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Abstract  

The main purpose of this essay has been to discover shortcomings in the Criminal law conserning sexual 

offences and in the application of this law. The primary material of the study has therefore been two 

different government bills considering 2005 and 2013 years’ provisions on rape, three rape cases, and 

the proposal for a new provision on rape based on consent as the primary legal definition of rape. From 

gender theories about power, gender and sexuality I have used discourse analysis as a method to analyze 

the material to see how the government relates to these questions when reasoning around a new provision 

on rape. I have also tried to examine why there are so few rape cases that get convicted by analyzing the 

cases to see how the judges reason around the woman´s responsibility in the events. Another purpose 

has been to examine how the new potential provision on rape built on consent could change the situation 

for the woman in rape cases. My conclusions are that there are flaws in the way that the rape provision 

is built and that a new law built on consent probably won´t have a significant impact on the situation of 

the woman other than that it might have a normative effect. The study has also shown that the 

government doesn’t consider elements as male dominance, gender and sexuality when arguing for a new 

law, which undermines the women’s situation. The study has also shown that the judges in rape cases 

has indirectly put responsibility on the women, while the prosecuted is acquitted due to his lack of 

understanding of the women’s resistance. 

Keywords: Rape, gender, power, male dominance, sexuality, consent  

Huvudsyftet med denna uppsats har varit att synliggöra brister i sexualbrottslagstiftningen och 

tillämpningen av denna. Det primära materialet i studien har därför varit två propositioner som behandlar 

våldtäktsbestämmelsen, den ena från år 2005 och den andra från 2013, tre olika rättsfall samt det nya 

förslaget till en samtyckeslag. Utifrån genusvetenskapliga teorier om makt, kön och sexualitet har jag 

använt diskursanalysen som metod för att analysera materialet för att se hur regeringen förhåller sig till 

dessa typer av frågor när de resonerar kring en ny våldtäktslag. Jag har också försökt undersöka varför 

det är så få våldtäktsfall som får fällande domar genom att analysera de olika fallen för att se hur domarna 

resonerar kring kvinnan och hennes ansvar under händelserna. Ett annat syfte har varit att undersöka hur 

det nya samtyckesförslaget skulle kunna förändra kvinnans situation i rättsfall. Mina slutsatser är att det 

finns brister i de sätt som våldtäktsbestämmelsen är uppbyggd på och att en ny samtyckeslag 

förmodligen inte har någon större inverkan på kvinnans situation förutom att den kan ha en normativ 

effekt. Studien har också visat att regeringen inte tar hänsyn till frågor som manlig dominans, kön och 

sexualitet i argumenten för en ny lag, vilket leder till att kvinnornas situation undergrävs. Studien har 

också visat att domarna i våldtäktsmål ställer ansvar på kvinnorna, medan den åtalade frikänns p.g.a. 

dennes bristande förståelse för kvinnornas motstånd. 

Nyckelord: Våldtäkt, kön, makt, manlig dominans, sexualitet, samtycke  
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1. Inledning 

Att ha rätten till sin egen kropp och rätten till att inte utsättas för våld är två grundläggande 

mänskliga rättigheter. Ändå faller ett stort antal kvinnor offer för sexuellt våld varje dag runt 

om i världen och i Sverige. Trots att vi har ett tillsynes starkt rättssystem i Sverige är det många 

kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp och våld. Av olika anledningar är det inte i alla 

fall som gärningsmannen/gärningsmännen blir dömda utan det är istället offret som 

skuldbeläggs.  

En grundsten i vårt demokratiska samhälle är att alla människor ska känna sig fria och 

säkra vilket kräver att vi har tillit till det rättssystem vi alla lever under. Hur det kommer sig att 

flertal mål gällande sexuellt våld mot kvinnor inte får fällande domar har därför varit en viktig 

fråga inom genusforskningen då det kan verka oförståeligt varför hälften av jordens befolkning, 

alltså kvinnan, i många sammanhang inte besitter samma rättigheter som mannen, åtminstone 

inte i praktiken. Trots att det finns lagar på både internationell och nationell nivå som är till för 

att skydda människor från våld är det relativt få fall som blir uppklarade. Frågan vi då kan ställa 

oss är om det brister i lagstiftningen? eller om det finns andra underliggande faktorer som gör 

att just sexuellt våld anses vara mindre ”brottsligt” och allvarligt, och i så fall, vad som krävs 

för en skarpare lagstiftning där sexuellt våld tas på allvar. 

1.1 Problembild 
 

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes under år 2016 ca 20 300 sexualbrott i Sverige, varav 

6 720 rubricerades som våldtäkt. Detta är en 12 procentig ökning jämfört med år 2015. Av dessa 

våldtäktsfall bedrevs en utredning av 5 660 brott, varpå resterande avskrevs. Av de handlagda 

fallen är det enbart 689 som blivit personuppklarade. År 2015 var 97 % av de misstänka 

gärningsmännen i de anmälda sexualbrottsmålen män och de sammanlagda lagföringsbesluten 

år 2015 gällande sexualbrott var 1160 varav 187 av dessa hade rubriceringen våldtäkt som 

huvudbrott. 1 FN:s kommitté för mänskliga rättigheter visar oro och ger kritik till Sverige pga. 

de få uppklarade sexualbrottsfallen i svenska domstolar.2 I sina avslutande råd och 

observationer står det i den sjunde periodiska rapporten att MR-rådet anser att det är 

                                                           
1 Brottsförebyggande rådet; Våldtäkt och sexualbrott, senast ändrad 2017-05-15, hämtad 2017-05-16, 

https://www.bra.se/brott-och-statistik/brottsutvecklingen/valdtakt-och-sexualbrott.html.  
2 Concluding observations on the seventh periodic report of Sweden 2016. International Covenant on Civil and 

Political Rights. CCPR/C/SWE/CO/7, para:20. 

https://www.bra.se/brott-och-statistik/brottsutvecklingen/valdtakt-och-sexualbrott.html
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oroväckande att våld mot kvinnor och våldtäkt är så pass utbrett i Sverige och ger 

rekommendationen att Sverige bör revidera den nuvarande våldtäktsdefinitionen i syfte att 

införa brist på äkta samtycke av offret som en central del av våldtäktsbestämmelsen.3 År 2005 

genomfördes en reform av sexualbrottslagstiftningen och 2013 gjordes lagändringar i 

densamme. Trots detta har det ifrågasatts huruvida den befintliga lagstiftningen garanterar ett 

tillräckligt straffrättsligt skydd. Det som främst har uppmärksammats är de problem som 

uppstår i vissa sexualbrottsfall där sexuella handlingar har utförts gentemot en persons vilja, 

men där det dock inte har handlat om tvång, eller utnyttjande av personens beroendeställning 

eller särskilt utsatta situation.4 Regeringen beslutade därför år 2014 att en sexualbrottskommitté 

skulle tillsättas för att göra en översyn på våldtäktsbrottet.5 Till följd av detta har 

sexualbrottskommittén tagit fram en utredning, SOU:2016:60 - Ett starkare skydd för den 

sexuella integriteten där de har tagit fram ett förslag till en ny sexualbrottslagstiftning. I 

utredning föreslås det att ett krav på samtycke ska införas, och som i så fall skulle ersätta den 

nuvarande våldtäktsbestämmelsen som står angivet i Brottsbalken kap 6, § 1. Detta innebär 

kortfattat att offret uttryckligen ska ha gett sitt samtycke till samlag för att det inte ska gå att 

rubriceras som våldtäkt. 

Genom genusforskningens framväxt har nya krav på vetenskaplig orientering växt fram 

bland rättsvetenskapen. En anledning till detta är att rättsvetenskapen misslyckats med att 

besvara sådana frågor som genusforskningen vill ha svar på, nämligen ifrågasättandet av det 

som anses vara givet i relation till framförallt hur uppfattningar om kön konstrueras och därmed 

reproduceras in i rätten.6 Teoretiker inom genusforskningen, som bland annat Catharine A. 

Mackinnon, gör bl.a. kopplingar till att sexualitet och synen på kvinnan är mansdominerat, i 

vilket lagen är skriven utifrån det manliga perspektivet och som i sin tur sätter kvinnan i en 

underlägsen position.7 Syftet med rätten är att säkerställa alla människors säkerhet, men vad 

händer om rätten präglas av underliggande faktorer som bidrar till att kvinnor behandlas på ett 

ojämlikt sätt? Dessa frågor finner jag vara relevanta eftersom att om det är så att en domares 

fördomar eller uppfattningar är en bidragande faktor till hur man dömt i vissa fall innebär detta 

att en stor mängd personer drabbas och att det därmed brister i rättssäkerheten. Jag vill därför 

undersöka om det faktiskt är så att underliggande uppfattningar som berör kvinnan och hennes 

                                                           
3 Concluding observations on the seventh periodic report of Sweden 2016. International Covenant on Civil and 

Political Rights. CCPR/C/SWE/CO/7, para 21 (e). 
4 SOU 2016:60; Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. Elanders Sverige AB, Stockholm 2016. Sid:14–

15. 
5 Ibid, sid:13. 
6 Gunnarsson & Svensson: Genusrättsvetenkap. Lund: Studentlitteratur AB. 2009. Sid: 113. 
7 Se mer om detta i kap 2.1. 
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sexualitet påverkar hur man dömer i våldtäktsmål. Jag vill också utifrån ett genuskritiskt 

perspektiv titta på de resonemang som läggs fram i 2005 års sexualbrottsreform och i 2013 års 

för att se hur resonemangen till en ny våldtäktsbestämmelse förhåller sig till genusvetenskapliga 

teorier om makt, kön och sexualitet. Vad jag anser spännande i relation till detta är förslaget till 

den nya samtyckeslagen, därav vill jag även undersöka huruvida denna lag skulle kunna 

förändra kvinnans situation vad gäller sexualbrott.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

 
Det övergripande syftet är att synliggöra brister i sexualbrottslagstiftningen och tillämpningen 

av denna genom att använda mig av ett genusvetenskapligt perspektiv som utgår från teorier 

om makt, kön och kvinnans sexualitet. För att göra detta måste jag klargöra hur olika rättskällor 

gällande sexualbrott står i relation till dessa teorier. Utifrån en sådan undersökning hoppas jag 

kunna tydliggöra dels hur- och om uppfattningar om kvinnan spelar roll när domstolar dömer i 

våldtäktsmål och dels hoppas jag finna orsaker och faktorer till varför det är så pass få anmälda 

våldtäktsfall som leder till fällande domar. Ytterligare ett syfte är att utifrån de 

genusrättsvetenskapliga teorierna undersöka hur resonemangen i det nya samtyckesförslaget 

står i relation till faktorer som makt, kön och sexualitet. Jag vill också undersöka huruvida en 

sådan lag kan komma att stärka eller försvaga kvinnans situation i våldtäktsfall.   

Frågeställningar är därför utformade utifrån en övergripande frågeställning och tre 

preciserade frågor. Den övergripande frågeställningen syftar till att ge mig ett samlat svar. Med 

denna fråga vill jag titta på de olika rättskällorna som behandlar sexualbrott och 

våldtäktsbestämmelsen för att se hur resonemangen i dessa står i förhållande till teorier om 

makt, kön och sexualitet. Genom att göra detta hoppas jag att utifrån det genuskritiska 

perspektivet kunna tydliggöra brister och/eller förtjänster i rättskällorna vad gäller synen på 

kvinnans situation och hur detta synliggörs eller osynliggörs. Denna frågeställning ligger till 

grund för de följdfrågor jag utformat. 

 

Min övergripande frågeställning är: 

• Hur förhåller sig resonemangen i rättskällor gällande sexualbrott till genusvetenskapliga 

teorier om makt, kön och sexualitet? 
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Mina tre preciserade frågeställningar är: 

1. Går det att i den rättsliga diskursen gällande sexualbrott urskilja uppfattningar om att 

kvinnor antas ha ansvar för mäns handlingar? I så fall på vilka sätt?   

2. Vilka tänkbara orsaker och faktorer kan ligga bakom att så få våldtäktsfall får fällande 

domar? 

3. Vilka tänkbara konsekvenser kan det nya samtyckesrekvisitet tänkas få i relation till 

kvinnan i våldtäktsfall?  

Den första preciserade frågan kommer att användas när jag analyserar de olika rättsfallen. Syftet 

med detta är att utifrån genusvetenskapen granska domstolarnas resonemang som ligger till 

grund för de slutgiltiga domarna i fallen för att se om det finns diskurser som tyder på att 

kvinnor antas ha ansvar för mäns handlingar i våldtäktsmål. Den andra frågan syftar till att 

tydliggöra faktorer och orsaker som bidrar till de få antal våldtäktsfall som får fällande domar. 

