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Summary 

The purpose of this thesis is to examine negligent rape in chapter 6 section 1 

of the Swedish Criminal Code (brottsbalken, SFS 1962:700) from a legal 

security perspective. First by examining how the legislator described the 

requirement in the legislative history and in the text of the law, thereafter by 

examine how the law has been applied in practice. 

 

The new crime of negligent rape was instituted in Swedish law on 1 July 

2018. The crime was first discussed at the investigational level in the sexual 

crime investigation of 2008 (2008 års sexualbrottsutredning). It was not 

before the Sexual Offenses Committee (sexualbrottskommittén) in 2016 that 

negligent rape was proposed as criminal offense. 

 

Prior to the introduction, some raised concerns regarding that the new crime 

would not take people's different sexual preferences into sufficient account. 

Worries were that it would be a way to avoid intentional crime. 

 

In the preparatory work for the new crime, certain guidelines are stated 

regarding the assessment of negligence assessment. A lot is left for the 

adjudication process to decide, which has been critized from a legal security 

perspective. 

 

The case analysis shows that the application of law is not always uniform. 

For example, the courts set different requirements for the defendant's 

carefulness. The analysis also shows that the courts use different norms in 

the assessment of deliberate negligence – in some cases the defendant's own 

ideas of how sexual interest is expressed, in other cases other standards of 

care. Based on this, there are deficiencies regarding the predictability in the 

application of law. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka tillämpningen av oaktsam 

våldtäkt, 6 kap 1a § BrB, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Först genom 

att undersöka det nya brottets uppbyggnad och struktur utifrån förarbeten 

och lagtext, därefter genom att se hur brottets tillämpats i praktiken.  

 

Det nya brottet oaktsam våldtäkt instiftades i svensk lag den 1 juli 2018. 

Första gången brottet diskuterades på utredningsnivå var vid 2008 års 

sexualbrottsutredning. Först i 2014 års betänkande av 

sexualbrottskommittén föreslogs ett införande av oaktsamhetsrekvisitet. 

Inför införandet lyftes farhågor om att det nya brottet inte i tillräcklig grad 

skulle ta hänsyn till människors olika sexuella preferenser. Vidare lyftes oro 

att brottet skulle bli ett sätt att undgå uppsåtligt brott.  

 

I förarbetena till det nya brottet anges vissa riktlinjer kring hur 

oaktsamhetsbedömningen ska gå till. Mycket lämnas dock till 

rättstillämpningen att utröna, vilket kritiserats utifrån en 

rättssäkerhetssynpunkt.  

 

Rättsfallsanalysen visar att rättstillämpningen inte alltid är enhetlig. 

Domstolarna ställer delvis olika krav på tilltalads aktsamhet, och landar i 

olika slutsatser kring när frågeskyldigheten inträder. Analysen visar också 

att domstolarna utgår från olika normer i bedömningen av medveten 

oaktsamhet – i vissa fall tilltalads egna föreställningar av hur sexuellt 

intresse kommer till uttryck, i andra fall andra normer. Utifrån detta 

konstateras att det finns vissa brister i rättstillämpningens förutsägbarhet.  
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Förkortningar 

BrB   Brottsbalken 

Brå   Brottsförebyggande rådet 

Dir.   Direktiv 

HD   Högsta domstolen 

NJA   Nytt juridiskt arkiv 

Prop.   Proposition  

SOU   Statens offentliga utredning 

SvJT   Svensk juristtidning 
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1 Inledning  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den nya sexuallagstiftningen från 1 juli 2018 kritiserades inledningsvis för 

att vara otydlig och för att ställa höga krav på domstolarnas 

aktsamhetsbedömningar. Om rättstillämpningen når lagstiftarens krav på 

förutsägbarhet har inte analyserats i någon större utsträckning. Syftet med 

arbetet är att undersöka hur det nya oaktsamhetsansvaret vid sexualbrott 

tillämpas i praktiken genom att utgå från ett rättssäkerhetsperspektiv. 

 

För att uppnå detta syfte ska följande frågeställning besvaras:  

• Är domstolarnas bedömningar av oaktsamhetsansvaret förutsägbara 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv?  

 

För att besvara denna huvudfrågeställning tar arbetet utgångspunkt i ett antal 

delfrågor: 

• I vilka situationer uppstår tilltalads frågeskyldighet?  

• Ställer domstolarna likvärdiga krav på tilltalads aktsamhet inför 

målsägandens frivillighet?  

• Vems föreställningar om samtycke grundar domstolarna sina 

aktsamhetsbedömningar på? 

1.2 Avgränsningar 

Oaktsam våldtäkt har samma objektiva brottsrekvisit som 

våldtäktsparagrafen, 6 kap 1 § BrB. Ansvaret blir aktuellt när en ofrivillig 

handling genomförts men det saknas uppsåt inför den andra partens 

frivillighet. Uppsatsen behandlar brottets subjektiva sida.  

 

Mer specifikt handlar uppsatsen om bedömningarna av första ledet i 

likgiltighetsuppsåtet – om vad tilltalad insåg om målsägandens vilja. Andra 

ledet – om gärningspersonen varit likgiltig inför risken, behandlas inte. 
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Uppsatsen klargör inte skillnaden mellan medveten och omedveten 

oaktsamhet i praxis, och behandlar inte den grova oaktsamhetens nedre 

gräns. Uppsatsen rör inte heller bevisfrågor, utan händelseförloppet i 

domarna återges så som domstolen ansett det vara bevisat.  

1.3 Metod och material 

Uppsatsen grundas på en rättsdogmatisk metod. I förgrunden för metoden 

finns analys av rättskällor som lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

uppsatser. I första hand handlar metoden om att genom stöd från materialet 

undersöka juridiska problem, dra slutsatser och argumentera för lösningar 

på identifierade problem.1 

 

Analysen görs med ett kritiskt perspektiv utifrån rättssäkerhetssynpunkt. 

Vad som i detta arbete avses med rättssäkerhet beskrivs i avsnitt 2.3.  

I rättsfallsanalysen analyseras sju domar – ett tingsrättsfall, fem hovsrättsfall 

och ett avgörande från HD. Syftet med att analysera underinstansdomar är 

att se hur rättstillämpningen tolkat den nya lagstiftningen. Målen har valts ut 

för att de belyser olika aspekter i bedömningen av första ledet i 

likgiltighetsuppsåtet.  

1.4 Forskningsläge 

Den nya sexuallagstiftningen har varit i kraft under kort tid och det finns 

därför få offentliga utvärderingar. År 2020 kom Brå ut med en analys av den 

nya lagen och dess tillämpning. Där gjordes en genomgång av 

våldtäktsdomar under 2018 och 2019. Inga andra officiella utvärderingar har 

gjorts. Utöver detta har flera studentuppsatser skrivits.   

