s. 43.
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Att det skulle bli svårt att kontrollera efterlevnaden av lagen och att
definiera och bevisa den brottsliga gärningen befarades redan innan det att
lagen trädde i kraft och statistiken som redovisats ovan talar sitt tydliga
språk vad gäller denna farhåga.

I rapporten framkommer även att åklagarväsendet har uttryckt en önskan om
att lagstiftaren skall klargöra vad som avses med ”tillfällig” i lagens mening
liksom var gränsen mellan försök och fullbordat brott skall dras.

Enligt rapporten har polisen inriktat sig på att kontrollera lagens efterlevnad
nästan uteslutande vad gäller gatuprostitutionen. När det gäller den dolda
prostitutionen har få polisanmälningar upprättats som en följd av polisiär
spaning och de flesta har lagts ned på grund av bevissvårigheter. Där
polisanmälningar trots allt har förekommit i samband med dold prostitution
har det i princip alltid rört sig om att de har upprättats i förbindelse med
anmälningar om andra brott.

Det konstateras i rapporten att det har varit svårt att kontrollera lagens
efterlevnad när det gäller den dolda inomhusprostitutionen och att även då
det funnits konkreta brottsmisstankar har det varit svårt att bevisa brott mot
lagen, speciellt mot båda parters nekande. 

Förhoppningen är enligt rapporten att polisens spaningsmetoder skall
komma att förbättras med tiden och att bevisproblemen och svårigheterna att
precisera vad som är straffbara handlingar skall komma att minska i och
med att fler mål når domstolarna.

5.2 Rekvisiten

Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster stadgar:

”Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse döms –
om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken – för köp av
sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.
För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.”

Lagen är uppbyggd av fyra rekvisit:
1. mot ersättning
2. tillfällig
3. sexuell förbindelse
4. gärningen skall ej vara belagd med straff enligt brottsbalken

Dessutom krävs subjektiv täckning av alla rekvisiten.

5.2.1 Ej straffbelagt enligt brottsbalken

För att börja med det sistnämnda rekvisitet så innebär det att lagen är
sekundär i förhållande till brottsbalken. Det förbud i brottsbalken som
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rekvisitet främst torde syfta på är det i 6 kap. 10 § brottsbalken om
förförelse av ungdom. Brott mot detta lagrum kommer i fråga om säljaren är
under arton år och om gärningsmannen genom att utlova eller ge ersättning
skaffar sig eller försöker skaffa sig tillfälligt sexuellt umgänge. Straffsatsen
är densamma som den som anges i sexköpslagen. Även om gärningsmannen
inte insåg att säljaren var under arton år skall denne dömas för brott i
enlighet med 6 kap. 10 § BrB om han hade skälig anledning att anta att
motparten var under arton år, detta enligt 6 kap. 11 § BrB.

Bevissvårigheter som kan uppstå härvidlag är huruvida gärningsmannen
hade skälig anledning att anta att sexsäljaren var under arton år. Många
flickor som är yngre än så kan se betydligt äldre ut och även deras agerande
kan ge sken av att de är äldre än vad de egentligen är. Men i det stora hela
kanske det inte har så stor betydelse att försöka fastslå om sexköparen insåg
eller hade skälig anledning att anta att säljaren var underårig då straffsatsen
är densamma för de båda alternativa brotten. Men kanske har det betydelse
för straffmätningen då praxis möjligen ser olika ut.207 Straffen som har
utdömts för brott mot sexköpslagen har ju präglats av en betydande
lindrighet och kanske är det förmånligare för gärningsmannen att dömas
enligt denna jämfört med förbudet mot förförelse av ungdom. I så fall skulle
gärningsmannen ha allt att vinna på att hävda att han varken insåg eller hade
skälig anledning att anta att sexsäljaren var under arton år. Men en ren
jämförelse av de båda stadgandena, utan beaktande av praxis, jämställer de
båda brotten i straffhänseende. 

6 kap. 10 § BrB lagfästes 1984 och avsikten med bestämmelsen var att
skydda unga personer mot att dras in i prostitution.208 Stadgandet skall inte
ha en alltför vidsträckt tillämpning utan avser endast att verka mot
utnyttjande av ungdomar i gatuprostitution eller under liknande
förhållanden. Dessutom bör det för bestämmelsens tillämplighet krävas att
det är fråga om verklig ersättning.209

I fråga om brott mot 6 kap. 10 § BrB frångås uttryckligen kravet på fullt
uppsåt genom 6 kap. 11 § BrB. I kommentaren till lagrummet sägs att
gärningsmannen inte skall dömas till ansvar om den underåriges kroppsliga
utveckling är sådan att den normalt förekommer avsevärt över
åldersgränsen. Om däremot ett gränsfall föreligger, d.v.s. att den underårige
inte utan vidare kan antas vara äldre, skall gärningsmannen inte kunna
undgå att dömas till ansvar med hänvisning till att han inte känt till barnets
egentliga ålder.210

                                                
207 Enligt Karnov har brott mot sexköpslagen lägre straffvärde än brott mot 6 kap. 10 § BrB.
Se Göran Rosenberg i Karnov, 2001/2002, s. 2709.
208 BrB-komm. Del 1., s. 317.
209 Ibid.
210 BrB-komm. Del 1, s. 318.
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5.2.2 Mot ersättning

