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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sexualbrottslagen som är en del av Brottsbalken (1962:700) (BrB) har ofta varit uppe för 

diskussion och ny lagstiftning inom området har kommit ett flertal gånger.1 Man kan undra 

varför det ideligen kommer ny lagstiftning inom sexualbrott medan det inom exempelvis 

avtalsrätten sällan eller aldrig kommer ny lagstiftning. Historiskt har straffbestämmelser om 

sexualbrott handlat om familjens och mannens ära samt om att skydda fortplantningen och att 

säkra faderskapet. Våldtäkt inom äktenskapet var inte straffbart ända fram till år 1965 och före 

år 1998 så räknades bara regelrätta samlag som våldtäktshandlingar. 2  Genom den stora 

kontrasten mellan lagens skyddsintressen så förstår man att lagen har genomgått stora och 

många förändringar genom åren fram tills idag. Att sexuellt umgänge ska bygga på frivillighet 

är något som vuxit fram under 2000-talet, och mer eller mindre varit en väckelserörelse som 

Suzanne Wennberg beskriver det. Något behövdes göras och en s.k. samtyckesreglering av 

våldtäktsansvaret ha varit uppe för diskussion från tidigt 2000-tal fram till idag. Ansvaret skulle 

bygga på varje människas ovillkorliga rätt till sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. 

Men det fanns även de som inte lät sig omvändas i väckelserörelsen och menade att den 

lagstiftning som redan fanns utgick från rätten till sexuellt självbestämmande, men genom ett 

mera indirekt sätt, genom kriminalisering av situationer som uteslöt självbestämmande.3 

 

Genom en dom som kom från Europadomstolen år 2003 så slås det fast att medlemsstaterna 

genom artikel 3 och 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR), har en positiv skyldighet att dels införa lagstiftning som 

effektivt bestraffar våldtäkt, dels att tillämpa denna lagstiftning genom effektiva 

brottsutredningar och lagföringar. 4  Meningarna går isär huruvida Europadomstolens dom 

stadgar en skyldighet för medlemsstaterna att införa en samtyckeslagstiftning.5  

 

Den första juli 2018 trädde den nya sexualbrottslagstiftningen ikraft och nu ska det räcka med 

att samtycke inte finns för att man ska kunna dömas för våldtäkt eller sexuellt utnyttjande. 

Lagstiftningen har varit uppe för diskussion och lagstiftningssammanhang tidigare, men ingen 

                                                 
1 Prop. 2004/05:45, Prop. 2012/13:111 och Prop. 2017/18:177. 
2 Leijonhufvud, 2008, s. 23.  
3 Wennberg, 2018, s. 1. 
4 MC mot Bulgarien den 4 december 2003, §§ 149–150. 
5 Se Leijonhufvud, 2008, s. 67–73. Jfr Asp, 2010, s. 18. 
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lagstiftning har skett förrän nyligen. Lagstiftningen har dock mött både ris och ros. Dem som 

ställer sig positiva till den nya lagstiftningen anser att lagen kommer få en normerande verkan 

som kommer påverka individens inställning till sex.6 Lagrådet har dock framfört kritik och 

menar att en lag byggt på frivillighet är oförutsägbar och strider mot legalitetsprincipen.7 

 

Samtyckesdebatten har varit utdragen och pågått under två årtionden. Det som utredarna har 

ställt sig frågande till med införandet av dem nya bestämmelserna som bland annat reglerar 

frivillighet vid sexuella handlingar, är inte alltid detsamma som den dömande verksamhetens 

utfall. Domstolarna har bland annat sett att straffvärdet har höjts tillsammans med dem nya 

bestämmelserna som införts den 1 juli 2018.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera den kritik som sexualbrottslagen byggd på frivillighet har 

fått från tidigt 2000-tal fram till lagens ikraftträdande. Jag tänker även i den mån det är möjligt 

försöka se huruvida kritiken som framförts har realiserats i den dömande verksamheten. Mitt 

andra syfte är att se vad den dömande verksamheten stött på under det halvår som lagen 

tillämpats. Mitt syfte besvaras på bästa sätt med följande frågeställningar: 

 

• Vilken kritik har framförts med en lag byggd på frivillighet i de olika 

samtyckesutredningarna? 

• Korresponderar kritiken med den dömande verksamheten från underrätterna? 

• Har förutsättningarna förändrats i sexualbrottsmål tillsammans med förändringarna om 

frivillighet, oaktsamhetsansvar samt höjt minimistraff för grov våldtäkt? 

 

1.3 Metod och material  

Jag kommer att använda mig av den rättsdogmatiska metoden som betyder att jag kommer att 

använda mig av förarbeten, lagstiftning, prejudikat och doktrin för att fastställa gällande rätt. 

Jag kommer även att tillämpa en rättsvetenskaplig metod där jag kommer att studera förarbeten 

som innehåller samtyckesutredningar. Prejudikat kopplat till de nya bestämmelserna kommer 

jag dock inte använda i min uppsats på grund av att dem nya bestämmelserna om frivillighet 

vid sexuellt umgänge, än så länge till dagens datum ännu inte prövats i Högsta domstolen (HD).  

                                                 
6 SOU 2001:14. s. 125. 
7 Prop. 2017/18:177. s. 130 – 132. 
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Jag har använt mig av förarbetena till en stor del av mitt arbete eftersom det är där 

samtyckesdiskussionerna har funnits. Jag har använt mig av relativt gamla förarbeten eftersom 

samtyckesdebatten har pågått under en längre tid. Lagstiftningen som framförallt har varit i 

fokus är 6 kap 1–3 §§ BrB. 

 

Jag har använt mig av både statens offentliga utredning (SOU) samt propositionen (Prop) som 

varit aktuell för samma lagstiftningsarbete. Det har varit aktuellt att studera båda eftersom jag 

genom det har kunnat följa den samtyckesdebatt på ett djupare plan och genom det fått en bättre 

förståelse, dels över hur samtyckesdebatten utvecklat sig under samma lagstiftningsarbete, dels 

över hur samtyckesdebatten utvecklats sig under åren.  

 

Eftersom det saknas prejudikat från HD har jag använt mig av underinstansernas domslut för 

att kunna se hur de olika instanserna har dömt. Jag har studerat alla domar som avkunnats från 

den nya sexualbrottslagens ikraftträdande den 1 juli 2018 fram tills början på år 2019. Jag har 

dock inte använt mig av alla domar i min uppsats. I de flesta mål från underinstanserna så kan 

man se att dömandet utgår från liknande resonemang. Jag har därför gjort ett urval av de 20 

rättsfall genom att använda mig av de mål som bäst förklarar och ger den bästa bilden av hur 

den nya sexualbrottslagen tillämpas i underinstanserna. Med hjälp av domarna så har jag 

studerat på vilket sätt sexualbrottslagstiftningens nya bestämmelser har påverkat dömandet. 

 

Jag har använt mig av doktrin skriven av framstående experter inom straffrätt och då framförallt 

Madeleine Leijonhufvud och Peter Asp som båda har varit en stor del i den samtyckesdebatt 

som funnits i Sverige sen tidigt 2000-tal. Doktrin som jag använt är doktrin innan lagens 

ikraftträdande. Eftersom doktrinen är skriven före lagens ikraftträdande så är doktrinen i viss 

mån spekulativ vad gäller den dömande verksamheten. Men eftersom mitt syfte inte bara är att 

utröna hur den nya lagen tillämpas utan även hur samtyckesdiskussionerna förlöpt så har även 

den doktrinen varit relevant. Genom doktrinen som jag valt kan man även se vilka problem 

författarna tror kommer uppstå med en lag byggd på frivillighet.  

 

1.4 Avgränsningar 

Den nya sexualbrottslagen har genom lagändringarna som trädde i kraft i juli 2018 fått nya 

bestämmelser även vad gäller minimistraffet för grov våldtäkt mot barn. Bedömningsgrunderna 

för våldtäkt mot barn har ändrats. Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid 
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oaktsamhet och målsägarbiträden ska anmälas omedelbart. I min uppsats kommer jag inte att 

behandla dessa lagändringar. Jag kommer även att avgränsa mig i den mån att rättsfall där 

målsäganden är barn kommer att uteslutas. Detta för att barn under 15 år inte kan samtycka till 

sexuella handlingar. Jag kommer även att avgränsa mig genom att jag i det inledande 

deskriptiva kapitlet som behandlar de olika utredningarna, inte redogöra för den lagstiftning i 

utredningarna som inte för min diskussion om samtycke framåt, eller som inte haft en betydande 

roll i lagstiftningsarbetet.  

 

1.5 Disposition 

Jag kommer först och främst att redogöra för den nya sexualbrottslagstiftningen för att sedan 

redogöra för den samtyckesdebatt som funnits i Sverige sedan tidigt 2000-tal. Jag kommer i 

slutet av uppsatsen att reflektera och diskutera men jag kommer även löpande under arbetet 

reflektera och analysera.  