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Det första presenterar uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Det andra består av en begreppsgenomgång av de två 

 
1 Nääv, Maria & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 2 uppl., Lund: Studentlitteratur, 

2018, s. 21 
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skuldformerna och rättssäkerhetsbegreppet. I det tredje kapitlet görs en 

historisk genomgång av oaktsamhetsansvaret och en genomgång av 

diskussionen inför införandet av oaktsamhetsansvar vid 

sexualbrott. Därefter, i kapitel fyra, presenteras den nya 

sexuallagstiftningen. I det femte kapitlet görs en rättsfallsanalys. I det 

avslutande sjätte avsnittet dras slutsatser utifrån rättsfallsanalysen och 

frågeställningarna besvaras.   
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2 Kriminalisering av 
oaktsamhet 

Av skuldprincipen följer att brott förutsätter att gärningspersonen ådagalagt 

sig skuld. I svensk rätt finns två huvudsakliga skuldformer – uppsåt och 

oaktsamhet. Dessa båda definierats genom praxis.2 Av 1 kap. 2 § första 

stycket BrB framgår att det krävs uppsåt för att ansvar för brott ska bli 

aktuellt. En oaktsam gärning är bara straffbar om det särskilt angivs i en 

brottsbestämmelse.3 

 

Brott i svensk lagstiftning består av en objektiv och subjektiv sida. Ett brott 

är begånget när den subjektiva sidan som hänför sig till gärningspersonens 

skuld, täcker var och en av de objektiva sidans rekvisit, enligt 

täckningsprincipen.4 Den subjektiva sidans rekvisit kan vara blandade och 

bestå av både uppsåt och oaktsamhet.5 

 

I detta kapitel görs en genomgång av brottets subjektiva sida och vilka 

överväganden som görs vid bedömningarna i domstol.  

2.1 Uppsåt 

Uppsåt innebär att gärningspersonen är medveten om och förstår innebörden 

av vad han eller hon gör. Gärningspersonen har insikt om vilka 

konsekvenser eller följder som gärningen innebär och godtar dessa.6 Det 

finns tre olika typer av uppsåt – avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och 

likgiltighetsuppsåt.7 

 

 
2 Asp, Petter, Ulväng, Magnus & Jareborg, Nils: Kriminalrättens grunder, 2 uppl., Uppsala: 

Iustus förlag, 2013, s. 270 
3 SOU 2016:60, s. 128 
4 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, 4 uppl. Stockholm: 

Juristförlaget, 1993, s. 79 
5 Leijonhufvud & Wennberg, 1993, s. 77  
6 SOU 2016:60, Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, Stockholm: Elanders 

Sverige, 2016, s. 129 
7 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 286 
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För att avsiktsuppsåt ska föreligga krävs att gärningspersonen har en viss 

viljeinriktning och att följden är eftersträvad. Med andra ord ska 

gärningspersonens syfte med gärningen vara en viss följd. Insiktsuppsåt 

däremot kräver ingen viljeriktning men en insikt om att en viss effekt kan 

inträffa eller att en viss omständighet föreligger. Uppsåtets nedre gräns, 

likgiltighetsuppsåtet, föreligger när en gärningsperson 1) inser att det finns 

en risk för att en viss effekt ska inträffa eller att en omständighet föreligger 

och 2) är likgiltig inför att risken förverkas.8 Den vanligaste formen av 

uppsåt när det kommer till uppsåtlig våldtäkt är insiktsuppsåt. 

Likgiltighetsuppsåt förekommer i ett fåtal fall.9  

 

Det är gärningspersonens mentala inställning till riskens inträffande i 

gärningsögonblicket som är avgörande.10 Detta är normalt mycket svårt att 

avgöra i efterhand. Den vägledningen som finns för att bedöma en persons 

inställning i gärningsögonblicket är fortfarande mycket begränsad.11 

2.2 Oaktsamhet 

Ansvar för oaktsamhet handlar om att gärningspersonen inte vill, inte kan 

eller inte accepterar att en viss följd ska inträffa. Det gärningspersonen 

klandras för i ett oaktsamhetsbrott är att personen borde ha förstått skadan 

eller faran med ett visst agerande.12 

 

Det finns två former av oaktsamhet – medveten och omedveten oaktsamhet. 

Medveten oaktsamhet handlar om en misstanke från gärningspersonens sida 

om att en viss omständighet föreligger eller att en viss effekt kommer att 

inträffa. Genom sitt agerande tar personen denna risk. Detta motsvarar det 

första ledet i bedömningen av likgiltighetsuppsåt.13 Skillnaden i fråga om 

klandervärdhet i jämförelse med uppsåtlighet relaterar till den attityd som 

 
8 SOU 2016:60, s. 130 
9 Holmberg, Stina & Lewenhagen, Lars, Den nya samtyckeslagstiftningen i praktiken, 

Brottsförebyggande rådet, Rapport 2020:6, s. 52 
10 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 295 
11 Ibid, s. 270 f. 
12 SOU 2016:60, s. 131 
13 Asp, Petter & Ulväng, Magnus, Straffrätt, 3 uppl., Uppsala: Iustus, 2014, s. 50 
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gärningspersonen har inför följden – den som är medvetet oaktsam är enbart 

likgiltig inför risken att en viss effekt ska inträffa eller att en omständighet 

föreligger, till skillnad från vid likgiltighetsuppsåt. Vid medveten 

oaktsamhet har gärningspersonen tillfälle att rätta sig efter lagen.14 

 

Vid omedveten oaktsamhet har gärningspersonen inte misstänkt någon risk 

för att en effekt ska inträffa men borde ha gjort det.15 Gärningspersonen 

klandras för att inte ha visat tillräcklig aktsamhet i fråga om att göra en 

otillåten gärning. Personen har inte haft kontroll över situationen och på 

grund av bristande insikt inte haft möjlighet att rätta sig efter lagen. Han 

borde dock ha sett till att ha sådan kontroll.16 Bedömningen av omedveten 

oaktsamhet handlar om att 1) se om det fanns något som gärningspersonen 

hade kunnat göra för att komma till insikt och 2) om gärningspersonen 

utifrån sitt perspektiv också borde göra det.17 Första delen av bedömningen 

ska beakta gärningspersonens personliga förmåga vid tillfället liksom om 

han hade tillfälle att göra vad som var nödvändigt. Den andra delen av 

bedömningen är rent normativ och handlar om vad gärningspersonen borde 

gjort utifrån sina förutsättningar.18 

2.3 Formell rättssäkerhet 

Det råder oenighet kring rättssäkerhetsbegreppets innebörd. En uppdelning 

som ofta görs är mellan formell och materiell rättssäkerhet, även kallad 

traditionell och modern rättssäkerhet.19 Den förstnämnda handlar om rättens 

beskaffenhet och betonar vikten av skydd både gentemot enskilda och mot 

staten. För att uppnå detta skydd är ett begrepp centralt – förutsägbarhet. 

Förutsebarheten är större ju exaktare och generellare en rättsregel är och 

större om rättsregeln återspeglar idealet om likhet inför lagen och 

 
14 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 314  
15 Asp, Ulväng, 2014, s. 50 
16 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 317 
17 SOU 2016:60, s. 133 
18 Asp, Ulväng & Jareborg, 2013, s. 317 
19 Josef Zila, Om rättssäkerhet, SvJT 1990, s. 286 ff.  
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legalitetsprincipen.20 Den materiella rättvisan handlar om de rättigheter och 

skyldigheter som rättssäkerheten ska skydda snarare än vägen dit.21 

 

Rättsordningar balanserar en spänning mellan stabilitet och flexibilitet, eller 

annorlunda uttryckt – lag och rättvisa. Vaga lagar erbjuder hög grad av 

flexibilitet och möjlighet till materiell rättvisa men riskerar att hota den 

formella rättssäkerheten.22 Det finns således en konflikt mellan den formella 

och materiella rättssäkerheten.23 Vikten av förutsebarhet kan motiveras 

utifrån att det skapar möjlighet att rätta sig efter lagen och ger lagen 

legitimitet.24 

 

 

 
20 Paczenik, Alexander, Vad är rätt?, 1 uppl., Stockholm: Fritzes, 1995, s. 90 
21 Paczenik, 1995, s. 91 
22 Ibid, s. 43 
23 Ibid, s. 47 
24 Ibid, s. 90 
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3 Oaktsamhetsansvar genom 
tiderna 

I detta kapitel görs en kortare genomgång av hur diskussionen innan 

införandet av ett oaktsamhetsbrott förts, dels i offentliga utredningar och i 

den straffrättsliga debatten.  