När det gäller detta rekvisit så avses med ersättning dels ekonomisk
ersättning, dels ersättning av annat slag, t.ex. i form av narkotika eller
alkohol. Enligt Jareborg skall uttrycket innefatta alla förmåner av
ekonomiskt värde.211 Troligen avses med ersättning alltså även t.ex. gåvor
och middagar, något som framförallt förekommer inom den så kallade
lyxprostitutionen. Även om den som har utlovat ersättningen sedan inte
erlägger den skall denne anses ha skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse
mot ersättning, i alla fall om ersättningen var en förutsättning för
förbindelsen.212 Skulle så inte vara fallet hade sexköparna fått det alltför lätt
att undgå lagföring enbart genom att inte betala. En sådan möjlighet hade
kunnat leda till att sexköparna i allt större utsträckning hade försökt lura de
prostituerade. Men troligen måste ett erbjudande om betalning ha avgivits
för att förfarandet skall falla under rekvisitet. 

5.2.3 Tillfällig

I sexköpslagen ställs inget krav på att det skall röra sig om flera sexuella
förbindelser, något som normalt sett krävs för straffansvar för koppleri
enligt 6 kap. 8 § BrB.213 Enligt sexköpslagen räcker det med en enstaka,
tillfällig sexuell förbindelse. Tvärtom torde det enbart vara enstaka och
tillfälliga sexuella förbindelser som faller inom lagens tillämpningsområde.
Ett uppenbart problem med rekvisitet ”tillfällig” är att stadigvarande
kontakter med en och samma prostituerade, när sexköparen så att säga är
stamkund, inte verkar vara straffbara i och med denna formulering.

5.2.4 Sexuell förbindelse

Med detta rekvisit avses främst samlag, men även annat sexuellt umgänge är
tillräckligt för straffansvar. Det är inte som när det gäller
våldtäktsparagrafen, 6 kap. 1 § BrB, att det sexuella umgänget måste vara
jämförligt med samlag, utan allt sexuellt umgänge, med undantag för
nakenposering, torde falla under uttrycket sexuell förbindelse.214

5.2.5 Försök

Även försök till brott mot lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster
straffbeläggs enligt andra stycket i lagen. De allmänna försöksreglerna i 23
kap. BrB skall då tillämpas. Försökspunkten skall anses nådd när ett
erbjudande om ersättning har lämnats av sexköparen till den prostituerade. 

Att försök straffbeläggs är ovanligt när straffskalan är så lindrig som i detta
fall. Det finns inget brott i brottsbalken med motsvarande låga straffvärde

                                                
211 Jareborg, Brotten, 1, s. 319.
212 Göran Rosenberg i Karnov, 2001/2002, s. 2709.
213 Prop. 1997/98:55, s. 136.
214 Prop. 1997/98:55, s. 136, Jareborg, Brotten, 1, s. 311f., s. 319.
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som är belagt med straff redan på försöksstadiet. Däremot förekommer det
inom specialstraffrätten.215

5.3 Bevisproblem

I många fall av brott mot sexköpslagen torde bevisproblemen vara
betydande. Här, liksom i brottmål i övrigt, måste det vara ställt bortom
rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till brott i enlighet med
åtalet. Då brott av detta slag för det allra mesta begås i det fördolda är
bevisen ofta obefintliga, sällan förekommer vittnen eller teknisk bevisning.
Ofta består bevisningen enbart av målsägarens och den tilltalades utsagor
och många gånger lär ord stå mot ord. Det är då upp till rätten att avgöra
vilken av utsagorna som förtjänar tilltro och det är en uppgift som inte alltid
låter sig göras i en handvändning. Likaså torde alternativa hypoteser vara
vanliga i mål om brott mot sexköpslagen, dels från svarandesidan, dels från
rätten som kan ställa upp sådana ex officio. Utan annan bevisning än
muntliga utsagor kan sådana alternativhypoteser bli mycket svåra för
åklagaren att vederlägga och dennes uppgift att bevisa den tilltalades skuld
bortom rimligt tvivel ter sig nästintill omöjlig. Framförallt kan dessa
bevissvårigheter hänföras till brottets ljusskygga karaktär och den vagt
utformade lagtexten som lämnar många dörrar för alternativa hypoteser
öppna. Frågan är om det alls är möjligt att tillämpa det gängse höga
beviskravet när det gäller brott mot sexköpslagen, eller om det på grund av
lagens formulering skulle behövas ett annat lägre beviskrav för att
överhuvudtaget kunna uppnå fällande domar.

5.3.1 Gränsdragningsproblem

Ett av de mest centrala gränsdragningsproblemen är det att försöka dra
gränsen mellan prostitution och andra sexuella förbindelser, vad som
accepteras och vad som skall anses vara förbjudet. Många sexuella
handlingar rör sig i gränslandet mellan det tillåtna och det straffbelagda och
försök har gjorts att definiera vad som menas med prostitution. En rad
kriterier ställs upp, men dessa är vaga och bedömningen blir relativt
godtycklig.216

De kriterier som vanligen ställs upp är följande:
1) kommersialitet 2) promiskuitet 3) valet av partner sker uteslutande på
ekonomiska grunder 4) den sexuella förbindelsen är tillfällig och kortvarig
5) den sexuella förbindelsen är emotionellt likgiltig.217