Jag hoppas få svar på denna fråga dels genom att studera de olika rättskällorna och deras 

förhållande till genusvetenskapliga teorier och dels genom att studera de olika rättsfallen. Den 

sista frågan besvaras genom att studera och analysera förslaget till en samtyckeslag. Genom att 

göra detta hoppas jag kunna belysa för- och nackdelar med en samtyckeslag och hur dessa kan 

komma att stå i relation till kvinnan. 

1.3 Avgränsning 
 

Eftersom analys av våldtäktsfall kommer göras har jag valt att göra avgränsningen till att enbart 

beröra tre rättsfall som är relativt nya, detta för att undersöka om problemen kring strukturell 

makt inom rättsväsendet är något pågående. Vad gäller avgränsningen av rättskällor har jag valt 

att enbart studera delar av den föregående och nuvarande sexualbrottslagstiftningen kap 6, § 1 

som berör sexualbrott. Detsamma gäller i SOU 2016:60 då jag enbart kommer att titta på 

förslaget till ny sexualbrottslag vad gäller kap 6, § 1, om sexualbrott.  

1.4 Disposition 

 
I kapitel 1 har jag beskrivit inledningen till uppsatsen och därmed formulerat syftet och 

frågeställningarna, samt beskrivit avgränsningen. Kapitel 2 är en redogörelse för uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt som bygger på genusrättsvetenskapliga perspektiv på kön, makt och 

sexualitet. I detta kapitel finns även en definitionslista över förekommande begrepp i uppsatsen. 

Kapitel 3 är en beskrivning av uppsatsens metoder som kan beskrivas i tre steg. Först sker en 
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beskrivning av den rättsdogmatiska metoden som lägger grunden för de andra två metoderna. 

Genuskritisk metod och genuskritisk diskursanalys är de två ytterligare metoderna. Dessa går 

hand i hand och används för att kritiskt analysera rättskällorna. Kapitel 4 behandlar tidigare 

forskning inom ämnet. I detta kapitel går jag igenom till uppsatsen relevant forskning och 

beskriver hur denna uppsats står i relation till dessa. Kapitel 5 är ett bakgrundskapitel där jag 

tar upp svensk och internationell rätt. Syftet med detta är att ge läsaren förståelse för hur svensk 

rätt är uppbyggd men också för att ge en inblick i några av de internationella konventioner som 

finns gällande kvinnors rättigheter. Kapitel 6 är en redogörelse för 2005 års våldtäktsdefinition 

och dess förarbete, samt nuvarande våldtäktsdefinition och dess förarbete. Syftet med detta 

kapitel är dels att redovisa hur läget ser ut idag, hur diskussionen ser ut, dels redovisa hur det 

har förändrats över tid och dels analysera hur dessa står i relation till genusteorier. Kapitel 7 

behandlar uppsatsens valda rättsfall. Här görs en genuskritisk diskursanalys av de valda fallen 

för att se om vi har ett rättssystem som genomsyras av fördomar och förutfattade meningar om 

kvinnan i våldtäktsmål. Kapitel 8 behandlar djupgående det nya samtyckesförslaget. Till att 

börja med går jag igenom fallet M.C. V. BULGARIA som behandlats i Europadomstolen. Detta 

fall kan beskrivas som startskottet till diskussionen om ett samtyckesrekvisit gällande 

sexualbrott varpå det är av relevant att gå in djupare i vad som sades i detta fall. I kapitlet sker 

även en genomgång av SOU 2016:60 gällande det nya förslaget till samtyckeslag och jag går 

även igenom remissinstansernas svar till förslaget. Sedan sker en analys av dessa för att komma 

djupare in i de olika resonemangen för och emot förslaget. Syftet med detta är att kunna dra en 

slutsats i om det nya samtyckesrekvisitet kommer att förändra kvinnans situation i våldtäktsfall. 

I det avslutande kapitlet 9 sammanfattar jag studien samt binder samman analysernas resultat 

och tydliggör vad jag har kommit fram till. I detta kapitel svarar jag konkret på mina 

frågeställningar och visar att jag uppfyllt uppsatsens syfte. Sedan ger jag mina avslutande 

kommentarer.  
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2. Teori 

 
Den genusrättsvetenskapliga utgångspunkten är att kunskapen är konstruerad utifrån den 

verklighet människan befinner sig i.8 Genusforskare hävdar således att rättens uppbyggnad 

bygger på människors ställningstaganden, föreställningar och värderingar och därmed är skapad 

utifrån intressen och rådande maktförhållanden.9 Teorier jag utgår ifrån är genusvetenskapliga 

teorier om hur uppfattningar om kön och därmed sexualitet har utformat samhället i helhet och 

därmed spelat, eller spelar, en roll i hur rätten är uppbyggd. Teorierna jag använder mig av 

bygger på den amerikanska juristen Catharine A. Mackinnons teorier om kön, makt och 

sexualitet. I boken Towards a feminist theory of the state skriver Mackinnon om kön som en 

social process. Med detta menar hon att vi genom att forma människans sexualitet i vissa 

riktningar organiserar samhället utifrån två kön,  man och kvinna. Därmed är även sexualitet en 

social process ur vilka sociala relationer av kön skapas. Kön är således en samhällelig skapelse, 

på samma sätt som kön skapar samhället.10 Teorier som bygger på denna uppdelning av kön 

som en social process är därför även teorier om makt. 

2.1 Manlig dominans & sexualitet 
 

Mackinnon skriver om den manliga dominansen som ett fenomen som genomsyrar alla delar 

av vår värld, och inte minst staten och dess rättssystem. Med detta menar hon att staten är manlig 

och att lagar och regler därför kommer att behandla kvinnor utifrån sätt män behandlar och ser 

på kvinnor. Staten konstruerar den sociala ordningen utifrån det manliga intresset vilket sker 

genom manlig kontroll av kvinnans sexualitet på alla nivåer. Hur den manliga synvinkeln ramar 

in olika upplevelser blir även de sätt i vilket den statliga politiken inramas.11 Mackinnon menar 

att det i diskrimineringslagar går att urskilja att staten och lagarna är manliga, då den 

underförstådda referensen av en människa är mannen kommer även manligheten att vara 

mätstocken för jämlikhet i lagen.12 Den manliga dominansen innebär alltså att det är kvinnan 

som är den underordnade. Detta innebär att kvinnan, eller det ”kvinnliga” definieras utifrån ett 

                                                           
8 Gunnarsson & Svensson: Genusrättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 2009. Sid: 123. 
9 Ibid, sid:124. 
10 Mackinnon, Catharine. A.; Towards a feminist theory of the state. Harvard University Press, Cambridge 1989. 

Sid:3. 
11 Mackinnon, Catharine. A. Marxism, Method and the state: Toward Feminist Jurisprudence. In The university 

of Chicago press journals. Vol. 8, No. 4 (summer, 1983). The University of Chicago Press, sid:644. 
12 Ibid. 
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manligt perspektiv där kvinnans kropp och hennes sätt att te sig och tala konstrueras därefter.13 

Hade det inte funnits ojämlikhet pga. kön menar Mackinnon att kvinnor inte hade uppfattats 

som sexuella subjekt, sexuellt tvång hade varit ovanligt, samtycke till sex allmänt vanligt, och 

sexuellt utnyttjade kvinnor hade blivit betrodda. Dessutom hade våldtäkt och pornografi 

betraktats som våld och abort hade varit ovanligt och säkert garanterat.14 

I och med skapandet och utformningen av människors sexualitet kategoriseras människor 

i två fack (kön), därmed skapas ett samhälle som bygger på ojämlikhet, där den ena (mannen) 

är dominant och den andra (kvinnan) är undergiven.15 Detta innebär i sig att även sexualitet blir 

en fråga om makt. Det faktum att manlig makt existerar innebär att mäns sexualitet konstruerar 

vad sexualitet är och på vilket sätt sexualitet ska utövas, kännas och upplevas.16 Den manliga 

sexualiteten blir på så vis normen och antaganden om att ”sexuella kvinnor”, alltså kvinnor som 

på något sätt attraherar och väcker det sexuella i en man, vill precis vad männen vill, bidrar till 

att sexuellt våld mot kvinnor faller i skymundan. Detta är vad Mackinnon kallar för rape sex.17 

Att våldtäkt och sex kan ses som lika, eftersom att den sexuella handlingen i sig kan uppfattas 

som lika, kan vara en förklaring till att det är så få våldtäktsfall som får fällande domar eftersom 

denna typ av manligt våld normaliseras. Mackinnon skriver ”compare victims’ reports of rape 

with women’s report of sex. They look a lot alike. Compare victims’ reports of rape with what 

pornography says is sex. They look a lot alike”.18  

2.2 Teoretisk sammanfattning 

 
Utifrån dessa teorier om kön som en social skapelse och framförallt makt, manlig dominans 

och sexualitet, studerar jag rätten för att tydliggöra de maktförhållanden som dominerar vårt 

rättsväsende och som på så sätt kan vara en bidragande faktor till att så pass få våldtäktsfall blir 

dömda. Men även för att utifrån dessa teorier kunna studera förslaget till en ny samtyckeslag 

och för att kunna belysa fördelar och/eller nackdelar med en sådan lag i förhållande till kvinnors 

rättstrygghet.  

När jag studerar de rättsliga dokumenten och sedan gör min analys är det därför 

påståenden, resonemang, antaganden och bedömningar som kan kopplas ihop med makt, 

manlig dominans och sexualitet som är av intresse för att genom genusrättsvetenskapen kunna 

                                                           
13 Mackinnon, Catharine. A. Marxism, Method and the state: Toward Feminist Jurisprudence sid:636. 
14 Mackinnon.A, Catharine. Towards a feminist theory of the state. Sid:215. 
15 Ibid, sid:4. 
16 Ibid, sid:129. 
17 Ibid, sid:141. 
18 Ibid, sid:146. 
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kritisera det rådande rättsläget. Detta kan t.ex. handla om hur man i våldtäktsmål bedömer 

kvinnans ansvar gentemot mannens handlingar, hur man i propositioner argumenterar för en 

viss inriktning på lagen och hur den rättsliga diskursen ställer sig till faktorer som genus och 

strukturell ojämlikhet. 

 

2.3 Definitioner 
 

Genusrättsvetenskap – Forskning som fokuserar på sambandet mellan kön och rätt.19 

Genus - Föreställningar om könen. Den sociala konstruktionen av vad det innebär att vara 

kvinna eller man. Till skillnad från begreppet kön syftar begreppet genus inte till de biologiska 

könen.20 

Kön – Antingen man eller kvinna. I lagstiftning syftar man till en persons biologiska kön.21 

Rättssäkerhet – Rättskipning och myndighetsutövning ska vara sammanhängande, förutsägbar 

och hålla hög kvalitet.22 

Rättstrygghet – Personer och rättssubjekt ska vara skyddade från brottsliga gärningar som kan 

angripa ens egendom, integritet, hälsa och frihet.23 

  

                                                           
19 Svensson, Eva-Maria; Genusrättsvetenskap och juridiska metoder. I Korling, Fredric & Zamboni, Mauro 

(red.); Juridisk metodlära. Studentlitteratur, Lund 2013. Sid:273. 
20 Ibid, sid:274. 
21 Ibid. 
22 Regeringskansliet; regeringens politik – rättsväsendet - rättssäkerhet och rättstrygghet. Hämtad 2017-03-01 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/rattssakerhet-och-rattstrygghet/.  
23 Ibid. 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/rattssakerhet-och-rattstrygghet/
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3. Metod & Material 

Uppsatsen skrivs utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv. Detta perspektiv kan beskrivas 

som ett kritiskt perspektiv på rätten och skiljer sig från den rättsdogmatiska traditionen, där 

huvuduppgiften är att tolka gällande rätt för att bistå rättspraxis.24 Kritiska perspektiv studerar 

rätten i ett bredare sammanhang där samhällets betydelse för rätten spelar en central roll. Det 

genusrättsvetenskapliga perspektivet sträcker sig dock steget längre och menar att människan 

som en social och könsbestämd varelse har en stor betydelse för vår förståelse för hur världen 

och verkligheten ser ut, men också för hur rätten och dess tillämpning är utformad.25  

3.1 Rättsdogmatisk metod 

 
Som ett första steg i att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna bygger denna uppsats på 

en rättsdogmatisk metodologisk ansats eftersom den största delen av det primära materialet 

består av olika typer av rättskällor. Ett första steg i att kunna göra en kritisk analys av 

rättskällorna utifrån det genusrättsvetenskapliga perspektivet är att fastställa vad gällande rätt 

är, vilket är utgångspunkten inom rättsdogmatiken. Den rättsdogmatiska metoden kan således 

beskrivas i tre steg. Det första steget är som nämnt ovan att fastställa vad gällande rätt är. Ett 

andra steg är att förklara innebörden av den specifika lagen och dess sammanhang och ett sista 

steg är att förklara hur denna regel ska tillämpas i det aktuella målet.26 Den juridiska metoden 

kan således beskrivas som den deskriptiva metoden i detta arbete eftersom syftet med att 

fastställa gällande rätt inte är subjektiv utan objektiv. Med detta menas att rättskällorna studeras 

för att kunna få fram och förklara vad lagen är, vad den innebär och hur den tillämpas. Denna 

typ av metod blir ett givet val eftersom att det inte går att analysera innehållet i rättskällorna 

utan att först klargöra vad dessa är. I denna uppsats gör jag dock ett avsteg från den traditionella 

rättsdogmatiska metoden då jag inte kommer att förklara hur en rättsregel ska tillämpas i vissa 

fall. Jag fastställer och förklarar snarare hur en specifik rättsregel ska förstås. 

