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1 Introduktion 

”Sex utan samtycke” är inte sex. Sex är nåt man gör för att man vill. Om man inte vill alltså samtycker, 

är det våldtäkt. Enkelt eller hur? – anonym person i YLE:s kommentarsfält1 

 

 

1.1 Inledning 

Toppbetyg i juristexamen 1976. Jobb på Uppsala tingsrätt, Svea hovrätt och slutligen justitieråd 

i Sveriges högsta domstol åren 2009–2017. Han hinner med att fungera som Sveriges 

justitiekansler åren 2001–2009.2 Den 8 mars grips och anhålls Göran Lambertz i sin bostad, 

misstänkt för våldtäkt. Tre dagar senare häktas han. Den 23 mars beslutar åklagaren att häva 

häktningen och utredningen läggs ner med motiveringen att brott ej kunde styrkas. Lambertz 

stämmer staten. Vid häktningsförhandlingen ska Lambertz bland annat ha framfört synpunkter 

på målsägandes trovärdighet och ansett det absurt att han som 70-åring skulle våldta.3 I en 

uppmärksammad presskonferens säger Lambertz att han inte tafsar, utan bara kladdar. Den 2 

april ställer sig kvinnor två och två i skift utanför Lambertz bostad med skyltar med texten 

”SLUTA KLADDA”. Det är ingen grupp utan vi är bara några kvinnor som tagit ett initiativ, 

berättar Shefali Molander för SVT, där hon sitter på sin rollator längs med vägrenen.4 

 

Under flera års tid har diskussionen om sexuellt våld gått het i såväl media som i den politiska 

debatten. Frågor om hur sexuellt våld i olika former bör kriminaliseras och hur man bäst bygger 

upp ett adekvat skydd mot bland annat våldtäkt, har diskuterats i en mängd rättslitterära verk.5 

Det har vid flera tillfällen föreslagits att den finska våldtäktslagstiftningen bör revideras så att 

den grundar sig på ett så kallat samtyckesrekvisit. I en lagstiftning med samtyckesrekvisit skulle 

den grundläggande omständigheten för att en gärning ska betraktas som våldtäkt vara bristen 

på samtycke.6 Att dessa frågor fått så mycket utrymme i den offentliga debatten kan kanske 

förklaras med fenomen som en allt starkare feministisk rörelse i samhället och Me too. Debatten 

tar upp viktiga frågor om hur vi bäst utrustar oss för att skydda individens sexuella 

självbestämmanderätt.7 

 
1 Svenska Yle 2020b (Hämtad 31.3.2021). 
2 SVT Nyheter 2021a (Hämtad 26.4.2021). 
3 Dagens Juridik 2021 (Hämtad 26.4.2021). 
4 SVT Nyheter 2021b (Hämtad 26.4.2021). 
5 Alaattinoglu 2020, s. 275. 
6 Se bl.a. Kimpimäki 2017. 
7 Niemi-Kiesiläinen 2000, s. 150. 
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Som ett resultat av denna debatt startades medborgarinitiativet som kallades ”Suostumus 

2018”.8 Redan före detta initiativ hade regeringen diskuterat möjligheten att förnya 

våldtäktsbestämmelserna i Finland så att de grundade sig på en samtyckesklausul, men ansåg 

inte ännu vid tidpunkten för lagändringen 2014 att det var nödvändigt.9 Efter 

medborgarinitiativet och ett framförande i riksdagens plenum under våren 2018 startades 

projektet som resulterade i det betänkande av JM som publicerades sommaren 2020. I 

betänkandet har man noggrant motiverat varför Finland nu ska gå in för en våldtäktsparagraf 

med samtyckesklausul.10 

 

En viktig del av våldtäktsmål är bevisningen som åberopas och bedöms av domstolen. I Finland 

har ett antal utredningar gjorts som visar på att offer för våldtäkt inte vågar anmäla det som hänt 

eller är rädda för att inte bli trodda.11 En trend av att mycket få anmälda fall leder till åtal och 

ännu färre till fällande dom kan skönjas i statistiken.12 En av orsakerna är bevisproblemen i 

våldtäktsmål. Svårigheten att ofta utan några konkreta och direkta bevis visa på att ett samlag 

skett och dessutom att offret utsatts för våld, hot om våld eller utnyttjats i sitt försvarslösa 

tillstånd, leder till att en stor mängd fall inte kommer särskilt långt i processen.13 Hoppet om att 

bevisproblemen till viss del skulle minska i och med den kommande lagändringen kan härledas 

från den utveckling som skett i Sverige sedan man införde en samtyckesklausul år 2018. I en 

undersökning som Brå genomförde 2020 kunde man visa på en klar ökning av fällande domar 

och även flera fall som lett till fällande dom där den tidigare våldtäktsbestämmelsen inte kunnat 

tillämpas.14 En liknande utveckling skulle vara välkommen även i Finland. 

 

Vilken inverkan lagändringen kommer att ha på processen i våldtäktsmål är en intressant fråga 

utan några säkra svar. Förhoppningsvis kommer följande avhandling att kunna svara på frågan 

ifall bevisproblemen kan få en lösning i den kommande samtyckesklausulen, samtidigt som 

avhandlingen kan belysa de många problem som identifierats i samband med att man undersökt 

bevisning i våldtäktsmål. Trots att frågan kanske inte har ett entydigt svar, kan en grundlig 

analys av lagstiftning, praxis och den digra litteratur samtyckesfrågan gett upphov till, ge en 

grund för en välmotiverad framtidsutsikt.  

 
8 Se MI 2/2019 rd. 
9 Motiveringen återfinns bl.a. i regeirngens proposition RP 216/2013 rd, s. 36–37. 
10 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 109–117. 
11 Kainulainen 2004, s. 54 fotnot 18. 
12 Se resultaten i Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 41–54.  
13 Se bl.a. Jokila 2010, s. 220. 
14 Brå 2020:6, s. 7–8.  
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1.2 Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 

Som framgår av inledningen ovan är en lagändring av våldtäktsbestämmelsen i vår nuvarande 

strafflags 20 kap. 1 § aktuell. I en utredning som publicerades den 7.7.2020 av JM framgår det 

att man föreslår att våldtäktsbrottet i strafflagen ändras så att det centrala rekvisitet i 

bestämmelsen blir samlag med en person som inte deltar frivilligt. Genom den här ändringen 

blir omfattningen av paragrafen större och fler gärningar blir straffbara som våldtäkt än i 

nuläget. Syftet bakom ändringen är att ytterligare stärka skyddet för den sexuella 

självbestämmanderätten och den personliga integriteten.15 Det är med utgångspunkt i det här 

förslaget jag analyserar innehållet i den kommande våldtäktsbestämmelsen. Avhandlingens 

huvudsakliga syfte är att med hjälp av en analys av våldtäktsbestämmelsen som den föreslagits 

i JM:s utredning 2020:9, kunna dra en slutsats om hur en framtida lagändring kan påverka 

bevisläget i våldtäktsmål i största allmänhet. Avhandlingen syftar alltså till att hela tiden 

anknyta till bevisfrågan i våldtäktsmål och de bevisproblem som anses allmänt kända. Det är 

nämligen brottet i sig som leder till att många våldtäktsmål inte framskrider i rättsprocessen så 

som skulle önskas med tanke på det rättskydd vår straffrätt strävar efter att verkställa.16 Centrala 

faktorer som skapar mycket krävande bevislägen i våldtäktsmål är den ofta förekommande 

avsaknaden av direkta vittnen till brottet och avsaknaden av andra fysiska bevis – vilket i 

slutändan ställer domstolen inför uppgiften att värdera och bedöma parternas utsagor och deras 

tillförlitlighet.17 

 

För att nå syftet krävs en analys av de rekvisit som återfinns i brottsbestämmelsen om våldtäkt 

i vår nuvarande strafflags 20 kap. 1 § 1 samt 2 mom. Mot denna analys kan sedan innehållet i 

JM:s lagförslag speglas. Genom att även bygga upp en mer allmän och sedan rent konkret bild 

av rättspraxis samt bevisproblem i våldtäktsmål, sammanför avhandlingen de båda analyserna 

i en slutsats om vad vi kan förvänta oss i framtiden vad gäller bevisningen i våldtäktsmål. 

Utgående från avhandlingens syfte har följande forskningsfrågor utformats, vilka verkar i 

symbios och förhoppningsvis genom sin samverkan uppnår det mest tillfredsställande 

resultatet: 

 

1) Hurudant innehåll kan vi förvänta oss att våldtäktsbestämmelsen kommer att ha efter 

den lagändring som för nuvarande bereds i Finland? 

 
15 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, presentationsblad. 
16 Se bl.a. Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020. 
17 Kimpimäki 2020, s. 5. 
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2) Vilka är de centrala bevisproblemen i våldtäktsmål i allmänhet, utgående från praxis där 

den nuvarande strafflagen 20 kap. 1 § tillämpats? 

3) Vilken effekt kan vi förvänta oss att det innehåll och nya centrala rekvisit som införs i 

strafflagen inom närstående framtid kommer att ha på bevisningen och bevisproblemen 

i våldtäktsmål? 

 

1.3 Avgränsning 

För att nå syftet med avhandlingen och svara på forskningsfrågorna är det inte nödvändigt att 

behandla alla aspekter av våldtäktsbestämmelsen lika ingående. En avgränsning är nödvändig 

vad gäller den historiska utvecklingen av våldtäktsbrottet där den sexuella 

självbestämmanderätten fått en allt mer framträdande roll som bestämmelsens bakomliggande 

skyddsintresse.18 Trots att den nu planerade lagändringen är en naturlig fortsättning på den 

utveckling vi sett under en längre tid och att JM motiverat ändringen med syftet att stärka 

skyddet för sexuell självbestämmanderätt19, är det här inte av utmärkande relevans för 

forskningsfrågorna. Allmänna bevisrättsliga regler och principer presenteras kort i 

avhandlingen men en djupare diskussion kring frågor som fri bevisprövning, domströskel och 

olika bevisvärderingsmetoder och deras för- respektive nackdelar, är inte möjlig att föra i 

avhandlingen mer än till den del det tjänar avhandlingens syfte. Gällande den mer konkreta 

analysen av tillämpningen av våldtäktsbestämmelsen och uppenbara bevisproblem ligger fokus 

på det som kan tänkas vara mest relevant ännu efter lagändringen. Det här innebär inte att jag 

anser att frågor som ”hur våldsrekvisitet bestämts och tillämpats i praxis” inte kommer att 

fortsätta vara relevanta efter lagändringen, utan helt enkelt att fokus kommer att ligga på sådana 

situationer jag bedömt behöver diskuteras för att kunna svara på forskningsfrågorna. Om jag på 

djupet hade diskuterat alla problem kring rättsprocessen i våldtäktsmål och debatterat kring 

bevisningen samt hela tolkningen av våldtäktsbestämmelsen, hade arbetet kunnat bli en bok. 

 

Slutligen står det klart att våldtäkt är ett högst könsbundet fenomen. Enligt statistik på området 

är en övervägande andel av gärningsmännen män och den största andelen offer är kvinnor.20 

Det här har även uppmärksammats i feministisk litteratur där det till och med har framförts att 

en kvinna aldrig kan samtycka till sex eftersom de patriarkala strukturerna och 

 
18 Se Niemi-Kiesiläinen 2000, s. 137–168 om utvecklingen av skyddsintresset bakom våldtäktsbestämmelsen. 
19 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, presentationsblad. 
20 Se bl.a. Alaattionglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 45 om den övervägande mängden kvinnliga offer och 

manliga gärningsmän. 
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samhällsförtrycket gör ett giltigt samtycke omöjligt.21 Jag vill dock inte att diskussionen om 

våldtäkt som ett könsbundet fenomen tar över i avhandlingen eftersom det inte är centralt för 

att besvara mina forskningsfrågor. Däremot kommer jag för att göra det enklare, tala om offer 

för våldtäkt med pronomenet hon och om gärningsmän eller misstänkta med pronomenet han. 

Jag vill poängtera att det idag är helt klart att våldtäkt är ett könsneutralt brott där vem som 

helst kan vara såväl förövare som offer och att våldtäktsbrottet inte heller längre är reserverat 

för övergrepp av heterosexuell karaktär.22 Dock har jag närmast sett valen av pronomen som 

ett sätt att göra texten lättare att följa samt undvika pronomenet hen som jag inte uppfattar ha 

fått något större genomslag i modern doktrin.  

 

1.4 Metod 

För att besvara mina forskningsfrågor anser jag den rättsdogmatiska forskningsmetoden vara 

central. Här kan man särskilja en straffrättsdogmatisk metod där särskilt straffrättens regler 

tolkas och systematiseras. I straffrättsdogmatiken kan forskaren genom att fokusera på vissa 

typfall ge riktlinjer åt den som tillämpar lagen i frågor om hur detta borde göras. Till metoden 

hör även en analys av relevant praxis, eftersom det är i den som den ikraftvarande rätten till stor 

del utformas.23 Jag vill genom att använda mig av den straffrättsdogmatiska metoden analysera 

strafflagen jämte förarbeten och andra myndighetspublikationer, som JM:s utredningar och 

promemorior. Genom att analysera dessa källor i samverkan med relevant rättspraxis och 

rättslitteratur anser jag mig få en tydlig och välgrundad bild av ikraftvarande lagstiftning och 

hur den tolkas och tillämpas. För att nå det specifika syfte jag har i avhandlingen, krävs även 

en analys och genomgång av de straffprocessrättsligt relevanta reglerna och deras tillämpning. 

Det är den här analysen och tolkningen som i sista hand tjänar syftet att upptäcka och lösa 

bevisproblem. Här är det viktigt att förstå att straffrätten och straffprocessrätten hela tiden står 

i växelverkan24 och att jag därför fokuserar på båda i avhandlingen. Jag anser även att jag hela 

tiden ställer mig kritisk till ikraftvarande rätt och den praxis jag analyserar. 

 

Som ett viktigt komplement till den rättsdogmatiska forskningen använder jag mig av en 

rättsociologisk synvinkel i arbetet där jag fokuserar på att analysera särskilda orsaker och 

följder samt samband25, för vilket rättsdogmatiken inte ger mig tillräckligt med verktyg. I 

 
21 Se bl.a. Cashman 2000, s. 130. 
22 RP 216/2013 rd, s. 12. 
23 Tolvanen 2016, s. 275–276. 
24 Tolvanen 2016, s. 283–284. 
25 Ervasti 2011, s. 77. 
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samband med den mer rättsociologiska vinkeln kommer jag i avhandlingen särskilt inrikta mig 

på en rättspolitisk forskning. Som undergrupp till rättssociologin innebär en rättspolitisk 

forskning att forskaren mer fokuserat försöker påverka lagberedningen eller allmän praxis. 

Rättspolitiska forskningar har gjorts till exempel för att analysera olika lagförändringars 

effekter och förarbetenas kvalitet26, vilket är det centrala syftet i min avhandling. För att kunna 

analysera och ge synpunkter på den kommande lagstiftningen har jag även tillgodogjort mig 

mycket material från Sverige, som införde en liknande samtyckeslag 1 juli 2018.27 I det 

avseende jag analyserar och jämför den lagstiftning man infört i Sverige och vilka följder 

lagstiftningen fått där mot det som finns att tillgå i Finland, utnyttjar jag den rättsjämförande 

metoden. Genom att göra en ren rättsjämförelse ställer jag de olika rättssystemen mot varandra 

och granskar innehållet samt eventuella skillnader i respektive system, för att få en grund för 

min analys.28 

 

1.5 Material 

Som centrala material i avhandlingen används lagen och relevanta förarbeten. Förutom 

regeringens propositioner är särskilt JM:s betänkande och utlåtande 2020:9 i fokus då jag gör 

min analys. Här kan läsaren hålla i minnet att det lagförslag som presenteras i JM 2020:9 

fortfarande inte är regeringens officiella proposition och att det är planerat att propositionen 

presenteras först under hösten 2021.29 Således är det mycket möjligt att lagförslaget ännu 

preciseras och omarbetas. Dock kan man utgående från de utlåtanden JM erhållit som svar på 

förslaget se att de flesta instanser stöder förslaget, med vissa ytterligare förbättringsförslag. 

Förutom myndighetspublikationer granskas bland annat relevant praxis från HD för att kunna 

analysera hur rätten tolkats och tillämpats i praktiken.  

 

Relevant rättslitteratur på området vad gäller våldtäktsbrottet samt bevisning i brottmål i 

allmänhet har inte varit svår att hitta. Dock bör påpekas att eftersom avhandlingen undersöker 

en lagstiftning och ett rekvisit som inte ännu införts i Finland finns ingen inhemsk litteratur 

som direkt svarar på forskningsfråga nummer 3). För att få stöd för analysen och svaret på 

denna fråga har främst det svenska Brås rapport om samtyckeslagens tillämpning i Sverige 

använts. En av de viktigaste källorna utgjorde den forskning Alaattinoglu, Kainulainen och 

 
26 Ervasti 2011, s. 86–87. 
27 Brå 2020:6, s. 3. 
28 För en definition på den rättsjämförande metoden, se Husa 1998, s. 13. 
29 Se protokoll från riksdagens plenum, PTK 152/2020/2.1 vp, för Anna-Maja Henrikssons uppskattning av 

tidtabellen för regeringens beredning av propositionen för lagändringen. 
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Niemi utfört på uppdrag av JM som en del av det stora projektet att revidera hela kapitel 20 i 

strafflagen. Deras forskning var en utgångspunkt för mig då jag närmade mig ämnet och 

kommer även användas kontinuerligt genom avhandlingen.  

 

1.6 Disposition 

Avhandlingen delas upp i fem större avsnitt. Det första avsnittet är inledningen samt 

förklarande kapitel om syfte, metod, material och disposition. För att sedan ge läsaren en grund 

och öka förståelsen för de frågor som ligger i grunden för min analys är avsnitt 2 en genomgång 

av den materiella sidan av straffbestämmelsen om våldtäkt. Här presenterar jag såväl de 

nuvarande brottsrekvisiten, som det aktuella förslaget. Det tredje avsnittet är en allmän 

genomgång av de relevanta bevis- och processrättsliga regler som är nödvändiga att förstå för 

att kunna tillgodogöra sig den mer konkreta analys som framförs i avsnitt 4. I avsnitt 4 

behandlas först bevisningen i våldtäktsmål i allmänhet och sedan några grundläggande frågor 

kring bevisvärdering i våldtäktsmål. Efter det kommer den konkreta och detaljerade 

behandlingen av bevisproblemen. Analysen av dem utförs med hänvisningar till rättspraxis. I 

det sista avsnittet, avsnitt 5, sammanförs avsnitt 2–4 i en och samma analys där jag diskuterar 

eventuella effekter av den kommande lagändringen och hur den möjligtvis kunde erbjuda en 

lösning på de många bevisproblem som återkommer i våldtäktsmål. 

 

2 Våldtäktsdefinitionen i straffrätten 

Hur i fridens namn skall jag i efterskott kunna påvisa att vi nog minsann båda var med på det? – anonym 

person i YLE:s kommentarsfält30 

 

2.1 Våldtäkt i strafflagen 

Brottet våldtäkt återfinns i strafflagens (39/1889) 20 kapitel som rör sexualbrott, i kapitlets 1 §. 

Motsvarande finns i kapitlets 2 § bestämmelser som föreskriver om när gärningen ska betraktas 

som grov. I dess nuvarande form lyder strafflagens 20 kap. 1 § som följande: 

 

1 §  

Våldtäkt 

Den som genom våld på person eller med hot om sådant våld tvingar någon till samlag ska 

för våldtäkt dömas till fängelse i minst ett och högst sex år. 

 
30 Svenska Yle 2020b (Hämtad 31.3.2021). 



 8 

För våldtäkt ska också den dömas som genom att utnyttja att någon till följd av medvetslöshet, sjukdom, 

funktionsnedsättning, rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan försvara sig eller förmår utforma 

eller uttrycka sin vilja, har samlag med honom eller henne. 

Om våldtäkten med hänsyn till att hotet har varit ringa eller andra omständigheter vid brottet bedömd som 

en helhet är mindre allvarlig än de gärningar som avses i 1 och 2 mom., ska gärningsmannen dömas till 

fängelse i minst fyra månader och högst fyra år. På samma sätt döms den som med annat hot än sådant som 

avses i 1 mom. tvingar någon annan till samlag. Detta moment tillämpas inte, om våld brukats vid 

våldtäkten. 

Försök är straffbart. 

 

Paragrafen om våldtäkt har fått sin nuvarande ordalydelse efter ett antal såväl större som mindre 

revideringar av sexualbrottslagstiftningen i Finland under sent 1900- och tidigt 2000-tal. Under 

de senaste åren har en mer omfattande revidering förespråkats såväl i den offentliga debatten 

som hos myndigheterna.31 I samband med en lagförändring år 2011 uttryckte lagutskottet klart 

att man ansåg propositionen som behandlades såväl nödvändig som lämplig. Man konstaterade 

att en mer omfattande granskning av bestämmelserna samt därav uppkommen praxis var under 

arbete och att det resultat den visade skulle ge upphov till en bedömning av behovet att ändra 

bestämmelserna i sin helhet.32 

 

2.1.1 Våldtäktsrekvisiten 

Det brott som föreskrivs som våldtäkt i vår strafflag består av ett antal rekvisit som är 

lagstiftarens aktiva val i utformningen av brottsbeskrivningen. Frände förklarar begreppet 

rekvisit som de enskilda delarna i brottsbeskrivningen. Det är i brottsbeskrivningen vi finner 

själva definitionen på den handling som är straffbelagd. Brottsbeskrivningen kan sedan bestå 

av flera delar, förutom själva handlingen kan i brottsbeskrivningen ingå särskilda 

omständigheter som även de måste föreligga för att gärningen ska anses uppfylla 

brottsbeskrivningen.33  

 

Dessa grundläggande rekvisit som återfinns i de flesta våldtäktsparagrafer och regler är 

användning av våld och brist på samtycke. Man kan se en klar linje i att länderna på den 

europeiska kontinenten traditionellt sett byggt sina bestämmelser om våldtäkt kring 

 
31 Se Daniela Alaattinoglus bokessä ’När en paragraf i strafflagen blir föremål för stor samhällelig debatt’. 

Alaattinoglu har behandlat den samhälleliga debatt som just nu förs på många håll speciellt i Norden gällande 

sexuellt våld och hur detta bör straffas och regleras i strafflagen. Se även den tidigare nämnda bokessäns fotnot 1, 

s. 275. I fotnoten är samlad en stor mängd litteratur som publicerats på området i de nordiska länderna under de 

senaste åren. 
32 LaUB 37/2010 rd – RP 283/2010 rd, s. 2. 
33 Frände 2004, s. 71. 
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våldsrekvisitet medan anglosaxiska länder använt sig av bristen på samtycke som 

grundläggande rekvisit. Jokila och Niemi har även lyft fram rekvisitet ”tvingande 

omständigheter” ( eng. coercive circumstances). Det sistnämnda rekvisitet har utformats i de 

krigsförbrytartribunaler som grundats för att döma förbrytare i Rwanda och forna Jugoslavien.34 

En närmare analys av rekvisitet tvingande omständigheter kommer dock inte vara relevant för 

den här granskningen. Precis som hos oss i Finland har de övriga nordiska länderna alla tidigare 

byggt sin våldtäktslagstiftning på våldrekvisitet och/eller ett rekvisit om försvarslöst tillstånd.35 

Dock kan man tydligt urskilja samma utveckling i de flesta andra av våra nordiska grannländer 

som i Finland. I Island infördes ett samtyckesrekvisit i lagstiftningen år 2018, vilket inte 

ändrade rättsläget nämnvärt eftersom praxis länge kretsat kring samtyckesbegreppet.36 Sverige 

införde en samtyckeslag byggd på ett frivillighetsrekvisit i juli 2018.37 Danmark har den nyaste 

av samtyckeslagarna som trädde i kraft i januari 2021 efter en lång debatt om hur lagen skulle 

utformas.38 I Norge har diskussionen om samtycke bara kommit igång och något förslag på 

samtyckeslag har ännu inte presenterats.39 I Norge har man under en längre tid haft 

bestämmelser om oaktsam våldtäkt men bestämmelsen i fråga har inte tillämpats i någon större 

utsträckning.40  

 

2.1.2 Våldsrekvisitet 

I den finska våldtäktsparagrafen har rekvisiten för våldtäkt delats upp i två huvudsakliga 

moment. Det första rekvisitet är våld eller hot om våld. I 1 mom. föreskrivs att den som med 

våld eller hot om våld tvingar någon till samlag ska dömas för våldtäkt. I paragrafmotiveringen 

förklaras våldrekvisitet som likt det våldsrekvisit som gäller vid rån. Våldet eller hotet om våld 

måste syfta till att endera slå ut offrets handlingsförmåga eller bryta ner offrets vilja att göra 

motstånd och kan även riktas mot en tredje person ifall syftet är det samma. Våldsrekvisitet 

skiljer sig dock från det som används vid rån eftersom man i bestämmelserna om våldtäkt även 

avser framtida våld.41 

 

 
34 Jokila – Niemi 2020, s. 120. 
35 Bladini – Jacobsen 2020, s. 2. 
36 Bragadóttir 2020, s. 70–72. 
37 Bladini – Svedberg Andersson 2020, s. 95–96. 
38 Vestergaard 2020, s. 29. 
39 Jacobsen – Skilbrei 2020, s. 78 och 84. 
40 Jokila – Niemi 2020, s. 123. 
41 RP 6/1997 rd, s. 170. Hänvisas till i RP 216/2013 rd. 
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I paragrafmotiveringen från 1997 frångick man det tidigare kravet på att det våld eller hot om 

våld som krävdes för våldsrekvisitet måste ”innebära trängande fara”.  Då man frångick kravet 

i och med revideringen 1999 byttes kravet ut mot begreppet ”tvingande”. Begreppet tvingar 

ansågs i motiveringen endast innebära att våldet eller hotet om våld är så allvarligt att det bryter 

offrets vilja. I bedömningen av våldets tvingande karaktär ska såväl hur kraftigt våldet eller 

hotet om våld är, som situationen i sin helhet tas i beaktande.42 I paragrafmotiveringen 

konstateras att även misshandelsrekvisitet uppfylls vid våldtäkt ifall våld används, men att ifall 

våldet endast hänför sig till själva våldtäkten ska gärningsmannen också dömas enbart för 

våldtäkt. I andra fall är det naturligt att även tillämpa bestämmelserna för misshandel.43 

Våldtäktsbestämmelsens stränga straffskala anses ta i beaktande även det våld som hänför sig 

till en våldtäkt.44 

 

2.1.3 Rekvisitet om försvarslöst tillstånd 

Det våldtäktsrekvisit som återfinns i 2 mom. hänvisar till offrets försvarslösa tillstånd. 

Momentet har varit föremål för en rad förändringar och förtydliganden under de senaste åren. I 

och med en betydelsefull lagförändring år 2011, gick man in för en ny utgångspunkt i momentet 

där man inte längre skiljer på sådan försvarslöshet offret själv medverkat till och sådan som 

enbart gärningsmannen orsakat.45 

 

Utgående från motiveringarna i lagens tidigare förarbeten har man i regeringens proposition 

2013 sammanfattat rekvisitet om försvarslöst tillstånd. Här har man definierat försvarslöshet 

som ett tillstånd där individen inte alls, eller åtminstone inte i någon betydande utsträckning, 

på grund av psykiska eller fysiska hinder, kan hindra en annan individs handlande. Till 

rekvisitet hör även oförmåga att utforma eller uttrycka sin vilja. I 2 mom. i våldtäktsparagrafen 

räknas ett antal tillstånd upp då offret anses vara försvarslöst. I momentet listas medvetslöshet, 

som kan vara egentlig medvetslöshet eller ett tillstånd som påminner om medvetslöshet och 

orsakats av exempelvis alkohol. I propositionen lyfts fram att inte enbart det att offret är 

påverkad av något rusmedel automatiskt innebär att man kan anse att ett försvarslöst tillstånd 

föreligger. Vidare listas en sovande person som alltid anses befinna sig i ovan nämnda tillstånd, 

oberoende berusningstillstånd eller nykterhet.46 Utöver dessa tillstånd nämns sjukdom som 

 
42 RP 6/1997 rd, s. 171. 
43 RP 6/1997 rd, s. 171. 
44 RP 216/2013 rd, s. 5. 
45 Se regeringens proposition RP 283/2010 rd. 
46 RP 216/2013 rd, s. 6 samt RP 283/2010 rd, s. 10. 
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försvarslöst tillstånd. För att rekvisitet ska uppfyllas krävs då att sjukdomstillståndet 

uttryckligen utnyttjas och det försvarslösa tillstånd som uppstår som en följd av det innebär att 

offret inte förmår uttrycka sin vilja eller försvara sig. Bestämmelsen finns inte till för att på 

något sätt inskränka det sexuella umgänge individer med olika handikapp idkar utan 

bestämmelsen är avsedd för gärningar som kränker en persons sexuella självbestämmanderätt.47 

 

Det sista försvarslösa tillstånd som omnämns i momentet är rädsla. Rädslotillståndet ska 

innebära att offret lamslagits så av sin rädsla att denne inte kunnat försvara sig mot 

gärningsmannen eller att denne anser att hotet om våld är för stort för att våga försvara sig. Som 

exempel har i lagens förarbeten nämnts situationer som att gärningsmannen bryter sig in i 

offrets lägenhet. Gärningsmannen ska för att rekvisitet anses uppfyllt, ha utnyttjat offrets 

rädsla.48 Det kan argumenteras för att rädslotillståndet ofta kan uppkomma i situationer som 

inte alls är så tydligt hotfulla som den som givits som exempel i lagens förarbeten. För att ge 

dem som ska tillämpa lagen mer att gå på kunde det vara motiverat att utöka förarbetena med 

fler exempel på sådana situationer då det i lagen avsedda rädslotillståndet kan uppkomma. Trots 

att rekvisitet om försvarslöst tillstånd nu anses uppfyllt även om offret själv förorsakat 

tillståndet, konstateras att gärningsmannens del i uppkomsten av tillståndet kan tas i beaktande 

i straffmätningen. Det här följer naturligt av de allmänna principer enligt vilka 

gärningsmannens skuld beaktas då straffet utmäts.49 

 

2.2 En samtyckesklausul eller samtyckesrekvisit 

Ett av de mest centrala begreppen i denna avhandling är begreppet samtyckesklausul eller 

samtyckesrekvisit.  Jag har valt att använda mig av begreppen som en generalisering då jag i 

avhandlingen avser den uppsjö av variationer på rekvisitet som återfinns i lagstiftning runt om 

i världen. Med begreppet avser jag det rekvisit som använts för att göra våldtäktsparagrafen till 

det man i folkmun avser med samtyckeslag.50 I allmän bemärkelse avser begreppet 

samtyckeslag en sådan lagstiftningsmodell där man valt att kriminalisera våldtäkt så att 

bestämmelsen utgår från gärningar som utförs med avsaknad av den andra partens samtycke. 

Sedan bestäms på varierande vis när och hur ett giltigt samtycke ska anses föreligga.51 I sig 

bygger redan den våldtäktspargraf vi för närvarande har på en bedömning av situationer då det 

 
47 RP 216/2013 rd, s. 6. 
48 RP 216/2013 rd, s. 6. 
49 RP 283/2010 rd, s. 10. 
50 Alaattinoglu 2020, s. 278. 
51 Kimpimäki 2017, s. 807.  
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inte kan anses att offret samtyckt till samlaget. I modellen med i tidigare avsnitt nämnda 

rekvisit, har man valt att beskriva sådana situationer då samtycke inte kan anses föreligga, men 

utan att uttryckligen utgå från samtyckesbegreppet. Ett samtyckesrekvisit utgår däremot från 

att bristen på samtycke är det rekvisit som gör att gärningen uppfyller bestämmelsen om 

våldtäkt. Samtycket i en samtyckesklausul är inte en sådan rättfärdigande grund som kan 

konstituera ansvarsfrihet, istället är handlingen som utförs utan samtycke i och med 

samtyckesrekvisitet alltid sådan att den uppfyller rekvisitet för våldtäkt.52 

 

Asp beskriver skillnaden mellan en ”ren samtyckesreglering” och den vi för närvarande har som 

att man i den rena samtyckesregleringen anger att sex utan samtycke är den gärning som är 

kriminaliserad som våldtäkt, men att man sedan lämnar det öppet vad som anses utgöra ett 

sådant samtycke. I den reglering vi nu har utgår man istället från de situationer som inte kan 

anses som samtycke.53 Asp lyfter i sina texter ständigt fram kärnan i den problematik som 

hänför sig till samtyckeslagar generellt. Problematiken ligger i att samtycke är ett normativt 

begrepp som inte har någon bestämd definition i sig, utan måste definieras och bestämmas 

ytterligare för att få sitt innehåll.54 Det är här vi kommer in på begreppet giltigt samtycke. Det 

giltiga samtycke JM grundat sin bedömning på i utvärderingen av en samtyckeslag 201255, 

utgår från följande kriterier: 1) Samtycket måste ges av den som förfogar över det rättsgoda, 2) 

Samtycket måste även ges av den som har makten att bestämma om det rättsgoda och gärningen 

i sig måste vara godtagbar, 3) Den som samtycker måste ha behörighet att samtycka (förstå 

samtyckets innebörd), 4) Samtycket måste vara frivilligt, 5) Samtycket bör ges före gärningen 

och vara ikraft under hela tiden för gärningen samt 6) Samtycket bör vara exakt preciserat.56 

 

2.2.1 Samtycke i världen 

Flertalet internationella konventioner och fördrag påverkar idag vår inhemska lagstiftning. I 

takt med att Finland anslutit sig till den internationella gemenskapen har vi varit tvungna att 

ändra den inhemska lagstiftningen så att den motsvarar de krav som bland annat EU ställt. 

Diskussionen om sexualbrottslagstiftningen och dess utformning har förts i såväl FN som i 

Europadomstolen samt i samband med de olika ad hoc-tribunaler som grundats efter 

katastroferna i Jugoslavien och Rwanda. Aktörer som Amnesty International och CEDAW har 

 
52 Ojala 2014, s. 59. 
53 Asp 2014, s. 961. 
54 Asp 2014, s. 960. 
55 JM:s Utredningar och anvisningar 25/2012, s. 27–28. 
56 Hahto 2004, s. 247–248. 
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rapporterat om hur världens länder uppfyller de krav som folkrätten och de mänskliga 

rättigheterna ställer, vad gäller lagföringen av sexualbrott.57 Rapporterna och flertalet 

internationella konventioner har skapat press på att stifta en samtyckeslag. En av de mest 

centrala konventionerna i denna bemärkelse är den så kallade Istanbulkonventionen. 