Vad gäller det första kriteriet som hänger samman med rekvisitet om
ersättning i sexköpslagen kan man säga att formerna för ersättning varierar.
Gåvor och motgåvor av ekonomiskt värde förekommer inom de flesta
relationer mellan två parter, oavsett om relationen är av sexuell karaktär

                                                
215 1997/98:JuU13, s. 28.
216 Träskman, Går det att tygla lustan?, s. 358f.
217 Ibid., s. 359.
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eller inte. Gåvor istället för annat ekonomiskt vederlag torde vara relativt
vanligt inom den så kallade lyxprostitutionen. Men även i andra
förhållanden är gåvor etc. ett normalt inslag utan att relationen för den skull
kan klassas som prostitution. Att dra gränsen mellan vad som är normala
gåvor och ersättningar och vad som utgör vederlag för sexuella tjänster är
inte helt lätt och därför är detta kriterium inte speciellt talande.

Som andra kriterium nämns promiskuitet218, ett begrepp som har betydelsen
ett lösligt sexualliv med fler än en partner.219 Inte heller detta kriterium kan
sägas vara någon särskilt bra måttstock på om en kvinna skall anses vara
prostituerad eller inte. Det torde inte vara speciellt ovanligt att en kvinna
under vissa perioder i sitt liv har sexuella förbindelser med ett flertal män
utan att för den skull vara prostituerad. Likaså kan en prostituerad sälja sex
till en och samma man under en längre tid utan att ha några andra kunder
förutom denne. Den sistnämnda kan då inte sägas vara promiskuös i ordets
rätta bemärkelse.

Det tredje kriteriet som avser att skilja prostitutionshandlingar från andra
sexuella handlingar är det att valet av sexualpartner skall ske uteslutande på
ekonomiska grunder.220 Trots att ekonomiska grundvalar är de utmärkande
för en prostituerads val av kund så kan även andra faktorer spela in. Många
prostituerade säljer sig inte till vem som helst, de är i viss mån selektiva.
Däremot kan detta kriterium sägas passa bättre in på de drogberoende
prostituerade som av ekonomiska skäl inte kan välja sexkund då de måste
tänka på att tjäna in tillräckligt för att finansiera sitt missbruk. 

Det fjärde kriteriet som ställs upp handlar om att de sexuella förbindelserna
skall vara tillfälliga och kortvariga för att de skall anses utgöra
prostitutionshandlingar.221 Då många prostituerade har stamkunder som de
säljer sex till kanske regelbundet och under en längre tid skulle dessa
handlingar falla utanför begreppet. Däremot skulle en kvinna som har ett så
kallat one-night-stand kunna betecknas som prostituerad utifrån detta
kriterium, särskilt om hon dessutom skulle få en gåva eller liknande av
mannen hon har sex med.

Som sista kriterium nämns att den sexuella förbindelsen skall vara
emotionellt likgiltig.222 Trots att de känslor som förekommer hos en
prostituerad då hon säljer sex inte är av positiv karaktär så lär känslor
förekomma. Den kvinna som är totalt emotionellt likgiltig inför den sexuella
handlingen är troligen alldeles neddrogad och förstår inte vad som händer
med henne. Dessutom kan en sexuell handling inom ett förhållande, låt säga
mellan makar, vara relativt emotionellt likgiltig. Eller som Träskman
uttrycker det:
                                                
218 Ibid.
219 SAOL, sökord: promiskuitet.
220 Träskman, Går det att tygla lustan?, s. 359.
221 Ibid., s. 359f. 
222 Ibid., s. 360.



52

”En del tänker på kung, drottning, fosterland, på rörelsefriheten inom
Europa, skatter och skatteavdrag, bofinkens sång, eller vad det nu kan
vara.”223 

5.3.2 Tänkbara alternativa hypoteser

5.3.2.1 Mot ersättning
Detta rekvisit som innebär att någon ersättning måste ha utgått för tjänsten,
gäller alla former av förmåner av ekonomiskt slag. Men sexköparen kan
t.ex. hävda att ersättningen är återlämnande av lånade pengar eller betalning
för något helt annat. Hur åklagaren skall kunna bevisa att ersättningen har
samband med just sexköpet verkar svårt. Om sexköparen bjuder den
prostituerade på middag i utbyte mot en sexuell tjänst torde det bli svårt att
bevisa att det inte bara handlar om en vanlig middagsbjudning, det är ju inte
olagligt att bjuda någon på middag. Det är nog inte så särskilt svårt för
sexköparen att komma på alternativa förklaringar till detta rekvisit. I princip
torde för full bevisning vad gäller detta delmoment krävas att polis har
bevittnat den sexuella förbindelsen och även överlämnandet av ersättningen
från sexköparen till den prostituerade. 

En annan hypotes som man kan tänka sig är den att den tilltalade hävdar att
han inte själv betalade för den sexuella tjänsten. Det kan ha rört sig om att
kompisarna betalade en prostituerad under en svensexa, födelsedag eller
liknande. Om sexköparen själv inte har betalat för tjänsten lär ju detta
rekvisit inte vara uppfyllt. 