3.1 Tidigare överväganden  

Första gången frågan om att införa ett oaktsamhetsrekvisit kom upp på 

utredningsnivå var vid 2008 års sexualbrottsutredning. Utredningen hade 

inget uppdrag att särskilt utreda oaktsamhetsfrågan utan ett generellt 

uppdrag att undersöka om det fanns luckor i sexuallagstiftningen.25 

Utredningen fann inget behov att utvidga kriminaliseringen till det 

oaktsamma området. I stället menade man att avgränsningen av det 

straffbara området vid likgiltighetsuppsåt var väl genomtänkt och att 

klandervärda fall av medvetet risktagande bestraffades genom den gamla 

konstruktionen. Utredningen föreslog inte heller en samtyckeslagstiftning.26 

Samma år gav Miljöpartiet i uppdrag åt professor emerita Madeleine 

Leijonhufvud att föredra våldtäktsbrottets konstruktion och överväga 

möjligheten att komplettera våldtäktsbrottets subjektiva del med ett 

oaktsamhetsbrott.27 Det gjordes en genomgång av den norska ordningen 

som uppställt ansvar för grovt oaktsam våldtäkt sedan augusti 2000. 

Leijonhufvud föreslog dock inte något oaktsamhetsbrott i svensk 

lagstiftning, däremot en samtyckesreglering.28 

 

År 2013 infördes en utvidgning av straffansvaret som kan ses som en 

föregångare till samtyckeslagstiftningen. Våldtäktsbestämmelsen vidgades 

 
25 Dir 2008:94, Utvärdering av 2005 års sexualbrottsreform m.m, Justitiedepartementet, 

2008 
26 SOU 2010:71, Sexualbrottslagstiftningen, Stockholm: Fritzes, 2010, s. 218 
27 SOU 2010:71, s. 119 
28 Leijonhufvud, Madeleine, Samtyckesutredningen, Stockholm: Thomson Förlag, 2008, s. 

113 
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genom att begreppet “hjälplöst tillstånd” ersattes med det bredare “särskild 

utsatt situation” och tanken var att man därigenom skulle komma åt 

situationer där offret på grund av gärningspersonens beteende reagerat med 

passivitet.29 Fortfarande fanns enligt regeringen klandervärda handlingar 

som inte kunde lagföras på grund av bristande uppsåt – för dessa blev 

oaktsamhetslagstiftningen nästa steg.30  

 

I januari 2014 tillsatte regeringen en utredning för att lämna förslag på hur 

straffansvar gällande våldtäktsbrottet för oaktsamhetsbrottet skulle 

utformas.31 Det är denna utredning, som ligger bakom förändringarna i 2018 

års lag. Utredningen kom fram till att det var befogat att utöka 

kriminaliseringen till att omfatta oaktsam våldtäkt. Utredningen lyfte att den 

sexuella integritetens är ett mycket viktigt skyddsintresse, att många andra 

allvarliga brott är behäftade med oaktsamhetsansvar och att beteendet i sig, 

oberoende av graden av skuld hos gärningspersonen, kan skapa så allvarliga 

skador att det bör kriminaliseras.32 Vidare menar utredningen att utan ett 

straffansvar för oaktsamhetsbrottet skulle gärningspersoner frias för 

straffvärda handlingar.33 

3.2 Debatt om oaktsamhetsansvar för 
sexualbrott  

Frågan om ett oaktsamhetsansvar vid sexualbrott har diskuterats flitigt inom 

den juridiska diskursen. I Bevisprövning vid sexualbrott invände juristen 

Helena Sutorius mot införandet av ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt. En 

farhåga som lyftes var att införandet skulle bli ett sätt att undgå ansvar för 

uppsåtligt brott för den som var mer fokuserad på sin egen sexuella 

tillfredsställelse än att lyssna in målsäganden. Hon skriver: “Ju “dummare”, 

ju mer hänsynslös mannen är desto större möjligheter har han därmed också 

 
29 Prop. 2017/18: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, Stockholm: 

Justitiedepartementet, 2018, s. 19 
30 Prop. 2017/18, s. 23 
31 Dir 2014:123: Översyn av våldtäktsbrottet, Justitiedepartementet, 2014 
32 SOU 2016:60, Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, Stockholm: Elanders 

Sverige, 2016, s. 260 
33 SOU 2016:60, s. 262 
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att undgå straff för uppsåtligt brott – ju mer han “vill” betvinga kvinnan, 

desto mindre möjligheter har han att agera med insikt och avsikt, dvs. med 

uppsåt”.34 Ett annat argument mot oaktsamhetsbrottet är den konstruktion 

som i vissa fall – exempelvis vid omedveten oaktsamhet – kräver att den 

tilltalades agerande jämförs med en aktsamhetsnorm. Sutorius menar att 

denna aktsamhetsnorm måste inhämtas från patriarkala dygdemönster vilket 

innebär att domstolen måste bedöma hur en aktsam man bör bete sig i 

sexuella situationer. Bedömningen riskerar att bli inkonsekvent och slå olika 

eftersom könsroller och uppfattningar om vad som är ett godtagbart sexuellt 

beteende skiljer sig mellan människor. Därför kan sådana bedömningar av 

domstolen verka konverserande.35 Justitierådet Petter Asp lyfter också 

problem med att bland in aktsamhetsnormer i bedömningen. Eftersom 

omedveten oaktsamhet per definition innebär bedömning utifrån en 

aktsamhetsnorm, menar han att endast medveten oaktsamhet lämpar sig för 

kriminalisering. 36    

 

Argument för att införa ett oaktsamhetsansvar har också lyfts. I sin 

avhandling Straffbar oaktsamhet menar Anders Anderberg att en 

våldtäktsbestämmelse som enbart hänför sig till uppsåt kan anklagas för att 

inte ta tillräcklig hänsyn till brottsoffret. Samtidigt finns en målkonflikt 

mellan brottsoffrets rätt till rättsskydd och gärningspersonens rätt till 

rättssäkerhet. Anderberg ser dock inte ett införande av 

oaktsamhetsbestämmelse som ett problem utifrån rättssäkerhetssynpunkt 

eftersom det inte ska inverka negativt på själva beviskravet som fortsatt är 

bortom rimligt tvivel.37  

 

Rättssäkerhetsproblemet är något flera remissinstanser lyfter i sina 

remissvar kring utredningen. Stockholms universitet menade att ett 

oaktsamhetsansvar tillsammans med de oklarheter som den i övrigt 

 
34 Sutorius, Helena, Bevisprövning vid sexualbrott, 2 uppl., Visby: Norstedts Juridik, 2014, 

s. 140  
35 Sutorius, 2014, s. 140 
36 Anderberg, Andreas, Straffbar oaktsamhet, 1 uppl., Örebro: Iustus, Örebro universitet 

2015, s. 213 
37 Anderberg, 2015, s. 218 
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föreslagna samtyckesregleringen skulle innebära vore “potentiellt förödande 

ur rättssäkerhetssynpunkt”. Flera instanser vädrade liknande tankegångar. 

Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt menade att man borde avvakta med 

att införa ett oaktsamhetsansvar innan man fått en uppfattning om hur stor 

vidgning av det straffbara området som samtyckesregleringen skulle 

innebära. Domstolsverket ifrågasatte om ett oaktsamhetsrekvisit var 

nödvändigt och om inte likgiltighetsuppsåtet var en avvägd nedre gräns för 

straffansvar för våldtäkt. Myndigheten uttryckte vidare en oro kring att fler 

gärningar än man avsett skulle falla in under kriminaliseringen.38 

 

 
38 Prop. 2017/18, s. 20 f.  
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4 Nuvarande lagstiftning 

Detta kapitel går igenom lagstiftningen bakom oaktsam våldtäkt som trädde 

i kraft 1 juli 2018. Syftet är att utifrån detta analysera hur lagstiftningen 

tillämpas i praktiken.  

4.1 Oaktsam våldtäkt 

I 6 kap. 1 a § BrB stadgas att den som begår en gärning enligt 1 § och är 

grovt oaktsam beträffande omständigheten att personen inte deltar frivilligt 

döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Paragrafens andra 

stycke säger att ansvar inte ska utdömas om gärningen med hänsyn till att 

omständigheterna är mindre allvarlig. För ansvar för oaktsam våldtäkt måste 

två objektiva rekvisit uppfyllas – att gärningspersonen har genomfört ett 

samlag eller annan jämförbar sexuell handling med en person och att denne 

inte har deltagit frivilligt. Därutöver krävs – på brottets subjektiva sida – att 

gärningspersonen varit grovt oaktsam inför omständigheten att den andra 

personen inte deltar frivilligt. Kring övriga omständigheter krävs att det 

förelegat uppsåt.39  

 

Kravet på grov oaktsamhet är avsett att träffa gärningar som trots frånvaron 

av uppsåt är påtagligt straffvärda. På så sätt ska den personliga integriteten 

skyddas.40 Härtill räknas i första hand medveten oaktsamhet men också de 

mest klandervärda fallen av omedveten oaktsamhet. För omedveten 

oaktsamhet krävs att det finns något som tilltalad kunde och borde ha gjort 

för att komma till insikt, exempelvis att fråga eller att tänka efter.41 Denna 

skyldighet kallas i detta arbete frågeskyldigheten. Begreppet täcker också 

skyldigheten att försäkra sig om att målsäganden deltar frivilligt. 

 

 
39 Prop. 2017/18:177, s. 48 
40 Ibid, s. 84 
41 Ibid, s. 85 
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I fokus för den subjektiva bedömningen är på vilket sätt målsäganden gett 

uttryck för frivilligheten och hur gärningspersonen förhållit sig till detta. 

Vad i målsägandens beteende som fick gärningspersonen att tro att det fanns 

eller inte fanns frivillighet blir avgörande för bedömningen.42 43 Om det 

uppstår osäkerhet kring målsägandes samtycke åläggs gärningspersonen att 

förvissa sig om att deltagandet är frivilligt – den så kallade 

frågeskydligheten gör sig gällande. Denna skyldighet inträder exempelvis 

för den som har sexuell samvaro med någon som är passiv eller ger 

dubbeltydiga signaler.44 

 

I den objektiva bedömningen ställs inga krav på hur frivilligheten ska 

komma till uttryck. Utgångspunkten är att den som deltar frivilligt ger 

uttryck för detta och att avsaknaden av sådana uttryck normalt ska förstås 

som att deltagandet inte är frivilligt. I undantagsfall kan ett tyst samtycke 

vara tillräckligt som uttryck för frivillighet men om saken kommer under 

rättslig prövning och frivilligheten förnekas av målsäganden bör det finnas 

något annat som tyder på att samtycke förelegat.45 Liksom i den subjektiva 

bedömningen är det målsägandens yttre beteende som är avgörande och inte 

personens inre vilja.46 

 

 
42 Prop. 2017/18, s. 33-34  
43 Ibid, s. 83  
44 Ibid, s. 34 
45 Ibid, s. 80 
46 Ibid, s. 33 
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5 Rättsfallsanalys 

För att undersöka hur det nya oaktsamhetsansvaret tillämpas i praktiken 

analyseras i detta kapitel aktuella rättsfall utifrån ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Utöver HD:s avgörande består analysen av sex fall 

– fem hovrättsfall och ett som stannade i tingsrätten. I tre av 

tingsrättsdomarna var domarna våldtäkt, i två var domarna friande och i ett 

fall var domen oaktsam våldtäkt. I hovrätten var ingen av domarna våldtäkt, 

tre var de oaktsam våldtäkt och två av domarna var friande. I mer än hälften 

av de överklagade fallen ändrade hovrätten tingsrättens dom.  

5.1 Övernattningen – ett vägledande 
avgörande 

Övernattningen, NJA 2019 s. 668, är HD:s enda prejudikat om oaktsam 

våldtäkt. I fallet ändrade HD tingsrättens och hovrättens domar från våldtäkt 

till oaktsam våldtäkt. Domstolen tillmätte i den subjektiva bedömningen 

tilltalads berättelse större vikt än underinstanserna och lade stor vikt vid att 

tilltalads utsaga om att han avbrutit samlaget när det inte känts bra, trots att 

målsäganden hade en annan version. Omständigheten skapade enligt HD 

tvivel kring om tilltalad varit likgiltig inför att målsäganden inte deltog 

frivilligt. Omständigheten att tilltalad uppfattade att målsäganden var passiv 

och att han var osäker på om hon sov gav stöd för att han handlade i 

osäkerhet om hur situationen skulle förstås. Domen kan tolkas som att detta 

är nog för att tilltalad inte uppfyllt sin frågeskyldighet och därför döms till 

oaktsam våldtäkt.47 

 

Om domstolen dömt på samma sätt om tilltalad inte själv medgett att han 

agerat i osäkerhet går inte domen in på. Därför ges ingen vägledning kring 

när tilltalads frågeskyldighet uppstår i de fall tilltalad inte själv medger att 

han agerat i osäkerhet.  

 

 
47 NJA 2019 s. 688 
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HD säger i domen att bedömningen av vad tilltalad uppfattat om 

målsägandens vilja ska ske utifrån det enskilda fallet och att det ska göras en 

helhetsbedömning av situationen – handlingar både före och efter händelsen 

är av betydelse. Gärningspersonens ålder, mognad och psykiska hälsa kan 

vara omständigheter av betydelse. Vad mognad och psykisk hälsa innebär 

preciseras inte närmare. Domstolen lämnar också frågan om vems 

föreställningar om samtycke som ska ligga till grund för 

oaktsamhetsbedömningen öppen. Vidare ska oaktsamhetsbedömningen ta 

sikte på vad gärningspersonen har uppfattat om relevanta omständigheter 

och hur han har förhållit sig till dem.48  

5.2 Vad får tolkas som ett uttryck för 
frivilligt deltagande?  

Som antyddes i förarbetena spelar målsägandens uttryck för frivillighet en 

betydande roll både för den objektiva och subjektiva bedömningen.49 Det 

senare hänger samman med vad i målsägandens agerande som 

gärningspersonen tolkat som ett samtycke och hur tilltalad förhållit sig till 

dessa. Nedan diskuteras hur rätten bedömer tilltalads tolkningar och hur han 

förhållit sig till målsägandens signaler.  