Konventionen antogs år 2011 av Europarådet.58 Konventionen behandlar alla sorters våld mot 

kvinnor och såväl även sexuellt våld. I konventionens 36 artikel föreskrivs att konventionen 

förpliktigar alla parter att ta sådana lagstiftningsåtgärder som säkerställer att alla sorters 

sexuella handlingar mot en persons samtycke är kriminaliserade. I artikeln har man vidare gett 

samtyckesbegreppet innehåll, genom att föreskriva att samtycket ska lämnas av egen fri vilja 

och samtycket bör bedömas med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. 

 

I konventionens förklarande rapport hänvisar man till ett av de mest betydelsefulla avgörandena 

av Europadomstolen angående samtycke i våldtäktsmål.59 Avgörandet M.C. mot Bulgarien har 

hänvisats till i en stor mängd litteratur på området. I fallet hade en ung bulgarisk kvinna blivit 

våldtagen och det ansågs att Bulgarien brutit mot artikel 3 om förbud mot tortyr och artikel 8 

om rätt till skydd för privat- och familjeliv i EKMR. Det här eftersom lagstiftningen gav ett 

bristfälligt skydd mot våldtäkt och dessutom krävde bevis på att offret gjort motstånd för en 

fällande dom. Europadomstolen tog i sitt avgörande upp en ökande trend att överge 

definitionerna om våldtäkt där man utgår från våldsrekvisitet och hänvisade till Europarådets 

ministerkommitté som rekommenderat att medlemsstaterna borde straffbelägga alla sexuella 

handlingar som begås mot en person utan dennes samtycke. Domstolen konstaterade på denna 

grund att det måste anses finnas en positiv skyldighet för medlemsstaterna att kriminalisera och 

effektivt åtala alla sådana sexuella handlingar, som sker mot en person utan dennes samtycke.60 

 

Det har dock framförts olika åsikter och tolkningar angående ifall ovan nämnda avgörande 

verkligen innebär en förpliktelse för medlemsstaterna att införa en ren samtyckeslag eller ifall 

en lagstiftningsmodell där man genom andra rekvisit uppnår samma mål även uppfyller kraven. 

Asp har till exempel tolkat avgörandet som att domen inte kan anses utgöra något krav på en 

viss reglering, utan endast ett krav på ett visst skydd. Asp har ansett att det samma gäller 

 
57 Se t.ex. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding Observations on the 

Seventh Periodic Report of Finland. CEDAW/C/FIN/CO/7 (2014) och Amnesty International, Oikeuksien 

arpapeli: Naisiin kohdistuvat raiskausrikokset ja uhrin oikeuksien toteutuminen Suomessa. Amnesty International 

Suomen osasto 2019. 
58 Kimpimäki 2017, s. 798. 
59 Europarpådet 2011, punkt 191. 
60 Andersson 2004b, s. 222–225. 
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Istanbulkonventionen.61 Även i den proposition som bereddes i Finland när 

Istanbulkonventionen skulle implementeras i lagstiftningen, förkastade man behovet av en 

samtyckeslag och ansåg det motiverat att behålla våldtäktsbestämmelsen som den var.62  

 

2.2.2 Samtycke i Sverige och oaktsam våldtäkt 

Som modell vad gäller lagstiftningslösningar har vi i Finland länge använt vårt grannland 

Sverige. I JM:s utredning, i vilken man föreslår att även Finland ska övergå till en samtyckeslag, 

kan man enligt Leskinen tydligt urskilja den svenska modellen i förslaget.63 I Sverige har 

diskussionen kring samtycke och en samtyckeslag varit mycket mer livlig än i Finland, till viss 

del på grund av det stora genomslaget #metoo-rörelsen hade i Sverige.64 Svenska rättsvetare 

har under en längre tid diskuterat vad som kan anses vara ett giltigt samtycke och hur en 

eventuell samtyckesklausul i den svenska brottsbalken skulle kunna utformas.65 Rösterna i 

Sverige har varit mindre kritiska gentemot en samtyckeslag än i vårt land66 och som ett resultat 

av den offentliga debatten och ett omfattande lagberedningsarbete, ändrade man från och med 

den 1 juli 2018 lagen så att gränsen för en straffbar gärning går vid det frivilliga deltagandet i 

sexuellt umgänge.67 Den svenska våldtäktsbestämmelsen i brottsbalken 6 kap. 1 § är nu 

utformad enligt följande: 

 

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som 

med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år 

och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om 

frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt.  

En person kan aldrig anses delta frivilligt om  

 

1. deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller 

ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,  

2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, 

berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller  

3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i 

beroendeställning till gärningsmannen.  

 
61 Asp 2014, s. 962. 
62 RP 155/2014 rd, s. 52. 
63 Leskinen 2020b, s. 960.  
64 Leskinen 2020a, s. 374. 
65 Se bl.a. Asp 2010. 
66 Se bl.a. Wennberg 2018, s. 298. 
67 Brå 2020:6, s. 14. 
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I den svenska modellen valde man att använda begreppet ”frivillighet” i samtyckesrekvisitet. 

Valet att inte använda just begreppet ”samtycke” motiverades främst med att man redan, precis 

som i Finland, har bestämt om samtycke som en rättfärdigandegrund. I den här regleringen 

ställs så höga krav på själva samtycket att man genom att använda begreppet i 

våldtäktsbestämmelsen troligen skulle sätta allt för höga krav på det samtycke som kan krävas 

för icke-straffbart, sexuellt umgänge.68 Något som i Sverige förblivit aningen oklart är hur 

punkterna 1.-3. i paragrafen ska tolkas och någon klar tolkningshjälp har ännu inte givits genom 

prejudikat.69  

 

Klart står dock att man i Sverige valt att definiera samtycket som något som ska komma till 

uttryck på ett sätt eller annat. Frivilligheten som avses är således inte den känsla som en person 

känner innerst inne, utan det som personen visar utåt.70 Den här modellen av samtyckesklausul 

skiljer sig både från den så kallade affirmativa modellen, enligt vilken endast ett ja betyder ja71 

och den tyska varianten, där man tydliggör att endast ett nej betyder nej.72 Det går nästan att 

påstå att man i Sverige har skapat en kompromiss mellan de två ytterligheterna. Det kan vara 

ett val där man inte vill att fokus i varje enskilt fall ska läggas uteslutande vid varken offrets 

eller gärningsmannens handlande, hybridmodellen kanske syftar till att poängtera att domstolen 

bör se till båda parters handlande. I den modell som finns i Tyskland där man valt att bestämma 

att endast ett nej betyder nej läggs fokus vid offret och det är uttryckligen konstaterat att det 

ligger på offret att kommunicera sitt nej.73 I den modellen där endast ja betyder ja som finns i 

bland annat Kanada, har man istället skiftat fokus mot gärningsmannen genom att föreskriva 

att endast ett ja betyder ja och att gärningsmannen dessutom har en skyldighet att ta reda på 

offrets sinnesstämning om den inte tydligt framgår.74  

 

I Sverige motiverade regeringen valet att inte införa den affirmativa modellen med att den 

sexuella självbestämmanderätten samtidigt innebär att alla har rätt till att handla på sitt 

individuella vis vid sexuellt umgänge, även passivt.75 Precis som Wennberg anser jag att man 

 
68 Leskinen 2020a, s. 377.  
69 Leskinen 2020b, s. 967.  
70 Leskinen 2020a, s. 378.  
71 Se bl.a. Cashman 2000 för den kanadensiska modellen för samtyckesrekvisit. 
72 Leskinen 2020b, s. 962.  
73 Leskinen 2020b, s. 962.  
74 Gotell 2010, s. 215. 
75 Wennberg 2018, s. 300. 
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genom att välja en modell där passivitet nu kan betyda både ett ja och ett nej – och där 

bedömningen alltid måste göras i efterhand – inte riktigt tog till sig av den verkliga meningen 

med kritiken mot en affirmativ samtyckesmodell.76 Wennberg har framfört att kritiken från 

början varit missriktad eftersom ingen påstått att det skulle finnas en skyldighet att agera aktivt 

vid sexuellt umgänge trots en affirmativ samtyckesmodell, i fall av passivitet skjuts endast 

förväntningarna över på motparten att övertyga sig om att passiviteten utgör ett ja.77 Wennbergs 

resonemang tycker jag stämmer på pricken. Att skapa oförutsägbarhet genom att skapa en 

lagstiftning där passivitet kan betyda både ja och nej utan några tydliga tolkningsregler kan inte 

anses särskilt lyckad. Genom att utgå från att endast ett ja betyder ja, kunde man ha stärkt 

budskapet till samhället. I grund och botten kan ju tanken bakom en samtyckesklausul 

åtminstone i folkmun vara att endast ett ja betyder ja. Att då även skapa en lagstiftning som 

sänder samma budskap hade enligt mig varit i linje med bland annat Istanbulkonventionens och 

Europadomstolens krav.  

 

I samband med att man ändrade våldtäktsbestämmelsen infördes även en helt ny 

brottsrubricering i brottsbalken om oaktsam våldtäkt. Oaktsam våldtäkt är en kriminalisering 

som sannolikt inte kommer att bli aktuell i Finland.78 Det framkommer av Brås rapport 2020:6 

att det nya brottet i Sverige inte lett till något större antal nya domar. Brå har spekulerat kring 

ifall det kan bero på att tillämpningen av det nya brottet fortfarande är mycket oklar för många 

domare, som då väljer att endera fria svaranden eller döma honom för uppsåtlig våldtäkt.79 Brå 

har till och med gått så långt som att föreslå att man kan urskilja att domen ibland blivit som en 

kompromiss då man dömt för oaktsam våldtäkt när det förblivit oklart vad som hänt i fallet.80 

En sådan slutsats, där tvivlet kring omständigheterna i fallet faller svaranden till last, kan inte 

anses godtagbar. Bland mycket annat strider det direkt mot in dubio pro reo-principen,81 som 

behandlas närmare i avsnitt 3.1.2. 

 

Enligt Brå 2020:6 hade fällande domar för våldtäkt ökat med 75% mellan åren 2017 och 2019. 

Även antalet åtal hade ökat med 80% mellan samma år. Brå har konstaterat att lagändringen 

 
76 Se Wennberg 2018, s. 300–302. 
77 Wennberg 2018, s. 302. 
78 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, se t.ex. sidorna 116–117. 
79 Brå 2020:6, s. 8. 
80 Se Brå 2020:6, s. 55–58. 
81 In dubio pro reo-principen innebär kortfattat att eventuellt tvivel kring omständigheter i fallet aldrig får läggas 

svaranden till last och således innebär principen att omständigheter som inte kan anses bevisade bortom rimligt 

tvivel ska tolkas till svarandens fördel. Se bl.a. Tolvanen 2012, s. 246–247, Pölönen – Virolainen 2004, s. 285 och 

Frände 2012, s. 147. 
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således hade en betydligt mer framträdande effekt än vad många trodde den skulle ha. I Brås 

undersökning har även framgått att en del ”nya” fall har kunnat leda till fällande dom efter 

lagändringen.82 Denna ökning av fällande domar och antalet åtal har fått synlighet även i finsk 

media.83 Man kan konstatera att effekten av lagändringen skapar ett visst hopp om att 

utvecklingen i våldtäktsmål är på väg åt ett håll där lagstiftningen motsvarar verkligheten. 

 

2.2.3 ”Suostumus 2018” – diskussionen i Finland 

I Finland kan man se att diskussionen kring just samtycke och ett eventuellt samtyckesrekvisit 

inte alls varit lika livlig som i Sverige. Tvärtom har diskussionen kommit upp på allvar först 

som en följd av kampanjen MeToo och de inhemska initiativ som följde.84 I kölvattnet av bland 

annat det finländska initiativet Dammen Brister, startades medborgarinitiativet Samtycke2018. 

Huvudmålet var att våldtäktslagstiftningen skulle ändras så att samtyckesrekvisitet skulle bli 

centralt.85 Samtycke2018 fick snabbt de 50 000 underskrifter som krävdes.  

 

Före Samtycke2018 hade frågan om en samtyckeslag behandlats av lagstiftaren i ett antal 

repriser men alltid med samma utgång och slutsats – den finska strafflagen behövde inte 

ändras.86 I motiveringen kring varför Finland inte skulle dra nytta av en samtyckeslag verkar 

man dock ha koncentrerat sig på att argumentera för och mot själva samtyckeslagen utan att 

riktigt någonsin konkret gå in på vad det är i själva samtyckesrekvisitet som utgör ett problem. 

Den första mer grundliga utredningen i frågan resulterade i JM:s bedömningspromemoria om 

behoven av att ändra lagstiftningen om våldtäktsbrott 25/2012. I bedömningspromemorian 

diskuteras samtycke som begrepp främst utgående från Hahtos verk ’Uhrin myötävaikutus ja 

rikoksentekijän vastuu’ och JM betonade bland annat Hahtos slutsats att våldtäkt redan i den 

form paragrafen nu var skriven innefattade bedömningen av offrets samtycke. Det här framkom 

genom ordalydelsen ”den som tvingar någon”.87 JM behandlade i promemorian M.C mot 

Bulgarien och Istanbulkonventionen och slutsatsen om bådadera var att de i sig inte ställer krav 

och kriminaliseringsskyldigheter som innebär en samtyckeslag.88  

 

 
82 Brå 2020:6, s. 83–84. 
83 Se t.ex. artiklarna Svenska Yle 2020a och Svenska Yle 2020c (Hämtade 9.2.2021). 
84 Nousiainen 2018, s. 124–125. 
85 MI 2/2019 rd, se förslaget samt motiveringen. 
86 Se bl.a. RP 216/2013 rd och RP 155/2014 rd. 
87 JM:s Utredningar och anvisningar 25/2012, s. 27. 
88 JM:s Utredningar och anvisningar 25/2012, s. 60–61. 
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I promemorian poängteras att det inte endast är rekvisitet i sig som avgör vilka gärningar som 

faktiskt är kriminaliserade under en viss lag och att om man ser till hur den finska paragrafen 

är utformad, tyckte ministeriet att den finska lagstiftningen kanske omfattade och tillämpades 

på rent av fler fall än till exempel Storbritanniens lagstiftning som länge grundat sig på ett 

samtyckesrekvisit. Man hänvisade även till de slutsatser som dragits i Sverige om att inte införa 

en samtyckeslag,89 nästan till den grad att det känns som att man vill skylla ifrån sig eftersom 

den svenska utredningen är så mycket mer grundlig än den finska. Här kunde Finland ha tagit 

ett eget ansvar och gått in för att utreda frågan grundligt för att dra en egen slutsats.  

 

De starkaste argumenten mot en samtyckeslag verkade vara rädslan för att fokus i och med ett 

samtyckesrekvisit skulle skifta över ännu mer på offret och att rättsprocessen som redan nu 

ansågs mycket tung för målsäganden skulle bli ännu tyngre. Dessutom verkade det som att alla 

länder som infört samtyckesrekvisitet sedan kompletterat det med bevisrättsliga regler, vilket 

inte kunde bli aktuell i Finland med tanke på teorin om fri bevisprövning. Det ansågs även att 

ett samtyckesrekvisit rimmade illa med hur sexuellt umgänge ser ut i verkligheten och att det 

här även skulle bli ett bevisrättsligt problem. Oro fanns kring faktumet att man vid sexuellt 

umgänge inte alltid frågar eller på annat uttryckligt sätt tar reda på den andra partens 

samtycke.90 Med den här utredningen som stöd kunde regeringen sedan i sin proposition RP 

216/2013 rd förkasta behovet av en samtyckeslag.91 I det betänkande lagutskottet gav med 

anledning av RP 216/2013 rd konstaterades även där, att det nu inte längre fanns någon 

anledning att ytterligare revidera kapitel 20 i SL.92 Däremot hade grundlagsutskottet i sitt 

utlåtande GrUU 6/2014 rd uttryckligen poängterat att ett samtyckesrekvisit i 

våldtäktsbestämmelsen skulle understryka brottets karaktär som kränkning av den sexuella 

självbestämmanderätten och de mänskliga rättigheterna. Utskottet konstaterade att det fanns 

skäl att bedöma utsikterna att införa en samtyckeslag i fortsättningen.93 

 

Kimpimäki har grundligt granskat ovan nämnda regeringsproposition och de argument man där 

framförde mot ett samtyckesrekvisit. Kimpimäki ställer sig kritisk till de argument som 

framfördes och konstaterar att de inte kan anses särskilt övertygande. Problem med fokus på 

offret har vi redan för närvarande och några bevisrättsliga regler krävs inte enligt henne då vi 

 
89 JM:s Utredningar och anvisningar 25/2012, s. 61–62. 
90 JM:s Utredningar och anvisningar 25/2012, s. 63–64. 
91 RP 216/2013 rd, se sidorna 36–38. 
92 LaUB 4/2014 rd – RP 216/2013 rd, s. 3. 
93 GrUU 6/2014 rd – RP 216/2013 rd, s. 5.  
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redan har regeln RB 17:8, enligt vilken domstolen bör avvisa viss för ärendet icke-behövlig 

bevisning på eget initiativ.94  

 

2.3 Den finska samtyckesklausulen 

Det som gör den här avhandlingen så aktuell är det betänkande och utlåtande som presenterades 

av JM i juli 2020 med titeln ’Totalreform av sexualbrottslagstiftningen’. Betänkandet är en 

diger utredning av de reformbehov som gäller strafflagens 20 kapitel, i vilken man slutligen ger 

ett antal lagförslag. I det nuvarande regeringsprogrammet finns som mål att under perioden 

ändra den nuvarande våldtäktsbestämmelsen så att den baserar sig på ett samtyckesrekvisit och 

enligt planerna ska regeringen presentera sin proposition under hösten 2021.95  

 

I JM:s betänkande vill man som motivering till förslaget lyfta fram de fall där våldtäktsoffer 

reagerat med så kallad frozen fright eller där det sexuella närmandet kommit så plötsligt att 

offret inte hunnit reagera. De här situationerna erkänner JM att lagstiftningen i dess nuvarande 

form inte kan svara på och att det försvarslösa tillstånd som finns i våldtäktsbestämmelsen 

tolkats relativt snävt i rättspraxis.96 Här har man kunnat ta hjälp av den forskningsrapport 

Alaattinoglu m.fl. på ministeriets uppdrag sammanställt, där man utförligt granskat hur olika 

instanser under rättsprocessen verkar uppfatta och tillämpa de ikraftvarande 

våldtäktsrekvisiten.97 Även det medborgarinitiativ som behandlats ovan har haft betydelse för 

lagändringen. JM poängterar dock att man redan på flera sätt vidgat våldtäktsbestämmelsens 

tillämpningsområde genom de lagändringar som gjorts tidigare.98 

 

Man motiverar behovet av en lagändring med såväl EKMR som Europadomstolens praxis, 

Istanbulkonventionen och de positiva kriminaliseringsskyldigheter som återfinns i den samt 

CEDAW-konventionen och de principer som där fastställs.99 Ett särskilt omnämnande har 

avgörandet M.C mot Bulgarien fått, vilket inte kan anses särskilt oväntat. Däremot förvånar det 

mig en aning hur mycket tonvikt som lagts vid ICTY:s och ICC:s praxis.100 Visst har 

tribunalerna fastställt samtycke som grund vid våldtäktsbrott, men eftersom tribunalernas 

 
94 Kimpimäki 2017, s. 807–812. 
95 Leskinen 2020a, s. 374. Se protokoll från riksdagens plenum, PTK 152/2020/2.1 vp, för Anna-Maja Henrikssons 

uppskattning av tidtabellen för regeringens beredning av propositionen för lagändringen. 
96 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 14. 
97 Se forskningsrapport Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020. 
98 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 21–22. 
99 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 59–60. 
100 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 61–62. 
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tillämpningsområde och jurisdiktion är så pass specifik hade jag inte förväntat mig att de skulle 

tas upp sida vid sida vid den, enligt mig, mer relevanta Europadomstolen.  

 

Mot bakgrunden att det är bestämt att en samtyckeslag ska införas, har man i betänkandet 

ganska kort gått igenom och bedömt nuläget och det tillämpningsområde man kan anse att 

våldtäktsbestämmelsen har i sin nuvarande form. Med tanke på att man väldigt starkt motsatte 

sig och hade omfattande argument mot en samtyckeslag 2013, hade jag gärna sett att man på 

något vis återkopplat lite till dessa argument i JM:s betänkande. Eftersom det så klart ansågs 

att lagstiftningen i sin nuvarande form omfattade alla våldtäktsfall och att en samtyckeslag 

skulle innebära ett för stort fokus på målsäganden samt kräva omfattande nya bevisregler hade 

det varit intressant att få läsa på vilka grunder JM nu anser att just dessa omständigheter inte 

längre utgör något problem. JM konstaterar att nuvarande rättspraxis i någon mån visat sig vara 

inkonsekvent. I fall där man kunnat visa på att offret tydligt uttryckt sin motvilja men där 

situationen inte uppfyllt något rekvisit i våldtäktsbestämmelsen eller i fall där offret förblivit 

passivt, har man ibland ansett att gärningen inte omfattas av våldtäktsbestämmelsen. Det här är 

inte i linje med Europadomstolens slutsatser i avgörandet M.C mot Bulgarien.101 

 

JM anser att man genom att införa en samtyckeslag inte kan förändra eller förbättra bevisläget 

och lösa de bevisproblem som återkommer i våldtäktsfall, men man anser ändå att det är viktigt 

att målsägandes samtycke efter lagändringen skulle vara det som anses centralt igenom hela 

rättsprocessen. Det här skulle förplikta alla instanser som behandlar ett ärende, från polisen till 

domstolen, att utreda om målsägande kan anses ha samtyckt till gärningen eller ej.102 Att just 

den här aspekten lyfts fram som en del av motiveringen tror jag kommer från de ganska 

omfattande bristerna i systemet för våldtäktsoffer som Alaattinoglu m.fl. pekar på i sin 

rapport.103 Även de situationer som man i betänkandet valt att ta fasta på som sådana i vilka 

den nuvarande lagstiftningen ger ett bristfälligt skydd, det vill säga vid plötsliga närmanden, 

vid frozen fright och då offret befinner sig i ett sårbart tillstånd men inte är direkt försvarslös, 

kan identifieras i ovan nämnda rapport.104  

 

 
101 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 65–66. 
102 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 65. 
103 Se Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 53–54. Forskarna visade här på att man tappar ett ansenligt 

antal fall vid varje instans och att av de anmälda våldtäkterna åren 2011–2017 så ledde endast 16% till fällande 

dom. 
104 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 67–68. 
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2.3.1 Alternativ  

Det JM föreslår i betänkandet är i korthet att det i våldtäktsbestämmelsen ska ta in ett 

samtyckesrekvisit. Det här rekvisitet ska sen kompletteras med särskilda bestämmelser om de 

situationer där man tvingar en person till sex genom våld eller hot om våld, bestämmelser som 

skulle omfatta samma situationer som den nuvarande lagstiftningen. Bestämmelserna om 

försvarslöst tillstånd skulle även behållas, men ändras så att man nu nämner kraftig berusning 

och ett försvagat medvetandetillstånd i rekvisitet. Bestämmelserna skulle förtydligas då det 

kommer till rädslotillstånd och även plötsliga situationer skulle efter ändringen ingå i rekvisitet. 

Begreppet att försvara sig skulle även det tas bort ur bestämmelsen eftersom det inte följer 

logiken att offret inte behöver försvara sig överhuvudtaget.105 För att motivera valet av 

samtyckesrekvisit för den nya lagstiftningen har man i betänkandet presenterat tre olika 

modeller. Förutom att man presenterat modellerna har man även för varje modell fört en 

argumentation med för- och nackdelar för varje alternativ och jag tycker man lyckats riktigt bra 

eftersom särskilda egenskaper och konsekvenser för varje modell är lätt och tydligt förklarade. 

Slutligen har man fastnat för modellen som utgår från ett frivillighetsrekvisit: 

 

”Den som har samlag med en person som inte deltar frivilligt, ska för våldtäkt dömas till fängelse i minst 

ett och högst sex år.” 

 

Valet motiveras med att alternativet anses motsvara och beskriva hur sexuellt umgänge faktiskt 

ser ut i verkligheten. Det enda potentiella problemet man identifierat är att alternativet snävt 

kunde tolkas som en motsats till tvingande. Den här tolkningen har JM ansett att man kan 

undvika genom att tydligt förklara i förarbetena att det inte är vad som avses.106 Det här 

problemet har Amnesty International tagit fasta på i sin avvikande åsikt till lagförslaget där man 

framför sin oro över att det är lätt att tolka bestämmelsen så att frivilligt deltagande betyder 

motsatsen till tvingande. Man anser att just det här överlämnas för mycket till rättspraxisen att 

tolka och förtydliga, vilket kan leda till inkonsekvens i tillämpningen.107 

 

2.3.2 Detaljmotivering 

JM har även presenterat en relativt omfattande detaljmotivering till den föreslagna paragrafen 

och jag anser just den här detaljmotiveringen vara betänkandets största tillgång. I motiveringen 

 
105 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 89. 
106 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 110 och 114–115. 
107 AI FI 39/2020, s. 1. 
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tycker jag man mycket träffsäkert betat av många frågor och problem kring ett 

samtyckesrekvisit. Motiveringen förankras ständigt i verkligheten och är mycket konkret och 

praktisk. Jag kan dock hålla med om att själva begreppet frivillighet har lämnats väldigt öppet 

och istället har man tagit fasta på just problempunkterna, vilket istället leder till att begreppet 

frivillighet blir otydligt och de redan krävande problemområdena får en otillfredsställande 

analys eftersom de är så svåra att lösa. I motiveringen upprepas vid flera tillfällen att vuxna 

människors sexuella umgänge kan se mycket olika ut och att våldtäktsbestämmelsens syfte inte 

är att begränsa eller sätta ramar för hur man ska ha sex så länge man gör det utan att kränka den 

andras sexuella självbestämmanderätt. Om det frivilliga deltagandet skriver man att avgörande 

är det man uttrycker utåt, endera verbalt eller på andra sätt. För tydlighetens skull konstateras 

uttryckligen att det inte krävs att en person motsätter sig eller försöker värja sig från sex och att 

en person inte nödvändigtvis deltar frivilligt trots att han eller hon inte heller tvingats.108  

 

Strävan efter att visa på att även passivitet och icke-verbala uttryck för det frivilliga deltagandet 

är okej och inte medför något straffansvar för den andra parten, syns tydligt då man i 

motiveringen konstaterar att ett frivilligt deltagande kan vara såväl aktivt som passivt. För att 

acceptera så många olika sätt att ha sex på som möjligt, har man i bestämmelsen inte 

uttömmande velat ta med regler för hur icke-frivilligt deltagande kan ta sig i uttryck. JM 

konstaterar även att inte alltid heller ett verbalt ”ja” i sig, innebär att någon deltar frivilligt. En 

person kan också frivilligt ha sex med någon av andra motiv än endast sexuell vilja och kan till 

och med delta frivilligt som en följd av att någon övertalat personen till det.109 Här tycker jag 

man rör sig på ett besvärligt gränsområde som jag även tror kan vara ganska vanligt 

förekommande. Jag har svårt att se hur man direkt kunde skilja på situationer som här avses, så 

kallat tjatsex, där personen som ett resultat av den andras tjatande deltar i sexet frivilligt och 

sådana situationer där unga personer ofta inte vågar uttrycka sitt nej.  

 

I detaljmotiveringen konstateras utan djupare analys att en kriminalisering av oaktsam våldtäkt 

inte kommer att bli aktuell i Finland. Just motiveringen till varför man inte anser den 

kriminaliseringen aktuell kan jag tycka är ohållbar. JM har helt kort konstaterat att man redan 

utvidgar lagens tillämpningsområde så mycket att det räcker och att det helt enkelt inte finns 

rum för att fundera på ännu fler aspekter,110 eller ork att fundera kring kriminaliseringen. 

 
108 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 147–148. 
109 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9s. 148–149. 
110 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 117. 



 23 

Åtminstone är det den inställningen den korta motiveringen till att slopa oaktsam våldtäkt 

antyder på enligt mig. Jag tycker att det är en intressant synpunkt från JM:s håll eftersom man 

så länge försvarat icke-införandet av en samtyckeslag just med att tillämpningsområdet inte 

skulle öka och med att den nuvarande våldtäktsbestämmelsen redan omfattar alla situationer 

som kan anses klandervärda. Att då konstatera att man inte ens kan analysera en kriminalisering 

av oaktsam våldtäkt på grund av de omfattande lagändringarna som nu görs, känns i ljuset av 

ovan framförda kritik mot en samtyckeslag lite långsökt. Dock kan man förstås tänka sig att här 

syftas på de övriga omfattande förändringar som föreslås i JM:s betänkande. Ändå är JM:s 

betänkande en helomvändning i frågan om samtyckesrekvisitet. Trots att JM varit snabba med 

att slopa en kriminalisering av oaktsam våldtäkt, har möjligheten till en sådan framförts i flera 

av remissinstansernas utlåtanden angående JM:s förslag. Flera av instanserna menar att en mer 

genomgående utredning av kriminaliseringsmöjligheten av oaktsam våldtäkt behövs och några 

understöder även direkt en sådan.111 Jag tror inte att de här synpunkterna kommer att inverka 

på den kommande lagstiftningen så att vi skulle gå in för en kriminalisering av oaktsam 

våldtäkt. Jag sällar mig här till att tro att man kommer att göra i enlighet med Leskinens 

utlåtande, där hon framför att det kan anses rättspolitiskt motiverat att först analysera effekterna 

av den aktuella lagändringen för att bättre kunna bereda en kriminalisering av oaktsam 

våldtäkt.112 

 

Våldtäkt är fortfarande straffbart som uppsåtligt brott. Avgörande här är hur partens frivillighet 

eller bristen på den kunnat förstås utifrån sett och ifall den andra parten förstått det. Om det 

frivilliga deltagandet inte kommit till uttryck på ett klart sätt vare sig verbalt eller på andra vis, 

måste svarandens uppsåt bedömas med beaktande av andra omständigheter. Här listas parternas 

övriga handlingar, deras inbördes förhållande och omständigheter som parternas personliga 

egenskaper, deras ålder, intellektuella mognad, nykterhet och sinnesstämning i övrigt. I 

motiveringen poängteras tydligt att viljan till frivilligt deltagande i sex kan ändras många 

gånger under en och samma kväll och att avgörande är den vilja som parterna uttrycker då 

samlaget börjar. Det konstateras uttryckligen att svaranden inte kan påstå att uppsåtet saknas 

på grund av att den andra uttryckt sin frivillighet genom sådana generaliseringar som till 

exempel avslöjande klädsel.113 

 
111 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:2, se bl.a. Kvinnolinjen i Finland rf:s utlåtande och Tukinainen rd:s 

utlåtande, s. 14–19. 
112 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:2, s. 24. 
113 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 149–150. 
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Kritik har framförts mot den svenska våldtäktsparagrafen eftersom man anser det vara oklart 

hur passivitet ska tolkas i ljuset av den – som frivillighet eller ej.114 I JM:s detaljmotivering 

uttrycks att passivitet mycket väl kan innebära såväl frivilligt deltagande som motsatsen, men 

att det vid fall av passivitet måste finnas andra omständigheter som styrker det frivilliga 

deltagandet. Här är det viktigt att peka på att det trots detta inte går att påstå att ett tidigare 

frivilligt deltagande alltid skulle betyda att man vid senare tillfällen också deltar frivilligt genom 

att förbli passiv. Inte heller att sluta göra motstånd, innebär att deltagandet är frivilligt om 

frivilligheten inte kommer till uttryck.115 I detaljmotiveringen tar JM dessutom tydligt ställning 

till det att offrets handlingar efter våldtäkten kan variera mycket och att man inte kan anse att 

ett beteende skulle vara mer normalt än ett annat. Att offret till exempel inte direkt efter 

händelsen berättar om den för någon annan, kan inte enskilt ses som ett tecken på att en våldtäkt 

inte ägt rum.116 JM har alltså inte på något tydligare sätt än i Sverige tagit ställning till 

situationer där offret reagerar med passivitet. Följande förslag på våldtäktsparagraf har 

presenterats i JM:s betänkande: 

 

1§  

Våldtäkt 

Den som har samlag med en person som inte deltar frivilligt, ska för våldtäkt dömas till i minst ett och 

högst sex år. 

För våldtäkt ska också den dömas som  

1) genom att begå våld på person får någon att ha samlag med den som brukat våld eller med en tredje 

person eller som med hot tvingar någon till detta, eller  

2) genom att utnyttja att någon på grund av medvetslöshet, nedsatt medvetandetillstånd, kraftig berusning, 

sjukdom, funktionsnedsättning, rädsla eller det faktum att situationen uppstår plötsligt inte har möjlighet 

att utforma eller uttrycka sin vilja, har samlag med honom eller henne.  

Försök är straffbart.  

3 Bevisning   

Gärna strängare straff men det krävs att det finns bra bevis också, inte bara ord mot ord där mannens 

ord väger mindre. – anonym person i YLE:s kommentarsfält117 

 

3.1 De grundläggande principerna och den finska modellen  

Som framkommit i texten har man i Finland tidigare hänvisat till just bevisfrågan då man 

motiverat valet att inte införa ett samtyckesrekvisit i våldtäktsbestämmelsen. Mer exakt ansåg 

 
114 Se bl.a. Wennberg 2018, s. 299–302. 
115 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 150. 
116 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 151. 
117 Svenska Yle 2020b (Hämtad 31.3.2021).  
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regeringen i sin proposition RP 216/2013 rd att ett begrepp som samtycke skulle kräva 

kompletterande regler om hur man bevisar ett samtycke till sex.118 Med hänvisning till teorin 

om fri bevisning som ligger till grund för finsk bevisrätt konstaterades att sådana 

kompletterande regler inte kan införas i Finland. Som modell för ovan förda argumentation 

hade man en granskning av common law-länderna och deras samtyckeslagar, som mycket 

riktigt ofta kompletterats med regler om bevisning.119 I det betänkande av JM som behandlats 

ovan har man dock inte tagit ställning till den oro som uttrycktes 2013.120 För att få en förståelse 

för förslagets effekt på bevisningen är det skäl att först gå igenom de grundläggande principer 

och bestämmelser som finns vad beträffar bevisning och bevisvärdering i Finland.  