Dessutom skall detta rekvisit anses uppfyllt redan då erbjudande om
ersättning har lämnats. Frågan är om det krävs ett uttryckligt erbjudande
eller om det räcker med att betalningen är underförstådd, ett så kallat
konkludent avtal. Ofta kanske den prostituerade och sexkunden förhandlar
om priset för tjänsten utan att något direkt erbjudande om ersättning utlovas.
Skall det räcka med att sexköparen tar reda på priset för den tjänst han har
tänkt köpa? Kan man tänka sig att ett erbjudande om ersättning har lämnats
även om sexköparen inte uttryckligen säger till den prostituerade att han
tänker betala? Kanske skall ett tyst medgivande räknas som ett erbjudande
om ersättning i och med att den sexuella förbindelsen inleds? Detta är något
som verkligen tål att tänkas på och en närmare utredning skulle vara på sin
plats. Annars menar jag att man endast kan tolka rekvisitet som så att
ersättning måste utgå, något annat är oacceptabelt ur bevissynvinkel. Hur
skall man kunna bevisa att en sexköpare har lämnat ett erbjudande om
ersättning om inte någon råkar höra honom exakt när han avlämnar
erbjudandet till den prostituerade? Dessutom kan man fråga sig om lagen är
tillämplig då sexköparen utlovar ersättning men sedan lurar kvinnan på
betalningen.

                                                
223 Ibid.
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5.3.2.2 Tillfällig
Detta rekvisit anser jag är mycket olyckligt, om ett krav ställs på att
förbindelsen skall vara tillfällig innebär ju det att alla upprepade och
stadigvarande kontakter med en och samma prostituerade faller utanför. Vad
skall räknas som tillfällig, är två eller tre sexuella förbindelser för många?
Sexköparen kan hävda att förbindelsen inte var tillfällig utan att han vid ett
flertal tillfällen har köpt sexuella tjänster av den prostituerade och att deras
relation är stadigvarande. Detta rekvisit är också ett av de problem som
nämns i Brå-rapporten (2000:4) där åklagarväsendet har efterlyst ett
klargörande i frågan från lagstiftarens sida.

5.3.2.3 Sexuell förbindelse
Detta rekvisit har givits en vid tolkning och bör inte innebära speciellt stora
problem i bevishänseende. Snarast handlar det om spaningsproblem, i
princip måste polis eller någon annan bevittna det sexuella umgänget.
Teknisk bevisning kan komma ifråga för att avgöra om kvinnan har haft
samlag, men då torde en läkarundersökning bli nödvändig direkt efter det
sexuella umgänget. Eftersom den prostituerade inte har begått något brott
måste en sådan undersökning antagligen ske på frivillig basis. Men vad
gäller detta rekvisit borde indiciebevisning kanske räcka för att ställa detta
bortom rimligt tvivel. 

Som alternativa hypoteser till detta rekvisit kan den tilltalade hävda saker
som att det inte var fråga om en sexuell förbindelse utan om samvaro och
samtal. Han skulle även kunna hävda att endast nakenposering hade
förekommit, något som inte skall anses falla under detta rekvisit.

5.3.2.4 Ej straffbelagt enligt BrB
Främst gäller det för att ställa detta rekvisit bortom rimligt tvivel att avgöra
om 6 kap. 10 § BrB om förförelse av ungdom vinner tillämpning. Om det
kan bevisas att sexköparen visste om att den prostituerade var under arton år
eller åtminstone hade skälig anledning att anta det skall sexköpet bedömas
som brott mot 6 kap. 10 § BrB. Det kan nog föranleda en del
bevissvårigheter utifrån om den prostituerade hade en kroppslig utveckling
som normalt sett förekommer hos äldre kvinnor och om hennes uppträdande
gav sken av att hon var äldre. 

5.3.2.5 Försök
Eftersom även försök straffbeläggs enligt lagens andra mening måste man
försöka utröna vad som utgör ett straffbart försök. Skall det vara tillräckligt
för att försök skall anses föreligga att sexköparen åker runt
prostitutionsstråket och kanske pratar med någon prostituerad, t.ex. om
priset? Eller skall det krävas att den sexuella förbindelsen verkligen har
påbörjats? Om polisen spanar på en misstänkt sexköpare och sedan slår till
när denne har ”raggat” upp en prostituerad, skall sexköparen då kunna träda
tillbaka frivilligt? Enligt 23 kap. 3 § BrB skall den som frivilligt
tillbakaträder och avbryter gärningens utförande så att brottet ej fullbordas
inte dömas för försök. Men när skall gränsen dras för hur länge man
frivilligt kan tillbakaträda? När skall egentligen brottet anses fullbordat? Vid



54

betalning? Vid uppnådd sexuell tillfredsställelse? När sexköparen och den
prostituerade skiljs åt?

För att kunna döma någon för försök till brott mot sexköpslagen torde det
krävas att denna gränsdragningsproblematik uppmärksammas och utreds
närmare. Som det ser ut nu är försökspunkten enligt praxis nådd då
erbjudande om betalning har givits.224 Men då direkta erbjudanden om
betalning nog är relativt ovanliga skulle man kunna tänka sig att
försökspunkten flyttas något, t.ex. till dess att den sexuella förbindelsen har
inletts. Men snarast torde det även här handla om spaningsproblem, i regel
skulle det krävas att en polis hör sexköparens erbjudande om ersättning till
den prostituerade. Den spaning som bedrivs mot sexköpare och
prostituerade är en mycket känslig sak, den kan te sig stötande, särskilt som
man enligt lagmotiven vill skydda kvinnan. Att t.ex. slita upp en bildörr där
sexuell aktivitet tros förekomma kan vara mycket integritetskränkande för
aktörerna, särskilt för kvinnan som ju inte begår något brott. Ett sådant
handlande kan t.o.m. tänkas strida mot EMRK art. 8 om skydd av
privatlivet. Dylika spaningsmetoder skulle kunna innebära en kränkning av
privatlivet.