 

I ett hovrättsfall som kom efter HD:s Övernattningen hade två vänner som 

inte tidigare haft en sexuell relation en kväll sovit över. Målsäganden ska ha 

somnat varpå tilltalad stoppat in fingrar i hennes underliv. Tilltalad uppgav 

att han flera gånger frågat målsägande om hon ville ha sex och att hon svarat 

“mmm”. Tingsrätten fällde honom för uppsåtlig våldtäkt och menade att han 

förstod att målsäganden sov. Hovrätten gjorde en annan bedömning:  

“Med tanke på hur situationen därmed tedde sig för tilltalad är det inte visat att 

han insåg att målsäganden sov eller annars inte samtyckte till hans handlande. 

Inte heller kan det anses utrett att han insåg eller misstänkte att det fanns en 

risk att hon sov eller annars inte samtyckte. Omständigheterna var inte heller 

sådana att han borde ha anat att det kunde vara så ”50 

 

 
48 NJA 2019 s. 688 
49 Prop. 2017/18:177, s. 34 
50 B 2279-20 
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Hovrätten menade att det är troligt att tilltalad trodde att målsäganden var 

vaken när han stack in fingrarna. Omständigheter som talade för detta är att 

de strax innan penetrationen lekt med varandras händer, att hon fört hans 

händer till sitt bröst, lagt sig på rygg och stönat när han smekte henne. Han 

friades från åtalet.  

 

Riksåklagaren överklagade domen till HD. Riksåklagaren menade att kraven 

på aktsamhet inför annans frivillighet måste ställas högre än vad hovrätten 

gjort och att signalerna som tilltalad pekade på inte i den kontext som de 

gavs i, får förstås som ett samtycke:  

”Att somna i en annan persons säng (jfr NJA 2019 s. 668 p. 33), hålla någons 

hand mot sitt bröst och rulla över från sidoläge till ryggläge utgör enligt min 

uppfattning inte sådana uttryck för frivillighet som innebär att en tilltalad kan 

tillåtas utgå från att en person är villig till att låta honom föra in sina fingrar i 

hennes underliv.”51 

 

Riksåklagaren menade i målet att tilltalad måste ha insett risken för att 

målsäganden inte deltog frivilligt, eller i vart fall borde ha insett. 

Riksåklagaren pekade på att målsäganden låg still i samma position under 

tiden som tilltalad själv sov och att de signaler som tilltalad uppfattade som 

sexuellt intresse måste ses i ljuset av denna passivitet. Det fanns enligt 

riksåklagaren därför starka skäl för tilltalad att kontrollera hennes vilja och 

om hon sov innan han penetrerade henne.  

 

Frågan om hur signaler får tolkas och vilka krav som ska ställas på 

aktsamhet i tolkningarna aktualiseras i mål efter mål och det finns därför 

anledning för HD att ge vägledning i frågan. Dessvärre gav HD inte 

prövningstillstånd i fallet ovan.52 

 

I ett mål hade tilltalad och målsäganden legat bredvid varandra i en soffa 

med flera vänner när tilltalad stack in fingrar i målsägandens underliv. Han 

beskrev att han uppfattade en inbjudande rörelse från målsäganden vilket 

han besvarade med att smeka hennes rumpa, midja och bröst. Någon 

 
51 Lundh, Petra & Bloch, Eva, Överklagande av ett hovrättsmål – våldtäkt m.m., 2020 
52 Holmberg & Lewenhagen, 2020, s. 47 
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reaktion från målsäganden uteblev, vilket tilltalad uppfattade som ett 

godkännande. Han sa i rätten:  

“…eftersom tjejer aldrig säger när de vill ha sex tog han sedan av hennes trosor 

och tog utanpå hennes könsorgan samt penetrerade hennes slida med ett finger. 

Han tänkte inte på att fråga henne om hon ville men hon protesterade inte. Om 

en tjej inte säger något vill hon ha sex.”53  

 

Först kan konstateras att i den objektiva bedömningen, alltså 

frivillighetsbedömningen, spelar tilltalads uppfattning om målsägandens 

samtycke ingen roll utan bedömningen tar fasta på målsägandens beteende. I 

den subjektiva bedömningen om oaktsamhet lämnar lagen däremot utrymme 

för att bedöma tilltalads uppfattning om vad gärningspersonen förstod om 

situationen utifrån mognad, ålder och psykiska hälsa.54 Enligt förarbetena 

innebär detta inte att tilltalads utsaga alltid ska godtas – bedömningen av 

vad tilltalad insåg handlar om att bedöma vad han insåg vid tiden för 

gärningen utifrån målsägandens signaler, se kapitel 4.1. Att notera är att HD 

i Övernattningen lade stor vikt vid tilltalads utsaga, se avsnitt 5.1. I aktuellt 

mål, B 5410-19, underkände dock tingsrätten tilltalads utsaga och tolkning 

av målsägandens signaler. Domstolen skrev:  

“Tilltalads berättelse går ut på att han ”förstod att NN ville ha något” på grund 

av att hennes rumpa rörde sig mot honom när han låg bakom henne, att han då 

rörde hennes bröst, rumpa och midja men inte fick någon reaktion 

överhuvudtaget från henne, vare sig genom ord, kroppsspråk eller ögonkontakt. 

Av detta påstår han sig ha dragit slutsatsen att hon ville ha penetrerande sex 

med honom. Den slutsatsen är helt orimlig. Tingsrätten anser att det av tilltalads 

egen berättelse framgår att han inte haft någon som helst anledning att anta att 

NN ville att han skulle penetrera henne och att han helt struntade i att förvissa 

sig om att hon deltog frivilligt.”55 

 

Domstolen menade att faktumet att någon rör sin rumpa mot en inte får 

tolkas som ett uttryck för frivillighet – inte när det ges i kombination med 

passivitet. Domstolens bedömning utgick inte från tilltalads egen 

föreställning om hur sexuellt intresse visas, alltså att samtycke uttrycks 

genom passivitet. Domstolen använde i stället en aktsamhetsnorm som 

utgick från andra föreställningar om hur samtycke kan komma till uttryck. 

 
53 B 5410-19 
54 Jfr NJA 2019 s. 688 
55 B 5410-19 
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På så sättet kom rätten fram till att tilltalad förstått risken och varit likgiltig 

inför den. Varifrån domstolen inhämtade dessa förställningar uppges inte i 

domen. Domstolen tog inte hänsyn till tilltalads utsaga om att han i slutet av 

samlaget blev nervös och stressad eftersom han hörde målsäganden 

smågråta och först då förstod att hon kanske ”ångrat sig”. Detta kan 

jämföras med Övernattningen där HD la stor vikt vid att tilltalad avbrutit 

samlaget. Övernattningen kom dock efter den nu aktuella domen. 