 

3.1.1 Fri bevisprövning  

Det man ofta benämner som fri bevisprövning omfattar egentligen såväl den fria bevisföringen 

som den fria bevisvärderingen.121 Man kan även tala om fri bevisning. I RB 17 kapitlet finns 

samlade de regler som gäller bevisning i såväl tviste- som brottmål och i BRL finns 

kompletterande regler som är specifika för just brottmål. Grundregeln i RB 17:1 föreskriver om 

såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering: 

1 § 

En part har rätt att för den domstol som prövar målet lägga fram all den bevisning parten önskar och att 

yttra sig om varje bevis som har lagts fram i domstolen, om inte något annat föreskrivs i lag. 

 

Domstolen ska efter att ha prövat de framlagda bevisen och andra omständigheter som har kommit fram 

vid handläggningen av målet avgöra vad som har bevisats eller inte bevisats i målet. Domstolen ska 

grundligt och opartiskt bedöma bevisvärdet av bevisen och de övriga omständigheterna genom fri 

bevisvärdering, om inte något annat föreskrivs i lag. 

 

Paragrafens 1 mom. föreskriver om den fria bevisföringen. Kort och gott innebär den att det 

inte finns någon färdig förteckning eller lista över bevis som bör eller får läggas fram av 

parterna i en rättegång och inte heller någon begränsning vad beträffar specifika bevismedel.  

Principen om fri bevisföring anses tjäna syftet att i domstolen komma så nära sanningen som 

möjligt.122 I samband med våldtäktsmål har principen om fri bevisföring diskuterats i 

 
118 Den här lagstiftningslösningen gick man in för i bl.a. Kanada. Man kallade reglerna om bevisningen s.k. 

corroborating evidence. Det var möjligt att göra så rent lagtekniskt på grund av den kanadensiska modellen av 

common law och fasta bevisregler. Se bl.a. Cashman 2000, s. 126–127. 
119 RP 216/2013 rd, s. 38. 
120 Se JM:s detaljmotivering till lagförslaget i JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 147–157. 
121 Frände 2012a, s. 144. 
122 Frände – Rautio 2016, s. 29–30. 
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sammanhang där man funderat kring möjligheterna att bevisa strukturella problem i samhället 

som en bidragande faktor i brottet. Den fria bevisföringen kan till exempel innebära att man för 

att visa på våldsstrukturer som finns i samhället och som granskas i samhällsvetenskaperna, 

kunde använda sig av möjligheten att åberopa våldsforskning som bevisning.123 Trots 

möjligheten och rätten att presentera i princip vilka bevis som helst inför domstolen finns det 

undantag och regler om sådana bevis som inte får eller inte bör åberopas i ett mål. Man kunde 

kanske tänka sig att en allmän våldsforskning inte nödvändigtvis godkändes som bevisning i 

ett våldtäktsmål på grund av dess i viss mån bristande relevans – något samband mellan en 

enskild våldtäkt och allmänna slutsatser om våld i samhället kan vara svåra att fastställa. Det 

här leder oss in på, särskilt för våldtäktsmål, en av de mest centrala begränsningarna vad gäller 

bevisning som får åberopas i ett mål. Det här är RB 17:8 som behandlar sådan bevisning som 

domstolen bör avvisa: 

8 § 

Domstolen ska avvisa bevisning som 

1) gäller en omständighet som inte inverkar på saken, 

2) annars inte behövs, 

3) kan ersättas med bevisning som kan föras med väsentligt mindre kostnader eller besvär, 

4) kan ersättas med bevisning som är väsentligt mer tillförlitlig, eller 

5) inte kan tas upp trots att behöriga åtgärder har vidtagits, om avgörandet inte bör fördröjas ytterligare. 

 

Bestämmelsen måste avgöras av domstolen skilt från fall till fall. Förutom den här mer allmänt 

utformade bestämmelsen om avvisande av bevisning finns det ett antal bestämmelser om 

skyldigheten eller rätten att vägra vittna, regler om att republikens president inte får åberopas 

som vittne och särskilda regler som gäller parter som är under 15 år gamla. Dessutom finns två 

uttryckliga nyttjandeförbud även i RB 17:24 och RB 17:25 som begränsar de bevis som kan 

åberopas i ett mål.124 I det här sammanhanget ser jag det dock motiverat att endast behandla 

ovan utskrivna bestämmelse lite närmare. 

 

Bestämmelsen är särskilt viktig med tanke på att det i undersökningar har framkommit att man 

i samhället fortfarande tror på och upprätthåller så kallade våldtäktsmyter125 och grundlösa 

uppfattningar om ett våldtäktsoffers beteende.126 Även Jokila fann, då hon i sin avhandling 

 
123 Andersson 2007, s. 16–17. 
124 Frände – Rautio 2016, s. 72. 
125 Se avsnitt 4.2.1 för mer information om våldtäktsmyter. 
126 Se bl.a. resultaten som presenteras i Leverick 2020,  s. 255–279. I artikeln presenterar författaren ett omfattande 

antal undersökningar och forskningar där man undersökt specifikt förlegade uppfattningar om våldtäkt och om 

parters uppträdande vid en våldtäkt. I Tabell 1. i artikeln presenteras resultaten av alla de granskade studierna i 
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2010 granskade diskurser som användes i våldtäktsmål i Finland, ett antal domar där man 

tydligt kunde se hur sexistiska argument som rörde exempelvis offrets sexuella historia eller 

målsägandes motiv att ljuga om det som hänt återfanns i domskälen. Dock konstaterar Jokila i 

avhandlingen att hon ändå inte hittade många sådana klart sexistiska uttalanden som man i 

feministiska kretsar framfört som oroande, som verkade ha påverkat domstolen i 

bevisprövningen.127 Jag vågar mig på att påstå att det här kan vara en konsekvens av 

bestämmelsen i RB 17:8. Domstolen avvisar i enlighet med bestämmelsen bevisning om 

exempelvis våldtäktsoffrets sexuella historia eftersom den inte behövs. Den här följden har 

bland andra Frände och Rautio tillskrivit bestämmelsen och konstaterat att domstolen enligt 

den bör avvisa bevisning som icke-behövlig då den syftar att visa på svarandens allmänt höga 

moral då det här inte på långa vägar anknyter till det specifika målet och även sådan bevisning 

som framförs i syfte att skada en part eller på något vis svartmåla parten.128 En svår fråga blir 

då gränsdragningen mellan sådan bevisning som åberopas och vars syfte är att bevisa en parts 

bristande trovärdighet. Enligt Tirkkonen känner inte den finska straffprocessen något förbud 

mot bevisning som uttryckligen syftar att visa på en parts trovärdighet. Här skiljer Tirkkonen 

på sådana bevis som åberopas enbart i syfte att skada en part.129 Våldtäktsoffers skydd mot 

bevisning och förhör som direkt syftar att förnedra och skada offret är även tryggat i EU:s 

brottsofferdirektiv som implementerades i Finland 2016.130 

 

I den andra delen av bestämmelsen om fri bevisning i RB 17:1 föreskrivs om den fria 

bevisvärderingen. Min åsikt är att den fria bevisvärderingen och dess praktiska innebörd blir 

lättare att förstå och ta till sig då man har kännedom om motsatsen, den legala bevisteorin. Den 

legala bevisteorin utgår från att det helt enkelt finns särskilda minimikrav på bevisningen vid 

vissa typer av brott för att domstolen ska kunna döma svaranden. Enligt den legala bevisteorin 

krävs till exempel för en fällande dom att det finns två ojäviga vittnen som kan vittna om 

brottet.131 

 

Det finns en otrolig mängd litteratur som beskriver bevisvärderingen och hela processen som 

hör den till. I litteraturen presenterar dessutom olika författare ibland mycket olika teorier och 

 
vilka man undersökt ifall jurymedlemmars tro på s.k. våldtäktsmyter påverkade deras beslut om svarandens skuld 

i ett våldtäktsmål. I 25 av 28 studier fann man en korrelation mellan att deltagarna trodde på våldtäktsmyter och 

att det påverkade deras åsikt i skuldfrågan.  
127 Jokila 2010, s. 236. 
128 Frände – Rautio 2016, s. 76. 
129 Tirkkonen 1972, s. 128.  
130 Se RP 66,2015 rd, specifikt s. 28. 
131 Klami 2000, s. 24–25. 
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åsikter kring hur man bäst värderar bevisen eller hur bevisvärderingen bör synas i domskälen. 

För den här avhandlingen är det inte skäl att gå in mer på djupet på de olika teorierna som finns 

att tillgå. Istället presenteras som följande en struktur som kan anses vara grunden av själva 

bevisvärderingen. Bevisvärderingen utgörs i alla brottmål av två huvudsakliga skeden, det 

första är en empirisk bevisvärdering och det senare är en normativ bedömning av själva 

bevisningens tillräcklighet.132 I själva värderingen utgår man från det man kallar rättsfakta och 

bevisfakta. Det är de enskilda brottsförutsättningarna som utgör rättsfakta i målet. Om det till 

exempel i brottsbestämmelsen krävs att gärningen utförts uppsåtligen för att den ska vara 

straffbar är gärningsmannens uppsåt ett rättsfaktum. Det är rättsfakta som sedan återfinns i de 

bevisteman som föreskrivs varje bevis – utan rättsfakta som bevisats kan inte gärningen anses 

uppfylla brottsrekvisitet. De relevanta rättsfaktumets grund kallas bevisfaktum. Det är själva 

relationen, eller som Frände omnämner ”mekanismen”, mellan rättsfakta och bevisfakta och 

dess styrka som är själva bevisvärdet.133 Förutom direkta bevisfakta kan man även urskilja så 

kallade hjälpfakta. De här åberopas för att hjälpa domstolen i bevisvärderingen – de bevisar 

värdet av ett särskilt bevisfaktum.134 Efter att domstolen bestämt bevisvärdet för de enskilda 

bevisen ska det samlade värdet av bevisen bestämmas. Det är nu domstolen bedömer 

bevisningens tillräcklighet eller omfattning. Domstolen gör bedömningen genom att först 

bestämma det specifika målets utredningsgrad utgående från brottstypen. Först efter det här 

prövar domstolen alternativa händelseförlopp som ofta framförs av svaranden emot den 

sammanlagda bevisningen och bedömer ifall bevisningen räcker för att utesluta allt rimligt 

tvivel om att svaranden gjort sig skyldig till det han åtalats för.135 

 

Hur domstolen värderar bevisen begränsas endast av det som föreskrivs i RB 17:1, det vill säga 

så ska värderingen vara grundlig och opartisk. Värderingen grundar sig i sista hand på empirisk 

vetenskap och allmän livserfarenhet.136 I värderingen görs alltså bedömningen utgående från så 

kallade erfarenhetssatser, allmänt vedertagen kunskap om sannolikhetsförhållanden mellan 

särskilda omständigheter. Erfarenhetssatserna kan grunda sig på såväl vetenskaplig kunskap 

som vardagsvetande. Ifall domstolen inte själva känner till en för ärendet relevant 

 
132 Pölönen – Virolainen 2003, s. 426. 
133 Frände 2012a, s. 147–146.  
134 Pölönen – Virolainen 2003, s. 426. 
135 Ylevä 2012, s. 800–801. Läs mer om utredningsgraden eller bevisningens omfattning, som även kallas 

robusthet, i Rudanko 2020, s. 357–387. 
136 Ylevä 2012, s. 802. 
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erfarenhetssats, kan satsen bevisas genom sakkunnigutlåtanden.137 Det finns en mängd olika 

metoder för att hjälpa domstolen i bevisvärderingen som används för att strukturera 

bevisvärderingen, innehållet i dessa är inte något jag går igenom i avhandlingen. Gemensamt 

för metoderna är dock att de bör vara enkla, transparenta, konsekventa och rationella och 

effektivt maximera antalet materiellt riktiga domar och minimera materiellt oriktiga domar.138 

 

3.1.2 Bevisning och rättsskydd  

I samband med att bevisning i brottmål behandlas så lyfter man också ofta fram olika principer 

och regler vars syfte är att trygga målsägandes eller svarandens rättskydd. Jag för i den här 

avhandlingen aktivt fram målsägandes rättsskydd. Det här kan anses partiskt, varför jag vill 

argumentera för att detta inte är fallet. Enligt undersökningar är det en mycket liten del av de 

anmälda våldtäkterna som leder till åtal respektive fällande dom.139 Dessutom talas om otroligt 

stora mörkertal vad beträffar själva förekomsten av brottet, man har presenterat så stora 

mörkertal som 80–90%. Christian och Eva Diesen förklarar att många som inte är insatta i 

våldtäktsbrotten och problematiken kring dem tror att så här stora siffror är orimliga, men att 

det antagligen beror på att de uppfattar våldtäkt som den så kallade klassiska 

överfallsvåldtäkten.140 Eftersom verkligheten ser helt annorlunda ut kan de här människorna 

inte ta till sig att antalet våldtäkter verkligen är så stort som det är.  

 

Även Träskman har diskuterat den låga uppklaringsprocenten i våldtäktsbrott och hänvisat till 

Christian Diesen när han pekat på att orsaken ligger i att rättsväsendets aktörer inte tror på 

offren och därför väljer de fall som går vidare genom slumpen – valen påverkas av attityder 

och fördomar. Träskman lyfter fram att det i diskussionen kring våldtäkt och brottets 

behandling genom straffprocessen är tydligt att kvinnor vill betona skydd för offret medan 

 
137 Lappalainen – Rautio 2018, kapitel V Todistelu – 1. Yleistä todistelusta – Todistelun kohde – Tosiseikat ja 

kokemussäännöt. 
138 Agnafors 2019, s. 360–361. 
139 I undersökningen Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi presenterat 2020, s. 1 och 53–54, har man för att få 

information om hur våldtäktsmålen framskrider genom rättsprocessen jämfört antalet anmälda våldtäkter med åtal 

samt fällande domar. Forskarna har även granskat åtalseftergifter och förkastade åtal. I undersökningen kom bl.a. 

fram att en tredjedel av de våldtäktsmål som polisen förde vidare till åklagaren inte ledde till åtal. Om man granskar 

förhållandet mellan de våldtäkter som anmäls till polisen och antalet åtal ökade antalet åtal i förhållande till 

anmälningar under åren 2011–2017 så att procenten uppgick till 21%. Tydligt är dock att det fortfarande är en 

mycket låg andel. Motsvarande kan man se att antalet fällande domar i tingsrätten jämfört med antalet anmälda 

våldtäkter ökade under åren 2011–2017 så att den procentuella andelen var 16%. Även här kan noteras att det 

fortfarande är en mycket låg andel. Samtidigt har justitieministeriet kunnat konstatera att motsvarande andel vid 

andra allvarliga brott är betydligt högre än vid våldtäkt. 
140 Diesen – Diesen 2009, s. 17–18. 
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männen kontrar med att betona svarandes rättssäkerhet.141 Kanske det ligger något i det som 

Träskman uttryckt om ovan nämnda fördelning för även jag vill i min text lyfta fram hur 

rättsprocessen sviker offret i många fall.  Om det beror på att jag är kvinna eller om jag genom 

den här texten lyckas övertyga läsaren om att det verkligen är där vi bör sätta vårt fokus får 

läsaren själv avgöra. Det är såklart även viktigt att vi betonar att svarandens rättssäkerhet också 

har högsta prioritet i straffprocessen. Ytterligare lyftes problem som hänför sig till särskilt 

svarandens rättskydd fram i Sverige i samband med att justitiekanslern startade ett projekt där 

rättssäkerheten i det svenska rättsväsendet skulle utredas. I rapporten Felaktigt dömda som 

publicerades 2006 visades domstolen hade utfört bevisvärderingen bristfälligt i flera mål, vilka 

senare hade lett till resning. Särskilt i sexualbrott visade rapporten att alternativa anklagelser 

sällan utreddes, utan att utredningen uteslutande var fokuserad kring övergreppsanklagelsen. 

Rapporten fick stor uppmärksamhet i massmedia.142 Att uppmärksamhet fästs vid just sådana 

här nyheter skapar förstås än mer oro hos allmänheten om att svarandens rättskydd lider i 

bedömningen av våldtäktsmål och visst är sådana här empiriska studier skäl att ta på allvar. 

 

Garantier för ett adekvat rättskydd för särskilt svaranden har tryggats i EKMR artikel 6. Enligt 

denna åtnjuter alla människor rätten till rättskydd och en rättvis rättegång. Utöver dessa 

rättigheter anses rättskyddet även innefatta rätten till en offentlig rättegång som följer principen 

om muntlighet, oskyldighetspresumtionen, ne bis in idem – principen samt rätten till 

ändringssökning.143 Den första tydliga bestämmelsen som även återfinns i RB 17:1.2 är att man 

i brottmål har lagt över den fulla bevisbördan på åklagaren.144 Tolvanen har ansett att 

bevisbördan som helt och fullt ligger på åklagaren, är grunden för svarandens rättsskydd. 

Bevisbördan omfattar alla olika element och delar av åklagarens straffyrkan – 

gärningsbeskrivningen, omständigheten att inte några ansvarsfrihetsgrunder föreligger samt 

eventuella straffskärpningsgrunder.145 Trots att bevisbördan ligger hos åklagaren kan endast ett 

nekande av svaranden då denna i verkligheten skulle ha möjlighet att framställa motbevis vara 

en dålig taktik, bland annat på grund av att bevisprövningen i varje fall utgår långt från 

intuition.146  

 

 
141 Träskman 2007, s. 327–329. 
142 Svensson 2006, s. 375–378. 
143 Pölönen – Virolainen 2003, s. 53–54. 
144 Pölönen – Virolainen 2003, s. 168. 
145 Tolvanen 2012, s. 242 och 244. 
146 Ylevä 2012, s. 801. 
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Svaranden anses även ha en så kallad förklaringsbörda, enligt vilken det faktum att svaranden 

försummat att förklara och reda ut en omständighet som åklagaren framfört som bevis emot 

den svarande kan beaktas i bevisvärderingen.147 Förklaringsbördan anses utgå direkt från RB 

17:6, enligt vilken domstolen bör pröva vilken inverkan en sådan försummelse har som bevis. 

Domstolens möjlighet att pröva även en sådan omständighet tillhör den allmänna principen om 

att domstolen gör bevisvärderingen fritt genom att ta i beaktande allt som framförts i fallet. 

Förklaringsbördan leder inte heller i sig till att åklagarens bevisning får ett högre bevisvärde, 

utan endast att antalet till åtalet alternativa händelseförlopp minskar.148 Till exempel Pölönen 

och Virolainen framför en indirekt kritik mot förklaringsbördan och påminner om att 

svarandens försummelse att förklara sig inte bör tas i beaktande som en avgörande 

omständighet vid prövningen.149 Trots att det alltså gäller att vara försiktig med att lägga över 

en för stor förklaringsbörda på svaranden har HD vid upprepade tillfällen tagit svarandens 

försummelse i beaktande vid bevisvärderingen och således fastställt svarandens 

förklaringsbörda som en del av prövningen i brottmål.150 En så kallad oäkta bevisbörda har även 

diskuterats i rättslitteratur, enligt vilken bevisbördan förs över på motparten då den som haft 

den äkta bevisbördan fört fram sådana omständigheter som kräver motbevisning.151 Svarandens 

förklaringsbörda kan ses som en del av den oäkta bevisbördan. I praktiken innebär inte den 

oäkta bevisbördan att svaranden bör framställa någon full bevisning för sina påståenden, utan 

endast genom sin bevisning och förklaring rucka på huvudbevisningen tillräckligt för att rimligt 

tvivel ska uppstå. Här kan även vara bra att påpeka att det ibland inte ens kan anses helt korrekt 

att tala om ”börda” då det gäller svarandens förklaringsbörda, eftersom det enbart är åklagarens 

bevisbörda som verkligen uppfyller begreppets ordalydelse.152 

 

Här kommer vi in på den i brottmål högt satta domströskeln eller beviströskeln för fällande 

dom. Det är den här tröskeln som vi känner igen från uttrycket ”beyond reasonable doubt”. I 

vår lagstiftning har man översatt kravet så att bevisningen ska utestänga allt rimligt tvivel om 

svarandens skuld (RB 17:3.2). Den här domströskeln har sakta vuxit fram genom rättspraxis av 

 
147 Sahavirta 2006, s. 238. 
148 Pölönen 2003, s. 138. 
149 Pölönen – Virolainen 2003, s. 170–171. 
150 Se bl.a. HD 2018:3 och HD 2019:2. I avgörandena har HD konsekvent bedömt svarandens utsaga och förklaring 

som ett möjligt alternativt händelsförlopp och i båda avgöranden tagit i beaktande svarandens utsaga samt övriga 

bevisning i bevisvärderingen. HD har alltså inte använt svarandens förklaringsbörda som enda avgörande bevis, 

utan bedömt den i samverkan med övrig bevisning som framställts i ärendet för att avgöra ifall det kvarstått rimligt 

tvivel eller ej. 
151 Klami 2000, s. 93. 
152 Pölönen 2003, s. 138–139. 
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HD.153 Enligt vedertagen uppfattning är den här tröskeln samma i alla brott, så att man kan anse 

att bevisningen ska uppnå samma ”säkerhet” i alla fall.154 Det finns dock de som anser att man 

inte kan uttrycka domströskeln som så här rigid utan att man istället borde kunna anpassa den i 

sådana ärenden där det är svårare än normalt att införskaffa bevisning. En sådan här möjlighet 

presenterar Jonkka.155 Ylevä säger i sin artikel ’Syyllisyyskysymyksen ratkaisemiseen liittyvästä 

todistusharkinnasta’ att även Klami skulle vara för en lägre eller åtminstone flexibel 

domströskel.156 Här anser jag dock att Ylevä tolkar Klami lite fel. Jag uppfattar det som att 

Klami endast utforskar möjligheten och tankarna kring en flexibel domströskel. Klami har 

upprepade gånger visat att han är beredd att tänka högt och brett kring själva straffprocessen.157 

Han diskuterar möjligheten att beakta domströskeln som mer flexibel men konstaterar samtidigt 

att han inte menar att den bör sänkas. Det jag uppfattar som att han dock står fast vid är att det 

är väldigt farligt att frångå en tydlig och hög domströskel eller beviströskel.158 Det står klart att 

domströskeln eller beviströskeln inte ska sänkas bara för att målet är ett sexualbrott. Det här 

har HD tydligt tagit ställning till i avgörandet HD 2013:96 där man konstaterar att trots att 

sexualbrott ofta är förenade med svåra bevissituationer så är inte beviströskeln lägre i de här 

brotten. HD hänvisar till oskyldighetspresumtionen som grund i processen.159 Såväl HD som 

Sveriges högsta domstol håller här samma linje och båda domstolarna har lyft fram den här 

linjen i flera avgöranden.160 

 

Jag tror att det man borde fokusera på att uttrycka här istället är att det fortfarande sätts ett så 

högt kvalitetskrav på bevisningen att den ställer svarandens skyldighet bortom allt rimligt 

tvivel. Domströskeln ställer kvalitetskrav på bevisningen, oberoende av bevismedel, och är 

enligt mig krav som bör finnas oförändrade oberoende av brottmål. Istället kunde man införa 

en viss flexibilitet vad beträffar kvantiteten av bevis. Det här kunde vara en mycket lyckad 

lösning i bland annat våldtäktsmål. Fortfarande bör man med tanke på svarandens rättskydd 

kräva att bevisningen ska ställa dennes skuld utom rimligt tvivel – men i bedömningen av om 

bevisningen gör det kunde man vara flexibel och sätta mer fokus på bevisningens kvalitet än 

 
153 Första gången HD uttryckte sig med uttrycket ”ei jää varteenotettava epäilyä” eller på svenska att inget rimligt 

tvivel finns i avgörandet HD 2002:47. 
154 Ylevä 2012, s. 802. 
155 Jonkka 1992, s. 120.  
156 Ylevä 2012, s. 803. 
157 Se Klami 2000, bl.a. s. 18 och 34 där Klami diskuterar hur straffprocessen lever och också måste få leva samt 

de förslag han ställer frågor kring om hur man kunde lösa problem med bevisning i våldtäktsmål. 
158 Klami 2000, s. 38–39. 
159 HD 2013:96, punkt 5. 
160 Rudanko 2020, s. 213. 
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kvantitet. Här avser jag med bevisningens kvalitet dess allmänna tillförlitlighet och bevisvärde. 

Kvaliteten bör här bedömas olika beroende på ifall det är frågan om personbevisning eller 

skriftlig bevisning, vilket jag behandlar mer i avsnitten 4.2.2 och 4.2.3. Ifall även ett fåtal bevis 

kan anses ha en hög kvalitet och alltså i bevisvärderingen bedöms vara tillförlitliga, kunde man 

i bedömningen se till att även ett fåtal bevis har en så hög kvalitet att beviströskeln överstigs 

och således är antalet, eller kvantiteten, inte direkt avgörande. Det kommer sig naturligt för 

människan att se en mängd bevis som mer övertygande än ett fåtal161 och i många fall kan nog 

den här slutsatsen stämma, men en flexibilitet vad beträffar just fokus vid kvalitet och kvantitet 

kunde vara välkommen i våldtäktsmål.162 I praktiken skulle alltså kvaliteten bedömas i själva 

värdebestämningen av bevisen och sedan skulle kvaliteten påverka mer än kvantiteten då 

bevisningens tillräcklighet ska avgöras. 

 

Till svarandens rättskyddsgarantier hör även oskyldighetspresumtionen som är tryggad i bland 

annat EKMR artikel 6. Principen är även inskriven i till exempel FöUL 4 kap. 2 §. 

Oskyldighetspresumtionen innebär kort sagt att svaranden bör behandlas som och anses 

oskyldig tills motsatsen bevisats. Tolvanen beskriver oskyldighetspresumtionen som en naturlig 

del av åklagarens bevisbörda. Oskyldighetspresumtionen gäller så att domstolen i sin 

bedömning av ärendet ska utgå från en så kallad nollhypotes och att åklagaren ska övertyga 

domstolen tills inga rimliga tvivel finns163, som förklarats ovan. Man kan koppla samman 

oskyldighetspresumtionen till principen in dubio pro reo. Principen innebär att en oklar 

bevisfråga alltid av domstolen ska avgöras till svarandens fördel. Tolvanen har, precis som 

Pölönen och Virolainen, ansett att principen utgör en del av oskyldighetspresumtionen.164 

Frände skriver att den yttersta påverkan av principen är då ett åtal förkastas då domstolen anser 

rimligt tvivel föreligga. Då ska tvivlet avgöra ärendet till svarandes fördel. Frände knyter an 

principen med domströskeln och konstaterar att kravet på ”bortom rimligt tvivel” går längre än 

principen.165  

 

Redan under förundersökningen gäller även svarandens självinkriminseringsskydd. Skyddet 

har en stark ställning bland de mänskliga rättigheterna och tryggas i bland annat EKMR och 

 
161 Lainpelto 2012, s. 266–268. 
162 Mer konkret om möjligheterna att utdöma en fällande dom enbart utgående från målsägandes utsaga återfinns 

i följande avsnitt, avsnitt 3.2. 
163 Tolvanen 2012, s. 244 och 254. 
164 Tolvanen 2012, s. 246–247 samt Pölönen – Virolainen 2004, s. 285. 
165 Frände 2012, s. 147. 
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Europadomstolens praxis.166 Dessutom finns en uttrycklig paragraf där skyddet tryggas i RB 

17:18. Enligt paragrafen omfattar skyddet både det vittnesmål som avges under rättegången 

samt alla utsagor under förundersökningen. Självinkriminseringsskyddet innebär för svaranden 

att han i domstolen endera helt kan vägra att svara på specifika frågor eller att han kan ge en 

osannolik berättelse som svar. I lagstiftningen finns ingen direkt rätt för svaranden att ljuga 

under rättegången men den här rätten följer av hur straffrätten är uppbyggd.167 Här kan man 

notera att det motsvarande för målsägande finns en så kallad negativ sanningsplikt under 

rättegången. Det här betyder att målsäganden inte är tvungen att uttala sig, men att ifall hon gör 

det så är hon tvungen att hålla sig till sanningen.168 Det här följer av reglerna i RB 17:26. I 

samband med att parterna hörs under rättegången och under förundersökningen gäller den 

kontradiktoriska principen. Principen innebär rätten att höras och innebär samtidigt ett förbud 

mot att grunda en dom på sådant parterna inte hörts om. Till det här förbudet kan man anknyta 

förbudet mot en överraskande dom.169 Förutsebarhet vad beträffar domens utgång är en av 

svarandens centrala rättskyddsgarantier.170 

 

Den sista aspekten av svarandens rättskydd som jag anser motiverad att behandla här är 

domstolens skyldighet att motivera sitt beslut, vilket görs i domens domskäl. Frände har ansett 

att domströskeln, då den samverkar med domsmotiveringen, erbjuder svaranden den bästa 

rättskyddsgarantin.171 Domsmotiveringen har betydelse både för den allmänna tillförlitligheten 

till lagutövningen i domstolar men som garanti för parternas rättskydd möjliggör till exempel 

domsmotiveringen en överklagan då parterna vet vad domen grundats på.172 Domskälen ska 

innehålla såväl faktaskäl som normskäl.173 Det här innebär att även bevisningen och 

bevisvärderingen ska motiveras. Dock står det klart att det i många fall verkar ha varit svårt för 

domstolen att motivera och uttrycka sin bevisvärdering. Pölönen och Virolainen uttrycker att 

det finns flera våldtäktsmål där domstolen kritiserats hårt av allmänheten för sin dom. 

Författarna anser att kritiken kunde ha undvikits om domen bara motiverats mer utförligt.174  

 

 
166 Frände – Rautio 2016, s. 145. 
167 Frände – Rautio 2016, s. 147. 
168 Frände – Rautio 2016, s. 199. 
169 Pölönen – Virolainen 2003, s. 341–342. 
170 Pölönen – Virolainen 2003, s. 168 och s. 348. 
171 Frände 2012a, s. 147. 
172 Frände 1998, s. 1247–1249. 
173 Pölönen – Virolainen 2003, s. 432. 
174 Pölönen – Virolainen 2003, s. 438. 
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Trots att alla ovan uppräknade garantier för svarandens rättskydd finns som grundpelare i den 

finska straffrätten och dessutom tryggas av en mängd inflytelserika internationella 

konventioner, verkar det finnas en mycket stark rädsla för att det är just svarandens rättsskydd 

som kan komma att lida till följd av en samtyckeslag. Det känns som att argumenten i ljuset av 

det ovan framförda kan anses tomma. Men kanske är det ändå något som behöver föras fram 

ännu starkare och tydligare? Eller kan även de många röster som uttrycker en stark oro över 

just svarandens rättskydd och faran i att man nu måste bevisa att man är oskyldig och inte 

tvärtom, vara ett resultat av den motreaktion feminismen satt igång? Eva och Christian Diesen 

diskuterar vad de kallar en ”backlash-effekt”, där män hävdar sin makt som ett svar på att 

kvinnor försöker hävda rätten till sexuellt självbestämmande.175  

 

3.2 Stödbevisning som bevisform 

Det finns nästan inte någon enhetlig definition att tillgå för begreppet stödbevisning. Det är 

ändå just den här bevisformen jag vill gå in på lite närmare. Då det kommer till ämnet 

stödbevisning har Lainpelto skrivit en omfattande avhandling som behandlar bevisformens 

användbarhet, tillämpningsområde och uppenbara tillämpningsproblem. Lainpeltos slutsats är 

faktiskt att begreppet stödbevisning bör slopas helt ur svensk rätt och att man inte bör tillämpa 

begreppet.176 Här uppfattar jag det närmast som att Lainpelto rekommenderar att domstolarna 

inte bör använda sig av begreppet stödbevisning i sina domskäl. Det här som resultat av att hon 

i sina undersökningar upptäckte att begreppet tillämpats inkonsekvent och att domstolarna inte 

verkade ha någon konsensus alls vad beträffar hurudana bevis som skulle benämnas 

stödbevisning.177 Även Sutorius har framfört att begreppet stödbevisning verkar användas för 

både sådan bevisning som samverkar med åtalet och sådan bevisning som fungerar som 

hjälpfakta för målsägandes utsaga.178  

 

Jag förstår att benämningen bör användas med försiktighet med tanke på svårigheten att 

presentera en enhetlig definition, men begreppet har även anammats av finska HD och därför 

anser jag det motiverat att operera med begreppet i min avhandling. Jag vill våga mig på att 

definiera begreppet åtminstone för den här texten. Med stödbevisning avser jag all sådan 

bevisning som inte utgör målsägandes eller svarandens utsaga. Stödbevisningen är sådan övrig 

bevisning som presenteras till stöd för åtalet och kan innefatta allt från vittnesutsagor till 

 
175 Diesen – Diesen 2009, s. 19. 
176 Lainpelto 2012, s. 312. 
177 Lainpelto 2012, s. 184–186 . 
178 Sutorius – Diesen 2014, s. 128. 
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sakkunnigutlåtanden, således inskränker jag inte begreppet till något specifikt bevismedel. Det 

faller sig naturligt utgående från själva ordalydelsen att inte benämna varken svarandens utsaga 

eller annan bevisning åberopad av svaranden som stödbevisning. Även Lainpelto anmärkte i 

sin avhandling på att domstolen inte använt sig av begreppet för att omnämna av svaranden 

åberopad bevisning.179 Förenklat kan man säga att min definition av begreppet stödbevisning 

är ”bevisningen som utöver målsägandes utsaga stöder åtalet”.  

 

Begreppet verkar ha presenterats första gången i svensk rätt i och med avgörandet NJA 2005 s. 

712.180 I målet var det fråga om våldtäkt, grov fridskränkning och misshandel. Sveriges högsta 

domstol argumenterade för att avsaknaden av stödbevisning förenat med den stora vagheten i 

tidsangivelserna för brotten gjorde att svaranden hade svårt att framföra motbevisning, vilket 

ledde till att rimligt tvivel inte kunde uteslutas. Frände har i samband sin recension av 

Lainpeltos avhandling försiktigt konstaterat att ett liknande begrepp vid tidpunkten ännu inte 

använts i Finland, året var 2012.181 Varför just stödbevisning är så intressant att granska i den 

här avhandlingen är eftersom det är i våldtäktsmål och vid andra sexualbrott stödbevisningen 

blir särskilt betydelsefull eftersom det vid de här brotten ofta finns endast en beviskälla, det vill 

säga målsägandes utsaga.182  Ganska snart efter Lainpeltos avhandling och Frändes recension 

ändrades dock läget i Finland och man kan granska domstolens ställningstagande till 

stödbevisning även ur inhemsk synvinkel. I HD 2013:96 motiverade HD sin bevisvärdering 

mycket utförligt. Frände har i sin kommentar till avgörandet särskilt uppmärksammat HD:s 

bedömning av den berättelse målsägande givit ett vittne som stödbevisning. Här kan man se 

tydliga paralleller till svensk rättspraxis.183 Ojala har diskuterat avgörandet och enligt honom 

är HD:s motivering i enlighet med och även motiverad utgående från ”rättslivet i praktiken” 

(käytännön oikeuselämän kannalta).184 Ojala verkar således inte problematisera domstolens 

krav på stödbevisning. Inte heller Frände har i sin kommentar kring avgörandet framfört åsikter 

kring domstolens motivering.185 

 

Intressant vad beträffar stödbevisning är förhållandet till den fria bevisvärderingen, något som 

behandlats utförligt i Lainpeltos avhandling. Hon utgår här från avgörandet NJA 2005 s. 712. 