I ett fall från Hovrätten över Skåne och Blekinge225 har vissa uttalanden om
försökspunkten gjorts. I TR hade den tilltalade MN frikänts från försök till
köp av sexuella tjänster. TR ansåg att trots att den tilltalade haft en
prostituerad i sin bil och överenskommelse om priset hade gjorts så kunde
han inte fällas till ansvar för försök då ingen av de av honom företagna
handlingarna utgjorde ”den näst sista handlingen” , dvs. den handling som
närmast föregår ett fullbordat brott. TR menade att ytterligare handlingar
återstod för att brottet skulle anses som fullbordat. HovR var av motsatt
uppfattning och menade att försökspunkten var nådd då fara för brottets
fullbordan förelåg. Hänsyn togs till att den tilltalade MN och den
prostituerade kvinnan hade kommit överens om att ha samlag i kvinnans
lägenhet och även priset för samlaget hade överenskommits. Den tilltalade
hade haft pengar tillgängliga för att uppfylla sin del av avtalet och paret var
på väg till kvinnans lägenhet då polisen ingrep. HovR menar att det inte har
framkommit någonting som ger anledning att anta att den tilltalade skulle
komma på andra tankar på väg upp till kvinnans lägenhet, därför skall MN
anses ha påbörjat brottet och försökspunkten skall anses uppnådd. 

                                                
224 Se ovan,  5.2.5. 
225 RH 2002:16
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6 Analys och slutsatser
Jag kommer i detta avsnitt att analysera de slutsatser jag kommit fram till
utifrån de frågeställningar och de syften som ställdes upp i inledningen. Då
jag har valt att inte ställa några precisa och begränsade frågor vad gäller
beviskravet så kommer analysen och slutsatserna att vara av en mer
sammanfattande karaktär.

6.1 Beviskravet i allmänhet

Bevisteorierna i brottmål har genom historien varierat, från den formella
bevisteorin, över den legala för att mynna ut i den nu rådande materiella
bevisteorin. Anledningen till denna variation är framförallt att samhället har
ändrat karaktär och den tidiga formella och legala rätten har inte längre
någon plats i rättstaten. Utvecklingen mot den materiella bevisteorin har
varit nödvändig för att kunna leva upp till de krav på rättssäkerhet som ställs
i dagens moderna stater. Den fria bevisprövning som idag gäller stämmer
överens med de rådande samhälls- och rättstillämpningsvärderingarna. 

Inom den fria bevisprövningen ställs det numera gängse beviskravet
”bortom rimligt tvivel” upp vad gäller brottmål. Det är ett mycket högt
beviskrav, långt högre än de skilda beviskrav som tillämpas i t.ex. tvistemål.
Men detta är en följd av rättssäkerhetstanken och en rädsla för felaktiga
fällande domar. Troligen skulle det vara svårt för dagens människor att
acceptera något mindre än just ett så högt ställt beviskrav. Kanske kan det
verka alltför högt i allmänhetens ögon när grova brottslingar släpps fria i
brist på bevisning, men jag tror att det mest handlar om okunskap om
rättssäkerheten, och om hur viktigt det är att ett visst högt beviskrav alltid
måste gälla oavsett om den tilltalade är hyggliga killen eller en tungt
kriminellt belastad person. Och trots att beviskravet kan te sig enormt högt i
brottmål får man inte glömma att det skall vara ställt bortom rimligt tvivel
att den tilltalade gjort sig skyldig till brott i enlighet med åtalet, det är alltså
inte någon full visshet man har att göra med, men samtidigt måste det vara
så pass säkert att den tilltalade är skyldig att det rimliga tvivlet kan
elimineras. Syftet med det höga beviskravet är ju framförallt att man vill
undvika felaktiga fällande brottmålsdomar. Detta borgar enligt min mening
för att medborgarna kan känna sig trygga och säkra på att inte felaktigt sättas
bakom lås och bom, något av det viktigaste en rättstat kan erbjuda.

6.2 Konstant eller differentierat beviskrav?

Men trots att det hävdas att beviskravet alltid skall ligga på samma höga
nivå har jag under arbetets gång kommit fram till att så alltid inte är fallet.
Beviskravets konstans har hävdats av HD i ett flertal avgöranden, men övrig
praxis och doktrin ger en annan bild. Det verkar inte vara helt ovanligt att
beviskravet differentieras i viss mån i åtminstone underrätternas dömande
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verksamhet. Den enda situation där HD uttalat har nöjt sig med ett lägre
beviskrav är då den tilltalade har gjort en invändning om
ansvarsfrihetsgrunden nödvärn. Där har HD accepterat att åklagaren endast
måste presentera så mycket bevisning att nödvärnsinvändningen framstår
som obefogad. Detta hänger troligen samman med att när det gäller
invändningar om ansvarsfrihetsgrunder så åligger det åklagaren att bevisa att
någonting inte har hänt, det säger ju sig självt att det är nästintill omöjligt att
så göra. 