Ett utmärkande drag i den rättsdogmatiska metoden är att argumentationen, som senare  

förs i uppsatsen, är bunden till rättskällorna.27 Detta innebär att den kritiska analysen och 

argumentationen inte helt kan kopplas bort från rättskällorna och argumenten måste således ha 

                                                           
24 Gunnarsson & Svensson. 2009. Sid:91–92. 
25 Ibid, sid:100. 
26 Kleineman, Jan; Rättsdogmatisk metod. I Korling & Zamboni (red.); Juridisk metodlära. Studentlitteratur, 

Lund 2013. Sid:29. 
27 Ibid, sid:26. 
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stöd i dessa. Dock bygger uppsatsen på att kritiskt granska rättskällorna i vilket jag kan påstå 

mig använda en kritisk rättsdogmatisk metod. Enligt Korling och Zamboni innebär detta att 

man går steget längre än att beskriva gällande rätt och att man istället utifrån de slutsatser man 

dragit av rättskällorna,  kan föra en mer fristående ändamålsargumentation för att kunna belysa 

att det rådande rättsläget bör förändras.28 Med detta sagt förs argumentationen med koppling 

till rättskällorna, dock lite friare än vad som görs i den icke-kritiska rättsdogmatiska metoden.   

3.2 Material 
 

Det primära material som ligger till grund för undersökningen består främst av olika typer av 

rättskällor i form av lagar, propositioner, rättsfall och utredningar med tillhörande remissvar. 

Jag har även tagit med vissa internationella konventioner som ett bakgrundssyfte till uppsatsen 

för att belysa vad som finns internationellt för att skydda de mänskliga rättigheterna. De 

propositioner som har använts är dels Regeringens proposition 2004/05:45 som var aktuell vid 

2005 års sexualbrottsreform, och dels Regeringens proposition 2012/13:111 som var aktuell 

för förändringen i sexualbrottslagstiftningen år 2013. Båda dessa dokument är av omfattande 

karaktär men jag har valt att enbart fokusera på de delar som berör Brottsbalken (BrB) kap 6, § 

1, eftersom det är våldtäktsbestämmelsen som är den centrala delen i denna undersökning. 

Dessa används för att klargöra hur diskussionen har sett ut gällande våldtäktsbestämmelsen, 

men också för att fastställa gällande rätt. Den utredning jag har använt mig av är Statens 

offentliga utredning (SOU) 2016:60 - Ett starkare skydd för den sexuella integriteten som berör 

det nya förslaget till att införa ett samtyckesrekvisit i sexualbrottslagen. Även detta dokument 

är omfattande, men precis som med propositionerna är det enbart förslaget till ändring av BrB 

kap 6, § 1 som hanteras. Syftet med att ha med denna utredning är att tydliggöra hur 

diskussionen ser ut för det nya förslaget, vad det innebär och vad en sådan lagstiftning skulle 

kunna innebära för kvinnans ställning. Till denna utredning har jag valt att ha med 

remissyttranden från Svea hovrätt, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Uppsala 

universitets juridiska institution, FATTA, Sveriges kvinnolobby samt Kvinnofronten. Dessa 

används som ett komplement till utredningen för att få olika perspektiv på för- och nackdelar 

med förslaget. Beslutet att enbart analysera ett antal remissvar är p.g.a. uppsatsen begränsade 

utrymme. Valet av remissinstanserna är baserat på de som anses ha störst påverkan men jag har 

också valt vissa remissinstanser som aktivt arbetar för att förbättra kvinnors situation för att få 

deras syn på frågan. 

                                                           
28 Kleineman, Jan; Rättsdogmatisk metod. I Korling & Zamboni (red.); Juridisk metodlära. Sid:39. 
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I uppsatsen har jag även valt att ha med tre rättsfall som är relativt nya i tiden eftersom att jag 

velat att den nuvarande sexualbrottslagstiftningen ska ligga till grund för bedömningen i fallen. 

P.g.a. uppsatsen begränsade utrymme har jag valt att enbart ha med tre rättsfall, ett från Lunds 

tingsrätt som överklagats till hovrätten över Skåne, ett från Göteborgs tingsrätt samt ett från 

Östersunds tingsrätt vilket  överklagats till hovrätten för nedre Norrland. Syftet med att ha med 

dessa är för att undersöka om det finns brister i hur man har bedömt utifrån ett 

genusrättsvetenskapligt perspektiv. Rättsfallen ligger också till grund för att en jämförelse med 

det nya förslaget i SOU 2016:60 ska vara möjlig. Syftet är alltså att hypotetiskt kunna se om 

utfallen i domarna hade kunnat se annorlunda ut om det nya förslaget hade legat till grund för 

bedömningen. 

 

3.3 Genuskritisk metod och diskursanalys 

 
För att analysera rättskällorna utifrån det genusrättsliga perspektivet och de teorier som 

behandlar maktstrukturer, använder jag mig av ytterligare metoder för att uppfylla syftet. När 

jag, utifrån den rättsdogmatiska metoden, har fastställt vad gällande rätt är kommer jag kritiskt 

analysera och tolka de olika rättskällorna för att kunna se vilka attityder och uppfattningar som 

ligger bakom olika påståenden eller antaganden kopplat till kön och genus. Utgångspunkten för 

en genusrättsvetare är således att studera sambandet mellan kön, genus och rätt. För en 

genusrättsvetare är rätten inte någonting givet utan den är i ständig förändring och tolkas utifrån 

olika perspektiv och sammanhang. Rätten har även makten att påverka människors syn på saker 

och ting men också makten att påverka hur vi ser på våra egna liv. På grund av dessa egenskaper 

som rätten innefattar är det av vikt att vi reflekterar över vilka de som tolkar och tillämpar lagen 

egentligen är.29 Till skillnad från juristen som har i uppgift att tillämpa en rättsregel,  har en 

genusforskare syfte att kritiskt granska rättskällor för att kunna analysera hur kön och genus 

utformas och därmed återges i rätten.30 Denna metodologiska ansats är således starkt 

sammankopplad med mina genusvetenskapliga teorier, då det teoretiska perspektivet fungerar 

som mina glasögon vilka jag studerar rättskällorna utifrån. 

För att komma ännu djupare in i vad som faktiskt står i rättskällorna använder jag mig av 

en typ av diskursanalys. Innebörden av vad diskursanalys är kan variera och det finns därmed 

inte enbart en allmänt accepterad uppfattning som beskriver diskursanalys. Fairclough menar 

                                                           
29 Svensson, Eva-Maria; Genusrättsvetenskap och juridiska metoder. I Korling, Fredric & Zamboni, Mauro 

(red.); Juridisk metodlära. Sid:280. 
30 Ibid, sid:278. 
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att språket inte ska uppfattas som neutralt och att språket återspeglar verkligheten. Språket är 

snarare en social aktivitet som formas utefter den sociala kontext vi befinner oss i.31 Norman 

Fairclough och Ruth Wodak skriver att diskurs är något som är socialt konstruerat och format 

vilket innebär att diskurser formar vår kunskap, våra identiteter och relationer. Detta gör att 

diskurs även är en fråga om makt då diskursiva utövningar har möjligheten att producera 

ojämlika maktrelationer mellan olika grupper, mellan kvinnor och män, mellan olika sociala 

grupper, mellan etniska och kulturella majoriteter och minoriteter, genom sättet man 

representerar eller positionerar grupper i.32 En form av diskursanalys är den kritiska 

diskursanalysen som syftar till att synliggöra de maktspel som ligger bakom användandet av 

språket.33 Det sätt jag använder mig av diskursanalysen i denna uppsats är genom att studera 

resonemang, bedömningar, antaganden och uppfattningar som lyfts fram i de olika 

rättskällorna.  

Varför jag väljer att använda diskursanalys som metod vid rättskällornas analys är för att 

jag vill kunna komma djupare in i texterna för att kunna se om det finns några underförstådda 

antaganden som kan dölja sig bakom vissa påståenden. Låt oss föra ett exempel där domaren 

har sagt till våldtäktsoffret att ”det står i ditt uttalande att du hade på dig strumpbyxor och en 

åtsittande svart kjol”. Att påpeka vad offret haft på sig kanske inte betyder så mycket i sig, men 

den bakomliggande anledningen till frågan kan vara av mycket större betydelse och det är just 

sådana diskurser som ger anspelningar på makt som jag vill få fram och belysa. När rättsfallen 

analyseras är det således inte meningen att fastställa gällande rätt utan snarare att undersöka hur 

domare resonerar i just våldtäktsmål.34 Nedan följer en tabell över skillnader mellan 

rättsdogmatisk metod och diskursanalytisk metod. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text 

och diskursanalys. Tredje upplagan. Författarna och Studentlitteratur, Lund 2012. Sid:378. 
32 Fairclough & Wodak; Critical Discourse Analysis. I Teun A. Van Dijk (ed.); Discourse as social interaction- 

Discourse studies 2: a multidisciplinary introduction. SAGE Publications, London 1997. Sid:258. 
33 Ibid. 
34 Svensson, Eva-Maria; Genusrättsvetenskap och juridiska metoder. I Korling, Fredric & Zamboni, Mauro 

(red.); Juridisk metodlära. Sid:309. 
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Tabell 1.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Metodologisk sammanfattning 
 

Uppsatsens metodologiska ansatser kan förenklat beskrivas i tre steg. Den första är den 

rättsdogmatiska eller den juridiska metoden som används för att fastställa vad gällande rätt är 

och hur den ska förstås. Den andra är den genuskritiska metoden som kritiskt analyserar 

gällande rätt, genom att studera rätten i förhållande till kön och genus. Genom att göra denna 

kritiska analys av gällande rätt kan svagheter och ”luckor” i rätten identifieras. Den tredje 

metoden som går hand i hand med den genuskritiska metoden är den kritiska diskursanalysen. 

Denna metod syftar till att komma åt de underliggande faktorerna och uppfattningarna gällande 

kvinnan och hennes sexualitet som ligger bakom vissa uttalanden och skrivelser i 

propositionerna, utredningen, remissyttrandena och rättsfallen. 

3.5 Teori och metod- Hur de ska förstås i relation till varandra 
 

Uppsatsens teorier används som de perspektiv i vilket de valda rättskällorna studeras utifrån. 

Teorier syftar således till att visa på att ett fenomen är kopplat till ett annat fenomen och att de 

därför påverkar varandra.36 Denna uppsats bygger på genusvetenskapliga teorier som menar att 

den manliga dominansen styr vårt samhälle och lagar. Den manliga makten konstruerar vad 

                                                           
35 Tabell som visar på skillnader mellan rättsdogmatisk metod och diskursanalytisk metod. Lånad från Ulrika 

Andersson.; Andersson, Ulrika. Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot 

sexuella övergrepp. BokBox förlag, Malmö 2004. Sid:43. 
36 Ekengren & Hinnfors; Uppsatshandbok- Hur du lyckas med din uppsats. Studentlitteratur, Lund 2012 sid:50. 

Rättsdogmatisk metod Diskursanalytisk metod 

Problem/Frågeställning Vad är gällande rätt? Vad sägs i diskursen? Hur 

sägs det? 

Material Lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin 

Både sedvanligt och annat, 

det som säg och görs i 

institutionella praktiker 

Genomförande Utreda och tydliggöra 

gällande rätt i viss fråga 

Identifiera och analysera 

diskurser i viss fråga 

Syn på (rättsskydds) 

subjekt 

En given storhet på 

vilken rätten appliceras 

Inte givet- skapas i och av 

diskurser 

Syn på makt Repressiv- innehas av 

staten gentemot 

ansvarssubjektet 

Finns överallt- utövas och 

är produktiv 
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som är kvinnligt och vad en kvinnans sexualitet innebär, vilket bidrar till uppfattningar om hur 

en kvinna är och bör vara. Dessa maktrelationer och uppfattningar bidrar således till att det 

finns förutfattade meningar om kvinnan och hennes sexualitet, vilket kan återspelas i bl.a. 

domar och påverkar därför utfallen i våldtäktsmål. Metoden är till skillnad från teorin det 

tillvägagångssätt en forskare använder sig av för att besvara sina frågor och uppfylla 

forskningens syfte.37 Teori och metod samspelar på det sätt att teorin utgör perspektivet på hur 

du studerar ditt material medan metoden är själva tillvägagångssättet. I denna uppsats gör jag 

utifrån de valda teorierna en kritisk granskning och analys av olika typer av rättskällor för att 

kunna tydliggöra om och hur makt, kön, sexualitet och uppfattningar om kvinnligt återspeglas 

i rätten. För att förtydliga hur jag använder mig av teori och metod har jag nedan ritat upp en 

tabell som kan beskrivas som det analytiska ramverket. Kopplingen till teorin kommer in i den 

sista kolumnen ”Genuskritisk analys” då de frågor jag ställer till materialet bygger på teorins 

utgångspunkter om att lagarna och rättstillämpningen är manlig. På så sätt applicerar jag teorin 

på materialet när jag gör analysen. 