 
179 Lainpelto 2012, s. 174 och 183. 
180 Frände 2012b, s. 470. 
181 Frände 2012b, s. 470. 
182 Lainpelto 2012, s. 191. 
183 Frände 2014, s. 230. 
184 Ojala 2014, s. 240. 
185 Frände 2014, s. 230.  
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Avgörandet har gett upphov till tolkningssvårigheter vad beträffar stödbevisningen. Vissa har 

ansett att det är just avsaknaden av stödbevisning som avgjorde målet i högsta domstolen. Det 

här skulle innebära att domstolen med sin praxis skapat ett krav på stödbevisning – det räcker 

inte längre med endast en beviskälla för fällande dom. Det här är inte helt enkelt förenbart med 

grundregeln om fri bevisvärdering.186  Lainpelto konstaterar att kravet på stödbevisning verkar 

ha blivit ett informellt krav som syns i varierande omfattning i praxis. Hon konstaterar att ifall 

kravet på stödbevisning innebär att trots att man finner huvudbeviset eller den enda beviskällan 

”fullt tillförlitlig”, ändå kräver ytterligare stödbevisning för fällande dom, inskränker kravet på 

den fria bevisprövningen och begränsar också åklagarens möjlighet att väcka åtal. Istället vill 

hon se kravet på stödbevisning som ett komplement som snarast kan anses vara ett 

kvalitetskrav. Om kravet tolkades så skulle det innebära att huvudbeviset eller den enda 

beviskällan först måste prövas grundligt och att det bör göras genom att granska förekomsten 

av hjälpfakta som kan anses utgöra grundläggande krav för beviset. Om dessa grundläggande 

hjälpfakta föreligger ska det inte finnas hinder för domstolen att ge en fällande dom. Om något 

grundläggande hjälpfaktum saknas, kan stödbevisning krävas som en kompensation.187 

Lainpelto är här inne på liknande tankar som jag presenterat ovan i avsnitt 3.1.2. Avgörande 

bör vara ifall de få eller enda bevis som presenteras till stöd för åtalet är av sådan kvalitet att de 

utesluter allt rimligt tvivel. I kvalitetsbedömningen bedöms de enskilda bevisen strängt och 

grundligt och ifall de i något avseende uppenbart brister i kvalitet, till exempel på grund av 

motsägelser eller inkonsekvens, kan man kräva stödbevisning för att det ska gå att utesluta allt 

rimligt tvivel. 

 

I det betydelsefulla avgörandet HD 2013:96 kan man se HD:s motivering gällande 

stödbevisning: 

 

6. Näytön arviointi tuomioistuimessa perustuu oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n mukaan vapaaseen 

todistusharkintaan. Näyttökysymykset vaihtelevat tapauksittain, eikä todisteiden arvottamisesta tai 

punnintamenetelmistä voida antaa kiinteitä ja kaavamaisia ohjeita. Yleisesti noudatettaviin periaatteisiin 

kuitenkin kuuluu muun muassa, että todisteita arvioidaan objektiivisesti, tasapuolisesti ja yleisten 

kokemussääntöjen mukaisesti ja myös yksilöidysti ennen kokonaisarvioinnin tekemistä. Jos syytteen tueksi 

on esitetty riittävää näyttöä, sen kestävyyttä on vielä tarkasteltava asiassa esitettyjen muiden mahdollisten 

tapahtumainkulkujen valossa. Näitä seikkoja on myös käsiteltävä tuomion perusteluissa. 

 

 
186 Lainpelto 2012, s. 276–277. 
187 Lainpelto 2012, s. 309–310. 
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7. Silloin kun väitetylle rikokselle ei ole ulkopuolisia todistajia tai kun teosta ei ole seurannut ulkoisesti 

havaittavia vammoja tai niitä ei ajan kulumisen seurauksena enää ole havaittavissa, näyttö perustuu suurelta 

osin asianosaisten kertomusten varaan. Riittävään varmuuteen rikoksesta ja vastaajan syyllisyydestä ei 

ainakaan yleensä voida päätyä vain sillä, että asianomistajan kertomus keskinäisessä vertailussa katsotaan 

uskottavammaksi kuin syytetyn kertomus. Asianomistajan kertomuksen painoarvoa ei myöskään itsessään 

lisää se, että asianomistajalla, toisin kuin vastaajalla, on velvollisuus pysyä totuudessa. Asianomistajan 

todentuntuinen ja vakuuttavakin kertomus tarvitsee virheettömyyden varmistamiseksi tuekseen välillistä 

näyttöä esimerkiksi väitetyn rikoksen jälkeisistä tapahtumista ja seurauksista. 

 

Avgörandet HD 2013:96 har fått stor betydelse för bevisvärderingen i våldtäktsmål och 

övriga sexualbrott. Tingsrätter har flitigt hänvisat till avgörandet då de argumenterat för att 

förkasta åtal med hänvisning till bristen på stödbevis.188 Dock verkar det som att 

bedömningen av kravet som strikt och absolut kan ha varit förhastad. I det färska avgörandet 

HD 2021:5 har domstolen tagit ställning till ifall svaranden kan dömas för brott enbart 

utgående från målsägandes utsaga på följande sätt: 

 

95. Kuten Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2013:96 (kohta 7) todennut, luotettavakaan 

asianomistajan kertomus ei yleensä yksin voi riittää syyksilukevaan tuomioon. Vaikka asianomistajan 

kertomus olisi luotettava, vastaajan syyllisyydestä jää usein varteenotettava epäily, jos asianomistajan 

kertomuksen tueksi ei ole esitetty välillistä näyttöä. Ratkaisussa KKO 2013:96 lausuttua oikeusohjetta on 

sittemmin tulkittu muun ohessa seksuaalirikoksia koskeneissa ennakkopäätöksissä KKO 2013:97, KKO 

2014:48 ja KKO 2019:54. 

 

96. Korkein oikeus toteaa, että näytön arviointi on aina tapauskohtaista. Korkeimman oikeuden edellä 

selostetuissa ratkaisuissa ei suljeta pois mahdollisuutta, että asianomistajan kertomus voi joissakin 

tilanteissa ilman välillisen näytön tukeakin muodostaa riittävän vakuuttavan näytön syyksilukevaan 

tuomioon. Tällöin asianomistajan kertomuksen luotettavuuden arvioinnin pitää olla tavanomaistakin 

huolellisempaa, ja kertomuksen luotettavuus sekä virheettömyys tulisi kyetä varmistamaan muilla 

objektiivisesti arvioiden hyväksyttävillä kriteereillä. Myös vastaajan mahdolliset vaihtoehtoiset selitykset 

on arvioitava huolellisesti siten, että vastaajan syyllisyydestä ei jää varteenotettavaa epäilyä. 

 

HD:s linje verkar här följa det Gregow skrivit i sin viktiga text 1996 där han bland annat 

konstaterar att det i princip inte finns något hinder för att grunda en fällande dom enbart på 

målsägandes utsaga, eftersom ett sådant krav skulle strida mot den fria bevisprövningen. 

Däremot anser han att man i det fallet bör använda sig av ett strängt synsätt vid 

bevisvärderingen.189 Om man ser till HD:s avgörande i ärendet ovan verkar domstolen tillämpat 

 
188 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 115. 
189 Gregow 1996, s. 515. 
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just en sådan modell som Gregow föreskrivit. Det här skulle alltså peka på att kravet på 

stödbevisning inte är så fast och undantagsfritt som framgått av HD:s tidigare avgörande och 

den praxis det gett upphov till. Här gäller det att återgå till Lainpeltos kritik kring att det är 

väldigt oklart exakt vilka bevis som utgör så kallad stödbevisning och vilka som inte gör det.190 

I fallet HD 2021:5 fanns förutom målsägandes utsaga även målsägandes mammas vittnesutsaga 

samt ett rättspsykologiskt utlåtande om eventuella felkällor i målsägandes utsaga. HD har trots 

det argumenterat för att det inte framställts några indirekta bevis till stöd för åtalet förutom 

målsägandes utsaga och då sett mammans utsaga och det rättspsykologiska utlåtandet som 

endast ”stödande faktorer”. Jag tycker att det här lämnas högst oklart exakt vilken bevisning 

som kan krävas som stödbevisning och vad i målet stödbevisningen ska utgöra ett stöd för. Det 

går förstås att argumentera för att mammans vittnesutsaga som stödde målsägandes utsaga i HD 

2021:5 är ett sådant stödbevis som avses i HD 2013:96 trots att HD uttryckligen anser att inga 

indirekta stödbevis framkommit i målet HD 2021:5 och istället benämner övrig bevisning som 

”stödande faktorer”. Jag vill dock fokusera på den mer allmänna principen som kan utläsas i 

HD:s argumentation. HD har i punkt 96. som återfinns ovan konstaterat att HD 2013:96 inte 

ska tolkas så att man utesluter möjligheten att komma till en fällande dom enbart utgående från 

målsägandes utsaga utan indirekta stödbevis. Att HD i den konkreta bedömningen i fallet 

använder sig av stödande faktorer är enligt mig inte något krav som går att utläsa från 

möjligheten att grunda en fällande dom på enbart målsägandes utsaga som återfinns i punkt 96. 

Här konstateras enbart att utsagan bör bedömas utgående från andra objektiva kriterier. 

 

Avgörandet HD 2021:5 verkar snabbt ha tagit sin plats bland hovrättspraxis vid sidan av det 

tidigare givna HD 2013:96. I praxis verkar dock avgörandenas linjer kring stödbevisningen 

lyftas fram på lite olika sätt. I Rovaniemi hovrätts dom från 23.4.2021, dom 21/117723 (ej 

vunnit laga kraft) verkar hovrätten enbart hänvisa till såväl HD 2013:96 som HD 2021:5 som 

avgöranden där HD fastställt direkta krav på stödbevisning.191 Åbo hovrätt däremot har lyft 

fram möjligheten att döma svaranden enbart utgående från målsägandes utsaga i sin dom 

13.4.2021 21/115859 (ej vunnit laga kraft). Här hänvisar hovrätten till såväl HD 2013:96 som 

HD 2021:5. I fallet stod ord mot ord och hovrätten ansåg inte avsaknaden av stödbevisning 

utgöra ett hinder för att bedöma parternas utsagor. Dock ansågs det alternativa händelseförlopp 

svaranden framförde i sin utsaga vara möjligt och således kunde inte allt rimligt tvivel 

 
190 Lainpelto 2012, s. 184–186.  
191 Edilex Uutiset 2021c (Hämtad 9.5.2021). 
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uteslutas.192 I Helsingfors hovrätt har man 25.3.2021 i domen 21/113052 (ej vunnit laga kraft) 

också hänvisat till avgörandet HD 2021:5. Hovrätten verkar ha ansett det vara viktigt att föra 

fram det som HD i avgörandet ansåg om möjligheten att utdöma en fällande dom även utan 

stödbevisning eftersom man i hovrättens dom till viss del hänvisat till tingsrättens domskäl där 

en hänvisning till HD 2013:96 finns och efter det uttryckligen tillagt en hänvisning till HD 

2021:5. I fallet i fråga friade hovrätten svaranden trots målsägandes utsaga samt två 

sakkunnigutlåtanden om målsägandes psykiska mående efter det påstådda sexuella 

övergreppet. Här kunde man inte trots bevisningen utesluta allt rimligt tvivel.193  

 

Jag tycker att den här hovrättspraxisen, om än ingen av ovan nämnda domar vunnit laga kraft 

än, visar att det ännu inte är helt tydligt hur de lägre instanserna tolkar HD:s avgöranden om 

stödbevisning. Det verkar dock som att såväl Åbo hovrätt som Helsingfors hovrätt ansett HD:s 

förtydligande om att det inte finns ett absolut krav på stödbevisning som viktigt att lyfta fram i 

samband med bevisvärderingen. En uppluckring och en flexiblare syn på ett krav på 

stödbevisning där det närmast avser kvaliteten i linje med det Lainpelto framfört, tycker jag är 

såväl motiverat som välkommet då det gäller att söka efter lösningar på bevisproblemen i 

våldtäktsmål. Eftersom dessa mål karaktäriseras av en ofta förekommande brist på annan direkt 

och även indirekt bevisning än målsägandes utsaga kan man se det som särskilt begränsande 

för våldtäktsmål att tolka kravet på stödbevisning som absolut. Samtidigt är det förenklat och 

naivt att se ett slopande av krav på stödbevisning som en optimal lösning på bevisproblem i 

våldtäktsmål. Tanken bakom kravet på stödbevisning och således även ett krav på en viss 

kvantitet för bevisningen är direkt förenat med en strävan efter att eliminera, eller åtminstone 

så långt som möjligt avskaffa, risken att domstolen når en materiellt felaktig dom. Kravet på 

stödbevisning är i all sin enkelhet ett krav på ett bredare underlag för domen och domarens 

önskan att känna sig mer säker på sin slutsats. Domar som grundar sig på endast en beviskälla 

har även kritiserats för att vara subjektivt färgade.194 Det här lämnar oss alltså i en besvärlig sits 

där ett allt för absolut krav på stödbevisning förhindrar och begränsar särskilt behandlingen av 

våldtäktsmål i rättsprocessen. Samtidigt kan kravet på stödbevisning anses motiverat då vi 

påminns om att domarna också är människor som kanske inte i alla fall kan nå en riktig och rätt 

dom bara på basen av en målsägandeutsaga. Något direkt svar på dilemmat är svårt att ge 

eftersom det i sista hand blir en avvägning av straffprocessens grundvärden där man ser till 

 
192 Edilex Uutiset 2021b (Hämtad 9.5.2021). 
193 Edilex Uutiset 2021a (Hämtad 9.5.2021). 
194 Lainpelto 2012, s. 266–268. 
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målsägandes rättskydd samtidigt som svarandens rättssäkerhet. I min mening verkar trots det 

hovrätterna ovan vara på god väg att hitta en gyllene medelväg med hjälp av HD:s guidning.  

4 Bevisningen i ett våldtäktsmål 

Problemet är när den ena parten ångrat sig efter fullbordat verk. I stundens hetta ville partnern, men när 

akten var över knäpptes det på ångerknappen. Oftast för att rädda sitt egentliga förhållande. Svåra 

problem som ingen lagstiftning till fullo kan avhjälpa. – anonym person i YLE:s kommentarsfält195 

 

4.1 Vad vi vet om bevisning i våldtäktsmål 

Efter att genom föregående kapitel förhoppningsvis skapat en förståelse för grunddragen och 

de grundläggande reglerna och principerna vad beträffar bevisning i brottmål i allmänhet ska 

avhandlingen nu röra sig mot att granska bevisning specifikt i våldtäktsmål. Bevisning i 

våldtäktsmål följer inga särskilda eller annorlunda regler. Så som konstaterats ovan regleras 

bevisningen i alla brottmål av reglerna i 17 kapitel i RB samt regler i BRL.  

 

Bevisning i våldtäktsmål har varit uppe för diskussion under en längre tid i Finland. Det här 

utan att vi egentligen fått några praktiska lösningsmodeller för de olika problem som 

diskuterats. I regeringens proposition från år 2013 gick man så långt som att motivera och 

argumentera för att inte införa en samtyckeslag med hänvisning till bevisningsproblem. 

Regeringen hänvisade till att man i länder som infört en samtyckesreglering även ofta infört 

särskilda bevisrättsliga regler för hur samtycket bör bevisas. Eftersom man i Finland inte har 

för vana att göra det samma på grund av den fria bevisningen som presenterats i tidigare avsnitt, 

kunde man inte motivera att införa sådana bestämmelser gällande våldtäkt.196 Regeringen 

konstaterade även att bevisningen under processen skulle riktas in för mycket på offrets 

beteende under gärningen i och med införandet av en samtyckesreglering, vilket såklart inte var 

försvarbart ur ett offerperspektiv.197 

 

Jokila har mycket uttömmande undersökt rättspraxis i våldtäktsmål i Finland i sin avhandling 

från 2010. Man kan anmärka på att lagen ändrats sedan dess men jag vågar påstå att 

grunddragen inom rättspraxis förblivit de samma. Jokila lyfter fram de vanligaste bevismedlen 

som framgår av rättspraxis. I näst intill samtliga mål hon granskade hördes målsägande och i 9 

av 10 fall även svaranden. Man hörde vittnen i mindre utsträckning men ändå i 88,8% av de 

 
195 Svenska Yle 2020b (Hämtad 31.3.2021). 
196 RP 216/2013 rd, s. 38. 
197 RP 216/2013 rd, s. 38. 
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granskade fallen. Vad beträffar skriftlig bevisning åberopades läkar- eller psykologutlåtanden i 

88,8% av fallen där föremålet för utlåtandet var målsägandes psykiska eller fysiska skador. I 

ungefär en tredjedel av fallen åberopades DNA-bevisning eller resultat från spermaanalys. 

Jokila har även utan att närmare gå in på deras frekvens i materialet räknat upp andra 

bevismedel som använts som fakturor, teckningar över brottsplatsen, utdrag ur rättslitteratur, 

utdrag ur förundersökningsprotokoll, beslagsprotokoll, brottsanmälan, besöksförbudsanmälan, 

beslut om åtalseftergift, domar i andra ärenden, fotografier, videor, sms-konversationer, kartor, 

dejtingannonser, dagboksutdrag, brev, tidningsurklipp och kläder.198 För att få en mer samtida 

bild av de bevismedel som åberopas i rättspraxis återfinns utförliga data om det här i 

undersökningen Alaattinoglu m.fl. utfört 2020. I huvudsak kan man dock se liknande 

bevismedel som i Jokilas granskning. I de beslut som åklagare samt tingsrätter gjort, nämndes 

offrens utsaga, svarandens utsaga, andra vittnesutsagor, läkarutlåtanden och DNA-bevis, 

telefonmeddelanden, fotografier, utsagor av vittnen till själva brottet samt övrig 

sakkunnigbevisning.199 

 

Bevisningen i våldtäktsmål utgörs oftast av sådan stödbevisning som diskuterats ovan i avsnitt 

3.2.200 Det här ger oss ett komplext utgångsläge där frågor om bevisvärdering, tillförlitlighet 

och trovärdighet hos brottets parter blir centrala.201  

 

4.1.1 HD och ett avgörandes prejudikatvärde vad beträffar bevisning  

Eftersom vi inte får någon vägledning i skriven lag om hur bevisningen i särskilda brottmål ska 

bedömas, värderas och prövas är vi tvungna att finna de här svaren i rättspraxis. Det här är till 

viss del problematiskt då vi återgår till de grundläggande principerna i finsk bevisrätt – fri 

bevisvärdering. Ifall det verkligen ska vara helt fritt, borde ju inte heller HD kunna ge bindande 

prejudikat på det här området. Grundläggande för HD:s prejudikat är att de har mer allmän 

betydelse och påverkan än att de påverkar endast det enskilda fallet. Det här betyder att HD 

endast behandlar sådana ärenden som kan anses ha ett så kallat prejudikatvärde.202 

 

Det som framförts om just prejudikat vad beträffar bevisfrågor, är att det tvärtemot vad många 

kanske anser faktiskt går att ge prejudikat gällande dem. Välimäki har beskrivit det som att det 

 
198 Jokila 2010, s. 206–207. 
199 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 74 och 96. 
200 Bladini – Svedberg Andersson 2020, s. 117. 
201 Carmody Tilley 2002, s. 51. 
202 Välimäki 2005, punkt 2.1 och 2.2. 
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tyvärr bara är så att bevisfrågorna oftast inte anses ha något prejudikatvärde.203 Rautio beskriver 

de här prejudikaten som pedagogiska och anser att de närmast ger en vägledande hjälp till de 

lägre domsinstanserna och en godtagbar argumentationsmodell i själva bevisavgörandet.204 

Fredman varnar advokater från att belasta HD med sådana besvärstillståndsansökningar där 

man ber HD ta ställning till enskilda bevisfrågor. Han anser att för att ett avgörande i en 

bevisfråga ska vara värd ett prejudikat, bör problemet vara av en mer allmän art än bara en fråga 

som rör det specifika målet.205 Diskussionen kring och om prejudikat som berör bevisvärdering 

blir särskilt relevant just vid våldtäktsmål och sexualbrott i allmänhet. På grund av de många 

svårigheter med bevisningen i dessa mål är det högst relevant för alla aktörer inom rättsväsendet 

att HD ger prejudikat i frågorna.  

 

Samtidigt finns det de som förhåller sig aningen återhållsamt till de avgöranden HD ger 

angående just bevisfrågor. Klami har exempelvis konstaterat att det inte finns skäl att för 

lättvindigt tolka HD:s avgöranden som prejudicerande då man i avgörandet tagit ställning till 

bevisfrågor.206 Dock kan man kanske argumentera för att Klamis synpunkter framförts med 

ganska annorlunda prejudikat som grund eftersom de är framförda år 2000. En annan som tar 

tydligt avstånd till domstolens avgörande i den mån de ställer upp direkta regler kring 

bevisningen är Lainpelto, som diskuterats ovan i avsnitt 3.2. Man kan dock inte finna något 

generellt motstånd mot domstolens möjligheter att ge avgöranden i bevisfrågor hos Lainpelto, 

hennes kritik riktar sig mer direkt mot de avgöranden som hon anser skapat begränsningar i den 

fria bevisvärderingen.207 Tapanila framförde 2004 att det var väldigt ovanligt att HD gav 

avgöranden i bevisfrågor i sexualbrott.208 Sedan Tapanila och Klami framförde att HD sällan 

tar ställning till bevisfrågor och att sådana prejudikat kanske inte skulle vara lika förpliktande 

som andra har HD motbevisat detta genom att ge en mängd avgöranden angående 

bevisvärdering särskilt i sexualmål. Ett av de mest betydelsefulla, var HD 2013:96 som faktiskt 

fått så mycket betydelse att Alaattinoglu m.fl. kunde se att tingsrätten hade hänvisat till 

avgörandet i 42,6% av de beslut forskarna granskade i sin utredning.209 Intressant är också att 

HD just nu har meddelat besvärstillstånd i sammanlagt fyra våldtäktsmål där besvärstillståndet 

 
203 Välimäki 2015, punkt 3.5. 
204 Rautio 2019, kapitel X Muutoksenhaku – 2. Valitus korkeimpaan oikeuteen – Valituslupa – Valitusluvan 

myöntämisperusteet – Ennakkotapausperuste – Näytön arvioiminen. 
205 Fredman 2014, s. 768. 
206 Klami 2000, s. 44. 
207 Lainpelto 2012, s. 276–277. 
208 Tapanila 2004a, s. 765. 
209 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 115 fotnot 267. 
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meddelats angående bevisvärderingen i målet.210 Vi kan alltså förvänta oss en mängd nya 

prejudikat i bevisfrågor i våldtäktsmål inom en nära framtid. 

 

4.1.2 “The context sensitive approach” 

En modell i bedömningen av bevisning i våldtäktsmål är den så kallade kontext-sensitiva 

modellen (context sensitive approach) som fastställts i Europadomstolens praxis. Samma 

modell har även tagits till grund för Istanbulkonventionen när man i den beskriver bedömningen 

av frivilligt deltagande i samlag. Det har ansetts viktigt att uttryckligen skriva om 

bevisvärderingens modell eftersom man i konventionen kräver ett effektivt skydd mot 

sexualbrott och en effektiv bekämpning av dessa brott, vilket såklart även omfattar regler för 

en effektiv och ändamålsenlig rättsprocess.211 Jag tycker att modellen är motiverad och på ett 

pedagogiskt sätt påminner domarna om vikten av att inte basera sina domar på fördomar eller 

generaliseringar i våldtäktsmål. Fastän grundtanken bakom modellen kanske verkar självklar, 

kan man inte lyfta fram den för många gånger då det kommer till våldtäktsmål. Den kontext-

sensitiva modellen beskrevs första gången av Europadomstolen i och med det mycket 

inflytelserika avgörandet M.C. mot Bulgarien. I avgörandet har domstolen konstaterat följande: 

 

161. Regardless of the specific wording chosen by the legislature, in a number of countries the prosecution 

of non-consensual sexual acts in all circumstances is sought in practice by means of interpretation of the 

relevant statutory terms (“coercion”, “violence”, “duress”, “threat”, “ruse”, “surprise” or others) and 

through a context-sensitive assessment of the evidence (see paragraphs 95 and 130-47 above).  

… 

163. In international criminal law, it has recently been recognized that force is not an element of rape and 

that taking advantage of coercive circumstances to proceed with sexual acts is also punishable. The 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia has found that, in international criminal law, any 

sexual penetration without the victim's consent constitutes rape and that consent must be given voluntarily, 

as a result of the person's free will, assessed in the context of the surrounding circumstances (see paragraphs 

102-07 above). While the above definition was formulated in the particular context of rapes committed 

against the population in the conditions of an armed conflict, it also reflects a universal trend towards 

regarding lack of consent as the essential element of rape and sexual abuse.  

 

Här föreskriver domstolen om en bedömning och värdering av bevisen där man tar i beaktande 

alla omständigheter och gör värderingen av bevisen utgående från kontexten från fall till fall. 

 
210 Se besvärstillstånden HD VL:2021–33, HD VL:2021–10, HD VL:2020–73 och HD VL:2020–59. 
211 Kimpimäki 2020, s. 2. 
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Domstolen har senare återkommit till uttrycket ”context-sensitive approach” i bland annat 

avgörandet I.C mot Rumänien 24.5.2016. I avgörandet har domstolen hänvisat till domen i fallet 

M.C mot Bulgarien och ansett att myndigheterna försummat att göra den kontext-sensitiva 

bedömningen de borde ha gjort. I fallet var det åter igen fråga om våldtäkt. Europadomstolen 

ansåg att de rumänska myndigheterna endast fokuserat på ifall målsägande på något vis gjort 

motstånd, där myndigheterna enligt domstolen borde tagit i beaktande målsägandes låga ålder, 

målsägandes nedsatta intellektuella tillstånd samt de omständigheter under vilka gärningen 

ägde rum, i det här fallet på natten då det var kallt ute och dessutom fanns flera gärningsmän.212 

 

I kommentarerna till Istanbulkonventionen har man slagit fast att parterna då de bedömer de 

olika elementen av de brott som föreskrivs i konventionens 36 artikel (sexuellt våld) ska ta i 

beaktande det som Europadomstolen föreskrivit i domen M.C mot Bulgarien i punkten 161 

(ovan). I kommentaren har man öppnat upp modellen lite mer. Här förklaras den som en 

värdering och bedömning av bevisen där man i det enskilda fallet bör se till alla omständigheter 

för att avgöra om målsägande samtyckt till samlag/sexuella gärningen eller inte. Vidare påpekas 

särskilt att bedömningen inte får basera sig på fördomar eller generaliseringar om hur offer för 

våldtäkt vanligen beter sig. Bedömningen får där med inte heller påverkas av könsstereotypier 

eller myter om den kvinnliga eller manliga sexualiteten.213  

 

4.2 Bevisproblem i våldtäktsmål 

Överlag är man överens om att det är svårt att bevisa våldtäkt och andra sexualbrott. Orsakerna 

kan anses vara flera, men en ofta förekommande förklaring är avsaknaden av vittnen och direkta 

bevis.214 Trots de uppenbara bevissvårigheterna i våldtäktsmål har HD tydligt avgjort att 

beviströskeln för fällande dom ska vara lika hög i våldtäktsmål som för andra brott, vilket redan 

behandlats i avsnitt 3.1.2.  

 

 
212 I.C mot Rumänien 24.5.2016, punkt 56–58. 
213 Europarådet 2011, s. 33. 
214 Se bl.a. Kimpimäki 2020, s. 5. Kimpimäki nämner som orsak till bevissvårigheterna först och främst 

avsaknaden av vittnen och som andra avsaknaden av bevis på fysiskt våld. Utöver det här drar Kimpimäki 

slutsatsen att bevisvärderingen är svår på grund av att man främst är tvungen att granska och bedöma parternas 

utsagor. Se även Tapanila 2015, s. 573. Tapanila konstaterar att sexualbrott kan anses vara bland de allra mest 

krävande brotten då det kommer till just bevisvärdering, detta på grund av avsaknaden av direkta vittnen och 

svårigheterna att få tag på någon bevisning överhuvudtaget. Tapanila har i fotnot 5, som källa för sitt påstående 

konstaterat att han själv arbetat länge och har stor erfarenhet av just dessa brott som såväl åklagare som 

tingsdomare och att han gör dessa konstateranden baserat på sin yrkeserfarenhet. 
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För att få en mer konkret analys av bevissvårigheterna i våldtäktsmål kan vi se till Alaattinoglus 

m.fl. undersökning där man granskat de beslut polisen gjort om att förundersökningen bör 

avslutas efter en anmälan om våldtäkt, åklagarnas beslut om åtalseftergift i våldtäktsmål, samt 

tingsrätternas domar där åtalet förkastats. Forskarna granskade nämligen även motiveringen till 

samtliga beslut. I polisens beslut hade man inte tagit ställning till bevisningen i större 

utsträckning eftersom polisen enligt riktlinjer inte ska göra bevisvärdering i brottmål.215 

Åklagarna och tingsrätterna hade däremot tagit ställning till bevisfrågan i sina beslut. Här kunde 

forskarna se att en klar majoritet av åklagarnas beslut motiverades med otillräcklig bevisning.  

Liknande bevisproblem fanns i de domar om att förkasta åtalet som tingsrätten gjort. Dock 

verkade det generellt sett ha funnits mer bevisning att tillgå för tingsrätterna – vilket kan tänkas 

naturligt då fallet inte ”stannat” i processen tidigare. De centrala bevisproblemen i samtliga 

beslut var att bevisa att den misstänkte använt sig av tvång, hot eller våld eller att offret befunnit 

sig i ett försvarslöst tillstånd. Utmärkande för dessa fall var ofta att parternas utsagor 

sinsemellan var motstridiga. I tingsrätten hade ibland åberopats lindriga skadebevis, som då 

bedömdes som otillräckliga. I de fall där ett försvarslöst tillstånd bedömdes fanns i tingsrätterna 

ofta lite mer bevisning. Samlag var svårt att bevisa då svaranden nekat till samlag och ingen 

DNA-bevisning fanns att tillgå.216 Det här tyder alltså på att särskilt rekvisitet om försvarslöst 

tillstånd var svårt att bevisa – dock även att det verkade svårtolkat för tingsrätterna eftersom 

forskarna fortfarande kunde se att viss bevisning åberopats och tingsrätten trots detta ansåg 

bevisningen otillräcklig.  

 

Man kan sammanfatta bevisproblemen i våldtäktsmål som vanliga och betydande. 

Bevisproblemen verkar gälla såväl om det överhuvudtaget skett något samlag som ifall de 

övriga rekvisiten i våldtäktsbestämmelsen kan ha ansetts föreligga. Som slutsats kunde 

forskarna konstatera att en grundligt utförd förundersökning där så mycket bevisning som 

möjligt skaffats gjorde att det fanns större möjligheter för målet att framskrida i rättsprocessen. 

Däremot ansåg forskarna att beviskravet i målen varit högt. Exempelvis hade tingsrätten trots 

bevis på offrets skador krävt tydligare bevis på sambandet mellan den påstådda våldtäkten och 

skadorna. På grund av det här ansåg forskarna att det i många fall inte alls var lagens ordalydelse 

som var problemet, utan hur strängt rättsväsendet tolkade den och hur högt beviskrav man 

tillämpat.217 

 
215 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 65–66. 
216 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 76–77 och 99. 
217 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 130–132. 
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Våldtäktsbrottets karaktär i sig kan i många fall leda till att offret inte vill tala om det och då 

försvåras också möjligheterna att samla in bevisning. Det blir svårt eftersom det är av stor vikt 

att läkargranskningar utförs utan dröjsmål för att säkra eventuella DNA-spår eller skadebevis 

och i de fall som bygger i huvudsak på personbevisning krävs det att förhör görs så snabbt som 

möjligt för att de ska vara så tillförlitliga som möjligt.218 Tapanila har definierat de 

huvudsakliga bevisproblemen i våldtäktsmål väldigt konkret. Han anser att de huvudsakliga 

problempunkterna är 1) om det är bevisat att målsägande blivit utsatt för våldtäkt och då att 

bedöma om parterna haft samlag), 2) att finna bevis för att målsägande blivit tvingad och 3) att 

hitta bevis som pekar på att den åtalade är den skyldiga.219  

 

Även Ylikulju menar att de centrala problemen kretsar kring liknande bevisteman som Tapanila 

anfört. Hon har i en granskning av Åbo hovrätts praxis i våldtäktsdomar mellan åren 2009–

2011 sett att de vanligast återkommande problemen var att svaranden nekade till samlag och att 

svaranden kom med en samtyckesinvändning. Av de granskade domarna framgick att det ofta 

var problematiskt att bevisa att parterna haft samlag ifall målsägande inte uppsökt en läkare 

kort efter våldtäkten.220 Det här blir problematiskt då det inte är ovanligt att offret har väldigt 

svårt att tala om det som hänt med en utomstående och att det till och med kan ta länge före 

offret inser att det hon blivit utsatt för är en våldtäkt.221 Ylikuljus analys visade paradoxalt nog 

att det i flera fall visade sig att en utförd ”våldtäktsundersökning” hos en läkare kunde användas 

att motbevisa åtalet. Det här ifall undersökningen inte visade tydliga tecken på att målsägande 

och svaranden haft samlag.222 Bevissvårigheterna är även stora då svarande kommer med en 

samtyckesinvändning som alternativt händelseförlopp.223 Dock diskuterar Ylikulju i sin analys 

en trend som inte sammanfaller med de resultat Alaattinoglu m.fl. pekat på i sin forskning, eller 

överhuvudtaget med det låga antalet fällande domar i våldtäktsmål.224 Ylikulju menar att 

hovrätten ofta inte ansåg att mycket lite bevisning var något hinder för en fällande dom och att 

man ofta gav ett högt bevisvärde åt målsägandes utsaga.225 Det här resultatet kan antagligen 

 
218 Tapanila 2004a, s. 766. 
219 Tapanila 2004a, s. 766. 
220 Ylikulju 2017, s. 238–239. 
221 Kainulainen 2017, s. 225. 
222 Ylikulju 2017, s. 239–240. 
223 Ylikulju 2017, s. 243. 
224 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 54. 
225 Ylikulju 2017, s. 248. 
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förklaras av det rätt så begränsade urvalet av domar som Ylikulju valt att granska som stöd för 

sin analys. 