Min uppfattning är att det är oundvikligt att beviskravet differentieras i
praktiken, det verkar alltför stelbent att alltid hävda ett konstant beviskrav.
Vad som kan föranleda ett till viss del lindrat beviskrav ges det uttryck för i
doktrinen. En rad variabler kan tänkas påverka beviskravets nivå enligt olika
uppfattningar i doktrinen. Men det finns även de som menar att beviskravet
alltid måste vara och är konstant, något annat skulle strida mot
Europakonventionens 6: e artikel. 

6.2.1 När kan ett differentierat beviskrav i så fall komma i
fråga?

Det gängse beviskravet i brottmål ställs som huvudregel på alla delar av en
gärningsbeskrivning för att uppnå en fällande dom, oberoende av brottets
handläggningsform, brottets grovhet och den tilltalades inställning. Men i
praktiken leder vissa hänsyn till att beviskravet i viss mån differentieras vad
gäller t.ex. utevaromål där den tilltalades erkännande presumeras vara riktigt
om ingenting talar däremot. Detta innebär enligt min mening ett i praktiken
sänkt beviskrav, men även andra omständigheter kan leda till att beviskravet
till viss del lindras. Doktrinen ger för handen att särskilt de subjektiva
rekvisiten och invändningar om ansvarsfrihetsgrunder ibland bör bli föremål
för ett differentierat beviskrav, framförallt på grund av den omöjlighet som
föreligger när det gäller att med säkerhet uttala sig om psykologiska faktorer
eller icke-existensen av ett faktum. Däremot skall hela gärningar som till sin
art är av svårbevisad karaktär såsom t.ex. narkotikabrott, inte föranleda ett
sänkt beviskrav enbart på denna grund. Jag delar dessa ståndpunkter som
kommer till uttryck i doktrinen, jag menar att det högt ställda beviskravet
inte alltid kan eller bör upprätthållas och att det är en fiktion att så alltid
görs. Särskilt vad gäller de subjektiva rekvisiten anser jag att en uttalad
beviskravssänkning kan vara på sin plats. Jag tror att många domare runt om
i landet skulle hålla med om att ett differentierat beviskrav tillämpas på de
subjektiva rekvisiten i den dagliga dömande verksamheten. En uttalad
beviskravssänkning i denna del kanske skulle kunna leda till att fler skyldiga
personer döms än tidigare då även dessas innersta tankar måste vara
bevisade bortom rimligt tvivel. 

Men även i andra fall anser jag att det kan vara motiverat med ett sänkt
beviskrav, främst då det handlar om s.k. perdurerande brott och rekvisit som
beskrivs med civilrättsliga termer. När det gäller de perdurerande brotten
som t.ex. regelbunden misshandel inom hemmet kan det vara svårt för
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målsägaren att precisera de skilda tillfällen då misshandel har förekommit.
Enligt min mening torde det då kunna räcka att det ställs bortom rimligt
tvivel att misshandel har förekommit sammantaget, men att varje tillfälle
inte skall behöva ställas under det höga beviskravet. Likaså kan ett lägre
beviskrav tänkas vad gäller civilrättsliga moment, framförallt eftersom dessa
inte underkastas samma beviskrav i en civilprocess. Att tillämpa ett högre
beviskrav i brottmål när det rör samma omständigheter känns som en
onödigt tung börda för åklagaren. 

Men samtidigt måste man hålla i minnet att det är rättssäkerheten som står
på spel när man laborerar med ett differentierat beviskrav. Önskan om en
effektiv straffrättskipning måste vägas emot hur stora risker för misstag i
form av felaktiga fällande domar som en rättsstat kan acceptera. Därför är
det viktigt att reflektera över hur rättsäkerheten påverkas av ett differentierat
beviskrav. Men rättssäkerhetstanken gör sig inte lika gällande i alla moment.
När det gäller t.ex. de perdurerande brotten bör man kunna bortse en smula
från denna, om den tilltalade ändå döms för ett antal brott borde man kunna
nöja sig med ett lägre beviskrav för övriga påstådda brott av samma karaktär
inom den angivna tidsramen.

Sammanfattningsvis kan sägas att det högt ställda beviskravet i brottmål är
en garanti för rättssäkerheten, men ibland verkar det oundvikligt att
beviskravet frångås i viss mån, framförallt på grund av praktiska hänsyn,
som i erkända utevaromål, och på den orimligt tunga bevisbörda som
åklagaren annars åläggs. En risk med ett differentierat beviskrav är den att
principen om åklagarens fulla bevisbörda kan komma att kringgås, men
genom noggrant gjorda avvägningar och en engagerad domarkår torde det
inte innebära något problem. Så länge den tilltalade inte åläggs någon
bevisbörda kan det inte vara fel att i vissa, givetvis undantagsvisa, fall lindra
beviskravet vad gäller t.ex. de subjektiva rekvisiten.