                                                           
37 Ekengren & Hinnfors 2012, sid:71. 

Rättsdogmatisk 

metod 

Innehållsanalys 

/Diskursanalys 

Genuskritisk analys 

 

 

Propositioner 

 

 

Vad är gällande 

rätt? 

Hur ser argumenten ut i 

propositionerna gällande 

förändring av BrB kap 6, § 

1, och hur kan vi tolka 

dessa? Vad är skillnaderna 

mellan 2005 års och 2013 

års lagstiftning? 

Hur kan vi tolka 

resonemangen i 

propositionerna utifrån 

ett genusvetenskapligt 

perspektiv om makt, 

genus och sexualitet? 

 

 

Rättsfall 

 

 

Vad är gällande 

rätt? 

 

 

Vilka resonemang förs i 

domarna som leder fram till 

domen och hur kan vi tolka 

dessa? 

Hur kan vi tolka 

resonemangen i 

rättsfallen utifrån ett 

genusvetenskapligt 

perspektiv om makt, 

genus och sexualitet? 

 

 

Förslaget till ny 

sexualbrottslag 

 

Hur vill kommittén 

förändra nuvarande 

BrB kap 6, § 1? 

 

Hur ser argumenten till en 

förändring av BrB kap 6, § 

1, ut och hur kan vi tolka 

dessa? Vilka för- och 

nackdelar 

uppmärksammas? 

Hur kan vi tolka 

resonemangen i 

förslaget utifrån ett 

genusvetenskapligt 

perspektiv om makt, 

genus och sexualitet? 
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4. Tidigare forskning 
  

I Ulrika Anderssons avhandling Hans (ord) eller hennes? – En könsteoretisk analys av 

straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp från 2004 kritiseras domstolars prövningar i 

våldtäktsmål. Andersson kritiserar domstolars förmåga att sätta in offrets viljehandlingar och 

beteende som en central del i bedömningarna av vissa våldtäktsmål.38 Andersson menar att det 

inte går att bortse från könsperspektivet för att förstå våldtäkt och sexuella övergrepp och att 

kön/genus har betydelse för hur vi uppfattar verkligheten.39 Anderssons metodologiska ansats 

är diskursanalysen då hon vill få fram underliggande föreställningar om kön, kropp och 

sexualitet som finns gömda bakom rättsliga dokument.40 Andersson har i avhandlingen gått 

igenom brottmålsdomar från år 1999, vilket innebär att den då gällande 

sexualbrottslagstiftningen var den lagstiftning som senare reformerades till 2005-års 

sexualbrottslagstiftning. Detta sätter min uppsats i ett annat sammanhang, trots det faktum att 

en del av uppsatsens syfte är att genom könsperspektiv och kritisk diskursanalys analysera 

rättskällor för att få fram underliggande förställningar om kön och sexualitet. Då rätten är i 

ständig förändring anser jag det vara relevant att ständigt kritiskt granska rättskällor. Eftersom 

rättsfallen som tas upp i denna uppsats utgår från 2013-års sexualbrottslagstiftning kan jag 

påvisa att problemet med förutfattade meningar i svenska domstolar vad gäller könsfrågor 

fortfarande är ett problem. 

Madeleine Leijonhufvud är en framstående forskare och lärare i straffrätt som skrivit 

många arbeten inom området. I hennes bok Samtyckesutredningen- Lagskydd för den sexuella 

integriteten från 2008 ser hon över den dåvarande konstruktionen (2005-års) av våldtäktsbrottet 

och tar bl.a. fram ett förslag till en ny samtyckeslag. Genom att hänvisa till en fällande dom i 

Europadomstolen där samtyckesfrågan hamnade i centrum, M.C. V. BULGARIA,41 menar 

Leijonhufvud att Sverige genom sin anslutning till Europarådet har en förpliktelse att införa en 

samtyckeslag.42  

Boken svensk sexualbrottslag- En framåtsyftande tillbakablick från år 2015, som också 

är skriven av Madeleine Leijonhufvud, är en genomgång av svensk straffrätt med 

                                                           
38 Andersson, Ulrika. Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella 

övergrepp. Sid:14. 
39 Ibid sid:15. 
40 Ibid, sid:41. 
41 Se kap 9.1 för en utförlig genomgång av fallet M.C. V. BULGARIA. 
42 Leijonhufvud, Madeleine; Samtyckesutredningen- Lagskydd för den sexuella integriteten. Thomson förlag, 

Stockholm 2008, sid:87. 
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sexualbrottslagstiftningen som huvudområde. Leijonhufvud går bl.a. igenom det förslag till en 

samtyckeslag som varit ett diskuterat ämne sedan 90-talet men som gång på gång avslagits av 

regering och riksdag. I sitt avslutande kapitel tar Leijonhufvud upp problematiken med att 

samhällssynen och lagen är i otakt och menar att vi fortfarande idag skuldbelägger offer som 

blir utsatta för olika former av sexuella övergrepp och att det är kvinnorna som får hållas 

ansvariga för mäns handlingar.43 Avslutningsvis anser Leijonhufvud att vi i Sverige har 

misslyckats med att ge människors sexuella integritet rättsligt skydd.44 

Som jag antagit redan innan jag började med denna uppsats så finns det en mängd 

forskning som berör relationen mellan kön och rätt. Inte minst med genusvetenskapens 

framväxt då nya krav ställts på samhället och rätten. Eftersom att samhället och därmed rätten 

är i ständig förändring anser jag dock att vi behöver granska och kritisera det vi anser vara fel, 

föråldrat, bristfälligt o.s.v. Min forskning är en förlängning eller en fortsättning på den 

forskning inom området som redan finns. I och med att jag analyserar rättsfall från nuvarande 

sexualbrottslagstiftning kan jag tydliggöra vilka maktstrukturer och uppfattningar om kvinnan 

som idag är närvarande i rätten. Genom att studera det faktiska förslaget för en ny samtyckeslag 

och genom analysen av remissvaren till denna, reder jag ut hur diskussionen ser ut för och emot 

förslaget. På detta vis kan jag synliggöra vilka förutfattade uppfattningar om kön, makt, och 

sexualitet som ligger bakom vissa av resonemangen. Trots att det finns forskning som berör 

frågan om samtyckeslag finns det ingen direkt forskning som utgår från det faktiska förslaget i 

och med att det fortfarande är så pass nytt. Eftersom att den nya sexualbrottslagen inte trätt i 

kraft ännu finns det inga våldtäktsfall där samtyckeslagen är den rättsliga definitionen av 

våldtäkt. Jag kan dock genom förslaget och genom att studera nuvarande lagstiftning och 

rättsfall föra en hypotetisk diskussion kring huruvida utfallen i dessa domar sett annorlunda ut 

om samtyckeslagen var gällande. 

  

                                                           
43 Leijonhufvud, Madeleine; svensk samtyckeslag - En framåtsyftande tillbakablick. Norstedts juridik, Stockholm 

2015, sid:107.  
44 Ibid sid:111. 
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5. Bakgrund - Svensk och internationell rätt 
 

Detta kapitel syftar till att dels ge en bakgrund till hur den svenska rätten är uppbyggd i 

förhållande till jämställdhet och likabehandling och dels för att ge en förståelse för de krav som 

domstolar har i rättstillämpningen i sexualbrott. Kapitlet syftar även till att ge en bakgrund till 

vilka internationella lagar och konventioner som finns till för oss även i Sverige. 

5.1 Svensk rätt och domstolars krav i sexualbrott  
 

I Regeringsformen 1 kap, 9 § kan vi utläsa att:  

Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska 

i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.45 

Denna mening kallas för likaprincipen och innebörden av det som står i paragrafen är att alla 

ska behandlas lika inför lagen. Rätten ska i sitt utövande således inte behandla människor olika. 

Denna princip utgör en av några av de konstitutionella principerna i svensk rätt och bygger på 

idén om alla människors lika värde.46 Lagen säger också att domstolar och myndigheter ska 

iaktta opartiskhet inför lagen, detta brukar kallas objektivitetsprincipen.47 Ytterligare krav på 

likabehandling kan vi läsa om i Diskrimineringslagen 1 kap, 1 § som säger att:  

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.48 

Forskare menar att det finns en inbyggd konflikt med likhetsprincipen och statens skyldighet 

att främja jämställdhet då likhetsprincipen står över andra element. Detta innebär att det är svårt 

att få rättsliga genomslag som syftar till att motverka den strukturella ojämställdheten som 

genomsyrar vårt samhälle.49 Eftersom svensk rätt är könsneutral innebär det att ingen åtskillnad 

görs mellan män och kvinnor vid rättskipning. Därmed har betydelsen kön ingen rättslig 

relevans till skillnad från i genusforskningen som bl.a. har i uppgift att påvisa könens faktiska 

relevans.50 Hur rätten betraktar könsneutraliteten som en rättslig grundsten är av relevans för 

denna uppsats eftersom det innebär att strukturella problem vad gäller den sneda 

                                                           
45 Kungörelse om beslutad ny regeringsform. SFS 1974:152, 9 §. 
46 Eka, Anders. Hirschfeldt, Johan. Jermsten, Henrik & Starrsjö Svahn, Kristina. Regeringsformen – Med 

kommentarer. Karnov Group, Stockholm 2012. Sid:19 & 44. 
47 Ibid, 43. 
48 Diskrimineringslag SFS 2008:567, 1 §. 
49 Gunnarsson & Svensson sid:181. 
50 Ibid sid:182. 
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könsmaktsdelningen inte får tillräckligt stort rättsligt utrymme då det betraktas som irrelevant 

i relation till likhetsprincipen. Vad genusforskare anser vara det mest relevanta att studera i 

relation till synen på om könen är lika eller olika är de faktiska skillnaderna i mäns och kvinnors 

rättigheter och levnadsvillkor.51 Inom genusvetenskapen talas det om formella könsneutrala 

lagar som innefattar de lagar som är lika för alla oavsett kön, alltså den uttryckliga innebörden 

av lagen. Det talas även om de reella könsneutrala lagarna, begreppet reellt syftar till det 

faktiska utfallet av en könsneutral regel.52 Innebörden av detta är att en jämställd lag där kvinnor 

och män betraktas som lika inte behöver innebära att utfallet eller effekten av en sådan 

tillämpning leder till jämställda förhållanden mellan kvinnor och män.53 

Vad gäller bevisning inom sexualbrott skriver Helena Sutorius att kravet på bevisning i 

sexualbrottsfall har skärpts. Detta innebär att domstolar idag, i allt mindre utsträckning, godtar 

den målsägandes berättelse som huvudsaklig bevisning. Idag ställer domstolar högre krav på 

stödbevisning.54 I Nja 2005 s.712 tar domstolen upp begreppet stödbevisning. Här syftas det till 

bevisning som kan stödja målsägandens berättelse.55 Vid misstanke om brott utgår även rätten 

alltid från oskuldspresumtionen, som innebär att den misstänkta ska betraktas som oskyldig tills 

motsatsen är bevisad.56 För att någon ska bli dömd för ett brott måste domstolen anse att det är 

”ställt utom allt tvivel” att denne är skyldig. Kravet på ”utom allt tvivel” fastslogs i NJA 1980 

s. 725 där det stod ord mot ord mellan målsäganden och den tilltalade. Domstolen fastslog här 

att det inte räcker med att målsägandes berättelse är mer tillförlitlig, utan att det måste vara 

ställt utom allt tvivel att den åtalade gjort det som åklagaren yrkat på.57 

5.2 Internationella konventioner 
 

Två viktiga internationella konventioner som enbart behandlar kvinnors rättigheter är 

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) och Europarådets 

konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet 

(Istanbulkonventionen). 