 

2 Lagändringarna den 1 juli 2018 

2.1 Lagstiftning byggd på frivillighet 

Tanken bakom en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet är att regleringen ska 

träffa fall där frivillighet inte föreligger. I den tidigare gällande sexualbrottslagstiftning krävdes 

det att den sexuella handlingen föregåtts av våld, hot eller genom att offrets särskilt utsatta 

position utnyttjades på ett otillbörligt sätt. Nu ska istället det bärande rekvisitet flyttas till 

huruvida offret varit frivillig till den sexuella handlingen. Nu ska det räcka att frivillighet inte 

föreligger för att kunna fällas till ansvar. Den tidigare lagstiftningen fångade in de flesta fall där 

samtycke saknades, men regleringen var inte heltäckande, då fall där inte hot eller våld 

förekommit och där inte målsäganden har ansetts vara i en särskilt utsatt situation var fall som 

inte kunde angripas med den tidigare lagstiftningen.8 Genom praxis har man sett att vissa fall 

har bedömts som sexuellt ofredande, trots att handlingen bestått i samlag eller annan sexuell 

handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag. I dessa fall har 

gärningsmannen överrumplat målsäganden eller så har målsäganden bemött en sådan handling 

med passivitet.9  

 

                                                 
8 Prop. 2017/18:177. s. 22. 
9 Prop. 2017/18:177. s. 22. 



9 

 

I 6 kap 1 § 1 st. 1–3 p BrB stadgas den frivillighet som idag är tillräckligt för att fällas till ansvar 

för våldtäkt och sexuellt övergrepp: 

 

”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”. 

 

I 6 kap 2 § BrB stadgas det följande: 

 

”Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än vad 

som i 1 §, döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst två år. Vid bedömningen av om ett 

deltagande är frivilligt eller inte tillämpas 1 § första stycket andra och tredje meningarna”. 

 

Av motiven till de nya bestämmelserna som bygger på frivillighet framgår att bedömningen av 

om ett målsägande har deltagit frivilligt eller inte ska grunda sig på hela situationen i dess 

helhet. Att en person som deltar i en sexuell handling trots att personen har en inre önskan om 

att inte delta, ska inte räcka för straffansvar. Om en person deltar i en sexuell aktivitet efter 

påtryckningar eller övertalningsförsök så behöver det inte betyda att ett frivilligt deltagande 
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inte föreligger. Det som får avgörande betydelse är om personen fritt har kunnat ta ställning till 

om han eller hon ska delta i den sexuella handlingen.10  

 

Frivillighet måste föreligga under hela den sexuella handlingen och för varje ny sexuell 

handling som företas. Frivillighet kan inte anses föreligga under alla sexuella aktiviteter bara 

för att frivillighet förelåg under den första sexuella aktiviteten.11 Bedömningen om huruvida en 

person deltar frivilligt eller inte görs utifrån hur en person agerar eller uttrycker sig. Lagen 

uppställer inga krav på hur frivilligheten ska manifesteras, men det framgår att det vid 

bedömningen om deltagandet är frivilligt eller inte, särskilt ska beaktas om frivillighet har 

kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt. Annat sätt kan exempelvis vara 

genom kroppsspråk eller genom minspel. För att en person ska anses delta frivilligt i en sexuell 

aktivitet ska han eller hon visa det genom ord, handling, minspel, kroppsspråk eller genom 

något annat sätt. Finns inte något av dessa uttryck så får handlingen förstås som om den inte är 

frivillig. I undantagsfall så kan det räcka med att ett tyst samtycke föreligger men då ska det 

finnas något som tyder på att ett tyst samtycke föreligger.12  

 

Huvudregeln är alltså att den som ska företa en sexuell handling mot någon annan måste ta reda 

på om det föreligger frivillighet hos den andre parten. Vill en person företa en sexuell handling 

mot någon som ger dubbeltydiga signaler eller förhåller sig passiv, måste personen ifråga ta 

reda på om den andra personen vill delta. Detta krav återstår under hela den sexuella handlingen 

och alltså inte bara i det inledande skeendet.13  

 

2.2 Oaktsamhetsbrotten 

Genom den nya lagen som bygger på frivillighet införs även ett oaktsamhetsansvar för våldtäkt 

och sexuellt övergrepp. Det är bara för de brott som kräver frivillighet som oaktsamhetsansvaret 

görs gällande. I 6 kap 1 a § stadgas följande: 

 

”Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten 

att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i fyra år. 

                                                 
10 Prop. 2017/18:177. s. 78. 
11 Prop. 2017/18:177. s. 79. 
12 Prop. 2017/18:177. s. 80. 
13 Prop. 2017/18:177. s. 77 ff. 
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Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det inte dömas till 

ansvar”. 

 

I 6 kap 3 § BrB stadgas det följande: 

 

”Den som begår en gärning som avses i 2 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten 

att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsamt sexuellt övergrepp till fängelse 

i högst fyra år. Om gärningen med hänsyn till omständigheterna är mindre allvarlig, ska det 

inte dömas till ansvar”. 

 

Oaktsamhetsbrotten ska förutsätta grov oaktsamhet och att brottet omfattar medveten 

oaktsamhet, alltså fall där gärningsmannen faktiskt har insett att det kan vara så att deltagandet 

i den sexuella handlingen inte är frivilligt, men ändå valt att genomföra handlingen.14 

 

2.3 Minimistraffet för grov våldtäkt höjs från fyra år till fem år 

Minimistraffet för grov våldtäkt ändrades även genom lagändringen den 1 juli 2018. Efter 

lagändringen ändrades minimi från fyra år till fem år. I propositionen är kommitténs förslag att 

införa ett synnerligt grovt brott för våldtäkt istället för att höja straffminimum. Förslaget tas 

inte emot av regeringen som anser att en ytterligare gradindelning kan innebära att flerfaldig 

brottslighet bara kan beivras med åtta års fängelse vid grov våldtäkt. När regeringen föreslog 

att höja minimumstraffen för vissa våldsbrott gjordes det i syfte att åstadkomma en generellt 

förhöjd straffnivå. På grund av det anser regeringen nu att det är dags att höja minimumstraffen 

för grov våldtäkt.15 

 

3 Sexualbrottslagstiftning med samtyckesutredningar 

Frågan om samtycke har länge varit uppe för diskussion. I de lagstiftningar som rört 

sexualbrottslagen från början av 2000-talet till idag har på ett eller annat sätt tagit upp frågan 

om samtycke. Jag tänker här redogöra för den samtyckesdebatt som förts i de olika förarbetena. 

För varje lagstiftningsarbete börjar jag med statens offentliga utredning för att sedan gå till 

propositionen. Jag kommer även att redogöra för huvuddragen i utredningarna och vilken ny 

lagstiftning utredningarna lett till.  

                                                 
14 Prop. 2017/18:177. s. 48. 
15 Prop. 2017/18:177. s. 59 ff. 
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3.1 Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsade frågor 

Kommittén föreslår att sjätte kapitlet i BrB skall ersättas av ett nytt. Även att det ska införas 

särskilda bestämmelser om straffansvar för handel med människor. Kommittén anser att 

regleringen av sexualbrotten ska fästa mindre vikt vid vilken sexualhandling det är och istället 

ta fasta på vilken sorts kränkning det är.16 Den föreslagna lagtexten säger att man nu ska dömas 

till våldtäkt om våld eller hot förekommit den sexuella handlingen, och som är allvarligt 

kränkande med hänsyn till tvångets art eller omständigheterna i övrigt.17 Kommittén har även 

haft i uppdrag att finna en lösning som innebär att våldtäktsbegreppet omfattar allvarliga 

sexuella övergrepp mot små barn även om något tvång inte har använts.18 

 

I utredningen till den nya sexualbrottslagen som kom år 2005, finns en diskussion om vilka skäl 

som talar för att våldtäktsbrotten endast skall baseras på bristande samtycke.19 Ett av skälen för 

en sexualbrottslag som baseras på ett bristande samtycke som tas upp implicit är, att 

lagstiftningen inom sexualbrotten mer och mer intresserar sig för brottsoffret än 

gärningsmannen. Inriktningen inom sexualbrotten riktar sig mer på kränkningen av offret än på 

gärningsmannens handlande. Ett annat skäl som tas upp är att brottsoffer ofta underkastar sig 

för att överleva övergreppet, och vid sådant förhållande kan ett krav på tvång för 

våldtäktsansvar hindra lagföring.20 Ett ytterligare skäl som tas upp i utredningen är att en 

samtyckeslag kommer att få en normerande verkan, i utredningen tas det upp att det inte bara 

är straffhotet som avgör om människor avstår från att göra brott, även en kriminalisering är 

moralbildande och påverkar människor att avstå från att begå brott. I utredningen så görs även 

en jämförelse med bestämmelsen i 6 kap 1 § Föräldrabalken (1949:381) (FB) som anses ha haft 

en stor positiv inverkan på attityderna till barnuppfostran. Kvinnofriden tas även upp som ett 

skäl till att ett bristande samtycke skulle vara att föredra, med kvinnofriden menar de i 

utredningen att tjejer ofta utsätts för övertalningsförsök till att gå med på samlag, eller att tjejer 

accepterar olika sexuella handlingar de inte vill medverka i.21  

 