 

Hovrätten ändrade domen från uppsåtlig våldtäkt till oaktsam våldtäkt och 

resonerade i högre grad kring tilltalads utsaga om hur han uppfattade 

signalerna: 

”Parterna kände inte varandra sedan tidigare och det hade inte pågått något 

flörtande under kvällen. Även om målsäganden inte aktivt reagerat mot 

tilltalads närmanden har förhållandena inte varit sådana att han kunnat utgå från 

att hon samtyckte till beröringen. Sammantaget anser hovrätten att 

omständigheterna är sådana att tilltalad måste ha insett att det fanns en risk att 

målsäganden inte deltog frivilligt i den sexuella handlingen.”56  

 

Hovrätten menade att omständigheterna tillsammans med målsägandens 

passivitet under samvaron innebar att han måste ha insett risken för att 

målsäganden inte samtyckte. Det är en rimlig slutsats utifrån en normalt 

aktsam person men utifrån de föreställningar kring sex som tilltalad gav 

uttryck för i rätten – att passivitet betyder samtycke – är slutsatsen inte lika 

given. Tilltalads föreställningar om sex diskuteras inte i domen och det är 

därför osäkert om hovrätten beaktade dessa. Detta kan vara förklaringen till 

att domstolen fann tilltalad medvetet oaktsam och inte omedvetet oaktsam. 

Också denna dom kom före HD:s prejudikat Övernattningen.  

 

Vems föreställningar om samtycke som domstolen utgår från aktualiserades 

också i ett tingsrättsfall där två femtonåringar skulle mysa hos målsäganden. 

Tilltalad ville ha sex men målsäganden sa flera gånger nej varpå tilltalad 

fortsatte att försöka. Han förklarade efteråt sitt beteende med att ett nej i 

deras förhållande inte tidigare betytt nej och att han trodde att målsäganden 

kroppsligen skulle visa om hon inte deltog frivilligt. 

 
56 B 5410-19  
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I den objektiva bedömningen avfärdade domstolen tilltalads utsaga om att 

ett nej inte betytt nej tidigare och menade att rekvisiten för våldtäkt var 

uppfyllda eftersom målsäganden tydligt visat att hon inte samtyckt. I 

uppsåtsbedömningen konstaterade domstolen däremot att tilltalad agerat i 

fast övertygelse om att samtycke förelegat. 

”För att ett nej skulle föreligga så skulle detta manifesteras av att hon kroppsligen 

skulle visa tecken på att hon ville avbryta skeendet. Istället har hon sagt till 

honom att använda kondom och visat var det fanns en sådan. Tilltalad har 

uppfattat att målsägande inte styrde undan, utan snarare vägledde hans penis i rätt 

position före penetrationen. Han har vidare sagt att han kände att hon var 

upphetsad i situationen och att hon smekte hans hår och huvud. Dessa 

omständigheter, samt att målsäganden inte bara reste sig upp från sängen eller på 

något annat sätt kroppsligen visade att hon inte var med på att ha samlag, gjorde 

att han inte anade att samlaget inte var frivilligt från målsägandes sida.”57 

 

Till skillnad från ovan i B 5410-19 gjordes oaktsamhetsbedömningen utifrån 

tilltalads egna föreställningar om vad som är en signal på frivillighet. Rätten 

kom därför fram till att han inte insett risken för att målsäganden inte 

deltagit frivilligt. Rätten menade därefter – genom att använda en 

aktsamhetsnorm utifrån hur en normalt aktsam person skulle ha förstått 

signalerna – att tilltalad borde ha insett risken för att målsäganden inte 

deltog frivilligt. Genom att fråga snarare än att utgå från sin egen 

föreställningsvärld kunde tilltalad enkelt ha kontrollerat hennes inställning. 

Även denna dom kom före HD:s avgörande. 

5.3 Hur får dubbeltydiga signaler tolkas? 

I flera fall av oaktsam våldtäkt ställs domstolen inför svårigheter att bedöma 

tilltalads aktsamhet när uttryck för ovilja blandas med signaler för 

frivillighet. Nedan görs en genomgång av hur domstolarna bedömer dessa 

fall.  

 

Ett fall som kom efter HD:s Övernattningen och som ställer frågor om hur 

vaga signaler tilltalad förväntas uppfatta är ett där målsäganden och tilltalad 

haft en sexuell relation sedan tidigare. En kväll när båda somnat hade 

 
57 B 276-19 
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tilltalad tagit tag om målsägandes hand och huvud för att få henne att utföra 

oralsex. Målsäganden spelade med och sög av honom trots att hon inte ville. 

Händelseförloppet upprepade sig en annan kväll då tilltalad tog strypgrepp 

om målsägandens hals, men omedelbart slutade när hon petade på hans axel. 

Vidare höll han fast hennes hår för att hon skulle utföra oralsex. Under 

avsugningen var hon delvis passiv. Passiviteten var avgörande för 

bedömningen:  

”För hovrätten är det tydligt att den uteblivna responsen från målsägandens sida 

har gett tilltalad anledning att fundera över om hon verkligen ville ha sexuellt 

umgänge med honom. Särskilt påtagligt är detta eftersom tilltalad väckte 

målsäganden och omedelbart därefter påbörjade de sexuella handlingarna. I 

stället för att stanna upp och försäkra sig om att målsäganden deltog frivilligt 

har han – således utan tydligt gensvar – på ett överrumplande sätt och med mer 

våld än vad som tidigare förekommit dem emellan tryckt ned och hållit fast 

målsägandens huvud mot sin penis och därefter genomfört först ett oralt och 

sedan ett vaginalt samlag med henne.”58 

 

Utgångspunkten vid passivitet är att tilltalad har en skyldighet att ta reda på 

om målsäganden vill delta. Frågan i målet var om tilltalad uppfattade 

passiviteten eftersom målsäganden aktivt sög av honom när han höll i 

hennes hår och slutade först när han lättade greppet. Ingenting i tilltalads 

utsaga tydde på att han gjorde det men domstolen resonerar i domen inte 

vidare kring saken. Rätten fokuserar på att händelseförloppet varit snabbt 

och kan ha uppfattats överrumplande, men tar inte fasta på att målsäganden 

tidigare signalerat när hon känt sig obekväm och att tilltalad kan ha förlitat 

sig på detta kommunikationsmönster. Domstolen tar inte heller fasta på att 

tilltalad tidigare väckt målsäganden och utfört sexuella handlingar och att 

hon då gått med på det, samt att våldet denna gång inte varit långt utanför 

vad som använts mellan dem tidigare. Vidare diskuterar domstolen inte att 

målsäganden uttryckt att hon inte ville att tilltalad skulle förstå att hon inte 

ville eftersom hon var rädd att göra honom ledsen eller arg. Utifrån detta 

väcker domen frågor om hur tydlig målsägandens passivitet måste vara för 

att ålägga tilltalad en frågeskyldighet. Tilltalad dömdes för oaktsam våldtäkt 

eftersom att han borde ha insett att deltagandet inte var frivilligt.  

 

 
58 B 2564-20 
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Hur svaga signaler som domstolen förväntar sig att tilltalad ska förstå eller 

annorlunda uttryckt – när frågeskyldigheten inträder skiljer sig åt. I ett 

tingsrättsfall som hovrätten senare fastslog hade två personer träffats via en 

dejtingapp och haft vaginalt och analt samlag. Domstolen kom fram till att 

målsäganden inte deltagit frivilligt men att hon varit otydlig om sin ovilja. 