                                                           
51 Gunnarsson & Svensson 2009, sid:185. 
52 Ibid, sid:189. 
53 Ibid, sid:188. 
54 Sutorius, Helena. Bevisprövning vid sexualbrott. Andra upplagan. Norstedts juridik, Stockholm. Sid:82. 
55 Ibid, sid:108. 
56 Ibid, sid:64. 
57 Ibid, sid:85. 
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I takt med att FN kom till och de universella mänskliga rättigheterna blev allt mer erkända fick 

kvinnor för första gången i internationell lagstiftning samma rättigheter som mannen.58 År 1979 

antogs CEDAW för att ytterligare förebygga kvinnors ojämlikhet.59 År 1971 ratificerade 

Sverige CEDAW och år 1980 trädde den i kraft vilket innebär att Sverige har en skyldighet till 

att följa konventionen.60 Konventionen fokuserar således helt på kvinnors rättigheter. Artikel 1 

i CEDAW utgörs av diskrimineringsförbudet som säger att ingen diskriminering får göras p.g.a. 

kön. Diskrimineringsförbudet innebär i stora drag att såväl direkt diskriminering, indirekt 

diskriminering, planerad diskriminering samt oplanerad diskriminering är förbjudet.61  

Konventionen har dock några uppmärksammade brister varav två av dessa är dels att 

konventionen är uppbyggd på så vis att den är beroende av den manliga referensen som 

motsatspool och dels att konventionen saknar artiklar som förbjuder våld mot kvinnor.62 Det 

som kan anses vara problematiskt med att jämföra män och kvinnor är för det första att det 

hindrar kvinnor från att åtnjuta rättigheter som mannen inte kan åtnjuta, det kan t.ex. handla om 

rättigheter som har att göra med kvinnans reproduktiva rättigheter. Ett annat problem med att 

jämföra kvinnan med mannen är att det inte blir möjligt att hantera diskriminering mellan olika 

grupper av kvinnor.63 Avsaknaden av artiklar som skyddar kvinnor från våld kan bero på att 

våldet mot kvinnor var relativt okänt under tiden konventionen togs fram eller att det berodde 

på att det ansågs vara normen.64 Eftersom att våld mot kvinnor har varit så pass uppmärksammat 

tiden efter att konventionen tagits fram tog generalförsamlingen fram the Declaration on the 

Elimination of Violence Against Women år 1993. Året innan hade kvinnokommittén antagit den 

generella rekommendationen 19 som tolkar våld mot kvinnor som en diskrimineringsgrund och 

därmed gör våld mot kvinnor förbjudet enligt CEDAW.65 Det finns ingen artikel i CEDAW 

som uttryckligen förbjuder våld mot kvinnor även fast konventionen förbjuder det. En artikel 

som har relevans för denna uppsats är CEDAWS artikel 5 a) som lyder: 

 

 

 

                                                           
58 Otto, Dianne; Women’s Rights. I Moeckli et.al. International Human Rights Law. Oxford university Press: 

Oxford, 2014. Sid:316. 
59 Ibid sid:317. 
60 United Nations Human Rights- Office of the high commissioner; Status of ratification. Hämtad 2017-04-07 

http://indicators.ohchr.org/. 
61 Otto, Dianne; Women’s Rights. I Moeckli et.al. International Human Rights Law. Sid:322-323. 
62 Ibid, sid:324. 
63 Ibid, sid:325. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 

http://indicators.ohchr.org/
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Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att  

a) ändra mäns och kvinnors sociala och kulturella beteendemönster för att därmed avskaffa 

fördomar samt seder och bruk som grundar sig på föreställningen om det ena könets 

underlägsenhet eller på stelnade roller för män och kvinnor.66 

 

Artikeln säger att staten har en skyldighet att försöka eliminera stereotypiska föreställningar om 

kön. Visserligen syftar artikeln till att ändra mäns och kvinnors beteendemönster och fokus 

ligger därmed inte på staten som aktör utan snarare på invånarna. Eftersom att denna artikel 

finns tyder det på att detta är ett världsligt problem vad gäller kvinnors ställning i samhället.  

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av 

våld i hemmet (Istanbulkonventionen) är den första konventionen utfärdad av Europarådet som 

enbart behandlar våld mot kvinnor. Sverige ratificerade konventionen den 1 juli 2014 och den 

kom i kraft den 1 november 2014.67 Detta innebär att konventionen är bindande för Sverige 

varpå staten måste ta till alla möjliga åtgärder för att följa vad som står i konventionen. 

Konventionen går således ut på att medlemsstater ska främja och skydda kvinnors rättigheter 

på alla nivåer i samhället och sträva efter faktisk jämställdhet. I konventionens artikel 36 kan 

vi läsa om vilka skyldigheter medlemsstaterna har för att skydda kvinnor från sexuellt våld.  

 

Artikel 36-Sexuellt våld, inbegripet våldtäkt  

1 Parterna ska vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att säkerställa att 

följande uppsåtliga gärningar är straffbelagda:  

a) Att sexuellt penetrera en annan persons kropp vaginalt, analt eller oralt med en kroppsdel eller ett 

föremål utan dennes samtycke.  

b) Att utföra andra handlingar av sexuell karaktär med en person utan dennes samtycke.  

c) Att förmå en annan person att utföra handlingar av sexuell karaktär med en tredje person utan 

dennes samtycke.  

2 Samtycke ska lämnas av egen fri vilja och bedömas med hänsyn till förhållandena i det enskilda 

fallet.  

3 Parterna ska vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att säkerställa att 

bestämmelserna i punkt 1 även gäller för gärningar som begås mot tidigare eller nuvarande makar 

eller partner som erkänns i nationell rätt.68 

 

                                                           
66 Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor, artikel 5. 
67 Council of Europé; Conventions- Charts of signatures and ratifications. Hämtad 2017-04-10. 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures.  
68 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, artikel 

36. 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
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Det jag vill påvisa med att ha med dessa konventioner i uppsatsen är att kvinnors ställning i 

världen är en så pass allvarlig och tillsynes svårhanterlig fråga att det finns ett antal 

konventioner som enbart fokuserar på kvinnors rättigheter. Trots att det finns ett helt rös av 

rättigheter i olika konventioner och lagar som på papper bör vara ett alldeles tillräckligt skydd 

för kvinnans säkerhet är det uppenbart att dessa inte är tillräckliga för kvinnans faktiska säkerhet 

och skydd mot olika typer av våld. Detta belyser i sin tur att det är av relevans att studera 

problemen utifrån genusperspektiv för att få fram faktorer och orsaker till detta som annars 

kanske inte hade kommit till ytan.   
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6. Våldtäktsdefinitionen: Dåtid – Nutid 
 

För att få en djupare förståelse för hur våldtäktsdefinitionen har framkommit är det av vikt att 

redogöra för hur tidigare lagstiftning gällande detta har sett ut samt hur diskussionen kring detta 

förts. Detta kapitel är därför en redogörelse för hur resonemanget kring våldtäktsdefinitionen 

för 2005 års sexualbrottslagstiftning har sett ut genom att studera propositionen till denna. En 

redogörelse av den nuvarande sexualbrottslagstiftningen samt propositionen till denna tas även 

upp i detta kapitel.  

6.1 2005 års sexualbrottslagstiftning  
 

6 kap. 

 

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar 

en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till 

fängelse i lägst två och högst sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av 

medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 

störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd.  

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet 

att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för 

grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska 

särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på 

offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.69 

 

6.1.1 Regeringens proposition 2004/05:45 

Syftet med 2005 års sexualbrottsreform var att stärka sexualbrottslagstiftningen genom att 

”förstärka och tydliggöra varje människas absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och 

sexuellt självbestämmande”.70 I bakgrunden till propositionen skrev regeringen också att 

domare ska vara opartiska och inte ställa onödiga frågor under prövning av ett åtal. De skrev 

även: 

Likväl händer det att relativt ingående frågor ställs till kvinnan om klädsel, sexuella erfarenheter och 

hennes allmänna livsföring, utan att det har någon betydelse för prövningen av åtalet. Att frågorna 

tillåts kan bero på slentrian men kan också ses som ett uttryck för att ett förlegat synsätt tillåts få 

                                                           
69 Se Lag om ändring i brottsbalken SFS: 2005:90. 
70 Regeringens proposition 2004/05:45- En ny sexualbrottslagstiftning. Stockholm 2004, sid:21. 
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genomslag i rättegången. Därför måste inte bara rättens ordförande, utan även åklagare, försvarare, 

ombud och andra som uppträder inför rätten lägga vikt vid att undvika onödiga frågor och 

formuleringar som är eller kan uppfattas som kränkande, diskriminerande eller nedlåtande.71 

 

Reformen var av ganska stor karaktär vilket resulterade i en omfattande rekonstruktion av 

våldtäktsbestämmelsen. Den tidigare våldtäktsbestämmelsen löd: 

 

Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande 

fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn 

till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, döms för 

våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt 

eller annat sådant tillstånd. 

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt att anse som mindre 

allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år. 

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid 

bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om den som 

har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet.72 

 

 

En av de ändringar som gjordes var att ersätta begreppet ”sexuellt umgänge” till ”sexuell 

handling”. Skälen till detta var att begreppet ”sexuellt umgänge” gav intryck av att det handlar 

om en ömsesidig frivillig sexuell kontakt. Dessutom har praxis visat att tolkningen av begreppet 

ofta lett till att stor vikt har lagts vid att klargöra vilken kroppskontakt det handlat om, hur 

personers könsdelar har berört varandra osv, något regeringen ansåg vara olämpligt.73 

Regeringen ansåg att det nya begreppet skulle innebära att fler handlingar ska omfattas av 

begreppet samtidigt som det lämnar ett visst utrymme för tolkning. Fokus skulle fortfarande 

ligga på att det bör ha förekommit någon form av fysisk beröring som innefattar könsorgan för 

att det skall räknas som sexuell handling. Regeringen ansåg dock att det kan räcka med att en 

handling har för avsikt att kränka offrets sexuella integritet.74 I propositionen radas det även 

upp vilka handlingar som kan anses vara sexuella handlingar, dessa är:  

…som innefattar en varaktig kroppslig beröring av antingen den andres könsorgan eller av den 

andres kropp med det egna könsorganet. Hit hör vaginala, orala och anala samlag, handlingar som 

att föra in fingrar, föremål eller en knytnäve i en kvinnas underliv eller att onanera åt en annan 

person. Men också samlagsliknande handlingar där direkt beröring hindras av t.ex. ett klädesplagg 

omfattas. Även att föra in t.ex. fingrar eller föremål i anus på en person bör omfattas av begreppet 

”sexuell handling”. Andra förfaranden som t.ex. att en gärningsman samtidigt som han onanerar 

berör en annan person sexuellt, liksom att gärningsmannen förmår offret att själv onanera bör också 

kunna bedömas som en sexuell handling.75 

                                                           
71 Regeringens proposition 2004/05:45, sid:23. 
72 Se Lag om ändring i brottsbalken SFS 1998:393. 
73 Regeringens proposition 2004/05:45, sid:32. 
74 Ibid, sid:33. 
75 Ibid, sid:34. 
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Huvudkärnan för dessa handlingar ska dock vara av sådan karaktär att gärningsmannen 

använder eller utnyttjar offrets kropp som ett hjälpmedel för att själv få sexuell 

tillfredsställelse.76 En annan viktig diskussion i denna proposition har varit våldtäktsbegreppet 

och själva ordet våld. I den dåvarande sexualbrottslagen kap 6, § 1 står det att: 

 

För våldtäkt döms, enligt 6 kap. 1 § brottsbalken, den som genom våld eller genom hot som innebär 

eller för den hotade framstår som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat 

sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med påtvingat samlag. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt.77 

 

Detta har inneburit att ett övergrepp måste ha genomförts med ett tvång i form av antingen våld 

eller hot som inneburit en trängande fara för offret. Vidare skrev regeringen att det som menas 

med våld inom straffrätten är det s.k. ”våld å person” som innebär: 

 

Med våld å person förstås en fysisk kraftanvändning som direkt träffar en annan person och som 

utgör antingen misshandel eller ett betvingande av den andres kroppsliga rörelsefrihet.78 

 

Vad som menas med rekvisitet hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande 

fara är att hotet skall vara av sådan karaktär att den fara som hotas med kan gälla liv eller 

hälsa.79 Att försätta någon i vanmakt innebär en ”djupgående oförmåga att handla på grund av 

t.ex. medvetslöshet eller redlös berusning”.80 För att någon ska anses ha försatts i vanmakt 

måste offret mot sin vilja ha försatts i det tillstånd, vilket har inneburit att fall där offret har 

berusat sig frivilligt och sedan blivit utsatt för övergrepp inte har dömts för våldtäkt utan i så 

fall för sexuellt utnyttjande.81  

Ytterligare utvidgning av våldtäktsbestämmelsen gjordes i form av att också omfatta de 

fall där en gärningsman har utnyttjat en person som är berusad, medvetslös, sovandes, 

drogpåverkad, sjuk, kroppskadad eller lidit av en psykisk störning eller ”annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd”.82 Regeringen valde dessutom att ta bort 

begreppet vanmakt ur lagen.83 En viktig förändring som gjordes i 2005 års sexualbrottsreform 

var att regeringen slopade det tunga kravet på våld och hot för att en gärning ska kunna räknas 

                                                           
76 Regeringens proposition 2004/05:45, sid:34. 
77 Se Lag om ändring i brottsbalken 1998:393. 
78 Regeringens proposition 2004/05:45, sid: 35. 
79 Ibid, sid:36. 
80 Ibid, sid:35. 
81 Ibid. 
82 Ibid, sid:42. 
83 Ibid, sid:42. (Se kap 7.1 för den fullständiga våldtäktsbestämmelsen i 2005 års sexualbrottslag kap 6, § 1). 
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som våldtäkt. Anledningen till denna förändring var att det i forskning visat att personer som 

faller offer för våld och hot inte alltid kan eller vågar göra motstånd som en del av 

överlevnadsinstinkten,84 därmed kan det finnas fall där det inte finns några tecken på våld. 