6.3 Sexköpslagen 

Lagen syftade till att förbättra situationen för de prostituerade och utgöra en
markering från samhällets sida att denna typ av verksamhet inte är
acceptabel i vårt samhälle. Men frågan är vad lagen egentligen har resulterat
i, det verkar enligt de uppgifter jag har redovisat som att det är de allra mest
skyddsvärda kvinnorna som råkat mest illa ut efter det att lagen trätt i kraft.
De redan svårt utsatta gatuprostituerade kvinnorna som till stor del är
drogberoende har inte märkt av någon förbättring i och med lagen, tvärtom
verkar deras situation ha blivit än värre. Lagen har också lett till att
prostitutionen har drivits allt mer under jord och den synliga prostitutionen
utgör idag troligtvis endast ca. 10 procent av den sammanlagda
prostitutionsverksamheten. Trots detta läggs polisens resurser till största del
på bekämpning av gatuprostitutionen och det stora flertalet av de
inomhusprostituerade kvinnorna och deras sexkunder kan tryggt fortsätta
med sin verksamhet. 
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Som en markering från samhällets sida ser jag lagen mer som ett sätt att
fördöma mannens handlande än som en strävan mot att förbättra situationen
för de prostituerade kvinnorna. Jag tror att denna moraliska markering som
lagstiftaren vill klargöra skulle vara möjlig att uppnå även utan en lag om
förbud mot sexköp, den samhälleliga opinionen mot denna kategori av män
är redan stark. Det verkar som om den egentliga grundtanken bakom lagen,
att skydda kvinnorna, har frångåtts för att ersättas av en moralisk markering,
något som kanske inte helt faller inom området för vad som skall anses värt
att kriminalisera. Detta i kombination med det magra resultatet av lagen, vad
gäller antalet fällande domar, gör att jag ser lagen som relativt verkningslös i
sig. Det stora flertalet sexköpare behöver nog inte oroa sig särskilt mycket
för att åka fast för brott mot lagen, särskilt inte som de största
polisresurserna läggs på bekämpning av gatuprostitutionen, trots att denna
endast utgör en ytterst liten del av den totala prostitutionen. 

6.4 Dubbel kriminalisering?

Att även kriminalisera kvinnans handlande är en fråga som har varit livligt
debatterad och en dubbel kriminalisering har förespråkats av många. Men
enligt min mening tror jag inte att det överhuvudtaget skulle hjälpa att,
förutom sexköparen, även kriminalisera den prostituerade. Troligen skulle
en dubbelkriminalisering leda till att prostitutionsverksamheten blev än mer
ljusskygg och drevs allt längre under jord. Om både sexköparen och den
prostituerade riskerade straff, vem skulle då anmäla dessa aktörer? Det
ligger ju inte i någon av dessas intresse att anmäla motparten eftersom man
då avslöjar sitt egna kriminella handlande. Dessutom skulle
vittnesproblematiken bli större än vad den redan är, som part i målet får man
inte vittna och då står man heller inte under ed, vilket ju leder till att båda
parter kan berätta vilka historier som helst för att så att säga rädda sitt eget
skinn. 

Att kriminalisera även kvinnans handlande innebär ju ingalunda att
bevisproblematiken undanröjs, tvärtom tror jag att det skulle bli ännu
svårare än med dagens lagstiftning att bevisa brott mot sexköpslagen då
ingen av parterna har intresse av att brottet klaras upp och fällande domar
meddelas. Männen vill inte bli avslöjade som sexköpare och kvinnorna har
heller inget intresse av att männen åtalas då dessa så att säga är deras
levebröd. Och om även kvinnans handlande skulle vara straffbelagt skulle
det innebära att än fler prostituerade höll sig undan från polis och
socialtjänst för att inte själva riskera att åka fast och förlora sin enda reella
inkomstkälla.

Det har hävdats att ett sätt att hjälpa de prostituerade kvinnorna på är genom
att kriminalisera även försäljning av sex och sedan döma de kvinnor som
åtalas till vård. Men det tror jag är en utopi, redan idag finns det grupper i
samhället som skulle behöva vård, t.ex. tunga narkomaner som nekas vård,
men resurserna är otillräckliga. Isåfall skulle det krävas enorma ekonomiska
resurser för att klara av att vårda alla dessa prostituerade kvinnor och det är
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kanske något som inte har högsta prioritet hos statsmakterna. Dessutom är
det inte säkert att vård mot t.ex.  narkotikaberoende skulle få så stora
effekter på prostitutionen. Vad skulle de drogfria prostituerade kvinnorna
kunna få för arbeten? För många av dem skulle prostitutionen säkert vara det
enda sättet att försörja sig även efter behandling och vård.

De enda fördelarna med en dubbel kriminalisering som jag kan se är att det
rent lagtekniskt skulle vara mer korrekt att bedöma båda parters handlande
som brottsligt. Det är ju ett frivilligt avtal mellan två personer som ingås och
att då endast straffa den ena parten när bådas medverkan är nödvändig för
brottets fullbordan kan te sig besynnerligt. Dessutom kan en fördel med att
straffbelägga även försäljning av sexuella tjänster vara att den
kringbrottslighet som jag tidigare nämnt i form av t.ex. hot och utpressning
skulle kunna undvikas. 

6.5 Försök

Brottet är belagt med straff redan på försöksstadiet, vilket är ovanligt vid
brott med så pass lindrig straffskala som den som föreskrivs vid brott mot
sexköpslagen. Men vad gäller försöksbrottet kan man verkligen tala om ett
slag i luften, om fullbordade brott endast i ett fåtal fall kan bevisas torde det
vara ännu svårare att bevisa försök till brott mot sexköpslagen. Framförallt
beror svårigheterna på att en fastslagen försökspunkt saknas. Dessutom är
spaningssvårigheterna av betydande slag, både när det gäller fullbordat brott
och försöksbrott.