I utredningen tas även upp skäl mot att våldtäktsbrotten ska baseras på endast ett bristande 

samtycke. I utredningen befaras det att en lag som endast baseras på ett bristande samtycke 

                                                 
16 SOU 2001:14. s. 13. 
17 SOU 2001:14. s. 29. 
18 SOU 2001:14. s. 14. 
19 SOU 2001:14. 
20 SOU 2001:14. s. 124. 
21 SOU 2001:14. s. 124. 
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kommer att innebära en tillbakagång till tiden före 1984 års ändringar. Vid den tiden kunde 

man dömas för våldförande istället för våldtäkt beroende på vilket förhållande man hade till 

målsäganden. Ett lägre straff dömdes således ut. I förarbetena till 1984 års ändringar så tog 

lagstiftaren avstånd från detta. Nu tyckte departementschefen att sexuella övergrepp inom eller 

utom äktenskapet skulle betraktas som lika allvarliga. Han menade vidare att sådana 

omständigheter som att en kvinna följt med en man hem eller om hon tillåtit vissa närmanden 

inte fick medföra att hon skulle bedömas som medvållande. Förhållandet mellan gärningsman 

och offret skulle alltså inte spela någon roll, inte heller offrets beteende. Att införa ett bristande 

samtycke som den enda förutsättningen för våldtäktsansvar skulle innebära en återgång till det 

ovan sagda enligt utredningen.22  

 

Utredningen måste även inriktas på offret för att utröna om hon har lämnat samtycke. Frågor 

som hur hon visade att hon inte var intresserad och vilket förhållande måste utredas. Lagens 

normerande verkan tas även upp som ett skäl mot en samtyckesbaserad lagstiftning. Här tas det 

upp i utredningen att man inte tror att en lag med samtycke kommer att få normerande verkan, 

skälen till detta är att allmänprevention verkar framförallt genom straffhot samt att det nu råder 

krav på tvång vid våldtäktsbrottet. I utredningen tas det även upp att lagstiftning som innebär 

att offrets handlingar och uppträdande hamnar i centrum kan ge oönskade signaler där det inte 

är långt ifrån att diskutera att offren får skylla sig själv. Tillämpningen blir genom det helt fel 

och inte alls vad det var tänkt.23  

 

3.2 En ny sexualbrottslagstiftning 

Det införs ett nytt sjätte kapitel i brottsbalken och fler gärningar kommer i framtiden att 

bedömas som våldtäkt, detta genom att kravet på tvång sätts lägre och genom att de allvarligaste 

fallen av sexuellt utnyttjande arbetas in i våldtäktsbestämmelsen. 24  Även en särskild 

bestämmelse för våldtäkt mot barn införs. De som nu har samlag med någon under 15 år, eller 

med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art 

och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn.25 

 

                                                 
22 SOU 2001:14. s. 128. 
23 SOU 2001:14. s. 129. 
24 Prop. 2004/05:45. s. 1. 
25 Prop. 2004/05:45. s. 9.  
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En samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning var under diskussion redan under 

lagstiftningsarbetet som föregick den nya lagen 2005, där bl.a. ett nytt sjätte kapitel infördes.26  

Diskussionen som fördes var dels argumentet från HD27 vilket var att bristande samtycke redan 

fanns reglerat i sexualbrottslagstiftningen, i rättsfallet sägs det att det våld eller hot som föregår 

den sexuella handlingen ska tjäna som bevis på att det inte funnits samtycke, dels att 

utredningen kommer att koncentrera sig på offret, och då särskilt vid tyst samtycke, då 

brottsoffret måste bevisa att samtycke inte funnits. Kommittén jämför även engelsk rätt som 

har infört en bestämmelse som baseras på bristande samtycke och konstaterar att statistiken vad 

gäller polisanmälningar och åtal gällande våldtäkt inte är bättre än i Sverige. Kommittén uttalar 

sig även om att inget av de nordiska länderna har infört en bestämmelse som uteslutande tar 

sikte endast på bristande samtycke. Lagrådet anser att det ska fästas större vikt vid domen mot 

Bulgarien,28 där lagrådet konstaterar att det i lagrådsremissen inte gjorts någon närmare analys 

av följderna för svensk del av Bulgariendomen. Lagrådet säger även att uttalandena i domen 

gör att Sverige måste införa en lagstiftning som medför att varje ”sexual act” som inte bygger 

på samtycke skall vara straffbar.29 Enligt lagrådet skulle man kunna mjuka upp kravet på att en 

person skall ha befunnit sig i en hjälplös situation till att det ska räcka med en person har 

befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Att utforma lagen på det här sättet skulle vara i linje 

med uttalandena i Bulgariendomen anser lagrådet.30  

 

3.3 Sammanfattning och analys 

I propositionen så får man en bild av att utredarna inte är helt främmande för en 

sexualbrottslagstiftning som baserar sig på endast bristande samtycke som rekvisit. Utredarna 

och HD menar att om sexualbrottet föregåtts av våld eller hot så ska det tjäna som bevis till att 

samtycke inte har funnits. Dock så är det en stor skillnad mellan att bygga 

våldtäktsbestämmelsen på våld eller hot respektive bristande samtycke, trots att som utredarna 

säger att om våld eller hot förekommit så tjänar det som bevis till att samtycke inte funnits. 

 

I utredningen var utredarna väldigt kritiska till en lag baserad på endast bristande samtycke som 

rekvisit. Utredarna gör även en jämförelse med lagstiftning före år 1984 och menar att en 

                                                 
26 Prop. 2004/05:45. s. 37. 
27 NJA 2004 s. 231. 
28 Europadomstolens dom av den 4 december 2003 M.C mot Bulgarien; ansökan nr 39272/98. 
29 Prop. 2004/05:45. s. 38. 
30 Prop. 2004/05. s. 208. 
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samtyckesreglering kommer att leda till en tillbakagång till den tiden. Före 1984 kunde man 

dömas till ett lägre straff beroende på vilket förhållande man hade till målsägandet. Utredarna 

befarar att med en samtyckesreglering kommer det att bli en tillbakagång till lägre 

fängelsestraff.31 Kritiken är väldigt framträdande i utredningen. I utredningen kan man läsa 

mellan raderna att en samtyckesreglering kommer att dels leda till att lägre straff döms ut, dels 

att utredningen kommer att koncentrera sig på målsägandet. Att utredningen kommer att 

koncentrera sig på målsägandets handlingar är densamma som om offren får skylla sig själv 

enligt utredarna. 32 Mycket är svart eller vitt i utredningen och det verkar inte finnas några 

nyanser emellan dessa. 

 

Utredningen ställer sig kritisk till en våldtäktsbestämmelse byggd på bristande samtycke som 

rekvisit, detta då utredningen om brott begåtts eller inte kommer att koncentrera sig på 

målsägandet. Utredningen måste koncentrera sig på hur och på vilket sätt samtycke lämnats. 

Utredningen visar ganska tydligt vilka orosmoment som kan uppkomma med en lag om 

bristande samtycke som enda rekvisit.  

 

Även fast utredningen är kritisk till en sexualbrottslag som är baserad på endast samtycke, så 

kan man ändå se att det finns positiva inslag till en lag baserad endast på bristande samtycke. 

Men genom utredningen så kommer ändå utredarna fram till att kravet på tvång ska behållas. 

Man kan läsa i slutet av samtyckesdiskussionen i en fem raders kort text att en sammanvägning 

gjorts av för- och nackdelar, med slutsatsen att bristande samtycke inte ska utgöra ett rekvisit i 

våldtäktsbestämmelsen.33 

 

3.4 Sexualbrottslagstiftningen – utvärderingen och reformförslag 

Regeringen beslutade den 17 juli 2008 att en särskild utredare skulle se närmre på 2005 års 

sexualbrottsreform samt att ta ställning till om det nuvarande kravet på tvång skulle ersättas 

med ett krav på bristande samtycke istället. Utredningen tog namnet 2008 års 

sexualbrottsutredning och det färdiga betänkandet fick namnet Sexualbrottslagstiftningen – 

utvärdering och reformförslag.34 Först och främst anser utredarna att Bulgariendomen inte 

innebär någon förpliktelse för Sverige att utforma lagstiftningen på ett visst bestämt sätt. Det 

                                                 
31 SOU 2001:14. s. 128. 
32 SOU 2001:14. s. 129. 
33 SOU 2001:14. s. 138. 
34 SOU 2010:71. s. 3. 
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enda Sverige måste vara säkra på är att vi lever upp till de krav som ställs i artikel 3 och i artikel 

8 i EKMR. Det krävs då enligt utredarna att den materiella rätten täcker alla sexuella handlingar 

som skett utan samtycke. I utredningen så sägs det att det är fullt möjligt men att det onekligen 

skulle varit lättare att uppfylla den standard som ställs upp i Bulgariendomen med en 

samtyckesreglering.35  

 

Utredningen presenterar sedan en för och emot lista i huruvida man ska anta en 

samtyckeslagstiftning eller inte. Fördelarna med en samtyckesreglering är att det blir en naturlig 

fortsättning av utvecklingen på den straffrättsliga synen på sexualbrott. Idag krävs det att 

kvinnan gör motstånd men med en samtyckesreglering så blir presumtionen att mannen eller 

kvinnan inte är tillgänglig förrän hon eller han uttryckt ett samtycke. En samtyckesreglering 

skulle innebära att vi följer de förpliktelser som Bulgariendomen ställer upp. En normerande 

verkan tas även upp i den här utredningen, genom samtyckesreglering så ger det ett viktigt 

budskap från samhället att det inte är tillåtet att ha sex med en person som inte samtyckt till det. 