Regeringen ansåg att det bör räcka med att gärningsmannen har använt olaga tvång enligt kap 

4, § 4 i BrB som säger att olaga tvång ”föreligger när någon genom misshandel eller annars 

med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en annan person att göra, tåla eller 

underlåta något”.85 Detta innebär enligt regeringen att för att rekvisitet våld ska vara uppfyllt 

krävs det enbart att gärningsmannen har använt sig av ”våld mot person”, vilket innebär att det 

räcker med att någon t.ex. drar i ens arm. Vad gäller kravet på hot bedömde regeringen att det 

inte längre behövde krävas att det handlar om hot mot ens liv och hälsa utan det ska räcka med 

att någon ”tvingar en annan person till samlag genom att börja slå sönder den andres 

tillhörigheter”.86 Vad gäller de s.k. utnyttjandefallen där gärningsmannen sexuellt utnyttjat en 

annan person då denne varit t.ex. medvetslös, berusad eller varit i ett hjälplöst tillstånd ansåg 

regeringen att även dessa ska omfattas av våldtäktsbestämmelsen, eftersom att dessa personer i 

sådana fall befinner sig i ett hjälplöst tillstånd krävs det inte att våld eller hot använts.87   

 

Att offret befinner sig i ett hjälplöst tillstånd bör inte enbart innebära krav på en fysisk oförmåga 

eller en förlust av kroppskontrollen. Även att offret på grund av omständigheterna psykiskt upplever 

en oförmåga att värja sig kan konstituera ett hjälplöst tillstånd.88 

 

Ytterligare utvidgning av våldtäktsbestämmelsen var att ändra bestämmelsen för vad som 

räknas som grov våldtäkt. Den dåvarande bestämmelsen för grov våldtäkt var att 

gärningsmannen ”tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till 

tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visad särskild hänsynslöshet eller 

råhet.”89 Regeringen gjorde bedömningen att kravet på att grov våldtäkt ska föreligga bör 

minska och att den nya bestämmelsen efter 2005 års reform löd som följande:  

 

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt 

allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller 

om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet 

eller råhet.90  

                                                           
84 Regeringens proposition 2004/05:45, sid:43. 
85 Ibid sid:44. 
86 Ibid, sid:45. 
87 Ibid, sid:48. 
88 Ibid, sid:50. 
89 Ibid, sid:54. 
90 Ibid, sid:57. 
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6.1.2 Prop. 2004/05:45– Om Bulgariendomen och införandet av 

samtyckesrekvisitet 

Frågan om huruvida ett samtyckesrekvisit bör eller inte bör regleras i svensk lagstiftning har 

varit ett omtalat ämne, detta efter att ett fall (Bulgariendomen) som var uppe i Europadomstolen 

år 2003 behandlade frågan om bristande samtycke som del av våldtäktsbestämmelsen. I 

regeringens proposition från 2004 gjorde regeringen bedömningen att Sverige inte har något 

krav på sig att konstruera om våldtäktsbestämmelsen. Det resonemang som fördes gällande 

detta var att medlemsstaternas lagar inte måste vara densamma i alla länder utan att det som är 

viktigt är att samtliga stater uppfyller de åtaganden som konventionen kräver.91 Regeringen 

menade alltså att Sverige redan uppfyller kraven som konventionen ställer på sina 

medlemsstater och ansåg därför inte att en konstruktion av våldtäktsbestämmelsen var 

nödvändig.  

Kommittén som tillsattes för att utreda sexualbrottslagstiftningen och dess tillämpning 

kunde även lyfta fram nackdelar med att införa ett samtyckesrekvisit i lagstiftningen. Det 

främsta av dessa var att en gärningsman kunde åberopa att det förekommit ett tyst samtycke 

från offrets sida. I ett sådant fall menade kommittén att det hade bidragit till ett ökat fokus på 

offret och dennes handlingar under övergreppet.92  

6.2 Nuvarande sexualbrottslagstiftning  
 

6 kap 

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar 

en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till 

kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst 

sex år. 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av 

medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 

eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt 

situation. 

Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid 

brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. 

Är brott som avses i fösta eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse 

i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas, om våldet 

eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt 

deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat 

särskild hänsynslöshet eller råhet.93  

                                                           
91 Regeringens proposition 2004/05:45, sid:39. 
92 Ibid, sid:37. 
93 BrB, kap 6, § 1. 
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6.2.1 Regeringens proposition 2012/13:111 

I Regeringens proposition 2012/13:111-En skärpt sexualbrottslagstiftning skrev regeringen att 

det huvudsakliga syftet var att stärka den sexuella integriteten och den sexuella 

självbestämmanderätten. Detta genom att ersätta den tidigare våldtäktsbestämmelsen ”hjälplöst 

tillstånd” till det vidare begreppet ”särskilt utsatt situation”.94 I propositionen skrev regeringen 

att våldtäktsbrottet i kap 6, § 1 andra stycket skulle utvidgas. Detta innebär att regeringen lagt 

till rekvisitet allvarlig rädsla som i tidigare lagstiftning inte har stått med. Regeringen har 

också lagt till rekvisitet i en tillräckligt utsatt situation som ersätter det tidigare i ett hjälplöst 

tillstånd.95 Den bedömning som regeringen har gjort med att utvidga lagstiftningen bygger på 

behovet av ett förstärkt straffrättsligt skydd.96  

Enligt den utredning som gjorts gällande 2005 års sexualbrottslagstiftnings reform har 

det konstaterats att det fanns vissa brister i lagstiftningen och dess tillämpning. En av bristerna 

rör det dåvarande begreppet hjälplöst tillstånd och att det visat sig att det i många fall har ställts 

för höga krav för att någon ska anses vara i ett hjälplöst tillstånd. Detta har speciellt varit ett 

problem när det handlat om berusade personer och där det saknats stödbevisning.97 Begreppet 

ett hjälplöst tillstånd har enligt den utredning som gjorts haft problem med tillämpnings- och 

tolkningsfrågor och har i viss mån fått en smalare tillämpning än vad som var avsett.98 En annan 

brist som har uppmärksammats är i de fall där det inte förekommit någon typ av tvång eller 

utnyttjande eftersom att dessa situationer inte betraktas som ett allvarligt sexualbrott utan 

snarare betraktas som sexuellt ofredande. Detta menade regeringen var problematiskt då det 

handlar om fall där offret bemöter övergrepp med att inte göra något alls, något som brukar 

kallas för ”frozen fright pattern”. Med detta menas att offret blir så pass rädd att denne inte 

kan/vågar göra motstånd.99 Två andra brister som regeringen tar upp är att sexuella bedrägerier 

(vilseledande av offret) bara betraktas som sexuellt ofredande. Dessa fall kan t.ex. handla om 

situationer där ”…en gärningsman, som utgett sig för att vara en person som den utsatte sedan 

tidigare har en sexuell relation med, kryper ner i sängen i ett släckt rum hos en slumrande person 

och genomför en sexuell handling.”100 Detta gäller även överrumplingsfall, ”…till ett exempel 

där den utsatte har samtyckt till sedvanlig massage och gärningsmannen vid utförandet av den 

                                                           
94 Regeringens proposition 2012/13:111 - En skärpt sexualbrottslagstiftning. Stockholm 2012, sid:1. 
95 Ibid, sid:24. 
96 Ibid, sid:26.  
97 Ibid, sid:26. 
98 Ibid, sid:27. 
99 Ibid, sid:26. 
100 Ibid, sid:27. 
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överraskar med att genomföra en sexuell handling.”101 Regeringen gjorde bedömningen att det 

fanns ett behov att i större utsträckning kunna bedöma sådana handlingar som allvarliga 

sexualbrott.102 

Ytterligare en ändring som regeringen bedömde vara av betydelse var att stärka 

tillämpningsområdet för våldtäktsdefinitionen. 2005 års våldtäktsdefinition innefattade förutom 

samlag, ”kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag”.103 

Regeringen bedömde att detta bör ersättas med ”kränkningens allvar” då det enligt den 

utredning som gjorts har konstaterats att det finns en viss problematik med hur avgränsningen 

av den sexuella handlingen bör ske.104 Syftet med detta var att markera att den centrala 

avgränsningen i våldtäktsmål är att det är kränkningen genom den sexuella handlingen som ska 

prövas och inte den sexuella handlingens tekniska art.105 

6.2.2 Prop. 2012/13:111 – Om Bulgariendomen och införandet av 

samtyckesrekvisitet 

Uppdraget för propositionen har även varit att utreda huruvida rekvisitet om samtycke bör 

implementeras i lagstiftningen. Redan under 2005 års sexualbrottsreform behandlade 

regeringen frågan om Bulgariendomens betydelse för svensk lagstiftning, men kom fram till 

beslutet att utfallet i det målet inte innebar något krav för Sverige att konstruera om 

våldtäktsbestämmelsen.106 Även i 2012 års proposition gjorde regeringen bedömningen att 

Bulgariendomens utfall inte innebar något krav för en reform av svensk lagstiftning. 

Regeringen hävdade att varje medlemsstat har ett fritt handlingsutrymme att utifrån landets 

kultur och rättstradition utforma lagstiftningen så att den stämmer överens med konventionens 

krav.107  

Enligt den utredning som gjorts finns det både för- och nackdelar med att införa ett 

samtyckesrekvisit. De fördelar utredningen konstaterat är dels att det skulle kunna få en 

normerande effekt där det blir tydligt att det inte är tillåtet att, utan en persons samtycke, utföra 

sexuella handlingar med denne. Dels skulle det kunna innebära ett ökat stöd för personer som 

blir utsatta för påtryckningar och övertalningsförsök.108 De nackdelar som har 

                                                           
101 Regeringens proposition 2012/13:111, sid:27. 
102 Ibid, sid:27. 
103 Ibid, sid:35. 
104 Ibid, sid:35. 
105 Ibid, sid:37. 
106 Ibid, sid:19. 
107 Ibid, sid:20. 
108 Ibid, sid:22. 
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uppmärksammats är dels att mer fokus kommer att hamna på offret och dennes handlingar i 

rättegångar, inte minst med koppling till beviskravet och bevisbördan. Utredningen redovisade 

även erfarenheter från internationella system som bl.a. Storbritannien där en sådan bestämmelse 

lett till att mer fokus hamnat på offret. Regeringen ansåg också att fall där frågor om tvång har 

förekommit eller där offret varit i ett hjälplöst tillstånd skulle hamna i skymundan om en 

samtyckesreglering skulle vara det primära brottsrekvisitet.109 Svårigheter med en 

samtyckesreglering ansåg regeringen var att definiera vad ett giltigt samtycke är och hur detta 

i så fall uttrycks. Regeringen menade att ett samtycke kanske inte är något som uttalas när två 

människor inleder sexuella handlingar och menade därför att domstolarna i sådana fall kommer 

att vara tvungna att lägga stort fokus på de båda parternas agerande och sedan väga det mot 

varandra. En annan svårighet var att bevisa att det hade förekommit ett brott och att den åtalade 

i så fall hade uppsåt till detta.110 Utifrån dessa för- och nackdelar gjorde regeringen 

bedömningen att lagstiftningen inte borde konstrueras med rekvisitet bristande samtycke då de 

ansåg att fördelarna inte vägde upp nackdelarna.111 Avslutningsvis skrev regeringen:  

 

Strukturen i den nuvarande regleringen avseende skyddet för vuxna mot våldtäkt och andra mer 

kvalificerade sexuella kränkningar bör således behållas och även fortsättningsvis utgå i från tvång 

och situationer av utnyttjande. Med en sådan ordning kommer därmed, liksom fallet är i dag, fokus 

i regleringen fortsatt att ligga på den misstänktes eller tilltalades agerande.112 

  

6.3 Analys av propositionerna till 2005 års och 2013 års 

sexualbrottslagstiftning 
 

Det går att tydligt påstå att den största förändringen i sexualbrottslagstiftningen var den som 

kom i kraft med 2005 års reform. Visst finns det skillnader mellan 2005 års och nuvarande 

lagstiftning men dessa skillnader är inte av lika omfattande karaktär. 2005 års reform 

resulterade i att begreppet sexuellt umgänge byttes ut till sexuell handling, där har regeringen 

även radat upp vilka typer av handlingar som avses. Gemensamt för dessa är att det ska utgöra 

någon slags beröring innefattande könsorgan. Anledningen till att regeringen bytte ut begreppet 

var att ordet umgänge kunde ge en felaktig bild av att handlingen sker ömsesidigt mellan två 

personer. En annan ändring som gjordes var att regeringen slopade kravet på att hot och våld 

                                                           
109 Regeringens proposition 2012/13:111, sid:22 
110 Ibid, sid:23. 
111 Ibid, sid:23–24. 
112 Ibid, sid:24. 
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måste ha förekommit för att det ska räknas som våldtäkt, detta efter att forskning bevisat att 

tillståndet ”frozen fright” existerar. Regeringen valde även att byta ut begreppet vanmakt mot 

begreppet hjälplöst tillstånd och istället göra så att även de s.k. utnyttjandefallen räknades in i 

våldtäktsbestämmelsen, d.v.s. medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, 

sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning. Begreppet vanmakt innebar ju som redovisat 

tidigare att offret mot sin vilja måste ha blivit försatt i det tillståndet, varpå frivillig berusning 

inte kunde ligga till grund för en våldtäkt. Anledningen till reformen var att det fanns brister i 

den dåvarande lagstiftningen och att regeringen därför ville se till att ytterligare säkerställa varje 

individs sexuella integritet och självbestämmande. Regeringen gav också en uppmaning att det 

inte var tillåtet att ställa onödiga frågor till offret, t.ex. gällande klädsel och att de medverkande 

i en rättegång har en uppgift att se till så att sådana frågor inte ställs. 