 

I kommande avsnitt har jag valt att dela upp de bevisproblem jag identifierat i större helheter 

för att till sist presentera några mer konkreta problemfall. Även de två främsta bevismedlen – 

personbevisning och skriftlig bevisning – kommer att granskas skilt för sig. De större helheterna 

som granskas är först de många våldtäktsmyter som påverkar såväl bevisvärderingen som 

anskaffandet av bevisning i våldtäktsmål. Här utgår man från idén om den ”typiska våldtäkten” 

i bevisvärderingen och tillämpar myter om såväl offer som gärningsman som 

erfarenhetssatser.226 Jag granskar även bedömningen och värderingen av parternas, särskilt 

målsägandes, utsagor i samband med bevisvärderingen. Den här så kallade utsageanalysen är 

särskilt relevant i våldtäktsmål eftersom det som redan tidigare konstaterats ofta saknas såväl 

fysiska bevis som direkta vittnen.227 

 

4.2.1 Våldtäktsmyter och stereotypier  

Det första bevisproblemet jag vill diskutera mer ingående är problemet som utgörs av så kallade 

våldtäktsmyter och stereotypier. Våldtäktsmyterna kan ofta skönjas då man granskar och 

analyserar bevisvärderingen i våldtäktsmål.228 Det finns olika definitioner på begreppet 

”våldtäktsmyt”, men alla grundar sig i samma idé. Med våldtäktsmyt avses sådana 

föreställningar om våldtäkt som på något vis rättfärdigar eller förminskar det sexuella våld män 

begår mot kvinnor.229 Kimpimäki definierar våldtäktsmyter som föreställningar om offer eller 

gärningsmän i en våldtäkt som enligt forskning inte visat sig stämma, men som ändå starkt 

influerar bilden av hur en ”riktig” våldtäkt ser ut.230 Kainulainen anser att själva grunden i alla 

våldtäktsmyter är att på något vis lägga över fokus på offret och ge henne skulden – genom 

frågor om hur offret fått gärningsmannen att tro att hon var villig att ha sex med honom.231 Jag 

vill i avhandlingen använda mig av den definition Kimpimäki använt sig av eftersom jag inte 

enbart ser myter som ifrågasätter gärningsmannens skuld. Som våldtäktsmyter har även 

 
226 Kimpimäki 2020, s. 5. 
227 Kimpimäki 2020, s. 5. 
228 Kimpimäki 2020, s. 5. 
229 Se definitioner som använts i artiklar som Ryan 2011, s.775 och Leverick 2020, s. 257.  
230 Kimpimäki 2020, s. 5. 
231 Kainulainen 2017, s. 216. 
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benämnts föreställningar om att våldtäktsmän alltid är annorlunda än ”vanliga” män232 och att 

det alltid är en våldtäkt mellan homosexuella män då våldtäktsoffret är en man.233  

 

Våldtäktsmyterna anses påverka lagstiftaren, dem som tillämpar lagen samt allmänheten i stort. 

Våldtäktsmyter ”hjälper” såväl kvinnor som män. Männen, eftersom de inte måste stå till svars 

för sina handlingar och kvinnor för att de ingivs en falsk uppfattning om att de kan undvika 

våldtäkt genom sitt beteende.234 Man kan genom att upprätthålla och tro på myterna leva i den 

falska tron att man själv inte kan bli varken våldtäktsoffer eller gärningsman.235 Den här 

tryggheten är som sagt falsk. Myterna kan göra att offren inte förstår att de blivit våldtagna och 

vice versa, att förövarna inte inser att det de gjort uppfyller rekvisitet för våldtäkt. En felaktig 

uppfattning om vad som verkligen är en våldtäkt kan till och med göra kvinnor mer sårbara för 

sexuellt våld.236 Myterna kan också spela en roll i att offret har svårt att sätta stämpeln som 

våldtäktsman på någon av sina närstående, till exempel en äkta make.237 Det är dock myternas 

roll i bevisvärderingen som utgör det relevanta problemet i avhandlingen.  

 

En av de allra starkaste myterna är den om så kallad ”real rape”.238 Det som anses vara myten 

om real rape är föreställningen att en typisk våldtäkt är en situation där en kvinna plötsligt blir 

överfallen av en främling. Till myten hör uppfattningen om att främlingens attack är mycket 

våldsam och att kvinnan gör ett våldsamt motstånd. Efter våldtäkten är kvinnan helt förstörd.239 

Myten formar föreställningen om en ”normal våldtäkt” och ett ”normalt offer”. Som tidigare 

konstaterats gäller för själva definitionen av en våldtäktsmyt att uppfattningen eller myten 

motbevisats genom forskning. Forskning har även visat att det tvärtemot uppfattningen om real 

rape oftast är så att offret känner sin förövare. I angloamerikansk rättslitteratur pratar man 

därför ofta om så kallad date rape240, medan man i Finland talar om våldtäkt i samband med 

”tututstumistilanteet”. Våldtäkter vid de tillfällena är vanliga men det finns även tecken på att 

just dessa fall förminskas eftersom de inte passar myten om real rape. Offret möter fördomar 

om att hon säkert samtyckt till samlaget men senare ångrat sig.241 Tvärtemot myten är det inte 

 
232 Ryan 2011, s. 774. 
233 Leverick 2020, s. 257.  
234 Kainulainen 2017, s. 215–216.  
235 Ryan 2011, s. 775. 
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237 Kainulainen 2017, s. 217. 
238 Bladini – Svedberg Andersson 2020, s. 117. 
239 Ryan 2011, s. 776. 
240 Se bl.a. Karen Tong, Date Rape: Real Rape. UCL Jurisprudence Review, 2002, s. 130–143.  
241 Kainulainen 2017, s. 222. 
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särskilt vanligt att gärningsmannen använder sig av grovt våld, utan oftare utnyttjar han det 

förtroende som uppstått mellan parterna. Det här betyder samtidigt också att det inte är ovanligt 

att offret inte har synliga fysiska skador, vilket ytterligare kan leda till att händelsen inte tas på 

allvar.242  

 

Den del av myten om real rape som förväntar sig att offret gör motstånd med alla sina krafter 

är även den motbevisad. Här är det viktigt att komma ihåg att alla reagerar olika och att det kan 

finnas en mängd olika strategier för hur offret väljer att försvara sig eller reagera. Särskilt i de 

fall där våldtäkten föregåtts av ett längre parförhållande med inslag av våld, kan kvinnor 

bedöma risken att gärningsmannen blir ännu aggressivare om de gör motstånd vara 

överhängande.243 Här är det skäl att lyfta fram det resultat som Möller, Söndergaard och 

Helström kunde presentera som resultat av sin studie om hur våldtäktsoffer reagerat under 

gärningen. Forskarna fann att 70% av de offer de intervjuade hade reagerat med frozen fright 

och 48% av dem med en extrem sådan.244 Offren hade alltså inte gjort något motstånd alls. En 

annan myt som verkar sitta starkt kvar i samhället är att kvinnor provocerar fram gärningen, till 

exempel genom utmanande klädsel eller genom att flirta med gärningsmannen. Den här myten 

leder till att kvinnan hålls ansvarig för det som hänt.245 Att anta att en kvinna kan provocera 

fram en våldtäkt är att direkt lägga över skulden på offret. Det står även i stark kontrast till 

bedömningen i andra brott, där man inte aktivt söker tecken på att offret själv skulle medverkat 

till att brottstillfället uppstått.246 Man kan säga att en myt som starkt sammanlänkar till att 

kvinnan provocerar fram våldtäkten är myten om att en man inte kan hejda sig då han blir 

upphetsad.247 Till myten hör en uppfattning om att gärningsmannen under våldtäkten bör 

ursäktas för det han gjort eftersom han varit ett offer för sina egna sexuella begär. Han kunde 

helt enkelt inte lägga märke till att kvinnan inte samtyckte till gärningen. Ett talande exempel 

för hur myten kan ta sig i uttryck är ett citat från en studie där forskarna undersökte hur myten 

i fråga tog sig i uttryck i jurymedlemmars argumentation. En jurymedlem konstaterade att: ”en 

kvinna kan hejda sig ända in i sista sekund…det kan inte en man, han bara måste fortsätta, han 

är som ett tåg, han bara måste fortsätta” (egen översättning).248  
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248 Leverick 2020, s. 270.  



 51 

Att offret alltid skulle anmäla händelsen direkt efter våldtäkten är även det en myt.249 Istället 

krävs ofta mycket av offret före hon vågar eller orkar anmäla och myten om real rape kan göra 

att offret inte vågar anmäla eftersom hon inte känner igen det som hänt henne i mytens 

beskrivningar.250 Andra våldtäktsmyter är till exempel att alla offer reagerar lika till följd av en 

våldtäkt251, att kvinnors sexuella upphetsning och begär vaknar då en man förför kvinnan 

aggressivt252, att äkta män inte kan våldta sina fruar, att kvinnor i hemlighet tycker om att bli 

våldtagna och att kvinnor oftast ljuger om att de blivit våldtagna.253 

 

Myterna påverkar direkt behandlingen av våldtäktsmål inom rättsväsendet. Leverick har 

granskat hur våldtäktsmyter påverkat juryns argumentation och bedömning av skuld. Hon har 

gått igenom sammanlagt 28 studier där forskarna studerat hur våldtäktsmyter påverkat juryns 

beslut i våldtäktsmål. I hela 25 av studierna kunde man se att jurymedlemmars tro på 

våldtäktsmyter korrelerade med ifall de bedömde gärningsmannen som skyldig eller inte.254 

Även i Finland har man kunnat visa på att våldtäktsmyter påverkar bedömningen och 

rättsväsendets behandling av våldtäktsmål. Ifall offrets anmälan om våldtäkt inte är helt förenlig 

med myten om real rape, så är chansen lägre att anmälan tas på allvar.255 Jokila har i sin 

avhandling kunnat se att våldtäktmyterna syns i rättsprocessen. Särskilt under 

förundersökningen samt i parternas skrivelser fanns många argument som härstammar från 

våldtäktsmyter. Man hade bland annat hänvisat till målsägandes provocerande klädstil i 

förundersökningen i hela 23% av de granskade fallen och i några enskilda fall dök även 

argument om mannens okontrollerbara sexualitet upp. Även argument om att målsägande ljög 

var förekommande.256  Alaattinoglu m.fl. kunde i sin utredning även se att en orsak till att offret 

inte ansågs trovärdig var att hon inte gjort anmälan direkt efter våldtäkten.257 

 

Den undersökning som Alaattinoglu m.fl. gjort tycker jag man kan tolka som ett bevis på att 

våldtäktsmyter i hög grad påverkar behandlingen av våldtäktsmål inom rättsväsendet. Den här 

slutsatsen stöds av det faktum att en majoritet av de fall som forskarna granskade hade tydliga 

drag av omständigheter som kan anses som rena motsatser till våldtäktsmyterna och man kan 
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anta att det har bidragit till att fallen inte framskridit i rättsprocessen. I samtliga fall var 

återkommande omständigheter att våldtäkten skett i en privat bostad, att parterna var i ett 

parförhållande eller att de var vänner eller bekanta, att fysiskt våld sällan dokumenterats och 

att offret oftast inte försökt göra motstånd, fly eller ropa på hjälp.258 Man kan alltså anta en 

korrelation mellan att fallen inte passar in i myten om real rape och att de inte framskridit i 

processen. Den här slutsatsen påverkas såklart av att det överlag är en låg andel anmälda 

våldtäkter som leder till fällande dom. Dessutom säger det sig självt att det är lättare att bevisa 

en våldtäkt om till exempel bevis på fysiska skador förekommer. Därför är det lite för enkelt 

att enbart skylla på våldtäktsmyter utan att ta hänsyn till den allmänna bevisproblematiken i 

våldtäktsmål då man ska förklara orsaken till att så många fall inte framskridit i processen. 

 

Våldtäktsmyterna inverkar alltså på själva bevisvärderingen i våldtäktsmål, hur vi uppfattar och 

bedömer bevisen enligt allmän erfarenhet.259 Särskilt i de fall där bevisningen utgörs av ord mot 

ord kan inverkan vara stor. Domstolen utgår då från det ideala offret och den ideala 

gärningsmannen – om parterna är förenliga med dessa ideal ökar möjligheten att brottet 

framskrider i processen.260 Kimpimäki påpekar att det är mycket besvärligt då myterna fungerar 

som en grund för bevisvärderingen men samtidigt är det klart att händelseförloppet, hur offret 

reagerat och betett sig under gärningen och efteråt samt vilka sorts följder gärningen orsakat 

offret, inte kan anses betydelselösa.261 Även Sutorius konstaterar att då domstolen lämnas att 

bedöma och laborera med viljeyttringar och viljeuttryck lägger man i fokus hur en ”normal 

person” skulle ha betett sig under ett övergrepp. Det här leder till att uppfattningar om kön och 

sexualitet styr bevisvärderingen.262 Jokila har även sett hur myterna direkt påverkar vilken sorts 

bevisning som åberopas i våldtäktsmål och däribland nämnt bevisning om målsägandes tidigare 

sexuella relationer med andra än gärningsmannen.263 

 

Våldtäktsmyterna lever kvar fast de inte ingår i någon lagtext.264 Tvärtemot, har de till och med 

uttryckligen förbjudits. I Istanbulkonventionens kommentar förbjuds direkt tillämpningen av 

våldtäktsmyter och dylika stereotypier,265 vilket har ansetts höra ihop med till exempel förbudet 
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om att försöka smutskasta offret med bevisning om hennes tidigare sexuella relationer.266 Också 

JM har direkt tagit ställning till en del av våldtäktsmyterna i JM 2020:9. I detaljmotiveringen 

till förslaget har man nämligen föreskrivit att gärningsmannens uppsåt inte kan uteslutas enbart 

genom att han som grund för sin uppfattning om att offret deltog frivilligt hänvisar till 

ogrundade generaliseringar. Som sådana nämns avslöjande klädsel, oklart flirtande, förförande 

dans och att kyssas. JM har om offrets beteende efter handlingen skrivit att det bör tas i 

beaktande att offren beter sig mycket olika efter en våldtäkt. Man har skrivit att offret 

exempelvis kan fortsätta sitt parförhållande med gärningsmannen trots det som hänt och att 

offret även kan göra brottsanmälan först efter att en längre tid förflutit. Sådana omständigheter 

bör inte enskilt anses betyda att rekvisitet för våldtäkt inte uppfylls.267 Även HD har tagit 

ställning till våldtäktsmyter i avgörandet HD 2013:96, där man konstaterat att man varken kan 

kräva att offret gör våldsamt motstånd vid en våldtäkt eller beter sig på något speciellt sätt 

efteråt. Inte heller en fördröjd brottsanmälan är ovanligt i våldtäktsmål konstaterar HD.268 

Kanske är vi på väg mot en lagstiftning som lämnar rum för allt färre våldtäktsmyter att påverka 

rättsprocessen? Bladini och Svedberg Andersson har försökt sig på att förklara det ökade antalet 

fällande domar efter lagändringen i Sverige med att utrymmet för våldtäktsmyter inom 

processen kan ha minskat då lagstiftningen nu bättre svarar på offrets känslor och 

upplevelser.269 Jag tror också att det finns utrymme för en sådan förklaring och ett hopp om att 

vi kan se samma effekt i Finland. Eftersom den nya lagstiftningen har en så stark signalverkan 

för vad våldtäkt är och var gränsen mellan sex och våldtäkt går, tror jag att det åtminstone på 

lång sikt kan inverka på de erfarenhetssatser som ligger till grund då bevisvärderingen görs i 

våldtäktsmål.  

 

Trots att man kan hoppas att våldtäktsmyternas synlighet och påverkan i rättsprocessen minskar 

i och med samtyckeslagen är myterna viktiga att lyfta fram i samband med att det påpekas att 

de är just det – myter. I och med lagändringen kan vi förvänta oss att en ökad andel fall där våld 

sällan använts och där skadebevisning därför saknas kommer att anmälas. För att 

samtyckeslagen ska kunna tillämpas så att den fyller sitt syfte att stärka skyddet för sexuell 

självbestämmanderätt och personlig integritet, bör man så långt som möjligt eliminera 

våldtäktsmyternas inverkan under hela rättsprocessen och särskilt i bevisvärderingen. 
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Samtyckeslagen bjuder in till att än fler sådana fall som kan anses skilja sig betydligt från myten 

om real rape går vidare i processen. Då bevisvärderingen görs i dessa fall kunde en inverkan 

av våldtäktsmyter lägga ett oskäligt stort fokus vid offrets agerande med en förutfattad mening 

om hennes egen skuld till det som skett. Då fokus vid tillämpningen av samtyckeslagen och 

bedömningen av frivilligt deltagande oundvikligen kommer att läggas vid såväl målsägandes 

signaler om frivillighet som svarandens uppfattning och förståelse av dessa signaler, är faran 

att starkt rotade våldtäktsmyter får utrymme att påverka bevisvärderingen ännu mer än i 

nuläget. Då kan man bara hoppas att JM:s försiktiga konstateranden om uppsåtsbedömningen 

samt målsägandes agerande efter gärningen är tillräckligt tydliga för att eliminera felaktiga 

uppfattningars inverkan på bevisvärderingen. JM:s konstateranden är dock fortfarande 

begränsade till särskilda omständigheter och en mer lyckad variant av förslaget kunde ha varit 

att uttryckligen förbjuda felaktiga uppfattningar och fördomar om kön och sexualitet att inverka 

på bedömningen av målsägandes uttryck för frivilligt deltagande. Oklart är dock ifall ett sådant 

här tomt konstaterande skulle ha önskad effekt, det kan bli mycket krävande och svårtillämpat 

att föreskriva om uttryckliga felaktiga uppfattningar som inte bör påverka bevisvärderingen i 

våldtäktsmål. Här kan vi föreställa oss problemsituationer där omständigheter som beskrivs i 

myterna har en väsentlig betydelse för bevisvärderingen och bedömningen av frivilligt 

deltagande och den nästan omöjliga frågan blir då hur man ska skilja på skadliga våldtäktsmyter 

och faktiskt relevanta omständigheter. Samtyckeslagen kanske inte uttryckligen syftar till att 

eliminera våldtäktsmyter men likväl är myterna något som bör elimineras för att lagen ska 

kunna uppnå sitt syfte. Det är även ett högst relevant bevisproblem då särskilt samtyckeslagen 

ska tillämpas på grund av orsakerna som framförts ovan. 

 

4.2.2 Ord mot ord situationer och risken för ännu större problem 

Ett av de mest centrala problemen med bevisning i våldtäktsmål är som redan tidigare 

konstaterats avsaknaden av bevisning, som leder till svåra situationer i rätten. Som Tapanila 

konstaterat så kan sexualmål i allmänhet vara de mest krävande att bevisa av alla brott.270 Ofta 

är man tvungen att bedöma så kallade ord mot ord situationer. Till exempel Niemi påpekar dock 

att sådana situationer även förekommer vid utredningen av både brott mot liv och stölder för 

att nämna två exempel. Hon vill här peka på att det inte går att låta sig nedslås av det faktum 

att det är svårt att skaffa annan bevisning än parternas utsagor till den grad att 
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förundersökningsledaren ger upp försöken.271 Här bör man poängtera vikten av en bra 

förundersökning som görs utan dröjsmål, vilket ökar möjligheten till att finna 

läkarvetenskapliga bevis och möjligheten att få en mer tillförlitlig utsaga av ett vittne eller en 

part då denne förhörs.272  

 

I våldtäktsmål betyder det ovan framförda att det är bedömningen av just målsägandes utsaga 

och dess tillförlitlighet som blir central i målet.273 Det här härleds direkt från principen om 

oskyldighetspresumtionen, vilken även innebär att svaranden inte är tvungen eller ens behöver 

försöka förklara sig inför det åtal han står inför. Då en utsaga bedöms finns en mängd felkällor 

och osäkerhetsfaktorer som samverkar med att då domaren utför värderingen går det inte att 

bortse från att domarens egen subjektiva uppfattning även påverkar slutresultatet.274 Jag vill här 

återknyta till föregående kapitel om våldtäktsmyter. Trots att till exempel Jokila i sin 

undersökning fann att särskilt sexistiska argument eller liknande inte överlevt processen så 

långt som till domskälen275, så kan de bakomliggande våldtäktsmyterna ändå påverka i den del 

domarens intuition spelar i bevisvärderingen. När domaren ska bedöma målsägandes 

tillförlitlighet kunde ett hypotetiskt fall vara att domaren då är starkt övertygad om myten om 

att kvinnor ofta ljuger då de anmäler våldtäkt. Domaren utför bevisvärderingen objektivt och 

välgrundat och utgår från de allmänna erfarenhetssatser som kan anses godtagbara. I 

bedömningen av målsägandes utsaga har han dock en intuition som säger honom att målsägande 

högst antagligen ljuger, vilket får honom att än mer lägga fokus vid de omständigheter som på 

minsta sätt kan anses minska utsagans tillförlitlighet. På så sätt kan våldtäktsmyterna 

fortfarande verka i värderingen av en utsagas tillförlitlighet i rätten.  

 

Vittnesutsagor har i rättspraxis kunnat få stort bevisvärde.276 Även trots att HD bland annat i 

avgörandet HD 203:96 linjerat att en fällande dom inte kan vila på endast målsägandes utsaga, 

kan utsagan ändå ha ett kännbart bevisvärde. Ifall vi också ser till avgörandet HD 2021:5 så kan 

vi se att målsägandes utsaga i fall där den bedömts grundligt, ensam kan ligga till grund för 

fällande dom. Ifall målsägandes berättelse är det enda direkta beviset bör det ställas i relation 

till de omständigheter som kan anses ostridiga i målet samt stödbevisningen. Om utsagan då är 
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förenlig med helhetsbilden och får stöd av det som framkommit av övrig bevisning, kan utsagan 

tillmätas ett betydande bevisvärde.277 Trots att HD i HD 2013:96 avgjort att det inte går att 

skapa direkta modeller för bevisvärdering som skulle passa bedömningsprocesserna i alla olika 

sorters fall, finns de grundläggande principer och regler som diskuterats ovan i avsnitt 3.1.1 

fortfarande som ramar för bevisvärderingen.278 Eftersom de här ramarna förutsätter att 

bevisvärderingen utförs objektivt, jämlikt och utgår från allmänna erfarenhetssatser, är det 

viktigt att domarna för att skapa jämlikhet utgår från likadana erfarenhetssatser i sin värdering. 

Då en parts utsaga ska värderas betyder det i praktiken att domaren bör känna till grundläggande 

vittnespsykologisk vetenskap och den empiriska forskning som bedrivits på området.279 

Förutom utgående från sådan vetenskap görs även värderingen av utsagan baserat på allmänna 

erfarenhetssatser om just våldtäktsmål. 

 

Då målsägandes utsaga bedöms, bedöms tillförlitligheten i utsagan för att kunna tillmäta den 

ett bevisvärde. Här är det skäl att hålla skillnad på begreppen tillförlitlighet och det mer 

vardagliga trovärdighet, eftersom de i grunden visar på två helt skilda bedömningar. Andersson 

har beskrivit det som att trovärdigheten är den mer subjektiva bedömningen som baserar sig på 

de intryck åhöraren får av såväl den som berättar som av själva berättelsen.280 Kaldal och 

Lainpelto ställer sig kritiska till uttrycket trovärdighet. De påpekar att en bedömning av 

trovärdigheten är mycket dåligt uppbyggd ur vetenskaplig synvinkel och att det därför krävs att 

man för att kunna bestämma utsagans slutliga bevisvärde, bedömer tillförlitligheten av en 

utsaga då den ställs mot övrig bevisning i målet. Det är därför en tillförlitlig utsaga kan stå som 

grund för en fällande dom och inte en trovärdig. På samma vis kan svaranden presentera en 

trovärdig utsaga och ändå fällas för brottet, medan svarandens tillförlitliga utsaga skapar sådant 

rimligt tvivel som gör en fällande dom omöjlig. Kaldal och Lainpelto menar även att det är just 

frågan om trovärdighet som leder oss in på bedömningen av ifall målsägande reagerar som ett 

”normalt offer”. De ställer därför frågan om fokus på själva trovärdigheten till och med kan 

inverka på målsägande i sån grad att hon tonar ner sådana uppgifter i utsagan som kan verka 

sänka trovärdigheten. För att undvika problemen med begreppet trovärdighet menar författarna 

att trovärdigheten i sig inte alls bör ges en så avgörande roll i bevisvärderingen.281 Även 
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Sutorius förespråkar en bevisvärdering där vi kommer bort från bedömningen av personens 

trovärdighet och istället fokuserar på att bedöma den brottsliga gärningen.282 

 

Det här kan anses mycket motiverat med tanke på de många felaktiga uppfattningar som finns 

om det ”normala våldtäktsoffret”. Även rädslan för att säga sådant i förhör som kan sänka 

trovärdigheten av utsagan kan anses grunda sig i liknande föreställningar om våldtäkt. Det här 

kunde hypotetiskt vara att målsägande undanhåller information om sitt eget berusningstillstånd 

eller det egna agerandet efter själva våldtäkten eftersom hon inte själv anser att hon agerat i 

enlighet med ett ”trovärdigt offer”. Det här kan förstås också få förödande konsekvenser i 

samband med bedömningen av själva tillförlitligheten av utsagan, ifall målsägande senare i 

processen väljer att ändra sin utsaga. Då kan ändringen av utsagan läggas till last för 

målsäganden. Bland annat i avgörandet HD 2001:62 där HD tog ställning till just 

bevisvärderingen ändrade målsäganden sin utsaga i tingsrätten. Från att under 

förundersökningen och en del av rättegången sagt att endast svaranden B våldtog henne i 

sängen, ändrade hon sin utsaga och sa att även A hade våldtagit henne i sängen. Som orsak till 

att hon inte sagt som det var redan från början vid rättegången sa hon att hon på det viset försökt 

behålla sin trovärdighet och berättat på samma sätt som i förundersökningen. Till slut hade hon 

ändå bestämt sig för att det var viktigt att berätta som det verkligen hade varit. Lite överraskande 

kanske kan anses att HD vid bevisvärderingen ansåg att de detaljer som förändrats i 

målsägandes berättelse inte sänkte dess tillförlitlighet.  

 

Tillförlitligheten däremot är som ovan redan konstaterats en bedömning av vilket bevisvärde 

själva utsagan har.283 I tillförlitlighetsbedömningen är det inte väsentligt hur det ser ut utifrån, 

utan om utsagan som bevis i sin helhet kan anses vara trovärdig.284 HD verkar vara på det klara 

med hur bedömningen av en utsaga ska se ut. I avgörandet HD 2013:96 har man uttryckligen 

konstaterat, med hänvisning till modern rättspsykologisk litteratur, att man inte kan bestämma 

personbevisningens tillförlitlighet genom att grunda bedömningen på personens sätt att tala, 

miner, gester eller känsloreaktioner. Istället har utsagan i sig större betydelse, där man bör fästa 

uppmärksamhet vid utsagans logik och konsekvens, realism, ifall den är oförändrad samt vid 

hur många detaljer den innehåller. Vidare skriver HD att man vid bedömning av bevisens 

tillräcklighet bör fokusera på bevis om själva rekvisiten, men att då man bedömer vittnenas 

 
282 Sutorius – Diesen 2014, s. 141. 
283 Andersson 2004a, s. 202. 
284 Väisänen – Korkman 2014, s. 726. 



 58 

trovärdighet och tillförlitlighet kan ta i beaktande även sådana delar av utsagorna som inte är 

direkt relevanta för att uppfylla brottsrekvisiten.285  

 

Var lämnar det här oss? Jag tolkar det som att man inte helt stänger ute 

trovärdighetsbedömningen och dess betydelse, men vill poängtera att i och med 

bevisvärderingen där parternas utsagor bör värderas enskilt, bör man för att bestämma 

bevisvärdet göra en tillförlitlighetsbedömning. I det här avsnittet väljer jag för tydlighetens 

skull att följa de definitioner och tolkningar av begreppen trovärdighet och tillförlitlighet som 

presenterats i svensk rättslitteratur. Det här valet gör jag främst för att jag tycker att begreppen 

lätt blir svåra att konsekvent följa då vi ser till användningen av begreppen ”luotettavuus” och 

”uskottavuus” på finska286, av vilka även ”uskottavuus” i svenskspråkig lagtext översatts till 

”tilltro” i bland annat RB 26:15. Då jag anser att trovärdighet är ett ord som tydligare visar vad 

som menas med begreppet samt är det begrepp som återfinns i rättslitteratur, så följer jag 

konsekvent de definitioner samt de föremål för bedömning som jag tillskrivit begreppen ovan. 

 

Hur gör man då tillförlitlighetsbedömningen i praktiken? I avgörandet HD 2013:96 har 

domstolen gett några allmänna riktlinjer för bedömningen. Först har man i bedömningen av 

tillförlitligheten och av vilket bevisvärde som kan tillmätas målsägandes utsaga konstaterat att 

en tillräcklig övertygelse om brottet och svarandens skuld inte i allmänhet kan uppnås enbart 

av den orsaken att målsägandes utsaga i jämförelse med svarandens verkar mer trovärdig. 

Målsägandes skyldighet att tala sanning tvärtemot svarandens, i sig, ökar inte utsagans 

bevisvärde. HD konstaterar att bedömningen ska göras med beaktande av rättspsykologisk 

vetenskap.287 Även Pölönen tipsar såväl försvarsadvokater som åklagare om att fästa 

uppmärksamhet vid bevispsykologiska erfarenhetssatser redan före rättegången, i det fall man 

grundar bevisningen på en vittnesutsaga.288 I rättspsykologin och särskilt vittnespsykologin har 

flera forskare utarbetat modeller för hur tillförlitligheten av en vittnesutsaga bäst bedöms.  

 

En grundläggande modell för tillförlitlighetsbedömningen är den som utarbetades av forskarna 

Steller och Köhnken 1989.  Modellen består av sammanlagt 19 kriterier som är indelade i 5 

 
285 HD 2013:96, punkt 8. 
286 Se HD:s tidvis något inkonsekventa användning av begreppen bl.a. i avgörandet HD 2021:5 punkt 19–22. HD 

talar om trovärdighetsbedömningen samtidigt som man diskuterar vilka faktorer som har betydelse i bedömningen 

av en utsagas tillförlitlighet. 
287 Se bl.a. HD 2013:96. 
288 Pölönen 2004, s. 220. 
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olika grupper.289 Modellen avsåg att ge ett verktyg för att skilja utsagor om självupplevda 

händelser från fabricerade utsagor. Det har dock senare poängterats att det krävs en mer 

omfattande bedömning än modellen från 1989. Den nya kunskap man idag har på området har 

visat att bedömningen som kallas Statement Validity Asessment (SVA), är den som bör 

föredras.290 SVA består såväl av kriterieanalysen som den Steller och Köhnken arbetade fram 

1989 som av en strukturerad intervju och en utvärdering genom en validitetskontroll. Modellen 

innebär således att intervjun först och främst bör genomföras så långt som möjligt utan 

förhörsledarens inverkan. Sedan bedöms utsagan utgående från de 19 kriterierna.291 

 

De första tre kriterierna är så kallade generella kriterier där man bedömer utsagans logiska 

struktur samtidigt som utsagan bör avges på ett ostrukturerat sätt. Det här innebär att utsagan 

inte bör verka för planerad, men innebär inte att utsagan i sig får innehålla inre motsägelser. 

Utsagan bör även innehålla detaljer om till exempel platser och tidpunkter.292 Särskilt vid ett så 

allvarligt brott som våldtäkt kan man inte kräva att utsagan har en allt för logisk och strukturerad 

form eftersom forskning har visat att då man berättar sanningen ur minnet kommer ofta 

historien i mindre logisk ordningsföljd eftersom delar av historien kan komma bitvis. Det här 

orsakas bland annat av att minnet är komplext och påverkas av om man själv aktivt försöker 

glömma det som hänt. Minnet är dessutom en subjektiv tolkning av situationen där känslor och 

tankar spelar in.293 Man kan tänka sig att våldtäkt påverkar minnet på ett negativt sätt i just den 

bemärkselen att gärningen oftast kan kopplas till starka negativa känslor och en önskan om att 

glömma det som hänt. Sådana här psykologiska erfarenhetssatser kan öka domarens kunskap 

vid bedömningen av tillförlitligheten hos en utsaga. Om fel sker vid bedömningen av hur och 

varför utsagan uppkommit, kan inte felen repareras senare genom bevisteoretiska bedömningar. 

Samma psykologiska erfarenhetssatser som gäller i bedömningen av en målsägandeutsaga kan 

även hjälpa domaren att förstå den egna beslutsprocessen.294 Alltså är det viktigt att föra fram 

dylika erfarenhetssatser för att öka kvaliteten av värderingen av målsägandeutsagor. 

 

De följande kriterierna i bedömningen är de som direkt kopplas till utsagans innehåll. Det är 

helhetsbilden som avgör och utsagan bör vara såväl konkret som levande. Kriterierna gäller hur 

 
289 Haapasalo – Kiesiläinen – Niemi-Kiesiläinen 2000, s. 137. 
290 Volbert – Steller 2014, s. 207–208. 
291 Schelin 2006, s. 332–333. 
292 Schelin 2006, s. 334. 
293 Väisänen – Korkman 2014, s. 730 och 733. 
294 Schelin 2006, s. 241. 
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utsagan passar in i kontexten i stort, hur berättaren beskriver relationer och återger det olika 

personer sagt. Utsagan ska även innehålla såväl oväntade vändningar och ovanliga samt 

överflödiga detaljer.295 Överraskande vändningar kan vara typiska för ett verkligt 

händelseförlopp men kan kännas malplacerade då en person försöker tänka ut en lögn och en 

tillrättalagd historia. De övriga innehållsmässiga kriterierna är att berättaren även redogör för 

detaljer som det är tydligt att berättaren missuppfattat och redogör för sådant som indirekt 

hänför sig till händelsen. De sista kriterierna är att berättaren redogör för sina egna känslor och 

tankar kring händelsen samt även gärningsmannens känslor.296  

 

I avgörandet HD 2019:84 har HD mycket pedagogiskt och i detalj värderat parternas utsagor 

som en del av bevisningen. I avgörandet inleder HD med att konstatera att man vid 

bevisvärderingen bör bestämma bevisvärdet för bevisen först enskilt och sedan tillsammans. 