Bedömningen gjordes innan HD:s prejudikat.  

”Tingsrätten anser att målsägandens signaler inte har varit helt enkla att tolka 

eller förstå. […] Därtill kommer att målsäganden vid några tillfällen agerat på 

ett sätt som gett tilltalad signaler som kan ha fått honom att tro att hon deltog 

frivilligt. […] När det sedan gäller det anala samlaget har framgått att 

målsäganden i vart fall inom sig förstod vad som skulle hända. Hon låg 

emellertid kvar på samma sätt i sängen och sa till tilltalad att han ”för fan skulle 

ta det lugnt”. Även ett sådant uttalande i den aktuella situationen är svårtolkat. 

Målsäganden har inte heller innan det anala samlaget visat med kroppsspråk 

eller på annat sätt att hon inte ville.”59 

 

Domstolen menade att de signaler som målsäganden gett för ofrivillighet 

hade varit för otydliga för att tilltalad skulle kunna förstå att hon inte deltog 

frivilligt. Att säga ”nu får du fan ta det försiktigt” kan tolkas både som 

frivillighet och ofrivillighet, menade domstolen. Domstolen såg också 

omständigheten att tilltalad slutat när målsäganden skrikigt och puttat bort 

honom som ett intyg på att han inte anade risken att hon inte deltog 

frivilligt. Bedömningen att tilltalad inte rimligen kan hållas ansvarig inför så 

vaga signaler måste betraktas som rimligt. Frågan är varför domstolen i B 

2564-20 gör en annan bedömning. Två skillnader går att peka på; att 

målsäganden i B 2564-20 var passiv och att händelseförloppet där gick 

snabbare och utan uppehåll.   

 

Kortvarig passivitet tillsammans med vaga signaler var fallet i mål B 8401-

20. Tilltalad hade följt med målsäganden hem efter en utekväll och utan 

målsägandens samtycke penetrerat henne med två fingrar.  

”Målsäganden har uppgett att hon var full och trött och att hon under den tid 

som hon och tilltalad varit vakna i lägenheten upprepade gånger påtalat detta för 

honom, vilket han inte kan ha undgått att höra och uppfatta. Annat har inte 

framkommit än att målsäganden alltsedan hon gått och lagt sig haft sina trosor 

på sig. Mot bakgrund av nu redovisade förhållanden finner tingsrätten att 

tilltalad, när han efter något uppehåll i deras sexuella samvaro med sina fingrar 

genomförde en penetration, en handling som inte förekommit mellan dem 

 
59 B 86-19 
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tidigare och på en person som i vart fall var kraftigt påverkad av alkohol och 

trötthet, måste han varit medveten om risken.”60  

 

Tingsrätten la vikt vid den passivitet som uppstått under deras sexuella 

samvaro, vilken tilltalad dock inte säger sig ha uppfattat. Detta eftersom 

passiviteten förpliktigar tilltalad att närmare ta reda på målsägandens vilja 

innan penetration. Målet ställer frågor om hur lång tid av passivitet som 

krävs för att frågeskyldigheten ska uppstå och, liksom i mål B 2564-20, om 

passiviteten måste uppfattas av tilltalad. Detta går domstolen inte vidare in 

på. Vidare såg domstolen även här till helhetsbilden men tolkade och 

viktade signalerna annorlunda än tilltalad. 

 

Även om tilltalad friades i hovrätten på grund av att brottet är ringa, gjorde 

domstolen en liknande oaktsamhetsbedömning som tingsrätten. Domstolen 

fann dock till skillnad från tingsrätten att han borde ha förstått att hon inte 

samtyckte och fann honom skyldig till omedveten oaktsamhet och inte 

medveten. Domstolen fokuserade på delvis andra signaler än tingsrätten: 

“Målsäganden har i förhöret med henne också tillstått att hon inte sagt ifrån och 

inte varit särskilt tydlig. Men det faktum att hon gett honom en snabb kram, sagt 

att hon ville sova och lagt sig på kanten borde ha fått honom att misstänka att 

hon inte ville fortsätta”61 

 

Hovrättens dom ställer frågor om hur vaga signaler domstolen anser att en 

person borde uppfatta när det samtidigt finns signaler som kan uppfattas 

som uttryck för frivillighet. Tilltalad ska inte ha uppfattat flera av signalerna 

som domstolen tog som tecken på ofrivillighet – att målsäganden la sig på 

sängkanten eller att kramen var snabb och undvikande. I stället tog han fasta 

på signaler som tydde på samtycke – att hon kramat honom, hånglat med 

honom och hjälpt honom att få erektion. Här viktade domstolen signaler för 

ofrivillighet tyngre än signaler för frivillighet.  

 

 

 
60 B 8401-20 
61 B 8401-20 
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6 Slutsatser  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur oaktsamhetsansvaret vid 

sexualbrott har tillämpats utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Nedan 

besvaras därför frågeställningarna i tur och ordning.  

 

• I vilka situationer uppstår tilltalads frågeskyldighet?  

 

När tilltalad fått signaler som skapat osäkerhet kring det sexuella intresset 

ska han försäkra sig om målsägandens frivillighet innan han fortsätter de 

sexuella handlingarna – en frågeskyldighet uppstår. Detta följer av 

förarbetena, se kapitel 4.1. Frågan som domstolarna brottas med är att 

bestämma om och när tilltalad uppfattat eller borde ha uppfattat en 

osäkerhet kring målsägandens frivillighet. Det är svårt eftersom det ofta 

kräver normativa bedömningar i efterhand, på ett område där det saknas 

rättsliga standarder kring vad som är ett korrekt beteende.  

 

Vid passivitet ålägger domstolen ofta tilltalad en frågeskyldighet. I två av 

fallen från rättsfallsanalysen, B 2564-20 och B 8401-20, menar de tilltalade 

att de inte uppfattat målsägandens passivitet. I dessa fall landar domstolen i 

att de borde ha insett att målsägandena inte deltog frivilligt. I B 2564-20 var 

passiviteten inte långvarig eller sammanhängande och målsäganden sa själv 

att hon var vag i sina signaler. Förloppet var dock snabbt och tilltalad 

stannade inte upp, vilket domstolen tog fasta på. I B 8401-20 var uppehållet 

i sexuell aktivitet innan penetrationen kortvarig men kombinerades av flera 

vaga signaler som kunde tyda på ofrivillighet. Detta aktualiserar frågor om 

hur långvarig och tydlig passiviteten måste vara för att tilltalad borde ha 

uppfattat ofrivilligheten samt vilka omständigheter runtomkring som krävs 

för att tilltalad borde ha förstått.  

 

Att kraven på tilltalads aktsamhet är så höga som i B 2564-20 och B 8401-

20 gäller inte alla mål. I B 2279-20 ansåg inte hovrätten att tilltalad hade 
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någon frågeskyldighet utan kom fram till att målsägandens signaler ingav 

tilltalad sådan säkerhet att han inte ytterligare behövde försäkra sig om 

hennes frivillighet, trots att signalerna för samtycke var svagare än i både B 

2564-19 och B 8401-20. Detta visar att kraven på aktsamhet vid passivitet 

skiljer sig mellan domstolarna. Eller annorlunda uttryckt – domstolarna gör 

olika bedömningar av när frågeskyldigheten inträder. Man bör dock akta sig 

för att på det lilla underlag som rättsfallsanalysen innebär dra för stora 

växlar. 