Trots en omfattande reform av BrB kap 6, § 1 år 2005 ansåg regeringen att det krävdes 

ytterligare förändringar för att återigen säkerställa varje individs sexuella integritet och 

självbestämmande. De ändringar som gjordes var att regeringen bytte ut ”hjälplöst tillstånd” till 

”tillräckligt utsatt situation” då det tidigare begreppet hade visat sig ställa för höga krav på 

offret. Ytterligare förändring var att regeringen lade till rekvisitet ”allvarlig rädsla” bland de 

s.k. utnyttjandefallen med hänvisning till återigen ”frozen fright”. Regeringen bytte även ut 

meningen ”kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag” till 

”kränkningens allvar”.113 Detta gjordes för att markera att det är kränkningen genom den 

sexuella handlingen som ska prövas och inte den sexuella handlingens tekniska art.114 En viktig 

ändring som gjordes var att kriminalisera de s.k. överrumplingsfallen och vilseledandefallen 

som våldtäkt och inte enbart som sexuellt ofredande, alltså att någon överraskar med en sexuell 

handling vid t.ex. en massage eller att någon låtsas vara en annan och uträttar sexuella 

handlingar med en sovande person i ett mörkt rum.115 Vad gäller inställning till Bulgariendomen 

och införandet av en samtyckesreglering ansåg regeringen i propositionerna att Sverige redan 

uppfyller kraven som Europadomstolen ställt på medlemsstaterna, varpå en ny reglering inte 

ansågs vara aktuell. Inte heller ansågs den vara optimal då regeringen tyckte att nackdelarna 

var fler än fördelarna. Nackdelarna som togs upp var dels svårigheter med bevisning och dels 

det potentiella ökade fokus på offret i rättegångar. 

Gemensamt för syftena och således argumenten i de båda propositionerna har varit att 

utöka våldtäktsbestämmelsen för att ytterliga stärka individens sexuella integritet och 

                                                           
113 Se Lag om ändring i brottsbalken, SFS 2005:90 & BrB kap 6, § 1. 
114 Regeringens proposition 2012/13:111, sid:37. 
115 Ibid, sid:27. 
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självbestämmande. Här har regeringen alltså tydliggjort att det är dessa två rättigheter som ska 

värnas och skyddas. I varken prop. 2004/05:45 eller prop. 2012/13:111 kan jag egentligen 

synliggöra något i texterna som bygger på förutfattade uppfattningar om kvinnan och hennes 

sexualitet. Det jag däremot har uppmärksammat i båda texterna är den stora avsaknaden av en 

diskussion kring rådande maktförhållanden och strukturella problem, så som mäns våld mot 

kvinnor. Detta är ett tydligt bevis på att lagen utgår från att det råder jämlikhet och att den 

således är könsneutral. Detta är inte förvånande då svensk lag är könsneutral men detta betyder 

inte att den är jämlik. Jag tolkar bristen på en genusdiskussion i förhållande till 

våldtäktsbestämmelsen som antingen en avsaknad av kunskap på området, eller som en ovilja 

i att blanda in andra vetenskaper i det rättsliga rummet. Oavsett vilken av dessa som är orsaken 

skapar det ett problem, då faktorer som bidrar till strukturell ojämlikhet aldrig kan motverkas 

utan att utgå från att de finns där. Då den absolut största delen av våldtäktsoffren är kvinnor kan 

det verka lustigt att en sådan genusdiskussion inte tas i beaktande. I prop. 2004/05:90 skrev 

regeringen uttryckligen att domare och andra deltagande i rättegångar ska se till att onödiga 

frågor till offret inte ska kunna ställas. I nackdelarna till ett samtyckesrekvisit skrev regeringen 

i prop. 2012/13:111 att ett samtyckesrekvisit kan leda till att mer fokus hamnar på kvinnan. 

Detta tyder på att regeringen är väl medveten om att det finns sådana tendenser i domstolar som 

kan påverka utfallet av domar, vilket är bra. Frågan är varför en diskussion om varför sådana 

frågor uppkommer och vad man bör göra för att förhindra dessa inte finns med.  

Det som också kan verka lustigt i 2005 års reform är att de s.k. överrumplingsfallen och 

vilseledandefallen inte har ansetts vara grövre än att enbart kunna betecknas som sexuellt 

ofredande. Nu har det visserligen ändrats i takt med att den nuvarande lagstiftningen kom i kraft 

men det kan ändå vara av intresse att reflektera över innebörden av detta, det var trots allt inte 

länge sen den nya lagen började gälla. De s.k. vilseledandefallen innebar ju att någon som utgett 

sig för att vara någon annan (t.ex. någons pojkvän) kunde gå och lägga sig med en person som 

sov och utföra sexuella handlingar med denne utan att det skulle räknas som våldtäkt. Detta 

anser jag gå emot regeringens syfte med att stärka den sexuella integriteten och 

självbestämmande och tyder på att man definierat och bestämt kvinnans sexualitet. Exempel, 

A som är tillsammans med person B brukar ha sex och utföra sexuella handlingar med varandra 

även när den ene t.ex. sover. En kväll smyger C in i rummet när A sover och låtsas vara B och 

börjar utföra sexuella handlingar på A. A får sedan veta att C har utgett sig för att vara B. Att 

ett sådant fall inte har räknats som våldtäkt kan bara innebära att det anses vara mildare eftersom 

att A ju har trott att det var B som utförde handlingen, A har därför samtyckt till den sexuella 

handlingen varpå det inte kan vara så illa att det egentligen var C som gjorde detta. I dessa fall 
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har rätten bestämt att kvinnan, eller offret, inte påverkas lika negativt jämfört med en ”våldtäkt”. 

Eftersom hon inte visste förrän efteråt att det inte var den person hon trott det var som utfört 

dessa handlingar och eftersom att hon inte haft något emot den sexuella handlingen som sådan. 

En sådan syn på kvinnans sexualitet står i motsats till syftet att skydda den sexuella integriteten 

och självbestämmandet. Sexuellt självbestämmande tolkar jag som rätten att själv bestämma 

med vem och på vilket sätt en människa vill utföra sexuella handlingar med. Att en person gillar 

att ha samlag betyder inte att denna person vill ha samlag med vem som helst. Liknande 

diskussion kan föras gällande överrumplingsfallen. 

Sammanfattningsvis kan vi se en ganska stor förändring i sexualbrottslagens utformning 

och vi kan även konstatera att det inte finns några direkta inslag i texterna som bygger på 

förutfattade meningar om kvinnan, bortsett från de jag diskuterat ovan. Den kritik som går att 

ge är dock bristen på en genusvetenskaplig diskussion och reflektion. 
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7. Rättsfallsanalys – Analys av friande domar i 

våldtäktsmål 
 

I detta kapitel tar jag upp tre olika fall där samtliga tilltalade har blivit åtalade för våldtäkt men 

sedan friats av antingen tingsrätt eller hovrätt. Samtliga av de händelser som tas upp i de olika 

rättsfallen har utspelat sig efter att den nuvarande sexualbrottslagstiftningen kommit i kraft. Jag 

har valt att inte nämna några namn och har således bytt ut namnen i de olika citaten jag har tagit 

med. Efter varje fall har jag gjort en genuskritisk diskursanalys för att kunna tydliggöra dels 

problem med lagstiftningen och dels tendenser som tyder på att kvinnans sexualitet är bestämd 

av mannen. Jag har valt att ha analysen efter varje rättsfall för att göra det enkelt för läsaren att 

hänga med i det aktuella fallet och resonemangen i respektive analys. 

7.1 Hovrätten över Skåne och Blekinge/Lunds tingsrätt 
 

Det så kallade ”Lundafallet” eller ”Dominanssexfallet” som var uppe i Lunds tingsrätt har varit 

ett ganska omdiskuterat fall där åtalet ogillades. Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställde 

sedan tingsrättens beslut utan att göra några ändringar.116  

Bakgrunden till fallet handlar om den målsägande, person A och den tilltalade person B. 

Dessa två var tidigare okända för varandra och träffades en kväll på Glorias tillsammans med 

några andra personer. Under kvällen på Glorias lade B sin hand på A:s lår för att visa sitt 

intresse, A tog bort handen då hon kände sig obekväm. B har sedan uppfattat att ”det fanns 

något i luften” när A tog hans hand.117 Efter stängning promenerade A och B tillsammans då 

de skulle mot samma håll, väl utanför B:s lägenhet bjöd han hem A på en drink varpå de gick 

upp till hans lägenhet. I lägenheten har de sedan suttit i B:s soffa och druckit lite och pratat lite 

lättsamt om bl.a. sex. Efter en stund har A och B börjat kyssas och tagit på varandras könsorgan 

och efter en liten stund har de förflyttat sig till sovrummet.118 Enligt målsäganden A har B sedan 

försökt penetrera henne vaginalt varpå A ångrat sig och inte längre ville då hon inte reagerat 

fysiskt på det som hände. B ska då ha sagt att ”det kunde hon visst” och tryckt sig in i henne, 

men A var för rädd och obekväm för att kunna gå någonstans.119 Under händelseförloppet 

vittnar A att hon har skrikit och att B då hållit för hennes mun och näsa så att hon inte fick luft. 

                                                           
116 Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2014-06-16, mål nr B 409–14, sid:1. 
117 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B 5865–13, sid:4. 
118 Ibid, sid:5. 
119 Ibid, sid:7. 
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Vidare uppger A att B har försökt haft analsex med henne, att B tvingat isär hennes ben vid ett 

tillfälle samt att B har suttit på hennes bröst och försökt tvinga henne till oralsex genom att hålla 

för hennes näsa så att hon skulle öppna munnen.120 A vittnar att hon har sagt nej flera gånger 

och att det gjorde ont, att hon satt benen mot B:s axlar för att trycka bort honom, att hon försökt 

åla sig ner på golvet vid tre tillfällen samt att hon vrålat tills hennes gomspalt svullnat.121 Enligt 

A kan B omöjligt inte ha uppfattat att A inte ville vara med. Efter händelsen lämnade A 

lägenheten hastigt och kom i kontakt med polisen.122 

Enligt B:s berättelse har han aldrig sagt ”det kan du visst”, utan B väntade tills A var 

bekväm och redo för att ha penetrerande samlag. B medger att A under händelsen har ”stönat 

fram” lätta nej och sluta men att han inte hade uppfattat dessa som seriösa.123 Vad gäller 

oralsexet medger B att han försökt få A att utföra oralsex på honom men att hon stretat emot, 

B har dock uppfattat detta som en del av spelet.124 Kort sagt medger B vissa av de händelser 

som A har berättat om men enligt B har han inte gjort något som han inte uppfattat att A varit 

med på.  