HD anser därför att eftersom parternas utsagor är så centrala i bevisningen i målet ska även de 

värderas och bedömas enligt samma modell – först genom att granska detaljer och sedan genom 

att se till helheten. HD har hänvisat till HD 2013:96 och konstaterat att även sådana detaljer 

som inte direkt gäller själva gärningen kan vara betydande i bedömningen av en utsagas 

tillförlitlighet, vilket är i linje med de kriterier om detaljer i utsagan som presenterats ovan. 

Målsägande hade i målet berättat om sådana omständigheter som inte gällde själva gärningen 

på ett sätt som tydligt stod i strid med det händelseförlopp man ansåg fastställt. HD konstaterar 

dock att bedömningen av utsagans tillförlitlighet inte kan grunda sig på sådana här skillnader. 

I målet i fråga hade till exempel målsägande påstått att hon och svaranden avtalat om betalning 

för sex i taxin på väg hem, när man i domstolen ansåg det vara klarlagt att man avtalat om 

sexköp redan på baren.297 HD ansåg också att det var förståeligt att målsägande vid 

förhandlingen i HD berättat flera detaljer som inte framkommit tidigare och man fann att 

målsägandes utsaga vad gällde själva gärningen var detaljrik, tydlig och konsekvent. Däremot 

ansåg man att svarandens utsaga varit förenklad och att detaljerna varit få. Man konstaterade 

dock att den långa tid som gått sedan händelsen och förhandlingen kunde påverka 

detaljrikedomen i utsagan. HD lade dock en större vikt vid att utsagan varit i direkt konflikt 

med svarandens utsaga under förundersökningen och att flera av svarandens påståenden var 

direkt osannolika.298 Här kan man se att HD använt sig av psykologiska erfarenhetssatser kring 

 
295 Schelin 2006, s. 333–335. 
296 Schelin 2006, s. 333. 
297 HD 2019:84, punkt 34–35.  
298 HD 2019:84, punkt 36–37 och 43–46.  
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minnet i sin bedömning. Genom att analysera HD:s argumentation i avgörandet HD 2019:84 

ser man tydligt att domstolen fäst uppmärksamhet vid detaljrikedomen i parternas utsagor. 

Domstolen har även i linje med kriterierna för en tillförlitlig utsaga diskuterat om hur parterna 

berättat om sådana detaljer som inte direkt rör själva gärningen. Av avgörandet framgår trots 

allt ändå att man i enlighet med exempelvis det Tapanila rekommenderat, sett till hur utsagorna 

passar in i målet i relation till övrig bevisning och ostridiga omständigheter och på så vis 

granskat utsagornas förenlighet med helhetsbilden av bevisningen i målet.299 

 

Följande kriterier att beakta i en tillförlitlighetsbedömning är ”motivationsinnehållet”. De här 

kriterierna är först att vittnet spontant korrigerar sin utsaga då personen kommer ihåg något nytt 

istället för att, som en som ljuger sannolikt skulle göra, inte berättar om sådana korrigeringar. 

Övriga motivationsbundna kriterier är att vittnet kan erkänna sina egna brister i minnet, att 

vittnet kan fundera över och tvivla på riktigheten i den egna utsagan, att man även lyfter fram 

omständigheter som kan verka ofördelaktiga för en själv samt att man kan ursäkta 

gärningsmannen.300 Trots att forskning har visat att offer för våldtäkt ofta känner en enorm 

skuld301, kan man inte rättfärdiga ett sådant krav för bedömningen av hur tillförlitlig 

målsägandes utsaga är att den inte är det ifall målsägande inte förstår gärningsmannen och 

beskyller sig själv. Kriterierna är också endast riktlinjer som inte uteslutande kan tillämpas i 

alla fall.302 

 

I rättspraxis har flera gånger märkbart värde lagts vid att personen i sin utsaga även lyfter fram 

sådana omständigheter som kan anses vara ofördelaktiga för personen själv. I avgörandet HD 

2013:96 lade domstolen i bedömningen av målsägandes utsaga vikt vid, förutom att utsagan 

ansågs vara detaljrik, tydlig och konsekvent, att målsäganden även i sin utsaga lyft fram sådana 

omständigheter som kunde anses ofördelaktiga för henne själv. I fallet i fråga att hon givit en 

kondom till svaranden för att skydda sig mot eventuella könssjukdomar. Hon hade berättat att 

hon av rädsla och ångest fryst i situationen och inte gjort något motstånd.303 I avgörandet HD 

 
299 Tapanila 2015, s. 574. 
300 Schelin 2006, s. 333–337. 
301 Se bl.a. Kainulainen 2017, s. 226. Kainulainen listar en mängd vanliga psykiska följder av våldtäkt, däribland 

att skuldbelägga sig själv. Hon skriver att det här kan leda till depression och även självhat eller t.o.m. 

självdestruktiva gärningar. Se även Punamäki – Ylikomi 2007, s. 757–760. Att skuldbelägga sig själv anses vara 

ett av de största hoten mot våldtäktsoffrens psykiska hälsa. I artikeln diskuteras en mängd psykiska följder som är 

vanliga hos våldtäktsoffer, bl.a. depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), allvarliga psykosociala 

problem, ångest och missbruk. 
302 Haapasalo – Kiesiläinen – Niemi-Kiesiläinen 2000, s. 139. 
303 HD 2013:96, punkt 14–15 och 30. 
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2019:78 påpekade HD i sin bedömning av svarandens utsaga att han även berättat om och lyft 

fram saker som kunde anses ofördelaktiga för honom själv. I fallet var det frågan om att 

svaranden, ett tidningsbud, haft sex med en mycket berusad kvinna i en trappuppgång. Hon 

hade inte kommit ihåg deras samlag eller möte.304 Det var därför fråga om han utnyttjat hennes 

försvarslösa tillstånd. Man ansåg dock att han sannolikt inte skulle ha skickat till målsäganden 

via Facebook dagen efter och berättat om sexet ifall han utfört det mot målsägandes vilja. Om 

hans utsaga konstaterar HD att den varit oförändrad och detaljerad samt att han i den lyft fram 

även för honom ofördelaktiga omständigheter. Således ansåg HD utsagan vara tillförlitlig även 

om den i viss mån stred mot ett utomstående vittnes utsaga.305 Man kan alltså tydligt se att 

domstolen som ett kriterium i tillförlitlighetsbedömningen lägger fokus vid om parten berättat 

även om sådant som eventuellt kan användas mot denne i processen. Det här kan tänkas 

naturligt eftersom motivet att ljuga logiskt sett, inte passar ihop med att ändå vara villig att 

berätta om för en själv oförmånliga omständigheter. 

 

Den sista gruppen kriterier är sådana som är specifika för enskilda brottstyper.306 Det är dessa 

kriterier som ger rum för särskilda erfarenhetssatser gällande till exempel sexualbrott. Här 

skulle alltså vara viktigt att se till att inte de våldtäktsmyter som behandlats ovan används som 

erfarenhetssatser – utan att forskningsrön som visar på verkligheten i våldtäktsmål används i 

bedömningen. Här kan man argumentera för att det är genom utbildning och genom att 

synliggöra de ”riktiga” erfarenhetssatserna kring våldtäktsmål som vi löser många 

bevisproblem. Som Alaattinoglu m.fl. konstaterat i sin forskning var det inte alltid direkt lagens 

ordalydelse som orsakade problem – utan en snäv tolkning och ett högt beviskrav.307 

 

Enligt SVA är det alltså efter bedömningen av dessa kriterier skäl att ytterligare kontrollera hur 

särskilda omständigheter i intervjusituationen påverkat utsagan. Man bedömer personens 

psykologiska karaktäristik, hurudan förhörspåverkan kan ha ansetts vara, ifrågasätter vilka 

motiv som kan ligga bakom utsagan och slutligen kontrolleras ifall utsagan överensstämmer 

med övriga omständigheter.308 Det är viktigt att föra fram att forskning faktiskt inte, trots många 

försök, har kunnat hitta något entydigt tecken som genomgående kan avslöja de fall där en 

 
304 HD 2019:78, punkt 13 samt punkterna 18–21. 
305 HD 2019:78, punkt 27 och 29. 
306 Schelin 2006, s. 337. 
307 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 132. 
308 Schelin 2006, s. 339. 
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person faktiskt ljuger.309 Det här betyder också att det är orealistiskt och kontraproduktivt att 

då man bedömer en utsaga utgå från inställningen att ta reda på ifall berättaren ljuger – istället 

bör man ta stöd av det som verkligen är bevisat att kännetecknar en tillförlitlig utsaga. 

 

Varför det är så viktigt att diskutera ovannämnda kriterier och hur de tillämpats i våldtäktsmål 

följer redan av faktumet att ord mot ord situationer, där den huvudsakliga bevisningen utgörs 

av parternas utsagor, är så vanliga i våldtäktsmål. Om man kan uppmärksamma både den 

vetenskapliga grund värderingen av utsagornas tillförlitlighet borde grunda sig på samt hur 

särskilt HD i sin praxis verkligen valt att bedöma utsagor, kan man skapa en mer 

sammanhängande modell för hur utsagorna ska bedömas. Här är det än en gång viktigt att 

påpeka att det alltid finns undantag. Dock är jag övertygad om att information av den här sorten 

kan bidra till att aktörer inom rättsväsendet får en bättre förståelse för hur utsagorna bör 

bedömas och samtidigt kan de känna sig säkrare i själva bedömningen. Om domare kan känna 

sig säkrare i att de verkligen lyckats granska en utsaga i ett våldtäktsmål så grundligt och 

objektivt att de samtidigt kan vara övertygade om dess värde, kunde kanske utsagorna tillmätas 

ännu större bevisvärde än i situationer domaren inte upplever sin bedömning lika övertygande. 

Det här kunde i bästa fall leda till materiellt korrekta domar där risken för fel slutsats minskar 

ytterligare. 

 

Det är ingen överraskning att fall där ord står mot ord och som framskrider till domstol mycket 

möjligt kommer att bli ännu fler i framtiden. Även Kimpimäki förutspår att det aktuella förslaget 

givet av JM kommer att öka de fall där det inte finns bevis på förekomst av våld och skador. 

Hon påpekar dock att det inte nu heller varit särskilt vanligt med fall där grovt våld används.310 

Just av denna anledning vill jag i min avhandling lyfta fram bedömningen av parternas utsagor 

på ett mer grundligt sätt. Även HD har i flera avgöranden direkt hänvisat till rättspyskologisk 

litteratur i sin bedömning av utsagornas bevisvärde.311 Angående det här anser Väisänen och 

Korkman att en jämlik bevisvärdering skulle kräva att domare och annan personal inom 

rättsväsendet utbildades i just rättspsykologi för att i sin bevisvärdering kunna tillämpa samma 

erfarenhetssatser.312 Jag vill understöda det här förslaget. Särskilt som en åtgärd för att förbättra, 

effektivera och säkra våldtäktsprocesser i framtiden under den nya lagstiftningen ser jag 

 
309 Vrij 2004, s. 160. 
310 Kimpimäki 2020, s. 14–15.  
311 Bl.a. HD 2013:96 och HD 2014:48. 
312 Väisänen – Korkman 2014, s. 735. 



 64 

utbildning i särskilt rättspsykologi för såväl domare som andra aktörer inom rättsväsendet som 

mycket givande. På det här sättet kunde vi rusta för att klara eventuella problem som ett ökat 

antal ”ord mot ord”-mål annars kunde orsaka och även, det ack så viktiga målet, 

förhoppningsvis ytterligare minska den del våldtäktsmyter som fortfarande lever kvar och 

påverkar bedömningen av våldtäktsoffer och deras utsagor. Som konstaterats riskerar vi annars 

nu ett större antal fall där man bedömer offrets tillförlitlighet och trovärdighet utifrån vad som 

kan anses vara det ”normala offerbeteende”, vilket i praktiken innebär en bevisvärdering som 

grundar sig i mycket osäker kunskap och domarens subjektiva uppfattningar, istället för i 

rättspyskologisk vetenskap.313 Genom att i största mån försöka undvika fokus på bedömningen 

av trovärdigheten framför utsagans tillförlitlighet, tror jag vi även kunde undvika att processen 

på ett negativt sätt fokuseras kring offret. Ifall vi går in för att en tillförlitlig utsaga av 

målsäganden som bedömts strängt och utgående från riktiga vetenskapliga erfarenhetssatser 

räcker som grund för en fällande dom, kunde bevisproblemen som fler situationer där ord står 

mot ord kan ge upphov till, minskas. 

 

4.2.3 Teknisk bevisning och dess betydelse 

I avhandlingen har redan presenterats den linjering HD har gjort i avgörandet HD 2013:96, 

enligt vilken det förutom en tillförlitlig målsägandeutsaga krävs bevis som stöder den här 

utsagan för att domstolen ska kunna anse domströskeln överstigas i våldtäktsmål. Den här 

bevisningen föreslår HD kan röra till exempel händelser och följder som utspelats efter det 

påstådda brottet.314 Särskilt på grund av detta ställningstagande finns det skäl att förutom 

målsägandes utsaga som bevismedel granska även annan bevisning som kan åberopas som stöd 

i våldtäktsmål. Jag väljer att använda mig av termen teknisk bevisning när jag talar om sådan 

övrig bevisning – på samma sätt som Andersson i sin avhandling avser jag med begreppet 

skriftliga bevis, sakkunnigbevisning samt vittnesutlåtanden.315  

 

Teknisk bevisning i våldtäktsmål kan vara svår att skaffa. Gärningen kan vara otroligt svår för 

målsägande att tala om, det är sällsynt att direkta vittnen finns att tillgå och ju längre tid det tar 

före gärningen kommer till polisens vetskap, desto svårare blir det att kunna tillvarata relevant 

bevisning.316 Vanlig teknisk bevisning som åberopas i våldtäktsmål är olika sorters 

läkarutlåtanden, vittnesutlåtanden från övriga vittnen, annan stödbevisning av sakkunniga, 

 
313 Kaldal – Lainpelto 2009, s. 100–101. 
314 HD 2013:96, punkt 7. 
315 Andersson 2004a, s. 227. 
316 Tapanila 2004a, s. 766. 
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vittnesutlåtande från ett vittne till själva brottet, fotografier, DNA-bevisning, övrig 

skadebevisning och olika meddelanden på telefonen.317 Ännu fler former av bevismedel som 

kan användas som stöd för målsägandes utsaga i sexualbrott nämns i Lainpeltos avhandling. 

Här kan man komma ihåg att de domar Lainpelto granskade gällde sexualbrott mot barn. För 

att nämna några ytterligare bevismedel så kan nämnas undersökningsprotokoll över 

brottsplatsen eller till exempel svarandens fordon, undersökningar eller utdrag ur svarandens 

datamedier som exempelvis pornografiskt material, skisser eller kartor över brottsplatsen samt 

olika beslagsprotokoll.318 

 

Den första gruppen teknisk bevisning som återkommer är olika vittnesutsagor. Här kan man 

utgående från Alaattinoglus m.fl. resultat konstatera att det helt klart är vanligare att vittnet är 

ett så kallat övrigt vittne och inte någon som bevittnat själva brottet.319 Lainpelto delar in de här 

vittnena i kategorier som återgivande vittnen, vittnen som återger under sinnesrörelse och 

vittnen som vittnar om efterföljande observationer. Ett återgivande vittne återger bara det 

målsägande berättat åt vittnet utan att berätta något om egna observationer. Vanligt är dock att 

vittnet återger under sinnesrörelse, med vilket Lainpelto avser att vittnet observerat målsägande 

berätta om det påstådda brottet och samtidigt gjort egna observationer om målsägandes 

sinnesstämning under själva berättandet – till exempel sorg eller upprördhet. Den här utsagan 

kan verka som bevisfaktum och ha ett bevisvärde för själva temat, om än vagt. Då ett vittne 

berättar om efterföljande observationer har vittnet iakttagit målsägande under en längre tid och 

har således gjort observationer om hur målsägande förändrats under tiden efter det påstådda 

brottet. En sån här utsaga är även den ett bevisfaktum.320 Ifall en vittnesutsaga av det här slaget 

kan tillmätas självständigt bevisvärde beror alltså på om det är något vittnet endast hört eller 

om utsagan grundar sig på egna observationer av vittnet.321 Om man ser till HD:s praxis i de 

avgöranden man givit angående bevisvärderingen i våldtäktsmål så har HD i samtliga 

avgöranden gett ett betydande bevisvärde åt utomstående eller övriga vittnens observationer, 

alltså vittnen som inte bevittnat själva brottet utan kan berätta om andra omständigheter. 

Observera att det i alla mål varit frågan om vittnenas egna observationer.  

 

 
317 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 96. 
318 Lainpelto 2012, s. 180–181. 
319 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 96. 
320 Lainpelto 2012, s. 208–213. 
321 Rudanko 2020, s. 347. 
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I målet HD 2001:62 hade målsägande efter att hon flytt från gärningsmännens lägenhet direkt 

ringt på hos en granne och i ett mycket upprört tillstånd bett grannen om hjälp och berättat i 

korta drag om vad som hänt. Vittnets utsaga fick starkt bevisvärde i det att målsägande berättat 

åt vittnet att det var två män som våldtagit henne. Trots att hon i samband med en identifiering 

som skedde direkt då polisen kom till platsen endast pekat ut en av männen som våldtäktsman, 

kunde båda senare dömas i HD till stor del tack vare vittnets uppgifter. I HD 2013:96 där 

domstolen tog mycket noggrant och tydligt ställning till den bevisvärdering som genomfördes, 

kunde olika vittnen berätta om målsägandes uppträdande efter själva händelsen. Målsägande 

hade ringt en vän efter gärningen som kunde återge hur målsägande verkat då hon berättade om 

det som hänt samt så gav vittnet uppgifter om mer långtgående förändringar hos målsägande 

efter det som skett. Det här vittnet kunde även i viss mån ge viktiga vittnesuppgifter om 

svaranden som användes för att bedöma hans utsaga som osannolik. Som annat vittne, här kan 

betonas att hon inte hördes som sakkunnig, hördes även den sjuksköterska som målsägande 

vårdats av en tid efter våldtäkten. Intressant är dock här, till skillnad från tidigare avgöranden, 

hur HD uttryckligen uppmanar till försiktighet i värderingen av vittnenas utsagor eftersom de 

båda på ett sätt eller annat haft en relation till målsägande. I avgörandet HD 2019:55 vittnade 

såväl svarandens sambo som bror om svarandens beteende och sömnproblem, vilket var 

avgörande eftersom svaranden påstod sig ha utfört den påstådda våldtäkten i sömnen. HD gav 

inga liknande försiktighetspåbud vad gäller värderingen av de här vittnenas utsagor. HD gav i 

avgörandet HD 2019:55 även ett rätt stort bevisvärde åt två utomstående vittnens utlåtanden 

om svarandens chock och förfäran efter händelsen. 

 

I de fall HD tagit ställning till bevisfrågan i våldtäktsmål framkommer inte direkt någon 

sakkunnigbevisning i form av personbevisning utan istället har sakkunniga gett skriftliga 

utlåtanden av olika slag. Olika former av skriftlig bevisning är följande helhet av stödbevisning 

eller stödande bevisning som framkommer i våldtäktsmål. Rudanko för fram att bevisvärdet av 

sådana bevis bestäms genom en trovärdighetsbedömning där man fokuserar på bevisens äkthet 

eller autenticitet, deras exakthet samt deras reliabilitet. Det centrala i bedömningen utgörs av 

att avgöra bevisens äkthet, vilket inte kan anses utgöra något större problem då beviset kommer 

från en myndighet. Då kan beviset till och med anses utgöra ostridiga fakta i målet. Frågor om 

bevisets äkthet betyder inte heller automatiskt att man bedömer ifall det är en ren förfalskning 

utan det kan till exempel vara frågan om att något bevis sparats eller tillvaratagits på fel sätt.322 

 
322 Rudanko 2020, s. 342–343. 
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Här kan man se ett tydligt exempel i hur utredarna genomfört identifieringen fel i avgörandet 

HD 2004:60 och endast pekat ut den misstänkte med ett fotografi för målsägande innan hon 

fick peka ut samma person bakom ett glas vid ett senare skede. Eftersom identifieringen hade 

uppenbara brister orsakade det att äktheten i det bevis som skulle peka på svaranden som 

gärningsman inte kunde tillmätas något större bevisvärde. Svarandens skuld kunde inte 

fastställas. Rudanko konstaterar angående bevisets exakthet att det närmast kommer på frågan 

då ljud- eller bilduppspelningar bedöms. Ett bra exempel är kameraövervakningsfilmer som 

kan vara mycket otydliga.323 Fotografier var ett av de bevismedel forskarna i studien utförd av 

Alaattinoglu m.fl. såg som återkommande bevismedel – här kan man tänka sig att exaktheten 

spelar en stor roll ifall fotografierna föreställer målsägandes skador. 

 

Man har i undersökningar kunnat se att det är mycket viktigt att våldtäktsoffer blir medicinskt 

undersökta så grundligt som möjligt för att hitta konkreta bevis på skadorna.324 Även 

Alaattinoglu m.fl. understryker vikten av såväl läkarutlåtanden som DNA-bevisning. De 

förvånades i sin undersökning över att ett läkarutlåtande fattades i en tredjedel av de fall som 

lett till att åtalet förkastades i tingsrätten och säger att ett läkarutlåtande alltid bör skaffas i 

våldtäktsmål. Även DNA-bevis saknades i många fall och fanns endast nämnt i ungefär en 

tredjedel av dem. Man såg dock ett samband mellan en snabb brottsanmälan och förekomsten 

av såväl läkarutlåtanden som DNA-bevisning.325 Det här eftersom det rekommenderas att 

läkarundersökningen av ett offer för våldtäkt sker inom 36 timmar efter övergreppet. Dock är 

det viktigt att komma ihåg att en undersökning inte bör försummas bara för att den här 

tidsgränsen redan överstigits.326 I HD:s praxis i bevisvärdering i våldtäktsmål ansåg domstolen 

ofta att läkarutlåtandena stödde målsägandes utsaga. Andersson har i granskningen av svensk 

hovrättspraxis i våldtäktsmål sett att domstolen till och med tenderar att bedöma målsägandes 

utsaga utifrån den stödbevisning som åberopats och inte tvärtom. I den bedömningen kan man 

se att domstolen har byggt en hierarki av bevisningen där man ställer sig mer skeptisk till 

målsägandes utsaga än till exempelvis kriminaltekniska utlåtanden.327 Det här visar även på att 

domstolen tenderar att ge ett högt bevisvärde åt bevisning som läkarutlåtanden.  

 

 
323 Rudanko 2020, s. 344. 
324 Gray-Eurom – Seaberg – Wears 2002, s. 41. 
325 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 97. 
326 Wahlsten – Laaksonen 2000, s. 290. 
327 Andersson 2004a, s. 205. 
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I målet HD 2001:62 hade ett läkarutlåtande åberopats som bevisning av vilket framgick såväl 

skador som förekom på målsägandes kropp som läkarens egna observationer av målsäganden. 

Domstolen konstaterade att läkarutlåtandet starkt stödde målsägandes utsaga och tillsammans 

med vittnesuppgifter i målet ledde det till en fällande dom. I mål HD 2004:60 däremot tog HD 

uttryckligen ställning till bristen på teknisk bevisning som ett resultat av en bristfällig 

undersökning. Man kan se HD:s argumentation som en uppmaning till vad polisen borde ha 

undersökt. Däribland nämndes att det inte framgick hur man utnyttjat om alls, de hår och 

nagelprover som tagits av den misstänkte samt målsäganden, samt att det tagit poliserna fem 

dagar från att de kände till den misstänktes adress tills att en husrannsakan utfördes och den 

misstänkte genomgick en läkarundersökning. HD konstaterade att den bristfälliga 

förundersökningen hade begränsat målets bevismaterial och att sådana brister inte kunde läggas 

svaranden till last.328 Domstolen kom fram till en friande dom. 

 

I målet HD 2013:96 åberopades såväl flera läkarutlåtanden som målsägandes patientjournaler. 

Av dem framgick målsägandes psykiska symtom som börjat efter den påstådda våldtäkten. Här 

hade svaranden dessutom nekat till att ha haft samlag med målsäganden men senare ändrat sig 

på grund av att man lyckats bevisa det genom DNA-bevisning. Någon bevisning över fysiska 

skador fanns däremot inte men HD ansåg att läkarutlåtandet där inga dokumenterade skador 

förekom, inte minskade målsägandeutsagans tillförlitlighet. Sammanfattningsvis konstaterade 

HD att särskilt bevisningen över det som skett efter den påstådda våldtäkten stödde 

målsägandes utsaga och man kom till en fällande dom. I avgörandet HD 2019:55 hade 

domstolen att ta ställning till det någorlunda speciella fenomenet sexsomni, vilket innebar att 

svaranden påstod sig ha utfört våldtäkten i sömnen. Naturligt för det mycket specifika 

argumentet fick särskilt ett specialläkarutlåtande vid sidan om ett annat sakkunnigutlåtande från 

Institutet för hälsa och välfärd stor betydelse i målet. Tillsammans med vittnesutsagor skapade 

de ett rimligt tvivel om den svarandes skuld och HD friade svaranden.  

 

I målet HD 2019:84 fick särskilt målsägandes egna fotografier på sina skador ett högt 

bevisvärde. Läkarutlåtandet gav stöd åt målsägandes utsaga men kunde inte heller utesluta 

svaranden utsaga. Däremot fanns även ett utlåtande om målsägandes psykiska illamående, 

vilket HD bedömde som att det inte fanns andra förklaringar för målsägandes psykiska symtom 

 
328 Tapanila 2004a, s. 761–767. 
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än den påstådda våldtäkten. Skadebevisen ansågs starkt stöda målsägandes utsaga och 

tillsammans med vittnesutsagor ledde det till en fällande dom.  

 

Ett intressant avgörande gällande bevisning är målet HD 2019:78. Här hade svaranden träffat 

den mycket berusade målsäganden i en trappuppgång, varpå målsäganden, enligt svarandens 

utsaga, lagt in sitt nummer i hans telefon och lagt till sig själv på Facebook. Svaranden hörde 

av sig till målsägande via Facebook dagen efter och ville diskutera det som hänt – vilket 

målsägande helt glömt. Förutom vittnesuppgifter fanns det teknisk bevisning i form av ett 

alkotest målsägande gjort dagen efter händelsen som bevisade hennes berusning. Domstolen 

ansåg att svaranden hade en konsekvent utsaga som var förenlig med övrig bevisning. Som 

övrig bevisning ansåg man här såväl det läkarutlåtande i vilket man inte hade dokumenterat 

några skador eller spår av samlag hos målsäganden samt parternas Facebook-meddelanden från 

dagen efter. Jag har svårt att ställa mig till hur stort bevisvärde meddelanden på Facebook 

verkligen kan ha. I sociala medier som Facebook och liknande tror jag att vi alla tenderar att 

skriva och uttrycka oss väldigt annorlunda än vi gör i verkligheten – att säga saker bakom en 

skärm är mycket enkelt då du inte tvingas möta den andra ansikte mot ansikte. Jag tror att man 

därför måste värdera sådan bevisning med viss försiktighet och särskilt tänka på att saker inte 

kan tas så ordagrant som i ett samtal ansikte mot ansikte.  

 

4.3 Problemfall som lagstiftningen inte fångat upp   

4.3.1 Parförhållanden 

Det framkommer tydligt i den granskning Alaattinoglu m.fl. utfört att våldtäkt som begås av en 

nuvarande eller tidigare partner är svår att lagföra i vårt rättssystem. I forskarnas undersökning 

av alla de anmälningar som av olika anledningar inte framskred i processen, framgick några 

typfall mycket tydligt. Ett av just dessa typfall var alla de våldtäkter där parterna är i ett 

parförhållande eller tidigare varit det.329 Som redan konstaterats i avsnitt 4.2.1 om 

våldtäktsmyter fanns i de fall som granskats i materialet nämligen många omständigheter som 

konstituerar fall som är rena motsatsen till innehållet i våldtäktsmyterna, däribland att parterna 

var i någon form av parförhållande.330 Det här är såklart mycket problematiskt inte minst med 

tanke på att Istanbulkonventionen direkt förpliktar medlemsstaterna att effektivt lagföra våld i 

 
329 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 117–123. 
330 Se Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 60, 70 och 83. Av de beslut om icke-brott polisen gjorde kunde 

forskarna se att parterna var i ett förhållande i 24,6% av fallen, i åklagarnas beslut om åtalseftergift var parterna i 

ett parförhållande i 24,85 % av fallen och i de fall där tingsrätten förkastat åtalet var det frågan om en gärning som 

skett inom ett förhållande i 20,3 % av fallen. 
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parförhållanden. Forskarna konstaterar att våldet i parförhållandet ofta framkom i just offrets 

utsagor. Förutom det sexuella våldet en våldtäkt utgör framkom det även att det i just dessa fall 

oftare än andra i materialet, även förekommit tidigare våld mellan parterna. I de fall tingsrätten 

beslöt om att förkasta åtalet när en våldtäkt misstänktes ha begåtts i ett parförhållande förekom 

tidigare våld mellan parterna i 63,3% av fallen.331 Forskarna kunde även se att det i de här fallen 

var sällsynt att åklagaren eller tingsrätten direkt tagit ställning till det tidigare våldet i relationen 

och att uppgiften bara framkom av målsägandes utsaga. Förutom att tidigare våld var vanligt så 

kunde forskarna även se att våld i samband med själva våldtäkten var vanligare i de fall parterna 

var i en relation.332 Omständigheten att olika former av våld var vanligare vid våldtäkter i 

parförhållanden skulle kanske logiskt sett ge åklagaren ett bättre bevisläge och således verkar 

forskningsresultatet ur ett bevisperspektiv en aning ologiskt.  

 

Alaattinoglu m.fl. kunde i sin analys konstatera att uppgifterna om det använda våldet ofta 

framgick i just offrets utsaga. Dock förekom även läkarutlåtanden som stödbevisning i 71,4% 

av de fall där tingsrätten förkastade ett åtal om en våldtäkt i ett parförhållande.333 Det här 

betyder alltså att min egen hypotes om att det borde vara lättare att skaffa bevisning just i de 

här fallen på grund av att man kan åberopa bevisning över fysiska skador utöver målsägandes 

berättelse stämmer. Att sådan bevisning ändå inte ansetts tillräcklig kan vara en av orsakerna 

till att just de här fallen anses vara problemfall. Forskarna hade även för då de beskrev olika 

typfall i materialet konstruerat egna fiktiva fall. I de här fallen hade de tagit med olika 

omständigheter som de hade kunnat se var utmärkande i majoriteten av de fall som motsvarade 

typfallet. I typfall 1 om våldtäkt i parförhållande fanns som bevisning förutom målsägandes 

utsaga ett psykologutlåtande om de psykiska svårigheter målsäganden nu led av samt ett vittne 

som målsägande berättat för om händelserna. Tingsrätten motiverade här att man förkastade 

åtalet med att det endast fanns ”indirekta bevis” förutom målsägandes utsaga. Forskarna pekar 

här på ett mycket högt krav på bevisningen.334 

 

Ibland ansågs att tidigare samtycke till våldsamt sexuellt umgänge spelade in på bedömningen 

av om målsägande kunde ansetts samtyckt till gärningen i fråga.335 Parternas relation har också 

 
331 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 117. 
332 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 118–120. 
333 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 120. 
334 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 121. 
335 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 122–123. 
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visats påverka svarandens möjlighet att komma med en samtyckesinvändning i allmänhet.336 

Det är den här felaktiga tankemodellen som jag tror är problemet som i grunden gör att 

rättssystemet har så svårt att lagföra just våldtäkter i parförhållanden. Förhållandet mellan ett 

tidigare samtycke till sex med en partner och en senare sexuell handling som rätten ska bedöma 

som brottslig eller icke-brottslig verkar vara svårt. Det borde dock stå helt klart att ett tidigare 

samtycke till sex inte automatiskt minskar eller fråntar offret hennes rätt till sexuellt 

självbestämmande och således rätten att säga nej till ett senare samlag.  

 

Hahto menar också mycket tydligt att en sådan omständighet inte heller har någon betydelse i 

bevisvärderingen och inte bör beaktas. Inte heller ska ett senare sexuellt umgänge med 

svaranden eller den misstänkta påverka den rättsliga bedömningen av en tidigare skedd 

våldtäkt.337 Relationen sänker inte heller gärningens klandervärde utan tvärtom, har man i 

rättspraxis till och med kunnat anse att det faktum att gärningsmannen utnyttjat eller brutit mot 

offrets förtroende och tillit, gjort gärningen än mer klandervärd.338 Även HD har ansett att 

straffet borde vara strängare då det är frågan om våld i parförhållanden. Det här har dock inte 

helt konsekvent tillämpats i praxis.339 Det har också påpekats hur viktig särskilt en grundlig 

polisutredning är i fall där våld begås i parförhållanden.340 Poliser och andra aktörer inom 

rättsväsendet har däremot också kritiserats för att inte ha den känslighet som krävs och inte vara 

tillräckligt uppmärksamma på den specifika dynamik och de omständigheter som förekommer 

särskilt i fall av våld i parförhållanden.341 Den här omständigheten kan tyda på att 

bevisproblematiken i de här fallen har ett ursprung i bristfälliga förundersökningar i vilka man 

inte lyckats tillvarata all bevisning. 