Fokuset kommer även att hamna på den tilltalade i själva gärningsögonblicket, fokuset kommer 

att vara på hur den misstänkte försäkrade sig eller hade fog för sin uppfattning. I utredningen 

hänvisar de till Christian Diesen som har studerat sexualbrottslagstiftningens effektivitet. Ett 

skäl för en samtyckesreglering är enligt Christian Diesen att våldtäktsoffret kommer få ett bättre 

bemötande av utredarna då det genom en samtyckesbaserad lagstiftning är målsägandens 

upplevelse av integritetskränkningen som är utgångspunkten för utredningen.36  

 

Nackdelar med en samtyckesreglering är att fokus kommer att hamna hos målsäganden och då 

särskilt när den misstänkte åberopar ett tyst samtycke. Utredningen måste då fokusera på vad 

som hände innan den sexuella handlingen för att påvisa om det förelåg ett samtycke eller inte.  

I utredningen så inflikas det även att processerna i dag utan samtyckesreglering har ett fokus på 

målsägandes berättelser, för att den bevisning som läggs fram oftast inte innehåller någon 

teknisk bevisning samt för att våldtäkter oftast sker utan vittnesbevisning. Frågan om samtycke 

har getts är aktuell i dagens mål utan samtyckesreglering, dels för att utreda om ett brott 

objektivt har skett, dels om den misstänkte har haft uppsåt till det. Frågor som måste ställas är 

frågor om parternas relation och om offrets beteende i anslutning till och under den aktuella 

gärningen.37 Här tas även upp att samtycken som lämnas är ett normativt begrepp och tomt i 

                                                 
35 SOU 2010:71. s. 204. 
36 SOU 2010:71. s. 209. ff 
37 SOU 2010:71. s. 211. 
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sitt innehåll. Alla samtycken kan inte heller vara giltiga. Inför man en samtyckesreglering måste 

begreppet definieras. En samtyckeslag utan preciseringar blir en alltför generell lagstiftning. I 

utredningen tas det upp att samtyckeslagstiftning inte speglar i hur det fungerar i verkligheten 

när två personer har sex med varandra. Det är inte så att samtycket kommer först på tal innan 

personerna har sex med varandra. 38 

 

3.5 En skärpt sexualbrottslagstiftning 

I lagstiftningshänseende så ersätts begreppet hjälplöst tillstånd av det vidare begreppet särskilt 

utsatt situation. Anledningen till ändringen är att situationer där offret möter övergreppet med 

passivitet också ska omfattas av våldtäktsbrottet.39 Vidare så skulle utredningen se närmare på 

om våldtäktsbrottet skulle utformas med bristande samtycke som rekvisit. Regeringens 

bedömning är att våldtäktsbrottet inte bör konstrueras med rekvisit om bristande samtycke. 

Majoriteten av remissinstanserna som har yttrat sig i frågan delar eller har inte gjort någon 

erinran mot utredarnas bedömning. Svea hovrätt anser att det starkaste skälet mot en lagstiftning 

med bristande samtycke som rekvisit är de bevisproblem som en sådan lagstiftning skulle 

medföra. Södertörns tingsrätt anför att ett problem med en samtyckesreglering kan vara att man 

lämnar öppet för svåra bedömningar för domstolarna i fråga om parternas vilja. Det finns även 

ett antal remissinstanser som är för en ren samtyckesreglering, det enda brottsrekvisitet för 

våldtäkt som ska krävas enligt dem är bristande samtycke.40  

 

Först och främst anser regeringen att utgångspunkten för sexualbrottslagstiftningen är varje 

individs rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Men regeringen 

anser inte att lagstiftningen behöver konstrueras med bristande samtycke som grundrekvisit. 

Regeringen säger att det inte är motsägelsefullt i att bygga lagstiftning på de omständigheter 

vars förekomst innebär att ett giltigt samtycke inte finns. Regeringen menar att man ändå kan 

hävda att det är det bristande samtycket som ändå blir kärnfrågan. Regleringen anger då istället 

vilka omständigheter som gör att något giltigt samtycke inte finns. Regeringen anser att man 

ska välja den regleringsmodell som framstår som den mest ändamålsenliga och rättssäkraste. 

För att uppnå syftet med kriminaliseringen anser regeringen att den nuvarande regleringen ska 

vara den gällande. 41  

                                                 
38 SOU 2010:71. s. 212 ff. 
39 Prop. 2012/13:111. s. 1. 
40 Prop. 2012/13:111. s. 18. 
41 Prop. 2012/13:111. s. 19. 
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Skälen för en samtyckesreglering i propositionen är dels att lagen skulle få en normerande 

verkan, dels skulle lagstiftningen fungera som ett stöd till den som utsätts för 

övertalningsförsök. Argumenten mot en samtyckeslagstiftning är att fokuset skulle hamna på 

brottsoffret i en rättsprocess, inte minst med hänsyn till bevisbörda och beviskrav. Frågor om 

tvång skulle även hamna i skymundan om det enda rekvisitet är samtycket.42 

 

Dock så tas det upp i propositionen att brottmålsprocessen redan idag till stor del handlar om 

offrets agerande och att invändningar från den misstänkte ofta handlar om att det funnits 

samtycke. Men regeringen menar att om man skulle anta en samtyckeslag så skulle man lägga 

ännu mer ved på elden. Vilket inte skulle förbättra situationen för brottsoffer.43 Utredningen 

anser att det är svårt att veta vad som definierar ett samtycke, detta eftersom samtycke är ett 

normativt begrepp som i sig inte ger så mycket ledning i vad det innefattar. Alla samtycken kan 

inte heller räknas som giltiga, giltiga samtycken måste skiljas från de ogiltiga samtyckena. En 

samtyckes reglering utan preciseringar skulle bli alltför generell. En sådan lagstiftning skulle 

inte heller vara rättssäker eller förutsägbar. De rättsordningar som har en samtyckesbaserad 

lagstiftning har därför omständigheter som negerar samtycke som exempelvis våld, hot och 

olaga frihetsberövande. Utredningens bedömning är att det är lika svårt att bestämma vad som 

ska negera samtycke jämfört med vilka omständigheter som ska utgöra brottsrekvisit i en 

tvångslagstiftning. En annan svårighet är att det innan sex sällan pratas om samtycke. 

Domstolen får i sådana situationer värdera parternas handlande och vad som i övrigt 

framkommer om den situation där det ägde rum.44  

 

3.6 Sammanfattning och analys 

I utredningen så intresserar man sig över hur en lag byggd på endast bristande samtycke som 

rekvisit bör vara konstruerad. I den tidigare utredningen som föregick lagändringen år 2005 så 

var inte diskussionen på det planet, utan där inriktade man sig mer på vilka effekter en sådan 

lag skulle få. Här har man alltså mer konkretiserat hur en samtyckeslag skulle kunna se ut om 

man skulle införa en sådan lagstiftning.  

 

Diskussionerna i propositionen om en lag baserad på endast bristande samtycke som rekvisit är 

fortfarande inte positiva till införande av en sådan lagstiftning. I lagstiftningsarbetet så tas det 

                                                 
42 Prop. 2012/13:111. s. 22. 
43 Prop. 2012/13:111. s. 22. 
44 Prop. 2012/13:111. s. 23. 
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upp att kärnfrågan med eller utan en samtyckesreglering är huruvida samtycke förelegat eller 

inte, detta oberoende hur lagen är utformad. Här tas det upp att fokus kommer att ligga på 

brottsoffret oavsett hur lagen är utformad, men att man genom en sexualbrottslagstiftning byggd 

på endast bristande samtycke som rekvisit kommer att lägga mer ved på elden. Här menar 

lagstiftaren att fokuset kommer att ligga på brottsoffret oavsett om man baserar lagstiftningen 

på våld eller hot eller på bristande samtycke, då det måste utredas vilket förhållande målsägande 

har till den tilltalade. Lagstiftarna är mer konkret över hur en lag baserad på bristande samtycke 

ska vara utformad än tidigare men ingen lagstiftning baserad på bristande samtycke införs 

genom detta lagstiftningsarbete. Dock så kan man se att arbetet går i den riktningen att en 

samtyckeslagstiftning kan vara nära förestående. 