 

Angående dubbeltydiga signaler visar rättsfallsanalysen att domstolarna gör 

helhetsbedömningar men ofta lägger större vikt vid signaler som kan tolkas 

som ofrivillighet än som frivillighet. Två exempel är B 8401-20 och B 

2564-20 där domstolen ålade tilltalad en frågeskyldighet utifrån vaga och 

dubbeltydiga signaler. Bedömningarna kan förstås utifrån att förarbetena 

stadgar att gärningspersonen inte ska handla i osäkerhet utan försäkra sig 

om att målsäganden deltar frivilligt, se kapitel 4.1. Samtidigt innebär detta 

problem för tilltalad att förutse hur rätten kommer att vikta signalerna. Det 

minskar lagstiftningens förutsägbarhet. Att det finns en nedre gräns för hur 

vaga signaler som tilltalad behöver uppfatta framgår av B 86-19. Men var 

denna gräns går behövs det av bland annat rättssäkerhetsskäl mer 

vägledning kring.  

 

• Ställer domstolarna likvärdiga krav på tilltalads aktsamhet inför 

målsägandens frivillighet?  

 

Utifrån ovanstående kan det konstateras att domstolarna inte alltid ställer 

samma krav på tilltalads aktsamhet. Bedömningarna skiljer sig både när det 

kommer till medveten och omedveten oaktsamhet.  

 

Angående medveten oaktsamhet ger HD:s dom ingen tydlig vägledning 

kring när domstolarna kan underkänna en tilltalads tolkningar som 

efterhandskonstruktioner, eller annorlunda uttryckt – vilka krav som kan 
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ställas på vad tilltalad måste ha förstått. I detta ljus vore det önskvärt om HD 

tagit upp riksåklagaren överklagande av mål B 2279-20. 

 

• Vems föreställningar om samtycke grundar domstolarna sina 

aktsamhetsbedömningar på?  

 

En farhåga inför införandet av oaktsamhetsansvaret var att en konstruktion 

där domstolen dömer utifrån en aktsamhetsnorm, vilket domstolen gör vid 

omedveten oaktsamhet, skulle vara konserverande och inte i tillräcklig grad 

ta hänsyn till människors olika sexuella preferenser – vems norm skulle 

domstolen döma utifrån och vems sexualsyn skulle inskränkas? Se avsnitt 

3.2. Rättsfallsanalysen visar att domstolarna använder aktsamhetsnormer 

inte bara när det kommer till omedveten oaktsamhet utan också när det 

kommer till medveten oaktsamhet – när tilltalad måste ha insett vad 

målsäganden velat. Det sker när domstolen inte tar hänsyn till tilltalads egna 

föreställningar om sex och samtycke.  

 

Förarbetena är inte tydliga på om den subjektiva bedömningen ska göras 

utifrån tilltalads egna uppfattningar om tilltalads frivillighet oavsett hur 

verklighetsfrånvända de är, eller om domstolen ska utgå från hur en normalt 

aktsam person skulle uppfattat målsäganden signaler. HD skriver i 

Övernattningen att bedömningen ska utgå från vad tilltalad uppfattade om 

relevanta omständigheter och hur han förhöll sig till dessa, utifrån tilltalads 

ålder, mognad och psykiska hälsa. Rättsfallsanalysen visar, som nämns, att 

domstolarna inte alltid gör bedömningen av medveten oaktsamhet utifrån 

tilltalads egna föreställningar om sex, och utifrån de omständigheter HD 

radar upp, utan utifrån andra föreställningar och normer om hur signaler 

måste förstås. Ta mål B 5410-19 som exempel. Där hade tilltalads agerande 

legat i linje med hur han trott att en tjej visar sitt samtycke – genom 

passivitet. Ändå menar rätten att tilltalad måste ha insett att hon inte deltog 

frivilligt. En förklaring är att tilltalads uppfattning avviker från de dömande 

individerna egna föreställningar om hur en normalt aktsam person skulle 
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förstått uttryck för frivillighet. Denna dom kom dock före HD:s, och om det 

skett någon tydlig förändring är svårt att säga.  

 

Domstolen utgår dock inte alltid från sina egna föreställningar. Det visar 

rättsfallsanalysen. I tingsrättsfallet B 276-19 utgick domstolen från tilltalads 

egna föreställningar om att ett nej betydde ja och att samtycke uttrycktes 

enbart kroppsligt. Domstolen konstaterade att tilltalad utifrån sina 

föreställningar inte anade målsägandens inställning, men att tilltalad borde 

ha förstått att målsäganden inte deltog frivilligt. Domstolen använde en 

aktsamhetsnorm som uppenbarligen var en annan än tilltalads, men först 

efter att man konstaterat att tilltalad inte insåg risken utifrån tilltalads egna 

föreställningar. Även om domarna i B 276-19 och B 5410-19 faller under 

samma brott – oaktsam våldtäkt – signalerar indelningen i medveten och 

omedveten oaktsamhet en skillnad i klandervärdhet som det finns goda skäl 

att upprätthålla. Skälen är dels att omedveten oaktsamhet inte alltid 

betraktas som grov och dels att domstolarna riskerar att annars inte ta 

hänsyn till människors olika sexuella preferenser, vilket inte går i linje med 

lagens syfte om att skydda människors sexuella integritet.  

 

Att domstolarna vid medveten oaktsamhet i olika grad lägger andra 

förställningar och normer än tilltalads egna till grund för bedömningen kan 

inte sägas stämma överens med HD:s avgörande om att bedömningen ska ta 

sikte på vad gärningspersonen uppfattat om relevanta omständigheter och 

förhållit sig till dem. Om domstolarna efter Övernattningen i högre grad tar 

hänsyn till tilltalads sexuella föreställningsvärld och hur mycket detta 

inverkat på den friande domen i B 2279-20, låtes vara osagt. 

 

• Är domstolarnas bedömningar av oaktsamhetsansvaret förutsägbara 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv?  

 

Tillkomsten av en lag som är otydlig i vilka typer av sexuella handlingar 

som är straffbara har skapat svängrum för lagtolkning. Balansen mellan 
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stabilitet och flexibilitet har tiltat över mot flexibilitet, vilket inverkar på 

lagens förutsägbarhet och likhet inför lagen. 

 

Det finns vissa brister i förutsägbarheten som gör det svårare för den 

enskilde att rätta sig efter lagen. För att försäkra sig om att ha uppfyllt sin 

frågeskyldighet kan tilltalad förvisso stanna upp och fråga. 

Förutsägbarhetsproblemen kvarstår i några få fall då tilltalad inte anat 

målsäganden ovilja. Exempelvis när domstolen viktar signalerna annorlunda 

än tilltalad eller utgår från andra föreställningar om sex än tilltalad och på så 

sätt finner att han måste eller borde ha insett målsägandens vilja. 

Rättsfallsanalysen visar att de farhågor som lyfts kring att lagen skulle bli 

oförutsägbar till viss del varit befogade. För att komma till bukt med detta 

krävs ytterligare vägledning från HD. 
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