 

I svensk rättslitteratur har framförts så tillspetsade påståenden som att ett av kriterierna för en 

fällande dom i våldtäktsfall i praktiken är att parterna inte är i ett förhållande.342 Jag vill inte gå 

så långt som att påstå att Alaattinoglus m.fl. forskning tyder på att läget i Finland är så 

problematiskt, men visst väcker det många frågor och funderingar. I Sverige har Sutorius 

diskuterat bedömningen av just parternas relation i samband med fallet NJA 1991 s. 63. I fallet 

hade mannen misshandlat och våldtagit sin sambo under en längre tid. Sveriges högsta domstol 

 
336 Sutorius – Diesen 2014, s. 123. 
337 Hahto 2004, s. 510–511. 
338 Jokila 2010, s. 281. 
339 Amnesty International 2019, s. 27. 
340 Niemi-Kiesiläinen 2004, s. 317. 
341 Kainulainen – Niemi 2017, s. 140. 
342 Sutorius – Diesen 2014, s. 124. 
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hade då svårigheter i bedömningen av vilka gärningar mannen kunde dömas för och vilka 

gärningar som förblivit ostyrkta. Vissa av gärningarna kom kvinnan mycket tydligt ihåg men 

många kunde hon inte precisera. Det är ett av de centrala kännetecknen för våld i 

parförhållanden – att våldet ofta pågått under en längre tid och orsakar allt grövre konsekvenser 

samtidigt som våldet blir allt värre.343  

 

Justitierådet Nyström anförde viktiga synpunkter i ett tillägg till själva domen. Hon konstaterade 

att det ofta medför specifika svårigheter då brottet begås mot en partner. Utmärkande för dessa 

brott är det som ovan redan konstaterats, att de utgör en serie övergrepp som fått pågå en längre 

tid. Bevisningen i dessa fall utgörs ofta endast av målsägandes utsaga och i bedömningen bör 

beaktas hurudan situation målsägande befunnit sig i, hennes relation till gärningsmannen samt 

övriga omständigheter för hur hennes utsaga uppkommit. Nyström identifierar och beskriver 

problemet med att då ett antal liknande övergrepp begåtts under längre tid så kan det vara svårt 

för målsägande att skilja åt övergreppen i rum och tid. Samtidigt ställer rättsprocessens 

rättssäkerhetsfunktion krav på att brottet för en fällande dom ska vara preciserat. I mål där 

övergreppen är många kan vissa utmärka sig på grund av det använda våldet eller andra 

omständigheter. Om målsägande kan berätta mer detaljerat om dessa och man kan finna de 

styrkta kan det här stöda utsagan om de övriga övergreppen. Nyström anser också att man i de 

här fallen måste göra undantag från kravet på exakt precisering i tid och rum på grund av de 

uppenbara utredningssvårigheterna. Sutorius som kommenterat avgörandet lyfter fram 

Nyströms tillägg som mycket betydelsefullt. Nyström har nämligen ordagrant konstaterat att 

man i bedömningen bör ta hänsyn till målets särskilda karaktär. Det här innebär inte att man 

sänkt beviskravet, utan enbart att man i bevisvärderingen bör tillämpa särskilda 

erfarenhetssatser.344 Ett sådant här uttryckligt konstaterande av finska HD kanske också kunde 

förbättra behandlingen av just de här fallen inom vårt rättsväsende. Jag anser inte det här gälla 

endast fall där våldet pågått under en mycket lång tid – en liknande tillåtande grund för att se 

till särskilda erfarenhetssatser kunde även tillämpas vid bevisvärdering av våldtäkt i 

parförhållanden i övrigt. Här kunde dessa erfarenhetssatser exempelvis vara att offret ofta 

känner tillit och förtroende gentemot sin gärningsman och att tidigare våld ofta orsakar en sådan 

rädsla för partnern, att offret inte vågar göra motstånd vid ofrivilligt samlag och därför ofta 

förblir passiv.345  

 
343 Se bl.a. Kainulainen – Niemi 2017, s. 138 samt Kainulainen 2004, s. 97. 
344 Sutorius – Diesen 2014, s. 94–96. 
345 Se Alaattinoglu m.fl. 
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Däremot kommer man inte ifrån den centrala svårigheten i att det i ett förhållande ofta även 

förekommit frivilligt sex, vilket i fall av våldtäkt leder till svåra uppsåtsbedömningar.346 Även 

Kimpimäki har identifierat liknande problem. Hon tror inte att en kommande samtyckeslag 

skulle lösa problemen med våldtäkt i parförhållanden. Hon beskriver problematiken som en 

svårbedömd helhet av frivilligt sex, sexuellt våld och övrigt våld.347 Förutom det självklara i att 

den kommande lagändringen medför att området för straffansvar blir mer omfattande då man 

inför frivillighetsrekvisitet, svarar JM:s betänkande på några av frågorna kring problemfallen 

”våldtäkt i parförhållanden. JM anser att gärningsmannens uppsåt ska bedömas med beaktande 

av de övriga omständigheterna då frivilligheten till sex uttryckts bristfälligt. Som sådana 

omständigheter nämns parternas övriga agerande, deras förhållande och övriga omständigheter. 

I parförhållanden kan passiviteten bedömas genom att bedöma parternas tidigare förhållande 

och kommunikation. JM har dock även tydligt framfört att man i allmänhet inte kan anse att ett 

tidigare samtycke till sex eller uttryck för detta betyder att man deltar frivilligt vid ett senare 

tillfälle.348 Jag förstår hur JM:s resonemang är ämnat att motsvara verkligheten så bra som 

möjligt - dock ger det här oss väldigt lite hjälp i de verkliga problemfallen. Det har alltså blivit 

JM övermäktigt att samtidigt ta hänsyn till att man i parförhållanden måste få ha sex med en 

person som uttrycker sin frivillighet genom passivitet utan att något straffansvar ska föreligga, 

och beakta att det här nu kan bli ett problematiskt tolkningssätt i fall där en partner inte deltar 

frivilligt men förblir passiv. JM kan rentav ha ökat bevisproblemen i de här fallen eftersom man 

gett som tolkningsanvisning att parternas tidigare relation ska inverka på bedömningen av 

samtycket i nutid. 

 

Däremot kan man se att JM lyckats bättre vad gäller specifikt förhållanden där våld pågått under 

en längre tid. JM för fram att det faktum att en person tidigare utsatt en annan för våld, inte 

utesluter möjligheten att den andra senare frivilligt har sex med personen. JM konstaterar dock 

att sådant här tidigare våld kan tas i beaktande vid bedömningen av om offret är i ett sådant 

rädslotillstånd som avses i 2 mom. 2 punkt, som liknar den nuvarande SL 20:1.2. I den här 

bedömningen inverkar såväl fysiskt som psykiskt våld gärningsmannen utövat mot sin 

partner.349 

 

 
346 Sutorius – Diesen 2014, s. 96. 
347 Kimpimäki 2020, s. 15. 
348 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 149–150. 
349 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 153 och 156. 
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4.3.2 Passivitet 

Ett annat återkommande tema i de fall som Alaattinoglu m.fl. kunde konstatera att inte 

framskred i rättsprocessen var de fall där offret förblivit passivt av olika orsaker under själva 

våldtäkten. Forskarna delade in de här fallen i typfall där offret förblivit passivt eller reagerat 

med frozen fright samt fall där offret sovit.350 I sin undersökning fann forskarna att bland 

polisens icke-brottsbeslut hade offret dokumenterats sova i 13,8% av fallen och reagerat på 

gärningen med frozen fright i lika många fall.351 Av de fall där åklagaren beslutat om 

åtalseftergift var det hela 35,4% där offret reagerat med frozen fright.352 I tingsrätternas domar 

där åtalet förkastats hade offret sovit i 35,2% av fallen och i de här fallen var det mycket vanligt 

att offret reagerat med frozen fright, i hela 48,1% av fallen förekom detta.353 Det här verkar tyda 

på att den nuvarande lagstiftningen helt enkelt har gråzoner – forskarna såg tecken på det här i 

de många typfall där målsägande förblivit passiv men där gärningsmannen varken använt våld 

eller målsägande befunnit sig i ett i lagen avsett försvarslöst tillstånd. Forskarna menar också 

att dessa typfall där målsägande förblivit passiv tydligt visar hur lagen idag tolkas, först 

bedömer man om det förekommit våld och sen bedömer man ifall målsägande befunnit sig i ett 

försvarslöst tillstånd. Då målsägande varit passiv verkar slutsatsen genomgående vara att man 

bedömer att hon godkänt samlaget och bestämmelsen om försvarslöst tillstånd tillämpas då 

sällan.354 

 

En betydande forskning i de här sammanhangen är den som gjordes av Möller m.fl. om hur 

frozen fright eller tonic immobility förekom bland våldtäktsoffren som intervjuades. En form 

av passivitet vid våldtäkt kan nämligen förklaras med ett tillstånd av rädsla som hos offret visar 

sig som en paralyserad reaktion, frozen fright. Som även tidigare konstaterats i avhandlingen, 

visade studien att 70% av offren rapporterade att de upplevt sig reagera med ”tonic immobility”. 

Forskarna fann dessutom en betydande risk för just de offer som drabbats av frozen fright att 

senare utveckla PTSD och depression. 8 av 10 offer rapporterade om betydande rädsla under 

övergreppet. Forskarna konstaterade på grundval av sin studie att det som domstolen ofta tolkar 

som passivt samtycke istället är en helt normal reaktion på ett hot. De lyfte fram betydelsen av 

att tala om för offren att reaktionen faktiskt är helt normal och att det är okej att reagera så för 

 
350 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 102-106 samt 108–111. 
351 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 62–63.  
352 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 72–73. 
353 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 85 och 92. 
354 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 101–103. 
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att minska offrets känslor av skuld och skam.355 I fall där rädsla spelar in på hur offret reagerat 

kan man göra skillnad på sådana fall där offret faktiskt vågar göra sig hörd och nekar 

gärningsmannen och de fall där offren förblir helt passiva. Man har kunnat se att de fall där 

offren förblir totalt passiva som ett resultat av rädsla ofta har samband med att våldtäkten är ett 

resultat av ett plötsligt anfall eller av tidigare fysiskt våld.356 De fall där tidigare våld 

förekommit anser jag långt faller under föregående kategori av problemfall som är våldtäkt 

inom parförhållanden. Den andra gruppen fall är de där våldtäkten sker som ett plötsligt anfall. 

Man kan se att offren här ofta är unga flickor som litar på förövaren.357 Alaattinoglu m.fl. fäste 

uppmärksamhet vid att det fanns flera fall i det granskade materialet där en plötslig attack gjorde 

att offret frös av rädsla. Polisen visste ofta inte hur detta skulle tolkas och de olika aktörerna i 

rättsväsendet konstaterade oftast att det varken förekommit våld eller förelegat ett försvarslöst 

tillstånd. Det togs sällan ställning till offrens rädsla utan istället konstaterades att då man 

bedömde gärningsmannens uppsåt fick det tas i beaktande att han mycket väl kunnat uppfatta 

offrets passivitet som samtycke.358 

 

Den andra gruppen typfall där offret reagerat med passivitet och där passiviteten inte endast 

varit en reaktion utan ett tillstånd som förutsatt gärningen, är de fall där målsägande vaknat av 

att gärningsmannen har sex med henne eller gör sexuella närmanden. I de typfall Alaattinoglu 

m.fl. konstruerat reagerade målsägande då ofta med chock eller så hade offret inte klarat av att 

handla i sitt nyvakna tillstånd. Typiskt för just de här fallen var att svaranden oftast kom med 

en samtyckesinvändning och det förekom även sällan bevisning. I en del fall förekom indirekta 

bevis och åklagaren hade till exempel hänvisat till HD 2013:96 som argument för att åtal inte 

skulle väckas. Forskarna anser att HD 2013:96 är det som utgör själva domströskeln och att det 

inte bör tillämpas som åtalströskel och ställde sig kritiska till argumentationen.359 Jag tolkar 

också HD:s ställningstagande om kravet på stödbevisning som en domströskel men jag ser inte 

hur det här skulle hindra en åklagare från att komma till samma slutsats redan i åtalsprövningen 

om han är säker på att det inte finns stödbevisning att tillgå. Att kravet på stödbevisning på 

detta sätt begränsar en prövning av målet överhuvudtaget, är i linje med den kritik Lainpelto 

förde mot kravet på stödbevisning.360 Här poängterar jag avgörandet HD 2021:5 som motvikt. 

 
355 Möller – Söndergaard – Helström 2017, s. 932–937. 
356 Tuerkheimer 2016, s. 458–459. 
357 Tuerkheimer 2016, s. 462. 
358 Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 105. 
359 Alattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 109–111. 
360 Se avsnitt 3.2. 
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Även Tuerkheimer skriver om hur vanligt det är att offer som vaknar av att de blir våldtagna 

eller av sexuella närmanden, reagerar med rädsla. I många fall har gärningsmannen inte funnits 

bredvid offret då hon gått och lagt sig, vilket ytterligare ökat hennes rädsla.361 

 

Trots att fall där offret sovit, varit medvetslös av berusning eller förblivit passiv av rädsla 

fortfarande kan komma att omfattas av det moment i våldtäktsparagrafen som föreskriver om 

rekvisitet försvarslöst tillstånd anser jag att fall som kan vara svåra att bedöma i ljuset av det 

här momentet i framtiden kan komma att bedömas med utgångspunkt i frivillighetsrekvisitet. I 

de fall som Alaattinoglu m.fl. identifierat som problematiska där offret reagerat genom 

passivitet är det möjligt att kommande lagstiftning kunde påverka positivt. Det betyder inte att 

alla fall där offret förblivit passivt automatiskt kommer att få en lösning genom den nya 

lagstiftningen. För det första kommer bevisproblemen att kvarstå. För det andra har man i JM:s 

utredning inte velat skapa en sådan modell av frivillighetsrekvisit där endast ja betyder ja, utan 

man har konstaterat att man i sitt uttryck av frivillighet även måste få reagera passivt om man 

vill. Dock klargör JM att enbart passivitet inte kan innebära att man utgår från att det innebär 

att målsägande deltagit frivilligt, i de fall där passivitet kan tolkas som frivilligt deltagande bör 

det finnas andra omständigheter som uttrycker det frivilliga deltagandet.362 Leskinen uttrycker 

dock en rädsla för att vi, i fall vi godkänner JM:s förslag som sådant, som man i Sverige nu 

märkt skapar sådan praxis där man kräver någon sorts uttryckligt nekande och inte godkänner 

passivitet ifall parterna haft tidigare intimt samröre.363 Jag ser ändå lagändringen som 

välkommen i det den avlägsnar den gråzon som tidigare utgjorts av fall där offren förblivit 

passiva. Däremot tycker jag att själva bedömningen av passivitet som frivillighet eller inte är 

något som måste klargöras. Sammanfattningsvis har alltså JM nu ett förslag med stor potential 

i vad beträffar tillämpningsområde, men där uttryckliga tolkningsanvisningar krävs för ett 

tryggt bevisläge. Potentialen vad beträffar bevisningen finns också där eftersom 

frivillighetsrekvisitet skiftar bedömningsmodellen från att först undersöka förekomsten av våld 

och sen försvarslöst tillstånd till att utgå från ifall samlaget varit frivilligt eller ej.  

 

En lyckad lösning hade förstås varit att, i enlighet med det Wennberg konstaterat, lägga över 

skyldigheten på den andra att förvissa sig om det frivilliga deltagandet ifall den andra förblir 

 
361 Tuerkheimer 2016, s. 455. 
362 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 148 och 150. 
363 Leskinen 2020b, s. 972. 
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passiv.364 Det verkar dock inte som att någon sådan modell är att förvänta sig i Finland, helt i 

enlighet med valet av lagstiftningsmodell i Sverige. En sådan lösning hade även krävt en 

uttrycklig affirmativ samtyckesmodell, där det i lagen tydligt framgår att det finns en skyldighet 

att kontrollera så den andra deltar frivilligt i samlag. 

 

5 Samtyckeslagstiftningen som hjälp då bevisproblemen ska lösas 

 
Men hur BEVISAR man det efteråt när den ena parten plötsligt anklagar den andra för våldtäkt? Finns 

uppmärksamhetssökande och sjuka människor som kan hitta på vad som helst. – anonym person i YLE:s 

kommentarsfält365 

 

5.1 Lagens resultat i Sverige – rädda advokater och nöjda åklagare 

Det är svårt att säga vilken effekt den kommande samtyckeslagen kan komma att ha på 

bevisningen i våldtäktsmål i praktiken. Många anser att den inte alls kommer att lösa några av 

bevisproblemen.366 Den mest relevanta källan för jämförelse och analys i frågan anser jag vara 

läget i Sverige. Den svenska modellen motsvarar till stora delar den vi planerar att införa i 

Finland och den rättspraxis som hunnit formas under åren sedan Sverige införde de nya 

bestämmelserna i juli 2018 kan ge oss en inblick i vart vi kanske är på väg. Även i Sverige har 

man varit av åsikten att en samtyckeslag inte kan lösa några av bevisproblemen i våldtäktsfall. 

Diesen har mycket tydligt uttryckt sin ståndpunkt i frågan och konstaterat att en samtyckeslag 

inte innebär några som helst bevislindringar. Han säger att orsaken är att bevisningen 

fortfarande kommer att utgöras av parternas utsagor och tycker att vinsten i en samtyckeslag 

ligger främst i dess signalverkan.367 Trots de här farhågorna har som tidigare nämnts i 

avhandlingen såväl åtal som fällande domar ökat i Sverige sedan lagändringen trädde ikraft. 

För en heltäckande statistik finns Brås rapport 2020:6. Där konstaterar man att anmälningarna 

om våldtäkt fortsatt att öka, dock inte i större proportion jämfört med andra år. Därför kan man 

dra slutsatsen att tydliga resultat av lagändringen är det ökade antalet åtal och fällande domar. 

Mellan åren 2017 och 2019 ökade de fällande domarna med hela 75%, närmare bestämt från 

190 till 333. Det här var en större ökning än många kunnat ana.368  

 

 
364 Wennberg 2018, s. 300–302. 
365 Svenska Yle 2020b (Hämtad 31.3.2021). 
366 Se flera utlåtanden i JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:2, bl.a. Östra Finlands åklagardistrikts utlåtande, 

Finlands Juristförbunds utlåtande, Helsingfors tingsrätts utlåtande samt Suomen syyttäjäyhdistys rys utlåtande, s. 

16–20. 
367 Diesen 2013, s. 455. 
368 Brå 2020:6, s. 7. 
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Brå pekar i sin rapport på att bevissvårigheterna generellt borde vara större i de nya fallen då 

det grundläggande bevistemat nu är ofrivillighet.369 Brå har kunnat konstatera att förekomsten 

av skadebevisning minskat, vilket kan anses väntat då det nya samtyckesrekvisitet i större 

utsträckning möjliggör för att mål där inga direkta fysiska skador finns tas upp i domstol. Då 

Brå undersökt bevisningen i tidigare mål var skadebevisning av betydelse i hela 37% av målen, 

medan den nu har varit av betydelse endast i 13% av de så kallade nya fallen. Med nya fall 

avser Brå sådana fall man bedömt inte skulle lett till åtal eller fällande dom före lagändringen 

2018.370 Däremot ansåg Brå överraskande nog att de nya fallen ofta hade stark bevisning. Stark 

bevisning ansågs till exempel vara en inspelning av själva händelsen eller ett erkännande. Även 

antalet mål där bevisningen var mycket svag hade ökat. Här kan man se att fällande domar där 

bevisningen utöver parternas utsagor utgjordes endast av ett vittne som inte själv sett händelsen 

men som fått veta om den av målsäganden, nu lett till fällande dom i 31% av fallen jämfört med 

16% år 2017.371 Leskinen har analyserat resultaten av Brås rapport och anser dem också vara 

överraskande. Hon tycker särskilt det starka bevisläget i så många av fallen är överraskande 

och oförväntat samt att det i de flesta fallen har ansetts föreligga insiktsuppsåt. I Finland har 

man kritiserat en samtyckeslag just för att man ansett att avsaknaden av samtycke inte bara är 

svår att bevisa, utan även svårt att observera för den andra parten.372 

 

Brå har identifierat nya former av bevisning som blivit vanliga och däribland fall där 

målsäganden dokumenterat delar av eller hela övergreppet med sin mobiltelefon.373 Det här kan 

dock knappast ha något samband med den nya lagändringen utan snarare vara en del av 

samhällets utveckling i stort, där mobiltelefonen blir allt vanligare. Leskinen har lyft fram att 

det i den rättspraxis Brå granskat ofta getts bevisvärde åt att offret innan en dejt eller träff mellan 

parterna uttryckt att hon inte vill ha sex.374 Det här är en viktig ny grupp av bevis. Då det 

frivilliga deltagandet ska bedömas ur ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till alla 

omständigheter, kunde sådana uttryck och viljeförklaringar som tidigare textmeddelanden eller 

meddelanden via applikationer som Tinder bli viktiga bevis. Problemet här är samtidigt att det 

är det frivilliga deltagandet vid tidpunkten för samlaget som ska vara avgörande och således 

går det inte endast att dra en slutsats i våldtäktsmål utgående från tidigare meddelanden. Här 

 
369 Brå 2020:6, s. 40. 
370 Brå 2020:6, s. 8–9. 
371 Brå 2020:6, s. 10. 
372 Leskinen 2020b, s. 968. 
373 Brå 2020:6, s. 41. 
374 Leskinen 2020b, s. 968. 
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kommer även problematiken med våldtäktsmyter in. För att kunna eliminera deras påverkan i 

bevisvärderingen bör det fastställas att man inte får lägga för stort värde vid sådant som skett 

en tid före gärningen. Det ställer oss inför situationen att det närmast skulle krävas en lista på 

vilka omständigheter som föranlett gärningen och som är godkända att ta i beaktande i 

bedömningen och vilka som bör ignoreras för att undvika en inkonsekvent rättstillämpning. En 

lösning kunde förstås vara att utforma liknande ”listor” i förarbeten, men det är mycket oklart 

hur uttömmande en sådan lista skulle kunna formuleras. 

 

I rapporten från Brå framgår att det fortsättningsvis är många fall där den tilltalade frikänts på 

grund av att bevisningen inte ansetts tillräckligt stark. Av de fall som Brå granskade och ansåg 

som ”nya” ledde 38 till friande dom. Motiveringen var då i två tredjedelar av fallen att 

händelseförloppet inte ansågs styrkt och i andra fall att målsägandes utsaga ansågs osäker och 

vag och att beviskravet inte bedömdes vara uppfyllt. I andra fall ansågs målsägande inte som 

trovärdig och i några fall stod ord mot ord och stark stödbevisning saknades.375 Det som 

utmärkte de fall som ledde till dom för oaktsam våldtäkt var att rekvisiten ofta ansågs ”mindre 

väl styrkta”.376 I Finland har man tydligt förkastat en kriminalisering av oaktsam våldtäkt och 

ur ett bevisperspektiv hade kriminaliseringen antagligen kunnat lösa problemet att få 

anmälningar leder till en fällande dom i våldtäktsmål med tanke på utvidgningen av 

straffområdet, men med hänsyn till Brås rapport skulle kriminaliseringen kunna inskränka 

svarandes rättskydd. För att vara en effektiv lösning på bevisproblemen borde kriminaliseringen 

vara tydligare utformad i lag och särskilt i förarbeten men även tillämpas konsekvent. Även 

Kimpimäki har pekat på att Brå i sin rapport identifierat problem särskilt med bedömningen av 

oaktsam våldtäkt och likgiltighetsuppsåtet. Eftersom vi inte har en likadan modell för uppsåt 

som i Sverige och inte heller kommer att införa en kriminalisering av oaktsam våldtäkt, kommer 

inte heller dessa problemfall dyka upp i finsk rättspraxis.377 

 

Det som däremot kan antas utgöra en lösning på bevisproblemen, en dellösning i alla fall, är 

det ökade bevisvärde som getts sådana bevis som visar att målsägande mått dåligt efter 

händelsen. Brå anser sig ha sett en sådan utveckling i en del av fallen. Det här skiljer sig från 

tidigare då domstolarna inte ansett sådan bevisning kunnat stöda målsägandes utsaga. Brå 

 
375 Brå 2020:6, s. 41. 
376 Brå 2020:6, s. 42.  
377 Kimpimäki 2020, s. 14. 
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förklarar denna ändring med att man nu är tvungen att lägga mer fokus vid målsägandes 

känslor.378  

 

Brå har i sin rapport även på ett mycket förtjänstfullt sätt redogjort för hur själva rekvisitet 

frivillighet har bedömts av rätten i olika situationer, dock utan att ge desto mer konkreta 

riktlinjer kring vilka omständigheter som ansetts utgöra frivilligt deltagande.379 För att förstå 

bakgrunden till bedömningen av frivilligt deltagande i Sverige finns det skäl att poängtera hur 

den svenska bestämmelsen om våldtäkt, brottsbalkens 6 kap. 1 § 1 mom., är utformad. 

 

I bestämmelsen har lagstiftaren gett domstolen och andra som tillämpar lagen en grund för hur 

frivillighetsrekvisitet ska bedömas och bevisas. Jag syftar här på meningen: ”Vid bedömningen 

av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit 

till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt.” Den föreskriver att bedömningen av 

frivillighet är en helhetsbedömning. I lagens förarbeten har ordalydelsen ytterligare preciserats 

med att bedömningen alltid ska utgå från en persons agerande och uttryck. Som sådana 

handlingar som kan vara uttryck för frivillighet nämns kroppsspråk och minspel. Man anser att 

utgångpunkten ska vara att ett frivilligt deltagande de facto tar sig i uttryck380, vilket tyder på 

att passivitet inte direkt skulle indikera frivillighet. Däremot fortsätter man genom att konstatera 

att i undantagsfall kan även ett tyst samtycke vara tillräckligt, men med en reservation om att 

ifall ett sådant mål ska avgöras i rätten krävs bevis på att frivillighet förelegat.381  

 

Det här anser jag bäddar för en mängd nya bevissvårigheter. I praktiken förstår jag att ett 

exempel kunde vara ett långvarigt parförhållande där tidigare beteenden och system kunde vara 

indirekta tecken på ett tyst samtycke. Det här resonemanget bjuder dock in för en direkt 

tillämpning av det problematiska och felaktiga argumentet att ”man i ett parförhållande kan 

visa sitt samtycke till framtida samlag genom att visa att man frivilligt deltar i ett samlag vid 

en tidpunkt”. Det här går även direkt mot det regeringen konstaterar i förarbetena om att 

frivilligheten ska föreligga då den sexuella handlingen företas och att ett i förväg angett frivilligt 

deltagande inte innebär ett frivilligt deltagande i en senare genomförd sexuell handling.382 Trots 

nyssnämnda problem tycker jag ändå att lagstiftaren ger de som ska tillämpa och tolka lagen 

 
378 Brå 2020:6, s. 42–43.  
379 Se Brå 2020:6 s. 43–52.  
380 Prop. 2017/18:177, s. 79–80. 
381 Prop. 2017/18:177, s. 80. 
382 Prop. 2017/18:177, s. 79. 
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förhållandevis tydliga och bra instruktioner i bestämmelsen om bedömningen av frivilligheten. 

I det finska förslaget har man inte alls med något om bedömningen i direkt lagtext. Den svenska 

modellen kan dock inte ses som något regelrätt krav på att målsägande bör uttrycka sin 

frivillighet, utan endast som en tolkningsanvisning som visar att det bör utgöra ett undantag att 

bedöma frivillighetsrekvisitet i strid med något målsägande verkligen uttryckt. Den svenska 

högsta domstolen har även framfört att ordalydelsen innebär att utrymmet att tolka passivitet 

som uttryck för frivillighet är begränsat.383 Sammanfattningsvis står alltså Sverige för liknande 

problem med bedömningen av samtycke i just parförhållanden som tidigare diskuterats.384 

 

Brå har utfört en omfattande undersökning där man intervjuat olika aktörer inom rättsväsendet 

för att få deras synpunkter på den nya lagen och dess tillämpning. Av de poliser som intervjuats 

ansåg många att den nya lagen medfört ökade svårigheter. Även försvarsadvokaterna var 

kritiska till lagändringen. De svarade att de tyckte att det är svårt att veta vad som verkligen 

anses som olagligt och att lagändringen försämrat rättssäkerheten. Såväl domare som åklagare 

ställde sig däremot positiva till lagändringen. Åklagarna var de allra mest positivt inställda och 

de framförde att lagen har ett bra signalvärde samt att det nu är lättare för dem att få ett åtal och 

en fällande dom. Domarna var positiva eller neutralt inställda till lagändringen. Dock förde 

såväl åklagare som domare fram att det ännu finns en del gränsdragningsproblem.385 

 

En liknande tanke går att hitta i den intervju Svensson gjort med bland andra Petter Asp år 2019. 

Asp intervjuas till följd av att han författat kommentaren till det nya kap. 6 i brottsbalken. Asp 

kommenterade att han generellt anser att den offentliga debatten om lagändringen har varit allt 

för känslomässig. Han trodde att det kunde bli problem då fall ska bedömas där ett samtycke är 

givet, men kanske inte bör anses giltigt då det föreligger sådana omständigheter som i lagen 

nämns som sådana under vilka frivillighet aldrig kan anses förekomma. Asp ställde sig positiv 

till kriminaliseringen av oaktsam våldtäkt trots att han erkände de olika svårigheter 

kriminaliseringen kunde medföra. Asp sa också att han inte förväntar sig några dramatiska 

förändringar när det gäller fällande domar och trodde att bevisfrågorna fortfarande kommer 

avgöra i många fall.386 Här kan man komma ihåg att intervjun publicerats i mars 2019 och 

 
383 Gustafsson Yakoub 2020, s. 114–115. 
384 Se avsnitt 4.3.1. 
385 Brå 2020:6, s, 80–81.  
386 Svensson 2019, s. 1–5.  
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möjligen gjorts ännu tidigare. Asp kan således omöjligt varit medveten om att lagändringen 

verkligen hade en stor inverkan på antalet fällande domar. 

 

5.1.1 De våldtäktsmål som kan klassificeras som ”nya” 

Brå har kunnat identifiera sammanlagt 76 ”nya” fall. Av dessa ledde 38 till friande dom och av 

de som ledde till fällande dom var 26 domar för våldtäkt och 12 för oaktsam våldtäkt. Man 

konstaterar att fallen fortfarande i huvudsak påminner om de fall som togs upp i domstol redan 

före lagändringen. Det här innebär att parterna ofta är unga och att gärningen ofta anknyter till 

fester och alkohol. Det är mindre vanligt än tidigare i de nya fallen att parterna har ett 

parförhållande. Ibland har lindrigt våld förekommit men inte som en förutsättning för den 

sexuella handlingen.387 Brå har även kunnat identifiera några nya sorter av fall som kommit 

upp i domstol till följd av lagändringen och alltså lett till åtal eller till och med fällande dom. 

Den första gruppen är de så kallade överrumplingsfallen. I fallen är det alltså frågan om att 

offret överraskas av den sexuella handlingen och inte hinner reagera. Den andra gruppen fall 

som nu lett till åtal eller fällande dom i större utsträckning än förr är fallen där målsägande 

reagerar med frozen fright. Målsägande är helt enkelt rädd och handlingsförlamad under 

händelsen och förblir passiv.388 Det kan anses särskilt viktigt att just dessa fall där målsägande 

reagerat med ett tillstånd av handlingsförlamning nu i större utsträckning leder till åtal och 

fällande dom. Just dessa fall har tidigare kritiserats för att sällan framskrida i rättsprocessen. 

Det här är särskilt problematiskt då vi ser till resultaten som kunde redovisas i studien som 

tidigare hänvisats till, där man fann att 70% av de kvinnor som fallit offer för våldtäkt 

meddelade att de reagerat med ett tillstånd av frozen fright.389 Det är alltså av största vikt att 

även sådana här fall lagförs effektivt. 

 

När vi sedan övergår till Brås granskning av bedömningen av de särskilda rekvisiten i de nya 

fallen och då av frivillighet i rättspraxis, har Brå funnit att domstolorna förutom att bedöma 

endast det som skett vid händelsen även bedömde sådant som skedde före. Det här anser Brå 

att är i enlighet med regeln om en helhetsbedömning och man konstaterar att bedömningen 

kunde bli för svår genom att bara koncentrera sig på vad som skett under händelsen.390 Av de 

nya fallen som ledde till friande dom har det i de flesta varit frågan om att händelseförloppet 

inte kan anses styrkt. I en tredjedel av de friande domarna ansåg domstolen att målsägandes 

 
387 Brå 2020:6, s. 39. 
388 Brå 2020:6, s. 39. 
389 Möller – Söndergaard – Helström 2017, s. 932.  
390 Brå 2020:6, s. 43. 
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signaler om ofrivillighet var för otydliga. I dessa fall hade sexakten först inletts frivilligt men 

under samlaget har målsägande ändrat sig. Då har gärningsmannen kunnat anta att frivillighet 

föreligger och målsägande borde ha signalerat sin ofrivillighet.391 Följande är ett utdrag ur en 

tingsrättsdom som Brå presenterat i sin rapport: 

 

” 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 på̊ samma sätt i sängen och sa till NN 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 på̊ annat sätt att hon inte ville.”392 

 

I de fall som lett till fällande dom för våldtäkt har målsägande däremot tydligt ansetts 

kommunicera sin ofrivillighet att delta i det fortsatta samlaget. Då den fällande domen istället 

blivit oaktsam våldtäkt har domstolen ansett att målsägande inte varit så tydlig att den tilltalade 

måste insett att hon inte frivilligt deltagit i samlaget men att den tilltalade måste insett att det 

fanns en risk för det.393 Brå granskar vad man i rättspraxis ansett utgöra uttryck för frivillighet, 

vilket såklart är mycket intressant. Brå har dock pekat på att fara finns att det blir de enskilda 

domarnas åsikter om vad som kan anses som uttryck för frivilligt deltagande som blir 

avgörande.394 Det här är såklart högst problematiskt – såväl ur perspektivet att det kan inskränka 

på svarandens rättssäkerhet och förutsebarheten av lagtillämpningen som att det bäddar för att 

skadliga våldtäktsmyter fortfarande får en plats i bevisvärderingen.  

 

De domar Brå presenterar i sin rapport där man uttryckligen tagit ställning till vilket uttryck 

frivilligheten tagit visar på en inkonsekvent bedömning. I den första domen som blev oaktsam 

våldtäkt hade parterna haft sex tidigare men skulle nu träffas och på målsägandes uttryckliga 

önskan inte ha sex, bland annat för att hon genomgått ett gynekologiskt ingrepp. Under kvällen 

hade de frivilligt icke-penetrerande sex och somnade nakna. På natten vaknade målsägande av 

att den tilltalade tog på henne och under upprepade penetreringar förblev hon passiv och 

låtsades sova. Den tilltalade påstod däremot att han märkt att hon var vaken och därför trott att 

hon deltog frivilligt. Han dömdes för oaktsam våldtäkt. Den fråga Brå poängterat är ifall 

målsägandes tidigare uttryckliga nej till sex verkligen kunnat bli ogiltigt efter att hon deltog 

frivilligt i icke-penetrerande sex under kvällen.395 Jag skulle som åklagare ha poängterat att 

 
391 Brå 2020:6, s. 44. 
392 Brå 2020:6, s. 44. 
393 Brå 2020:6, s. 45. 
394 Brå 2020:6, s. 46. 
395 Brå 2020:6, s. 46. 
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målsägande uttryckligen nekat till sex, vilket hon före parterna träffades gjort tydligt. Som orsak 

nämns bland annat hennes gynekologiska ingrepp. Det här kunde ses som en orsak till varför 

hon frivilligt ändå ville delta i icke-penetrerande sex men inte penetrerande. Hur som helst 

borde ett tidigare samtycke till sexuella handlingar på kvällen inte automatiskt kunna tolkas 

som att hon senare även deltog frivilligt under natten. Här är förstås frågan vilken av de tidigare 

handlingarna som ska ges mer tonvikt, det tydliga nekandet eller det frivilliga deltagandet i 

icke-penetrerande sex? 