 

3.7 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten  

Kommittén har fått i uppdrag att återigen göra en översyn av våldtäktsbrottet och överväga om 

det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell.45 Utredningen har kommit fram till att 

sexualbrottslagstiftningen ska ändras så att straffansvar inträder för den som genomför en 

sexuell handling med någon som inte deltar frivilligt. Som ingress till varför utredningen har 

kommit fram till att en samtyckesbaserad regleringsmodell ska införas, sägs det att avsikten är 

att påverka människors värderingar och på så sätt understödja insikten att sexuella övergrepp 

är skadliga. I utredningens praxisgenomgång har det ifrågasatts om den befintliga lagstiftningen 

säkerställer ett tillräckligt bra skydd. Det problematiska som har identifierats är där en sexuell 

handling har genomförts med en person som inte vill delta i handlingen, men där det inte 

förekommit något tvång och målsäganden inte heller har ansetts befinna sig i en särskilt utsatt 

position eller beroendeställning.46 I utredningen så anses det problematiskt att en gärning som 

innefattar samlag eller penetration, och där tvång eller utnyttjande inte förekommit, endast kan 

bestraffas som sexuellt ofredande och endast rendera till ett straff på några månader.47  

 

I utredningen svaras det även på kritiken som finns mot en samtyckeslagstiftning. En lag byggd 

på samtycke kan riskera att bli oklar med sämre rättssäkerhet och skydd för den sexuella 

självbestämmanderätten och integriteten som följd. Utredningen anser att så kan vara fallet om 

man avser en lagstiftning som bygger enbart på frånvaro av samtycke, det vill säga en ren 

samtyckes lagstiftning. Men utredningen menar att om man fyller lagstiftningen med innehåll 

                                                 
45 SOU 2016:60. s. 176. 
46 SOU 2016:60. s. 178. 
47 SOU 2016:60. s. 179.  
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så kan lagen bli tydlig och förutsebar. En lag om frivillighet kommer att ge domstolarna ett 

bättre underlag, detta då det i dag ofta kommer invändningar om samtycke.48  

 

En annan fråga som lyfts är huruvida en samtyckeslagstiftning skulle öka fokus på målsäganden 

i processen. Utredningen konstaterar först att farhågan är överdriven. Allt beror på hur den nya 

samtyckeslagen är utformad. En samtyckeslag behöver inte slopa de brottsrekvisit som tar sikte 

på gärningsmannens agerande. När frågan om en övergång till en samtyckeslagstiftning 

övervägdes i 2005 års sexualbrottsreform valde man att behålla den gamla lagkonstruktionen 

på grund av att man var rädd för att fokus på målsägande i rättsprocessen skulle öka. Samma 

skäl fanns vid lagändringen år 2013. Valet att delta i en sexuell handling måste komma till 

uttryck, antingen genom ord eller handling. En mycket viktig skillnad mot tidigare förslag är 

att ren passivitet inte ska utgöra samtycke. Tysta samtycken ska alltså inte godtas. I vissa fall 

sägs det att fokus på målsäganden kan öka, speciellt om den enda frågan är om ett frivilligt val 

kommit till uttryck. Det är en konsekvens som får accepteras i sådana fall.49  

 

Fördelarna med en ändrad sexualbrottslagstiftning är enligt utredningen att det ger ett tydligt 

normativt budskap om att sex utan samtycke är förbjudet. Ett annat argument som förs fram är 

att det bättre skulle överensstämma med den allmänna uppfattningen om hur sexuellt umgänge 

utövas i ett modernt samhälle. Ett ytterligare skäl till att införa en frivillig 

sexualbrottslagstiftning är enligt utredningen att lagen i sig skulle göra så att fler anmäler 

våldtäkt, detta för att det genom en frivillig lagstiftning tar bort det krav på våld och hot som 

föreligger. 50  

 

Lagstiftningen kommer inte att innebära att sexualbrott minskar men att det kommer att bli en 

konsekvens i sådana fall där den sexuella handlingen inte varit frivillig och det inte förekommit 

något våld eller där en särskilt utsatt situation har utnyttjats. I utredningen så friskriver de sig 

till att det inte kommer bli fler fällande domar, detta eftersom bevissvårigheterna kommer vara 

densamma. Ouppklarade sexualbrott kan till och med höjas då det antas att fler anmälda brott 

kommer att ske med hjälp av en lagstiftning baserad på frivillighet.51 

 

                                                 
48 SOU 2016:60. s. 180 ff. 
49 SOU 2016:60. s. 183. 
50 SOU 2016:60. s. 185. 
51 SOU 2016:60. s. 185. 
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3.8 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 

Propositionen har nu som första punkt att gränsen för straffbar gärning ska gå vid om 

deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska nu inte längre krävas att 

gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta position för 

att exempelvis kunna dömas för våldtäkt. Det ska genom propositionen införas ett särskilt 

oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott.52  

 

Lagrådet framhåller att lagen är oförutsägbar, detta på grund av att det kommer att krävas att 

domaren gör en bedömning på grundval av omständigheterna i det enskilda fallet. 

Omständigheterna som lagrådet lyfter fram är att domstolen ska utreda om personen fritt har 

kunnat ta ställning innan den sexuella handlingen påbörjas. Bedömningen ska göras utifrån 

personens agerande, där den som deltar måste förmedla sin frivillighet, ett tyst samtycke kan 

räcka men då måste det tysta samtycket vinna stöd av den övriga utredningen. Bedömningen 

av om ett deltagande inte är frivilligt ska grundas på situationen i sin helhet. Allt detta anser 

lagrådet blir oförutsägbart och därmed också att rättssäkerheten eftersätts.53 Enligt Hovrätten 

över Skåne och Blekinge samt Sveriges advokatsamfund kommer en lagstiftning som baseras 

på att samtycket ska uttryckas, inte nå upp till de krav på förutsägbarhet och tydlighet som 

måste ställas på en straffrättslig lagstiftning.54 

 

Ett flertal remissinstanser tar upp frågan huruvida ett uttryck av frivillighet ska ske mellan olika 

sexuella handlingar. Otydlighet i dessa frågor riskerar att leda till att det straffbara området 

kommer utökas i praxis. Åklagarmyndigheten tycker det är oklart om kravet på uttryck tar över 

det grundläggande kravet på frivillighet, samt att oaktsamhetsbrottet gör att kravet på att 

frivilligheten ska ha kommit till uttryck minskar. Umeå tingsrätt tror att om frivilligheten ska 

komma till uttryck, kan det leda till betydande utredningsproblem. Detta då temat för 

prövningen kommer att handla om huruvida vissa angivna formkrav uppfyllts.55  

 

3.9 Sammanfattning och analys 

Genom lagstiftningsarbetet så får vi en lag baserad på frivillighet. De uppklarade frågorna tycks 

vara flera än i föregående lagstiftningsarbetena. Lagrådet anser att lagen kommer bli 

                                                 
52 Prop. 2017/18:177. s. 1. 
53 Prop. 2017/18:177. s. 132. 
54 Prop. 2017/18:177. s. 29. 
55 Prop. 2017/18:177. s. 29. 
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oförutsägbar och att rättssäkerheten därmed eftersätts. Det som specifikts tas upp är att en 

bedömning av domstolen måste göras från fall till fall. Det måste utredas om personen fritt har 

kunnat ta ställning innan den sexuella handlingen påbörjas. En del remissinstanser anser att det 

kommer bli svårt att veta när frivillighet föreligger mellan olika sexuella handlingar. I 

utredningen till lagstiftningsarbetet så tas det upp att den nya lagen ska vara utformad på sådant 

sätt att fokus inte kommer att öka. Men att utredningen tror att fokus på målsägandet kommer 

att öka i fall där enda frågan är huruvida frivilligt val kommit till uttryck. Men där utredningen 

slår fast att det är en konsekvens som man i sådant fall får acceptera.  

 

I utredningen så får man en känsla av att man nu försöker lösa de problem som i framtiden kan 

uppstå med en lag baserad på frivillighet. I tidigare lagstiftningsarbeten så har man bara 

konstaterat att en lag baserad på frivillighet kommer att vara problematiskt, men sedan har man 

bara stängt den dörren. Men i vissa fall känns det som man inte försöker lösa, utan att man bara 

accepterar att vissa problem kommer att komma tillsammans med den nya lagen baserad på 

frivillighet. En bärande egenskap i varför man nu inför en lag baserad på frivillighet är att lagen 

kommer vara moralbildande där man sänder ett budskap att sexuella handlingar ska föregås av 

ömsesidighet.  

 

4 Problemen som fanns innan den nya sexualbrottslagen  

Tanken bakom den nya sexualbrottslagen är att regleringen ska träffa fall där samtycke saknas. 

I den tidigare lagstiftningen så krävdes det att den sexuella handlingen tvingats fram genom 

våld eller hot, eller genom att offrets utsatta situation har utnyttjats på ett otillbörligt sätt. Den 

tidigare lagstiftningen täckte de flesta situationerna men tyvärr inte alla. Genom den nya 

lagstiftningen som bygger på frivillighet omfattas nu fallen där våld eller hot inte förekommit 

men där personen inte vill delta i den sexuella aktiviteten. Genom en praxisgenomgång 

företagen av utredarna har man sett hur överrumplingsfall och fall där målsäganden bemött en 

sådan handling med passivitet har bedömts som sexuellt ofredande, trots att den sexuella 

handlingen har bestått i samlag. Även hur kunskapsläget för hur ett offer reagerar på ett sexuellt 

övergrepp talar för att den nya lagstiftningen bör utgå från bristande frivillighet och inte 

beroende på att något medel ska användas eller utnyttjande av vissa omständigheter. En 

sexualbrottslagstiftning har även en normerande verkan och kan genom det påverka människors 
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värderingar.56 Problemen som funnits innan samtyckesregleringen exemplifieras här under i ett 

par rättsfall. 