Som jag tidigare har uppmärksammat har bl.a. åklagarväsendet framfört
önskemål om att lagstiftaren skall klargöra var gränsen mellan försök och
fullbordat brott skall dras. Ett sådant klargörande är av yttersta vikt för att
försöksbrottet överhuvudtaget skall få någon effekt. Som det ser ut idag,
utan tydliga gränser för vad som skall anses utgöra försök, är denna
bestämmelse i stort sett verkningslös. Frågan är om sådana ”imaginära”
straffbud skall accepteras av rättsstaten utifrån de kriterier som ligger till
grund för all nykriminalisering. 

Enligt min mening krävs en noggrann översyn av bestämmelsen om försök
till brott mot sexköpslagen där en försökspunkt fastslås och denna punkt
måste vara godtagbar i bevisningshänseende. Men fortfarande kvarstår
frågan om hur försöksbrotten skall bevisas, i princip torde den enda
möjligheten vara att polisen slår till mot sexköparen och tar denne på bar
gärning när själva den sexuella handlingen är i inledningsfasen. Annars kan
man kanske tänka sig den ytterst otroliga situationen att polis skulle råka
höra när sexköparen erbjuder den prostituerade betalning i utbyte mot
sexuella tjänster, i så fall kan försöksbrottet kanske komma i fråga.



60

6.6 Överflyttning av bevisbördan?

I brottmål är det åklagaren som har den fulla bevisbördan för att ett brott har
blivit begånget. Det är en av rättstatens viktigaste principer och enligt
EMRK har den tilltalade i en rättegång rätt att förhålla sig helt passiv och
denne har även rätt att tiga under hela processen. Det har även fastslagits att
den tilltalade aldrig kan åläggas någon omvänd bevisbörda för att bevisa sin
oskuld utan det är åklagarens uppgift att ställa den tilltalades skuld bortom
rimligt tvivel. Att överflytta bevisbördan från åklagaren till den tilltalade
innebär en kränkning av den s.k. oskuldspresumtionen i EMRK, artikel 6.2.

Däremot kan det finnas en möjlighet att tillämpa en slags omvänd
bevisbörda i form av rättsliga presumtioner. EMRK förbjuder inte sådana
presumtioner såvida de är rimliga och bevarar rätten för den tilltalade att
försvara sig.226 Sådana presumtioner kan kanske komma i fråga när det
gäller att bevisa brott mot sexköpslagen. Att presumera brott när den
tilltalade har befunnit sig i en viss situation kan vara en möjlig väg att gå för
att uppnå fällande domar i fall av brott mot sexköpslagen. Man kan t.ex.
tänka sig att om en person ertappas i en bil tillsammans med en känd
prostituerad kan brott presumeras och om den tilltalade i en senare rättegång
inte kan avge någon rimlig förklaring till varför han befann sig i bilen med
en prostituerad skall åtalet kunna anses vara styrkt. 

6.7 Går det att lagstifta bort prostitution?

Jag tror att det är omöjligt att lagstifta bort prostitution. En verksamhet som
ibland benämns som världens äldsta yrke är något som inte böjer sig för
straffbud. Oavsett om man kriminaliserar mannen eller kvinnan eller båda så
kommer prostitutionen alltid att finna nya vägar och former. Ett bevis på
detta är de slutsatser jag har kommit fram till i detta arbete, att prostitutionen
inte har minskat nämnvärt sedan lagen om förbud mot köp av sexuella
tjänster infördes och att den synliga gatuprostitutionen till viss del har bytt
skepnad och nu istället förekommer inomhus, i lägenheter, på
massageinstitut, hotell etc. För trots att prostitutionen kanske inte längre
syns lika mycket som den gjorde före sexköpslagens ikraftträdande
förekommer den troligen i lika stor utsträckning som tidigare, men nu på
andra platser.

För att komma till rätta med problemet med prostitution menar jag att det
krävs attitydförändringar och en stark allmän opinion mot sexhandeln. Att
försöka komma fram lagstiftningsvägen är visserligen behjärtansvärt av
statsmakterna, men utan en effektiv lag och större spaningsresurser osv. blir
de höga ambitionerna verkningslösa. Sociala insatser och vårdplatser för de
prostituerade kvinnorna skulle troligen vara till större hjälp för dem än vad
en lag är. Särskilt när lagen ser ut som den gör, med följden att många av
sexköparna går fria och inte ens behöver vara särskilt oroliga för att
                                                
226 Se fallet Salabiaku ./. Frankrike.
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upptäckas och lagföras. Dessutom är straffet för brott mot sexköpslagen så
lågt att det inte i sig lär vara någon avskräckande faktor för sexköparna. HD
har fastslagit att normalstraffet för brott mot sexköpslagen skall vara 50
dagsböter. Normalstraffet vid snatteri är 80 dagsböter. Dessutom kan
sexköparna välja att erkänna sig skyldiga till brottet och istället för rättegång
får de då ett strafföreläggande som inte ens behöver sändas till
bokföringsadressen, utan många väljer att få det sänt till sig på arbetsplatsen
etc. och undgår därmed upptäckt av låt säga hustrun.
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