 

Följande fall Brå tog upp var ett fall i vilket tingsrätten dömde svaranden för våldtäkt medan 

hovrätten friade honom. Parterna hade varit vänner under en längre tid samt spenderat nätter 

ihop utan att någonsin ha en sexuell relation. Målsägande sov över hos svaranden på grund av 

praktiska skäl och svaranden genomförde på natten ett samlag med målsäganden. Hennes enda 

reaktion hade varit att hon svarat ”mmm” när svaranden enligt sin egen utsago frågade flera 

gånger ifall hon ville ha sex. Målsäganden påstod att hon kan ha sagt ”mmm”, men då inte vetat 

vad hon svarade på. I hovrätten ansågs det vara oklart hur djupt målsägande sovit och därför 

ansågs det inte bevisat att svaranden inte insåg att hon var vaken och inte heller styrkt att han 

misstänkt att målsäganden inte deltog frivilligt.396 Att anse det bevisat att målsägande sovit 

enbart utgående från hennes egen utsaga då den tilltalades utsaga talar mot detta tar oss in på 

besvärliga områden, utan stödbevisning blev utgången en friande dom. Brå har även granskat 

hur passivitet i allmänhet bedömts av domstolen och då i de fall där det är fastslaget att 

målsägande varit passiv. Brå har pekat ut att frågan aktualiserats i flera av de granskade nya 

fallen. I de fall som lett till fällande dom har målsägande inte tidigare visat att hon vill ha sex 

och under gärningen har hon förblivit helt passiv. Då tolkar domstolen avsaknaden av ett ja, 

som ett nej.397 Det verkar som att den svenska lösningen på så kallat tjatsex som överskrider 

gränsen för brottslig gärning är att döma för oaktsam våldtäkt.398 Vi kan anta att tjatsex därmed 

faller utanför den kommande lagens tillämpningsområde i Finland, helt i linje med det JM 

föreskrivit i förslaget.399 Dock har man även i de svenska förarbetena ansett att tjatsex inte ska 

anses vara ofrivilligt sex.400  

 

 
396 Brå 2020:6, s. 46–47.  
397 Brå 2020:6, s. 47. 
398 Brå 2020:6, s. 49–50.  
399 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 149. 
400 Prop. 2017/18:177, s. 33. 
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Brå anser att de domar man granskat visar på ett behov att ytterligare klargöra under vilka 

omständigheter målsägandes uttryckta frivillighet inte kan anses giltig. Det här förklaras som i 

vilken utsträckning man kan anse att målsägande fritt har haft möjlighet att avgöra om hon vill 

delta i samlaget eller ej.401 

 

5.1.2 Fallet NJA 2019 s. 668 

Precis som i Finland väger den svenska högsta domstolens prejudikat tungt och visar vägen då 

de lägre instanserna ska tolka lagen. Därför hade det såklart varit mycket intressant att ha en 

mängd inflytelserika prejudikat att analysera vad beträffar den nya lagstiftningen. Sedan 

lagändringen år 2018 har Sveriges högsta domstol tagit ställning till lagens tillämpning i ett 

mål, NJA 2019 s. 668, som av dess egenskap som enda prejudikat angående den nya 

lagstiftningen i Sverige är skäl att behandla här.  

 

Baserat på parternas samstämmiga uppgifter i målet är det klarlagt att parterna haft kontakt via 

sociala medier en längre tid, varpå svaranden skulle hälsa på målsägande och även sova över. 

Målsägande skrev till svaranden att hon inte ville ha sex och han svarade i stil med ”ok”. När 

han sedan kom till lägenheten låg målsägande i sängen endast iklädd trosor och han klädde av 

sig till kalsonger och lade sig bredvid. De hade varsitt täcke. Han sov hos henne och de skildes 

åt nästa förmiddag.402 Det är i detaljerna deras utsagor skiljer sig åt. Målsägande har berättat 

om nattens händelser så att hon reagerade när svaranden började ta på henne, på brösten och 

underlivet. Då stelnade hon till och visste inte hur hon skulle bete sig. Han genomförde sedan 

ett samlag med henne. Under hela händelsen låg hon stilla med ansiktet bortvänt. I något skede 

försökte svaranden vända på henne men hon stretade emot. Han fick utlösning och lade sig 

bredvid. Efter händelsen talade målsägande i telefon med en kompis om händelsen på 

morgonnatten. Målsäganden säger att det inte var hon som tog av sig sina trosor och att hon 

inte vet hur de togs av. Efter händelsen när svaranden hörde av sig reagerade hon starkt och 

undrade om han inte förstått att hon inte ville. Hon säger sig även ha mått dåligt efter 

händelsen.403 

 

Svaranden har däremot sagt att målsägande under natten rullade mot honom vid ett tillfälle. 

Han har sagt att han inte visste om hon var vaken men han upplevde det som att hon ville ha 

 
401 Brå 2020:6, s. 51. 
402 NJA 2019 s. 668, punkt 8. 
403 NJA 2019 s. 668, punkt 10. 
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sex. Hon vände sig sedan bort. Efter en stund började han röra vid henne och han tänkte inte så 

mycket på vad hon ville. Han förde in fingrarna i hennes underliv och fortsatte då han inte fick 

något nej. Han påstår att hon hjälpte honom ta av hennes trosor varpå de hade vaginalt samlag. 

De sade ingenting, målsäganden var passiv men han uppfattade ändå att hon var med på det. 

Efter en stund såg det ut som hon inte ville och då avslutade han. Han fick inte utlösning. 

Målsägande verkade inte ledsen efteråt. Han skickade senare och frågade vad hon tyckt och 

skickade ytterligare ett meddelande där han bad om ursäkt då han visste att det han gjort var 

fel.404 Domstolen har gjort följande bedömning i fallet: 

 

30. Målsäganden har lämnat en berättelse som är klar och sammanhängande. Den innehåller inte några 

direkta motsägelser, låt vara att den innehåller några svårförklarliga inslag. De uppgifter som hon har 

lämnat om händelsen framstår som tillförlitliga när det gäller det huvudsakliga händelseförloppet, även om 

det råder osäkerhet om vissa detaljer. Hennes berättelse får indirekt stöd av de uppgifter som har lämnats i 

vittnesförhör om att hon kort tid efter händelsen berättat om den för två personer som stod henne nära (se 

NJA 2017 s. 316 I p. 11).  

 

31. Av utredningen framgår också att hon skickat ett meddelande till S-EB där hon gav uttryck för att hon 

inte ville ha sex med honom när han kom hem till henne. Även med beaktande av att en person när som 

helst kan ändra sitt ställningstagande till att delta eller inte delta i sexuella handlingar, ger meddelandet ett 

visst stöd för hennes berättelse om händelsen. Parterna har också samstämmigt berättat att hon i allt 

väsentligt förhållit sig passiv under händelseförloppet.  

 

32. En värdering av riksåklagarens och målsägandens bevisning, sedd för sig, leder till slutsatsen att 

beviskravet är uppfyllt beträffande den omständigheten att målsäganden inte har deltagit frivilligt. Frågan 

är då om S-EB:s berättelse påverkar den bedömningen.  

 

33. Inledningsvis kan konstateras att det faktum att målsäganden och S-EB var ense om att ligga i samma 

säng och att de var klädda i enbart underkläder inte innebär att målsäganden deltog frivilligt också i de 

sexuella handlingarna.  

 

34. S-EB har i huvudsak lämnat korthuggna och detaljfattiga svar på de frågor som ställts till honom, något 

som försvårar bedömningen av hans berättelse. Han har lämnat uppgifter som kan framstå som motstridiga, 

t.ex. har han i vissa delar bekräftat vad målsäganden sagt och samtidigt, på fråga från försvararen, lämnat 

uppgifter som är oförenliga med målsägandens berättelse. Det finns emellertid inte något som tyder på att 

han har försökt att undanhålla information som talar till hans nackdel. Han har sålunda bekräftat uppgifter 

som målsäganden lämnat, exempelvis att han före besöket hos målsäganden tagit mot ett meddelande från 

 
404 NJA 2019 s 668, punkt 11. 
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henne om att hon inte ville ha sex med honom. Det finns inte heller något som tyder på att han medvetet 

lämnat oriktiga uppgifter.  

 

35. S-EB har berättat att målsäganden – som legat med ryggen mot honom – i ett tidigt skede av 

händelseförloppet rullat över mot honom och också legat vänd mot honom en stund. S-EB har också sagt 

att målsäganden, efter att han börjat smeka henne, har tagit av sig trosorna själv eller att de i vart fall hjälpts 

åt med att ta av dem. En sådan handling kan i regel ses som ett uttryck för frivilligt deltagande. Även om 

det saknas skäl att ifrågasätta att han upplevt det på detta sätt, är hans uppgifter svårtolkade.  

 

36. De brister som finns i hans utsaga i denna del gör sammantaget att den inte på något avgörande sätt 

påverkar den värdering som gjorts av riksåklagarens och målsägandens bevisning om den faktiska 

situationen (p. 32). Det är alltså ställt utom rimligt tvivel att S-EB har genomfört ett samlag och fört in 

fingrar i målsägandens underliv utan att hon har deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna.  

 

I uppsåtsbedömningen i fallet hänvisade dock domstolen till att svaranden påstått sig ha avbrutit 

samlaget när han började tvivla på att målsägande frivilligt deltog. Han baserade sin uppfattning 

om att hon deltog frivilligt på att hon vänt sig mot honom vid ett tillfälle innan samlaget, samt 

att hon inte hindrat honom då han inledde samlaget. Eftersom målsägande skickat meddelanden 

där hon tydligt avböjt sexuellt umgänge ansåg dock domstolen att svaranden insett risken för 

att hon inte deltagit frivilligt, och han dömdes för oaktsam våldtäkt.405 

 

Jag vill framföra några synpunkter på domstolens argument. Det skulle ha varit mycket 

tacksamt att få veta övriga bevis som åberopats i fallet – en väsentlig fråga enligt mig utgör 

frågan ifall svaranden verkligen fått utlösning. Eftersom domstolen lagt en mycket stor vikt vid 

svarandens egen utsaga om att han avbrutit då han börjat tro att målsägande inte deltog frivilligt 

skulle det här påståendet enkelt kunna motbevisas om det funnits bevis på utlösning och således 

på att svaranden avslutat samlaget som ett resultat av utlösningen och inte något annat. 

Målsägande påstår att så var fallet – men kunde andra bevis åberopats? Det verkar som att det 

framkommit att svaranden senare skickat ett meddelande till målsägande och ursäktat sitt 

beteende. Det skulle vara intressant att veta ifall inte meddelandet kunnat påverka bedömningen 

av uppsåt – det verkar ju vara som att svaranden vetat om att han gjort fel. Dock kan det vara 

så att han skickat meddelandet efter att målsägande uttryckt sitt illamående.  

 

 
405 NJA 2019, s. 668, punkterna 38–41. 
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Även här har man gett bevisvärde åt ett meddelande som skickats före parterna träffats. Vidare 

har svaranden baserat sin egen argumentation för att han trott målsägande deltagit frivilligt på 

att hon ska ha vänt sig mot honom då de sov, hjälpt honom ta av sig trosorna och förblivit passiv 

under samlaget. Här har alltså den svårbedömda passiviteten återigen aktualiserat bedömningen 

av målsägandes agerande före och efter händelsen. Domstolen ansåg att målsägande inte 

deltagit frivilligt. 

 

5.2 Vad kan vi förvänta oss? 

Den 1 mars 2021 publicerade JM till slut en sammanfattning av de remissvar eller utlåtanden, 

det förslag som gavs sommaren 2020 gett upphov till. Totalt 57 utlåtanden skickades in, varav 

majoriteten stöder JM:s förslag och ställer sig positiva till frivillighetsrekvisitet. Några instanser 

krävde ytterligare preciseringar i bestämmelsen.406 Det här innebär antagligen att lagförslaget 

ännu kommer att förändras och preciseras innan regeringen ger sin proposition hösten 2021. 

Klart står dock att vi i Finland kommer att införa en samtyckeslag som grundar sig på 

frivillighetsrekvisitet. Att bedöma exakt vad vi kan förvänta oss av lagändringen i bevisväg är 

svårt – främst eftersom utredningar om frivillighetsrekvisit i våldtäktsbestämmelser är få, och 

även för att bevisproblemen i våldtäktsmål är många. Således är en analys av framtiden ett svårt 

pussel där olika bitar ska passa ihop för att slutresultatet ska vara tillfredsställande. 

 

JM förde i betänkandet 2020:9 fram att man genom förslaget kunde förbättra särskilt 

våldtäktsoffrens rättskydd och minska mängden sexualbrott. JM förutspådde även att mängden 

våldtäktsmål skulle öka för såväl poliser som åklagare och domstolar.407 I de utlåtanden 

remissinstanserna lämnat på JM:s förslag kan man se de första konkreta framtidsutsikterna i 

ljuset av den kommande lagändringen. Det framfördes oro av många remissinstanser kring hur 

vagt begreppet ”frivillighet” hade definierats i förslaget. Flera av instanserna ansåg att just det 

här problemet kunde leda till inkonsekvent rättspraxis och svåra tolkningssituationer.408 Det här 

skulle även vara i linje med Brås oro i Sverige om att det blir de enskilda domarnas personliga 

uppfattningar som styr bedömningen.409 Rudanko för även fram i sitt utlåtande att han önskade 

att man mer ingående behandlat frågor om bevisbördan, för vilket han har gehör i utlåtandet av 

riksdagens biträdande justitieombudsman. Den biträdande justitieombudsmannen oroar sig till 

 
406 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:2, presentationsblad. 
407 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 98–102. 
408 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:2, se bl.a. doktorand Mikko Rudankos utlåtande, Sexpo-stiftelsens 

utlåtande, HD:s utlåtande samt utlåtandet av Östra Finlands åklagardistrikt, s. 14–17. 
409 Brå 2020:6, s. 46. 
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och med för att förslaget ska medföra en omvänd bevisbörda.410 Samtliga utlåtanden som tagit 

ställning till bevisningen efter lagändringen verkar ha inställningen att ändringen inte kommer 

att lösa bevisproblemen som är typiska för våldtäkt och att bedömningen av frivilligt deltagande 

till och med kan leda till mer omfattande bevisproblem.411 

 

Även Kimpimäki har tidigare ansett att lagförslaget kan öka antalet våldtäktsmål där 

bevisfrågorna är som allra mest krävande – det vill säga fallen där ord står mot ord. Det finns 

enligt henne en risk för att vi i Finland även ställs inför sådana svåra fall där parterna varken 

visat eller kanske ens själva format en vilja kring ifall de vill ha sex eller inte.412 Leskinen 

förutspår att ett godkännande av förslaget som det nu lagts fram kan leda till att frivilligheten 

anses bevisad om parterna haft sex förut och den ena senare inte vill delta men förhåller sig 

passiv. Sådan praxis är inte problematisk ur ett rättssäkerhetsperspektiv, men nog ur offrets 

skyddsperspektiv.413 Sutorius ansåg att en samtyckeslag generellt endast i teorin ökar 

lagföringsmöjligheterna och att beviskravet i sig är tillbakahållande. Hon anser att potentialen 

i en samtyckeslag kort och gott ligger i dess signalverkan.414  

 

Så vad är då domen? Att den kommande lagändringen trots allt förutspår ett ännu sämre 

rättsskydd för våldtäktsoffren där de gång på gång blir svikna av ett rättssystem som inte lyckas 

lagföra de övergrepp de utsatts för? Här vill jag återgå till läggandet av mitt pussel där många 

bitar måste falla på plats. Förändringarna bör ses över på lång sikt. Precis så som befarats i 

utlåtanden till lagförslaget skulle våldtäktsmålen antagligen öka såväl generellt som i 

instanserna för ändringssökande.415 Det står klart att det nya lagförslaget innebär ett utökat 

tillämpningsområde för våldtäktsbestämmelsen. Således kan man anta att lagen kommer att ha 

en effekt på själva brottsbeteendet. Det här är även ett krav för att en kriminalisering ska vara 

godtagbar enligt våra kriminaliseringsprinciper. Grundlagsutskottet har vid upprepade tillfällen 

uttryckligen fastslagit att en kriminalisering inte endast kan ha ett symboliskt värde, den måste 

tillföra en effekt i praktiken.416 På längre sikt och utgående från att regeringen tar till sig av de 

förslag och krav på precisering som framförts i ovan nämnda utlåtanden, kan lagstiftningen 

 
410 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:2, s. 14 och 23. 
411 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:2, se bl.a. Östra Finlands åklagardistrikts utlåtande, Finlands 

Juristförbunds utlåtande, Helsingfors tingsrätts utlåtande samt Suomen syyttäjäyhdistys rys utlåtande, s. 16–20. 
412 Kimpimäki 2020, s. 14–16. 
413 Leskinen 2020b, s. 972. 
414 Sutorius – Diesen 2014, s. 136. 
415 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2021:2, s. 96. 
416 Se GrUU 29/2001 rd – RP 77/2001 rd, s. 4 och GrUU 5/2009 rd – RP 227/2008 rd, s. 3. 
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utformas så att den ger våldtäktsoffren ett bättre rättsskydd än nu. Genom att synliggöra den 

nya lagen och arbeta på många plan i samhället i största allmänhet, kan man sända budskapet 

att vår våldtäktsbestämmelse nu även motsvarar sexlivet i verkligheten.  

 

Det kan knappast anses osannolikt att såväl hovrätter som HD skulle få ta ställning till 

bevisvärderingen och tolkningen av den nya paragrafen. Det här ser jag inte som ett hållbart 

argument för att förkasta förslagets positiva inverkan på bevisproblemen, utan praxis gällande 

vår nuvarande våldtäktsparagraf skulle vi knappast heller anse att den varit så tydlig och säker 

att tolka och tillämpa. Att se till svarandens rättssäkerhet och särskilt förbudet mot överraskande 

domar kunde bli ett problem om bestämmelsen tolkades extensivt. Det är dock helt taget ur sin 

kontext att uttrycka en allt för stor rädsla över att våldtäktsbestämmelsen skulle tolkas extensivt 

– allt som framförts i den här avhandlingen borde vara tillräckligt för att övertyga om att 

våldtäktsbestämmelsen såväl tolkas som tillämpas med stor försiktighet. Jag tror att det är 

orealistiskt att förvänta sig att införandet av en samtyckeslag samtidigt drastiskt skulle vända 

tolkningstraditionen av våldtäktsbestämmelsen åt ett helt nytt håll. 

 

Då vi lägger pusslet som är framtidens våldtäktsprocesser kan vi lyfta fram några positiva rön 

som presenterats i avhandlingen vad gäller förhoppningarna om lösningar på bevisproblem i 

våldtäktsmål. Upprepade gånger har framförts att det är av största vikt att offret anmäler 

våldtäkten utan dröjsmål för att bevisläget ska bli så optimalt som möjligt. Ifall offret inte vill 

anmäla direkt kan en läkarundersökning utförd efter våldtäkten sparas för en senare anmälan.417 

Att införa en samtyckeslag gör inte att själva brottet våldtäkt upplevs som lindrigare av offret. 

Istället kan en lag som motsvarar verkligheten i samhället och som indirekt beskriver hur ett 

hälsosamt sexuellt umgänge bör se ut – frivilligt – få offren att snabbare inse att det de utsatts 

för är en våldtäkt. Om våldtäktsmyter och deras inverkan sakta kan elimineras kunde den rädsla 

offren känner för att inte tas på allvar av rättsväsendet minska.418 Även Bladini och Svedberg 

Andersson har vågat sig på att föreslå att en samtyckeslag kan minska inverkan av de skadliga 

våldtäktsmyterna på rättsprocessen.419  

 

Samtidigt kan man hoppas att brottsanmälningar som görs i nära anslutning till gärningen ökar 

– vilket alltså direkt förbättrar bevisläget. Genom att minska inverkan av våldtäktsmyter och 

 
417 Vikten av en snabb anmälan framgår bl.a. av Wahlsten – Laaksonen 2000, s. 290. 
418 För mer om våldtäktsmyter, se avsnitt 4.2.1. 
419 Bladini – Svedberg Andersson 2020, s. 118. 
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genom att ta fasta på förslaget att alla domare och andra aktörer i domstolen bör utbildas i 

rättspsykologi kunde vi få en bedömning av parternas utsagor som är vetenskapligt förankrad 

och således både objektiv och jämlik. I samverkan med att avgörandet HD 2021:5 tar sin plats 

bland prejudikaten kunde det här leda till att man får fler materiellt riktiga fällande domar som 

endast stöds av målsägandes utsaga. Dock måste bedömningen av utsagan i de här målen hållas 

mycket sträng för att säkra svarandens rättssäkerhet. I samband med HD 2021:5 och den 

inverkan prejudikatet kan få på framtida bevisvärdering i våldtäktsmål bör även lyftas fram att 

det faktiskt finns två viktiga kategorier stödbevis som Brå, något försiktigt, kunnat peka på att 

fått ett högre bevisvärde än före samtyckeslagen infördes i Sverige. De här kategorierna är 

sådana vittnesutsagor som består av att vittnet återger det målsägande berättat och bevis för 

målsägandes psykiska illamående efter gärningen.420 Vad gäller vittnesutsagorna specificeras 

inte tydligare om det gäller återgivande vittnen, vittnen som återger under sinnesrörelse eller 

vittnen som gjort egna observationer. Det är välkommet att stödbevisning av den här sorten 

kunde tillmätas mer bevisvärde eftersom det så ofta saknas direkt bevisning i våldtäktsmål. Ifall 

det är en utveckling som håller i sig är det här något som möjliggör för fler fällande domar 

eftersom bevisning som övriga vittnen och bevis över målsägandes psykiska illamående enligt 

statistiken kan antas finnas i ett större antal våldtäktsmål.421 

 

En annan viktig pusselbit är den signalverkan lagen medför.422 Istället för att våldtäktsmålen 

bör bedömas enligt modellen att man först frågar sig om våld, tvång eller hot förekommit och 

sedan om offret befunnit sig i ett försvarslöst tillstånd – skulle alla veta att man bör fråga sig 

ifall offret deltagit frivilligt i samlaget. Då fokus för bedömningen är simpelt och tydligt – kan 

aktörerna i rättsväsendet rikta in sig på det väsentliga direkt i början av rättsprocessen. 

Bedömningsmodellen kunde göra oss mer uppmärksamma och känsliga för de omständigheter 

som konstituerar ofrivillighet. Fokus på avsaknaden av samtycket under hela processen är även 

något JM påpekat och lyft fram i förslaget och således kan man anta att det har varit en av de 

positiva effekterna JM identifierat med lagändringen.423 

 
420 Brå 2020:6, s. 10 och 42–43. 
421 Se bl.a. Alaattinoglu – Kainulainen – Niemi 2020, s. 74 om bevisning som förekom i de mål åklagaren beslöt 

om åtalseftergift. Som tredje mest förekommande bevis fanns ett övrigt vittne, med vilket avses ett sådant vittne 

som inte bevittnat själva brottet. I samma rapport på s. 95 framgår att i de mål där tingsrätterna förkastade åtalet 

fanns läkarutlåtanden i 72,2% av fallen och övriga vittnen i 61,1% av fallen. I den här forskningsrapporten har 

dock inte forskarna direkt gjort skillnad på innehållen i de övriga vittnenas vittnesmål och inte heller på 

läkarutlåtandenas innehåll. Såldes innehåller de här siffrorna även många fall där vittnet antagligen vittnat om 

annat än målsägandes berättelse om händelsen och många läkarutlåtanden där offrets fysiska skador framgår och 

inte de psykiska eller en kombination av dessa.  
422 Diesen 2013, s. 455. 
423 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 65. 
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Trots att det inte är centralt i just den här avhandlingen kan förstås de nya tilläggen i rekvisitet 

om försvarslöst tillstånd också påverka rättsläget i en positiv riktning. Här syftas närmast på att 

lägga till plötsliga situationer i bestämmelsen och precisera definitionen av rädslotillståndet.424 

Det här förändringarna kommer dock knappast påverka bevisläget i våldtäktsmål direkt, utan 

närmast bestämmelsens tillämpningsområde. 

 

Slutligen ligger en viktig förändring i attityderna kring våldtäkt. Sutorius har uttryckt att det 

inte är lagen i sig som påverkar ifall man fokuserar på offret och hennes beteende i samband 

med rättegången i ett våldtäktsmål. Det här handlar om attityder. En samtyckeslag skulle enligt 

Sutorius framtvinga en attitydförändring.425 Asp uttrycker frågan om attitydförändringar så bra 

att jag vill låna ett citat, han framför: 

 

”Det förändringar som nu görs är – om man ser saken i ett makroperspektiv – finjusteringar på marginalen. 

Därtill ska läggas att det som är avgörande i det stora flertalet fall inte är rättsfrågor utan sakfrågor. Det 

betyder att det verkliga jobbet måste i allt väsentligt göras med annat än straffrätt. Det handlar bl.a. om 

värderingar, om jämställdhet, om synen på mans(och kvinno-)rollen. Sådant ändrar man inte på med ett 

pennstreck. Här ger det engagemang som finns kring frågorna, och de samtal som förs i allt bredare kretsar, 

gott hopp för framtiden.”426 

 

Jag vill också föra fram att det är särskilt till attitydförändringar vi kan sätt hoppet om en bättre 

rättsprocess för målsägande i våldtäktsmål. Precis som Asp framför kan man inte överdriva 

juridikens eller den skrivna lagens roll i att förändra attityder i samhället i stort, men visst 

påbörjas en viktig diskussion och debatt här och nu. I och med att lagstiftningen ändras sänder 

republikens styrande organ ett meddelande till alla medborgare och genom att saken debatteras, 

diskuteras och får synlighet i media kan vi sakta återkomma en större förändring. Rent konkret 

kan sedan sådana här attitydförändringar förhoppningsvis påverka såväl brottsbeteendet som 

själva rättsprocessen. Alla aktörer som kommer i kontakt med våldtäktsoffer i straffprocessen 

grundar förhoppningsvis sina uppfattningar på riktiga och välgrundade erfarenhetssatser. Det 

här kunde i bästa fall synas i såväl polisens och åklagarens arbete som i domstolarnas 

bevisvärdering. Slutligen bör alltså framföras att arbetet med att lösa bevisproblemen i 

våldtäktsmål bör göras så omfattande som möjligt på olika plan. En samverkan av arbete kan i 

slutändan ge önskat resultat. Det har föreslagits att arbete bör föras på sex olika plan: 1) 

 
424 JM:s Betänkanden och utlåtanden 2020:9, s. 89. 
425 Sutorius – Diesen 2014, s. 133–137. 
426 Asp 2014, s. 968. 
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planering och strategier, 2) hjälpsystem och vård för offren, 3) lagen och rättsprocessen, 4) 

krigssituationer (våldtäkt i dem), 5) utbildning och media samt 6) ekonomin.427 Vilka plan som 

är relevanta varierar såklart från område till område. 

 

5.3 …men hur bevisar vi frivilligt sex? 

Avslutningsvis bör framföras att det ovan presenterade scenariot utgår från att personen som 

ska lägga sitt pussel sitter under en stark lampa, har glasögonen på, har all tid i världen och 

dessutom är en erfaren pusselläggare. Det presenterade scenariot tar inte i beaktande att det mitt 

i pusselläggandet uppenbarar sig att en av hörnbitarna saknas, att personen som lägger pusslet 

efter en stund blir trött och att ett parti faktiskt är omöjligt att lägga eftersom färgerna flyter 

samman. Med det här vill jag säga att det även är förenklat att säga att det med säkerhet kommer 

att utspela sig en positiv utveckling i våldtäktsmål tack vare samtyckeslagen. Då jag startade 

arbetet med den här avhandlingen utgick jag till viss del ifrån en naiv hypotes enligt vilken 

samtyckeslagen i vilken form som helst skulle innebära en markant förbättring av bevisläget i 

våldtäktsmål – den här hypotesen grundade jag främst i det ökade antalet fällande domar för 

våldtäkt i Sverige. I takt med att jag insett hur förenklad min syn var på problemen och 

bevisvärdering i våldtäktsmål har jag börjat se processen som ett pussel där varje bit måste 

passa för att skapa en optimal rättsprocess för såväl målsägande som svarande. Bitarna som 

måste passa ihop är såväl lagstiftningens ordalydelse som dess tolkningsanvisningar, 

förarbeten, domstolens praxis och riktlinjer som görs upp av bland annat HD, 

bevismöjligheterna och hur bevisen tas till vara under hela rättsprocessen från polisanmälan till 

huvudförhandling, på vilka grunder och utgående från vilka erfarenhetssatser domarna gör 

bevisvärderingen och en stor mängd andra bitar. Att anta att pusslet således blir lätt att lägga 

och att alla bitar passar ihop är att inte ta in hur krävande processen verkligen är. 

 

Det är fundamentalt svårare att bevisa att ett samlag inte var frivilligt än att det företogs som 

resultat av gärningsmannens tvång och våld. För att bevisa ofrivillighet måste vi kunna bevisa 

motsatsens icke-existens, vi måste alltså bevisa att frivillighet inte förelåg. Att bevisa en icke-

existens är svårare än att bevisa existensen.428 För att bevisa icke-existensen är vi tvungna att 

acceptera att bevisningen för ett frivilligt deltagande är tvungen att utgå från omständigheter 

som indirekt eller direkt anknyter till våldtäkten och som sker före eller efter samlaget. Det här 

ger oss förstås mer möjligheter att tillvarata bevis men gör även den bevisning som åberopas 

 
427 Bjørnholt 2020, s. 27. 
428 Sutorius – Diesen 2014, s. 134. 
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än mer svag och indirekt. Centralt blir även bedömningen av parternas utsagor. 

Bevissituationen i våldtäktsmål förblir alltså långt den samma, förutom att det i en väsentlig del 

av målen kommer att finns färre stödbevisningsformer att åberopa. Hur svårt det kommer att 

vara i praktiken för åklagare och poliser att se till de bevis som då faktiskt går att tillvarata är 

svårt att förutspå. I Brås rapport 2020:6 kan man se att de nya våldtäktsmålen som lett till 

fällande dom verkade ha såväl väldigt stark som väldigt svag bevisning.429 Det här ger oss alltså 

inget direkt svar på hur svårt det i verkligheten blir att bevisa ofrivilligt sex.  

 

JM lämnar oss rätt så ensamma att i nuläget skapa en uppfattning om vad som kommer att 

bedömas som uttryck för frivillighet och vad som kommer att uttrycka ofrivillighet. Verbala 

uttryck som ”nej” och ”sluta” kan förstås anses uttrycka ofrivillighet, men hur tolkas betydligt 

mer subtila signaler? I målet NJA 2019 s. 668 påstod svaranden att han trott målsägande varit 

intresserad av sex eftersom hon då de sovit i samma säng och en gång vänt sig mot honom. Då 

han däremot genomförde samlaget hade hon redan vänt sig bort.430 Det är de här signalerna som 

gör bedömningen så svår – särskilt i de fall där målsägande i övrigt varit passiv. Är det verkligen 

befogat att hålla det att en person i sängen vänder sig mot först den ena sidan och sedan den 

andra som ett uttryck för att personen ifråga vill ha sex? Men om personen i fråga också 

förhåller sig passiv då det sexuella intresset testas genom närmanden blir bedömningen såklart 

inte lika enkel. Ett ännu större problem tornar upp sig då vi bedömer parförhållanden där en 

part enligt JM:s förslag kunde hänvisa till att ”passivitet alltid brukar betyda samtycke”, då det 

den här gången inte gjorde det. Sådana fall kommer sannolikt inte kunna lagföras under den 

kommande lagen så som den nu är föreslagen. Eftersom bedömningen av frivillighet, trots att 

JM gjort en diger utredning, fortfarande är så öppen för tolkning, kunde det leda till att 

paragrafen tillämpas mycket inkonsekvent och att domarens egna subjektiva uppfattningar får 

ännu mer rum än förr. 

 

En helt tillfredsställande våldtäktsbestämmelse är näst intill omöjlig att få till. Att kunna ta i 

beaktande alla de omständigheter som kan anses göra samlaget ofrivilligt samtidigt som man 

inte kan lägga ramar för hur sexuellt umgänge bör se ut är en svår uppgift. Då vi dessutom 

ställer lagstiftningen mot bevisproblemen i våldtäktsmål blir bilden än mer komplicerad.  

 

 
429 Brå 2020:6, s. 10. 
430 NJA 2019 s. 668, punkt 10 och 35. 
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Jag ville i min avhandling svara på frågan om hurudant innehåll vi i Finland kan förvänta oss 

att paragrafen om våldtäkt kommer att få i framtiden. I min avhandling har innehållet 

diskuterats som det föreslagits idag och jag har även framfört några centrala förbättringsförslag 

som framförts i remissinstansernas utlåtanden och som kan antas påverka vidareberedningen 

av paragrafen. Jag ville även visa på de centrala bevisproblemen i våldtäktsmål, vilket jag även 

anser att jag lyckats med på ett tillfredsställande sätt. Trots de många bevisproblemen jag 

presenterat har jag velat hålla mig hoppfull om att den kommande lagförändringen kunde vara 

en del i att lösa några av bevisproblemen. Effekten som lagändringen kan förväntas ha på 

bevisningen och bevisproblemen har sedan presenterats med stöd av det som framförts genom 

avhandlingen. Sammantaget konstaterar jag att det finns en mängd positiva effekter att hoppas 

på och förvänta sig men att merparten av dem antagligen kommer att visa sig på lång sikt. De 

positiva verkningarna är även enbart tolkningar och hypoteser som kan komma att ytterligare 

visa sig vara felaktiga eller osannolika på grund av utomstående omständigheter eller ändringar 

i det aktuella lagförslaget. Det kommer fortsättningsvis att vara svårt att bevisa våldtäkt, men 

ett problem i taget, kan samtyckeslagen sakta bidra till att lösa.  
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