 

4.1 Jordbrofallet 

Jordbrofallet handlar om en efterlyst 15 åring som varken ätit eller sovit på flera dygn, hon 

plockas upp på Stockholms Central av tre män och tas till en lägenhet där hon utnyttjas i flera 

timmar. Den 15 åriga flickan anses inte befinna sig i en hjälplös situation då hon inte varit 

medvetslös, berusad eller drogpåverkad, sjuk, skadad eller lidit av en psykisk störning. Flickan 

har inte heller fallit in under begreppet med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett 

hjälplöst tillstånd. Varken hot eller våld hade förekommit enligt flickan, förutom vid ett tillfälle. 

Tingsrätten anför i sina dom att om lagstiftningen hade varit baserad på ett krav på samtycke så 

hade de nu frikända männen dömts för våldtäkt.57  

 

4.2 Stureplansprofilerna 

I fallet med de s.k. Stureplans profilerna hade en kvinna följt med två män till en lägenhet och 

haft sex med våldsutövning. I tingsrätten ansåg man att sexhandlingarna med våldsutövning 

kan ha varit något som kvinnan velat, detta eftersom hon tidigare haft sex med våldsinslag 

tillsammans med en av männen. Hovrätten ansåg att larmsamtalet bevisade att det var fråga om 

en våldtäkt.58 Här kunde en lag om frivillighet motverkat det krav som finns när våld eller hot 

måste ha förekommit sexhandlingen.  

 

4.3 Tito Beltran-fallet 

I det s.k. Tito Beltran-fallet handlar det om att den åtalade dömdes för våldtäkt i samband med 

att den åtalade gav massage. Den åtalade dömdes i tingsrätten för att ha använt våld. Våldet 

hade bestått i att den åtalade hade tryckt ner henne och hållit fast henne, och genom det tvingat 

till sig ett samlag eller därmed jämförligt sexuellt umgänge. Här har tingsrätten kommit till det 

beslutet att våld har använts men rättsfallet påminner om ett annat rättsfall59 som handlar om 

en kvinna som fått massage, som sedermera blir sexuellt övergripen. Kvinnan blev fastlåst p.g.a. 

mannens tyngd. I dessa fall kan det vara oklart om våld använts som stadgas i 

                                                 
56 Prop. 2017/18:177. s. 21 ff. 
57 Leijonhufvud, 2008, s. 20 ff. 
58 Leijonhufvud, 2008, s. 21. 
59 NJA 1988 s.40. 
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våldtäktsparagrafen.60 Med en sexualbrottslag som bygger på frivillighet skulle den åtalade 

begått en våldtäkt trots att inte våld förekommit. 

 

5 Oförutsägbar lagstiftning 

Lagrådet anser att man kan uppnå samma syfte med en reglering som bygger på frivillighet som 

en reglering som inte i huvudsak bygger på frivillighet. Det viktigaste enligt lagrådet är att 

regleringen är ändamålsenlig och rättssäker. Lagrådet tar även upp att 2013 års utvärdering 

ansåg att det skulle vara svårt att definiera vad ett samtycke är och att skilja på de giltiga och 

ogiltiga samtyckena. Lagen skulle enligt utvärderingen år 2013 bli alltför generell och 

svårtillämplig. Lagrådet anser även att lagen inte uppfyller kraven på förutsebarhet som ska 

ställas. Lagrådet konstaterar att en tillämpning av paragraferna riskerar att komma i konflikt 

med legalitetsprincipen. Argumenten som lagrådet har för det är att domstolen blir hänvisad till 

att i efterhand värdera parternas handlande, deras relation och situation i övrigt. Lagrådet 

skriver följande: 

 

”Av väsentlig betydelse blir vad som framkommer om omständigheterna bakom en viss 

handling och ett visst deltagande. Gränsen mellan ett fritt och ett icke-fritt deltagande blir på 

så sätt huvudsakligen bestämd av omständigheterna i den enskilda situationen och därmed 

oklar. Bedömningen kommer att vara avhängig ett ställningstagande från den enskilde 

domaren av normativt slag, nämligen avseende vilket deltagande till vilka sexuella handlingar 

som i det aktuella fallet inte bör godkännas som fritt. Frågan huruvida det föreligger ett enligt 

lagstiftningen ”fritt” deltagande kan inte med tillräcklig säkerhet besvaras förrän i efterhand, 

när omständigheterna är utredda och bedömda” 61 

 

5.1 Legalitetsprincipen 

I straffrätten är man bunden till skriven lag, vilket följer av legalitetsprincipen. 

Legalitetsprincipen kommer till uttryck ibland annat EKMR. Genom legalitetsprincipen så kan 

man bara dömas till en brottslig gärning om det finns stöd av skriven lag. Legalitetsprincipen 

gör även så att lag måste ha ett preciserat innehåll för att man ska kunna dömas till ansvar. 

Legalitetsprincipen kan närmare bestämt sägas innehålla tre punkter (I) förbjudet att analogt 

tillämpa strafflagstiftning som är till nackdel för den tilltalade (II) förbjudet att använda 

                                                 
60 Leijonhufvud, 2008, s. 21 ff. 
61 Prop. 2017/18:177. s. 130 – 132. 
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strafflagstiftning retroaktivt (III) obestämdhetsförbudet.62 Artikel 7:1 i EKMR ger uttryck för 

legalitetsprincipen, som stadgar följande: 

 

”Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då 

den begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett 

strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks.” 

 

6 Större fokus på brottsoffret 

I 2005 års ändringar om sexualbrott som föranledde ett nytt sjätte kapitel diskuterade lagrådet 

om det överhuvudtaget ska krävas något tvång för att ett brott ska anses föreligga, eller om det 

ska räcka med att den utsatta personen inte ger sitt samtycke. Lagrådet menar dock att ett starkt 

skäl mot att införa en sådan bestämmelse är att fokus skulle ligga på offrets beteende i 

anslutning till och under den aktuella gärningen. Anledningen till att fokuset under 

rättsprocessen kommer ligga hos offret är enligt lagrådet att offrets vilja måste utredas. 63 

Lagrådet framhöll vid 2013 års utvärdering att införandet av en samtyckesreglering skulle 

innebära en uppenbar risk för att den praktiska rättsprocessen skulle riktas in på det bristande 

samtycket, och genom det skulle fokus flyttas till brottsoffret.64  

 

6.1 Ett urval av underinstansernas avgöranden 

I ett avgörande från Tingsrätten där den tilltalade hade lagt sig i samma säng som målsägande 

och våldtagit henne, genom att stoppa fingrar i hennes underliv samt att stoppa penisen i hennes 

anal, görs en utredning om vilken relation parterna har samt vad som hänt innan våldtäktens 

genomförande. Det som utreds är hur ofta parterna träffats och vad dem skrivit till varandra. 

Utredningen innefattar även vad som hände innan våldtäkten ägde rum. Försvaret nämner att 

det innan våldtäkten har förekommit viss fysisk kontakt samt att den tilltalade ska ha frågat 

målsägandet om hon haft sex med en jamaican tidigare, samtalet i taxin på väg hem ska även 

till stor del ha handlat om sex. 65 

 

I rättsfallet ovan kan man genom tingsrättens dom förstå att mycket fokus har legat på hur 

brottsoffret betett sig innan sexualbrottshandlingarna ägt rum. Trots gärningens allvar måste 

                                                 
62 Leijonhufvud, 2015, s. 29. 
63 Prop. 2004/05:45 s. 206. 
64 Prop. 2017/18:177. s. 131. 
65 Varbergs tingsrätt B 1758–18. 
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det utredas vilken relation målsägandet och den tilltalade hade innan gärningens genomförande. 

Domstolen måste utreda relationen eftersom lagstiftningen idag bygger på samtycke och att 

man genom ändringen kan åtalas för brott trots avsaknaden av våld eller hot i 

gärningsbeskrivningen.  

 

I ett annat avgörande från Tingsrätten har en utredning gjorts om målsägandens förehavanden 

under kvällen som hon blivit våldtagen. Utredningen har dels koncentrerat sig på vilken sorts 

relation målsägande och den tilltalade hade under kvällen, dels om frivillighet förelegat dem 

sexuella handlingarna. I fallet har målsägandet och den tilltalade åkt tillsammans hem till en 

bekant, väl därhemma har dem lagt sig på en soffa där våldtäkten har ägt rum. Det som blev 

utrett i fallet är att målsägandes och den tilltalade hade flörtat med varandra under kvällen. 

Vittnen har även berättat att målsägandet har visat intresse genom att sitta nära den tilltalade. 

Den tilltalade har även hävdat att målsägandet har stoppat in hennes händer innanför byxorna 

på den tilltalade och känt på hans könsorgan. Utredningen koncentrerar sig även på dem 

sexuella handlingarna och hur dem kan ha uppfattats av den tilltalade. I domen så skriver 

Tingsrätten: 

 

”Att målsägandet inte tagit av sig trosorna har varit ett tecken, även för den tilltalade, på att 

hon inte varit begiven på att ha samlag vilket även talar för att hon inte självmant lyft sina ben” 

 

Utredningen i Tingsrätten koncentrerar sig även på huruvida målsägandet har agerat under 

själva händelsen. Målsäganden har under rättegången berättat att hon inte vågat säga något så 

högt att det skulle höras till rummet intill. 66  

 

I detta rättsfall kan man konstatera att inget våld eller hot har förekommit och att domstolen 

således fått utreda vad som hänt innan sexualbrotten ägt rum. Det som utreds är hur målsägandet 

betett sig under kvällen då de sexuella gärningarna ägt rum. Men här kan man se att domstolen 

även har haft fokus på den tilltalade eftersom att ett samtycke ska även uppfattas av den 

tilltalade. Här har målsägandet inte självmant lyft på sina ben innan, det här gör att fokuset 

ligger hos både målsägandet och den tilltalade. 

 

                                                 
66 Värmlands tingsrätt B 3886–18. 
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I ett avgörande från Uppsala Tingsrätt där två kompisar har umgåtts och druckit alkohol fram 

till klockan två på natten, görs även här en utredning huruvida målsägandet varit frivillig eller 

inte till dem sexuella handlingarna. Rättsfallet handlar om att målsägandet och den tilltalade 

tillsammans gått till målsägandets lägenhet för att umgås och dricka alkohol. Målsägandet 

somnar i sängen och den tilltalade somnar på en madrass på golvet intill målsägandes säng. 

Målsägandet vaknar sedan av att den tilltalade hade två fingrar i hennes vagina. I Tingsrätten 

görs en bakgrundskoll där det framkommer att den tilltalade och målsägandet känt varandra en 

längre tid, men något mer framkommer inte om huruvida frivillighet förelåg eller inte, förutom 

att målsägandet berättar att när hon vaknar så välte hon inte bort den tilltalade omedelbart.67 

 

7 Straffvärdet efter lagändringarna 

7.1 Straffvärdet när våld och hot förekommit 

Frågan är om våldtäktsbrott och sexuella övergrepp ska bedömas till ett strängare fängelsestraff 

om det förekommit våld och/eller hot innan och i samband med att gärningen begås. Enligt 

bestämmelsen nya lydelse är våld och hot ingen nödvändig förutsättning för att kunna fällas till 

ansvar för våldtäkt och sexuellt övergrepp. Hovrätten skriver att den nya lydelsen i 6 kap 1 § 

BrB ska ge uttryck för varje persons rätt till sexuellt självbestämmande. Med denna 

utgångspunkt kan inte varje slag av våld eller övrig straffbar gärning som inte är en nödvändig 

brottsförutsättning medföra någon mer betydande straffskärpning.68  

 

I ett nyligen avgjort fall från Hovrätten för Övre Norrland dömdes en 33-årig man till två år och 

tre månader. Innan lagändringen skulle samma gärning medfört ett fängelsestraff på tre 

månaders lägre straff, alltså bara två år. I domen så skriver dem följande: 

 

”att de senaste lagändringarna, som trädde ikraft den 1 juli 2018, motiverar en mer 

differentierad och generellt skärpt bedömning av straffvärdet för våldtäktsbrott. I den delen 

noterar hovrätten att för brottslighet hänförlig till den nedre delen av straffskalan torde den 

utvidgning av det straffbara området som skett ha större betydelse för 

straffvärdebedömningen” 

 

                                                 
67 Uppsala Tingsrätt B 5004–18. 
68 Hovrätten över Skåne och Blekinge B 2836–18. 
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Men det ska tilläggas att hovrätten inte var eniga. De två som var av skiljaktig mening menade 

att man inte per automatik ska höja fängelsestraffets längd utan att man måste göra en 

helhetsbedömning i det enskilda fallet. Men de skiljaktiga var eniga i att brott som redan före 

lagändringen bedömdes som våldtäkt ska generera ett strängare straff.  

De skiljaktiga skriver i domen: 

 

”Eftersom propositionen i övrigt inte ger några anvisningar för den större differentieringen av 

straffvärdena måste det bli fråga om en nyanserad helhetsbedömning med utgångspunkt i de 

kriterier som anges i 29 kap. 1 § andra stycket brottsbalken. Om en våldtäkt har förövats genom 

hot, våld eller utnyttjande av en särskilt utsatt situation bör det då dels tala emot att den mildare 

straffskalan i 6 kap. 1 § andra stycket brottsbalken tillämpas, dels tala för att straffvärdet ska 

överstiga minimum inom ramen för den tillämpliga straffskalan” 

 

De skiljaktiga ansåg att ett fängelsestraff på 2 år mer skulle överensstämma de omständigheter 

som förelåg i det enskilda fallet.69 Hovrätten för Övre Norrland skriver i ett pressmeddelande 

att med den nya lagen så är det våldtäkt om någon genomför ett samlag eller en jämförlig sexuell 

handling, med en person som inte deltar frivilligt. Detta gäller även fast gärningsmannen inte 

använt våld, hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta position. Har dock gärningsmannen använt 

våld, hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta position ska straffet bli strängare menar Susanne 

Lundgren Jonasson.70 

 

7.2 Otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation 

Straffvärdet har även prövats i ett fall som innehöll ett otillbörligt utnyttjande av en särskilt 

utsatt position. Tingsrätten skriver följande: 

 

”Eftersom redan det faktum att ett samlag inte genomförts frivilligt har ett minimistraff på två 

års fängelse bör straffvärdet också anses vara högre när det dessutom är fråga om exempelvis 

ett otillbörligt utnyttjande av en särskilt utsatt situation” 

 

                                                 
69 Hovrätten för Övre Norrland B 768–18. 
70 http://www.hovrattenovrenorrland.domstol.se/Om-hovratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Strangare-straff-

for-valdtakt-med-ny-lag/ 
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I det här rättsfallet fastställde Hovrätten domslutet från Tingsrätten. Den tilltalade dömdes till 

tre års fängelse för våldtäkt.71 

 

7.3 Straffminimum för grov våldtäkt höjs från fyra år till fem år  

Straffminimum för grov våldtäkt har höjts från fyra år till fem år. Samtidigt ligger 

straffminimum oförändrat på två år för våldtäkt av normalgraden. Ändringen är inte tänkt att 

påverka gränsdragningen mellan brott av normalgraden och grovt brott.72 Det här betyder enligt 

Hovrätten att på vilket sätt man använder överlappande straffskalor, kommer betyda att det 

finns ett större spann att döma inom för våldtäkt av normalgraden.73 

Hovrätten för Övre Norrland skriver att effekten av höjningen av straffminimum är följande: 

 

”Höjningen av straffminimum för grov våldtäkt ger mer utrymme för differentiering av 

straffvärdena för våldtäktsbrott som inte är grova en ”dragspelseffekt”). Det bör dock inte göra 

någon skillnad när brottets straffvärde ligger vid straffskalans minimum” 

 

Dragspelseffekten har i Tingsrätten också förklarats med att en effekt av att minimistraffet höjs 

för grovt brott med en bibehållen gränsdragning mot brott av normalgraden blir att handlingar 

som ligger på gränsen till grovt brott, och som hade ett straffvärde överstigande tre år, efter 

ändringen kommer att ha ett straffvärde över fyra år, domstolen menar då att straffvärdena 

generellt bör dras upp för brott av normalgraden.74 

 

8 Oaktsamhetsbrottet i sexualbrottslagstiftningen 

Genom den nya sexualbrottslagstiftningen har det införts ett nytt brott i brottsbalken, nu ska 

man kunna döma personer som inte haft uppåt till den sexuella handlingen men har varit grovt 

oaktsam. Regeringen skriver i propositionen att oaktsamhetsansvaret ska omfatta gärningar som 

utgör våldtäkt och sexuellt övergrepp samt att mindre allvarliga fall inte bör föranleda 

straffansvar. 75  Anledningen till införandet av oaktsamhetsbrottet handlar om att utvidga 

straffbarheten av beteenden som redan är straffbara.76 Flera remissinstanser, bl.a. Stockholms 

tingsrätt tar upp frågan om risken för att åklagare och domare ibland kommer att falla tillbaka 

                                                 
71 Luleå tingsrätt B 1939–18. 
72 Prop. 2017/18:177. s. 84. 
73 Hovrätten över Skåne och Blekinge B 2836–18. 
74 Luleå tingsrätt B 1939–18. 
75 Prop. 2017/18:177. s. 47.  
76 Prop. 2017/18:177. s. 23. 
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på oaktsamhetsansvaret i fall där det hade funnits möjlighet att döma en person för uppsåtligt 

brott.77 Regeringen anser att det inte finns någon risk till det eftersom risken till det hanteras av 

åtskilliga andra brott, regeringen tycker även att det finns lika stor anledning till att ta samhällets 

resurser i anspråk för att beivra oaktsamma som uppsåtliga sexualbrott.78  

 

8.1 Oaktsamhetsbrottet i praktiken 

En dom har nu kommit som grundar sig på sexualbrottslagstiftningen som trädde ikraft den 1 

juli 2018. Rättsfallet handlar om en kvinna och en man som träffats med hjälp av en applikation 

som heter Tinder, applikationen förmedlar kontakter mellan människor. Senare samma dag som 

kontakten tas på Tinder träffas dem i verkligheten hemma hos mannen. Parterna är inte överens 

om vad som hände i lägenheten. Mannen tycker att det skett ett frivilligt samlag medan kvinnan 

tycker det motsatta. Tingsrätten understryker i sin dom att den som vill ha sex med någon som 

är passiv eller ger dubbeltydiga signaler måste sedan lagändringen den 1 juli 2018 ta reda på 

om att den andra personen vill delta. Omständigheterna i fallet var tvistiga och det gick inte att 

utsäga vilken historia som var mer sanningsenlig. Kvinnans kompisar som kvinnan hade 

kontakt med direkt efter händelsen berättar dock om kvällen då de träffat kvinnan, kvinnans 

kompisars berättelser vinner stöd tillsammans med kvinnans berättelse. Tingsrätten konstaterar 

att mannen bland annat dragit tillbaka kvinnan när hon förflyttat sig bakåt, han har även tagit 

bort hennes händer när hon försökt skydda sitt underliv. På grund av det ovan sagda så anser 

tingsrätten att mannen måste ha insett att kvinnan inte deltog frivilligt.79 

 

Tingsrätten slår fast att mannen inte har haft uppsåt till våldtäkt då det finns omständigheter i 

fallet som är väsentliga för bedömningen. Exempelvis har hon tagit av sig tröjan, klamrat sig 

runt mannens kopp när han bar henne till ängen, pratade om att dem skulle använda kondom 

samt att hon sa nej förrän vid ett sent tillfälle. Tingsrätten skriver i domen att det är funnit det 

bevisat att mannen insåg risken för att målsägandet inte deltog i samlaget frivilligt dvs. att han 

varit medveten oaktsam. Genom det så finner Tingsrätten det bevisat att han varit grovt oaktsam 

beträffande omständigheten att målsägandet inte deltog frivilligt. Mannen dömdes således för 

oaktsam våldtäkt.80 

 

                                                 
77 Prop. 2017/18:177. s. 21. 
78 Prop. 2017/18:177. s. 23. 
79 Stockholms tingsrätt B 11893–18. 
80 Stockholms tingsrätt B 11893–18. 
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9 Avslutande diskussion 

Under kapitel 4 kan vi se vilka svårigheter rättsväsendet varit föremål för innan den nya 

lagstiftningen trädde ikraft. Svårigheterna att inte kunna fälla någon till ansvar bara på grund 

av att det inte förekommit våld, hot eller att personen varit i en särskilt utsatt position har varit 

påfrestande för det svenska rättsväsendet. Men att det skulle dröja så många år från att en 

samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning kom i blickfånget, till att en sådan lag trädde ikraft 

är anmärkningsvärt. Ändå kan man se i de olika utredningarna ovan att alla utredningarna mer 

eller mindre förespråkar en sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. Argumenten som är 

bärande genom utredningarna är att en lagstiftning baserad på frivillighet ligger i tiden för 

sexualbrottslagstiftningen.  

 

Utredarna menar att vi går från att uppmärksamma sexualhandlingarna till att istället 

uppmärksamma kränkningens art, och att detta gör det naturligt att införa en 

våldtäktsbestämmelse med bristande samtycke som rekvisit. Det utredarna menar är nog att 

fokuset har flyttats till att utröna hur målsägandet känt i den situation som ska utredas från att 

bedöma vilken sexualhandling det varit, och att en lag som baseras på bristande samtycke också 

kommer att fokusera på offret, den här gången på om offret samtyckt. Av utredningarna som 

behandlat och diskuterat samtycke kan man läsa att fördelarna med en lag baserad på bristande 

samtycke, många gånger har samma negativa del, man kan med andra ord säga att varje 

påstående har två olika sidor av samma mynt. Att fokuset flyttats till brottsoffret tas även upp 

som en del av kritiken mot den nya sexualbrottslagen.  

 

9.1 Samtyckesdebattens korrespondens med den dömande 

verksamheten 

Det finns genom de flertalet samtyckesutredningar som tas upp under (avsnitt 3) många 

frågetecken vad gäller införande av en lag byggd på frivillighet. Det som inte diskuteras i de 

många utredningarna är dels vilken förändring på straffvärdet en lag byggd på frivillighet 

kommer att innebära, dels vilken förändring av straffvärdet en höjning av straffminimum för 

grov våldtäkt kommer att innebära. Genom underrätternas domar kan man se att straffvärdet 

höjts både vid den situation där sexualbrottet förövats med våld eller hot, eller där ett otillbörligt 

utnyttjande av en särskilt utsatt situation skett. Nu har vi dock inte fått något prejudikat från 

HD men av uttalandet av Susanne Lundgren Jonasson från Hovrätten av övre Norrland så 

indikeras det på att straffvärdet bör vara högre då sexualbrott förövats med hjälp av hot eller 
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våld. Även den nya bestämmelsen där straffminimum höjts från fyra år till fem år för grov 

våldtäkt kommer att påverka straffvärdebedömningen. Spannet att döma för våldtäkt av 

normalgraden har blivit större. Något som däremot diskuteras flitigt under 

samtyckesutredningarna är huruvida lagen kommer få normerande verkan eller inte, överföring 

av fokus från den misstänkte till brottsoffer samt lagens oförutserbarhet.  

 

Jag tror att den nya lagen som bygger på frivillighet kommer att förändra den enskilde 

individens inställning till sexuell samlevnad. Som vi har sett vad gäller barnuppfostran så har 

barnen idag efter barnagans borttagande ett större plats i det allmänna ljuset, och barnen kan 

själva påverka och vara med och bestämma om deras egna liv. Processen har dock tagit tid på 

sig men idag känns det helt absurt att vi som vårdnadshavare hade rätt att utöva våld på våra 

egna barn. En sexualbrottsbestämmelse som utgår från frivillighet ligger i tiden och jag tror att 

vi en dag kommer tycka att det vara lika absurt att lagen innan den 1 juli 2018 inte utgick från 

frivillighet, något som egentligen bör vara en självklarhet. Lagen kommer med det sagt att ändra 

människors sätt att se på den enskilde individens självbestämmande över sin egna kropp.  

 

Att fokuset nu ännu mer än tidigare kommer att ligga hos brottsoffret stämmer nog i de flesta 

fall. Men domstolen har innan lagens ikraftträdande fått utreda om samtycke funnits i de fall 

där den misstänkte påstått att frivillighet föregått den sexuella handlingen. I dessa fall har 

fokuset legat hos brottsoffer även innan den nya lagen om frivillighet trädde ikraft. Att nu 

fokuset kommer att öka när frivilligheten måste utredas är nog mest troligt.  

 

Det som tagits upp i samtyckesutredningarna är att lagen kommer att bli oförutsägbar och 

således strida mot legalitetsprincipen. Det som tas upp är att domstolen i efterhand måste utreda 

om samtycket är godkänt. Argumenten som lagrådet har för det är att domstolen blir hänvisad 

till att i efterhand värdera parternas handlande, deras relation och situation i övrigt. Än så länge 

har dem nya bestämmelserna om frivillighet inte prövats av HD och således finns det inte något 

prejudikat. Jag tror att vi i framtiden genom praxis kommer att få riktlinjer över vad som kan 

innebära och inte innebära ett giltigt samtycke, och genom det så kommer lagen bli mer och 

mer förutsägbar.  
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9.2 Några slutord 

Enligt min mening är det viktigaste med en lag byggd på frivillighet att komma åt de fall där 

den sexuella handlingen inte föregåtts av våld, hot eller där offret som varit i en särskilt utsatt 

position har utnyttjats på ett otillbörligt sätt. Tidigare har dessa situationer fallit mellan stolarna 

och det svenska rättssystemet har vart oförmögen att lagföra dessa gärningsmän. Idag med en 

lag byggd på frivillighet så kan man lagföra trots avsaknaden av dessa rekvisit. Rättssäkerheten 

kanske eftersätt en aning då lagen blir oförutsägbar, men frågan man får ställa sig är hur 

rättssäkert det blir för brottsoffret när en sådan fruktansvärd handling som våldtäkt inte kan 

angripas av det svenska rättssystemet. Legalitetsprincipen är en av grundbultarna i det svenska 

rättssystemet och som man brukar säga; inget brott utan lag. Jag väntar till att se vad HD har 

att säga om vilka samtycken som kan vara giltiga och vilka som inte är giltiga. Att domaren i 

efterhand kommer att bedöma hela situationen i sin helhet och därefter avgöra om frivillighet 

förelåg eller inte stämmer kanske inte överens med grundsatsen, inget straff utan lag, men här 

tror jag även att HD har i uppgift att specificera vilka situationer som bär frivillighetens tecken. 

Även huruvida fokuset kommer öka eller inte på brottsoffer så ställer jag mig kort och gott till 

utredarnas icke underbyggda uttalande, det är i sådana fall en konsekvens som vi får acceptera. 
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