Domstolen bedömer att A:s antydan till att hon inte samtyckt till händelserna har stöd i 

B:s berättelse om A:s ”nej” och ”sluta”. A:s mer dämpade protester kan även förklaras i den 

rädsla som hon kände menar domstolen. Domstolen skriver också att A:s berättelse får stöd i 

de vittnesuppgifter som lämnats. Domstolen anser därför att B med våld har tvingat A till 

samlag, den avgörande bedömningen är dock om B har haft uppsåt till att tvinga A till samlag.125  

I domstolens bedömning gällande huruvida B haft uppsåt eller inte tar domstolen hänsyn 

till A:s psykiska mående efter händelsen men påpekar att det bör beaktas att A under en längre 

till haft problem med ångest och att det därför inte kan uteslutas att hon efter händelsen kan ha 

”reagerat så starkt som är visat i målet, utan att händelseförloppet för den skull varit så som 

hon beskrivit”.126 Domstolen menar också att det finns stöd för A:s berättelse om att hon inte 

samtyckt till händelserna genom vittnesmålen, men att dessa inte är tillräckliga för att visa att 

B utfört handlingarna med uppsåt.127 Domstolen skriver också att B i sin berättelse om 

händelseförloppet har medgett att A vissa gånger tydligt har protesterar mot vissa handlingar 

och att B då återgått till handlingar han trott att A var med på. Enligt B har därför A:s lågmälda 

                                                           
120 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B 5865–13, sid:7–8.  
121 Ibid, sid:8–9.  
122 Ibid, sid:10. 
123 Ibid, sid:12–13. 
124 Ibid, sid:15. 
125 Ibid, sid:20 ff. 
126 Ibid, sid:22. 
127 Ibid. 
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”nej” och ”sluta” varit i stor kontrast mot A:s tydliga protester i form av tjutande och han har 

trott att dessa lågmälda protester var en del i dominanssexet.128 Att B kan ha missförstått A:s 

reaktioner anser domstolen ha stöd i ett vittnesmål där A har sagt till vittne C som är en nära 

vän till B att det måste varit ett missförstånd från B:s sida.129 Domstolen ogillar åtalet och 

skriver att B:  

 

har på ett detaljerat sätt förklarat hur han bildat sig en uppfattning om att A samtyckte till de 

handlingar som han företog. Hans berättelse vinner även stöd av … vittnesmål och i viss mån också 

av A:s egna uppgifter. Det kan därför inte anses ställt utom rimligt tvivel att B haft uppsåt att med 

våld tvinga A till samlag eller därmed jämförlig handling.130 

 

7.1.1 Genuskritisk analys av omständigheterna i fallet 

Lunds tingsrätt och därmed även hovrätten över Skåne och Blekinge har klargjort att B med 

våld tvingat A till samlag, vilket skulle ha kunnat ligga till grund för att B ska dömas för våldtäkt 

enligt BrB kap 6, § 1, st. 1, som ju säger att:  

 

1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn 

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

högst sex år.131 

 

Dock gjorde tingsrätten bedömningen att B inte haft uppsåt med detta eftersom att han inte 

uppfattat att A inte var med på händelserna frivilligt. Detta trots att A vid flera tillfällen sagt 

nej och sluta. Anledningen till bedömningen var att A vid vissa tillfällen skrikit högre och 

protesterat tydligare och att B då har återgått till en annan aktivitet. A:s nej och sluta har han 

därför inte tagit på allvar då dessa protester var mer lättsamma och vad B trodde ”en del av 

leken”. Denna slutsats görs, trots tingsrättens bedömning av A:s berättelser som mycket 

trovärdiga utifrån bl.a. vittnesmål och A:s mående efter händelsen. Dock skriver tingsrätten att 

A har haft problem med ångest under en längre tid redan innan händelsen och att det därför inte 

kan uteslutas att hon efter händelsen kan ha ”reagerat så starkt som är visat i målet, utan att 

händelseförloppet för den skull varit så som hon beskrivit”.132 Detta sätt att uttrycka sig är 

kränkande för en individ då offrets känslor och psykiska mående ifrågasätts med hänvisning till 

                                                           
128 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B 5865–13, sid:23. 
129 Ibid, sid:24. 
130 Ibid, sid:24. 
131 BrB kap 6, § 1, st.1. 
132 Lunds Tingsrätts dom 2014-01-10, mål nr B 5865–13, sid:22. 
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tidigare mående trots att tingsrätten faktiskt har klargjort att A genom våld har tvingats till 

samlag. Huruvida tingsrätten bedömer att B har haft uppsåt eller inte tar inte bort den faktorn 

att A blivit tvingad till samlag genom våld. Det är därför underligt att domstolen ifrågasätter 

hennes mående. Detta är ett tydligt fall som bevisar att mannens sexuella preferenser är normen 

och kvinnans sexualitet en konstruktion av denna. Att B i detta fall har friats från anklagelserna 

för att han inte ”uppfattat” att A inte var med på händelserna trots flera försök till att få honom 

att sluta, visar på bristen i lagstiftningen och i offrets rättstrygghet. Genom mannens tolkning 

av kvinnans sexualitet har han ”trott” att hennes lågmälda nej och sluta varit en del av hans 

dominanssex, medan de tydligare protesterna enbart fått honom att byta aktivitet. Mannen har 

i detta fall friats helt från sitt ansvar av att t.ex. fråga om hon ville fortsätta när hon sagt nej eller 

sluta. Domstolen har heller inte tagit i beaktande kvinnans tydliga skrik och protester som en 

reaktion av att dessa handlingar kanske utgjort mycket större smärta som t.ex. när B penetrerat 

henne analt. Att lagen kräver att en gärningsman ska ha haft uppsåt gällande sexualbrott kan ur 

ett genusvetenskapligt perspektiv betyda att lagen är mansdominerad då den utgår från vad 

gärningsmannen trott och förstått (störst del av alla våldtäktsoffer är kvinnor). Att lagen är 

mansdominerad går även att urskilja då uppfattningar om kvinnans sexualitet utgår från vad 

mannen förstått och uppfattat gällande kvinnans sexuella preferenser. Vanligt förekommande i 

olika typer av dominanssex är att parterna bestämmer ett stoppord för när man vill att den andre 

ska sluta med något. Något sådant har inte påtalats i domen vilket också kan tyda på att B har 

utgått från att A har velat precis det han velat, speciellt då han inte frågat om hennes nej eller 

sluta varit seriösa. 

 

7.2 Göteborgs tingsrätt   
 

Detta fall var uppe i Göteborgs tingsrätt år 2014 där åklagaren yrkade på att den tilltalade skulle 

dömas för bl.a. våldtäkt men där åtalet ogillades133 och där det fanns en skiljaktig mening.  

Bakgrunden till fallet handlar om den målsägande A och den tilltalade B som tidigare 

varit okända för varandra och som en sen kväll i november 2013 befann sig på en restaurang i 

Göteborg där de började tala med varandra. Under kvällen har de båda druckit alkohol och A 

var berusad. Vid tretiden lämnade A och B restaurangen och var och en skulle hem till sig, A 

ramlade dock ihop utanför p.g.a. sin berusning vilket slutade med att de båda tog spårvagnen 

                                                           
133 Göteborgs tingsrätts dom 2014-01-10, Mål nr: B 13926–13, bilaga 1. 
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hem till B.134 Väl hemma hos B drack A ytterligare en öl och satt en stund vid B:s dator.135 Vad 

som skett därefter är att B haft samlag med A, vilket även framgår av en inneboende som hört 

ljud inifrån rummet. Enligt A hade hon aldrig haft för avsikt att ha någon sexuell relation med 

B och hon hade gått och lagt sig med kläderna på. Därefter minns hon ingenting tills det att hon 

vaknar kl. 15 dagen därpå. Hon kände då en svullnad och ömhet i underlivet samt såg 

blodfläckar på lakanet och hon tror då omedelbart att hon har blivit våldtagen. Tingsrätten gör 

bedömningen att samlag har skett, men huruvida B kan dömas för våldtäkt beror på om A 

befunnit sig i en särskilt utsatt situation p.g.a. sömn och berusning och om B i så fall haft uppsåt.  

Enligt B:s berättelse har han inte upplevt att A varit berusad, hon har heller inte gått och 

lagt sig med kläderna på utan han hade tagit av hennes kläder med hennes samtycke. Därefter 

har de smekt varandra och sedan haft samlag där A varit aktiv.136 Under den läkarundersökning 

som gjordes på A dagen efter hade hon vid kl. 18.40 haft 0,65 promille i blodet, vilket ger en 

uppskattning om att hon borde ha haft runt 2–2,5 promille under tiden för händelsen. Utifrån 

undersökningen och A:s berättelse gör tingsrätten bedömningen att hon vid tillfället för 

samlaget har p.g.a. berusning befunnit sig i en särskilt utsatt situation och att B därmed utnyttjat 

att hon befunnit sig i den situationen.137 Det avgörande blir istället om B haft uppsåt med 

gärningen. Tingsrätten gör följande bedömning och ogillar åtalet 

Av B:s uppgifter, som redovisats ovan, har framgått bl a att målsäganden inte framstått som berusad 

i hans rum, att målsäganden mottagit och besvarat meddelanden, valt och tagit fram en film på 

datorn, tagit av sig BH:n och bitvis varit aktiv under samlaget. Mot bakgrund av dessa uppgifter och 

mot B:s förnekande att han gjort sig skyldig till gärningen, anser tingsrätten inte utrett att B förstått 

eller varit medveten om att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation.138 

 

Den nämndeman som var skiljaktig i frågan ansåg att B borde ha dömts till våldtäkt enligt 

Brottsbalken kap 6, § 1, st. 2 då denne ansett att B haft uppsåt med gärningen. Följande 

bedömning görs: 

Det är uppenbart att B redan utanför Restaurang Murveln, där målsäganden fallit ihop på gatan, 

insett att målsäganden var höggradigt berusad. Med den insikten tog han med sig målsäganden hem 

och måste då ha förstått att det var ”fritt fram” att ha samlaget, det vill säga att målsäganden haft 

klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet. Under sådana förhållanden har B haft 

uppsåt till att målsäganden befann sig i en särskilt utsatt situation och har därmed otillbörligt 

utnyttjat detta.139 

                                                           
134 Göteborgs tingsrätts dom 2014-01-10, Mål nr: B 13926–13, sid:4. 
135 Ibid. 
136 Ibid, sid:6. 
137 Ibid, sid:8. 
138 Ibid. 
139 Ibid, sid:11. 
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7.2.1 Genuskritisk analys av omständigheterna i fallet  

Vad som framgår av domen är att A har p.g.a. sin berusning befunnit sig i en särskilt utsatt 

situation och B skulle därför kunnat dömas för våldtäkt enligt BrB kap 6, § 1, st. 2.  

 

Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av 

medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada 

eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt 

situation. 

 

Bedömningen som ligger till grund för domen är dock att B saknat uppsåt då domstolen anser 

att han inte har förstått eller varit medveten om att A befunnit sig i en särskilt utsatt situation. I 

även detta fall frias alltså den åtalade p.g.a. bristande uppsåt. Att tingsrätten gjort bedömningen 

att B inte förstått att A varit berusat kan tyckas konstigt med tanke på den undersökning som 

gjordes på A och som visat att hon haft ca 2–2,5 promille etanol i blodet under tiden för 

handlingen, samt av det faktum att hon p.g.a. sin berusning fallit ihop utanför restaurangen och 

inte kunnat ta sig hem på egen hand. B:s antydan till att han inte skulle ha förstått att hon varit 

berusad finner jag därför opålitlig. Tingsrätten tar heller inte hänsyn till det faktum att A skulle 

gå hem till sig själv vid stängning men hamnat hos B p.g.a. sin oförmåga att ta sig någonstans. 

Precis som den skiljaktiga nämndeman kan detta inte annat än tolkas som att B sett tillfället 

som ”fritt fram” och sedan tagit hem henne och utnyttjat hennes berusning.  

Syftet med den nuvarande sexualbrottslagstiftningen var att ytterligare stärka individens 

sexuella integritet och sexuella självbestämmande. Hur kapabel en så pass berusad person kan 

vara till att värna om sin sexuella integritet och självbestämmande går att diskutera. Vi kan ha 

i baktanke att det innan 2005 års reform bara räknades som sexuellt utnyttjande om någon 

utnyttjat en person p.g.a. t.ex. berusning. Kanske kan denna tidigare uppfattning om frivillig 

berusning leva kvar i domstolar då man anser att offret delvis får skylla sig själv. Även i detta 

fall bevisas att lagen utgår från den manliga normen och dennes sexualitet och således mannens 

uppfattning om kvinnans sexualitet då han frias från ansvar eftersom han påstått sig inte ha 

uppfattat att hon var berusad trots att hon fallit ihop på marken. En kan undra vad det egentligen 

ska krävas för att en man ska förstå att en kvinna inte vill vara delaktig i sexuella handlingar. 

Återigen är det alltså mannens uppfattning om vad kvinnan vill som friar honom från ansvar. 

Det går att påstå att syftet med rättstillämpning och de faktiska utfallen av rättstillämpningen 

inte stämmer överens med varandra och att det därmed finns en diskrepans mellan motiven och 

tillämpningen.  
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7.3 Hovrätten för nedre Norrland/Östersunds tingsrätt 
 

En misstänkt våldtäkt ägde rum i Strömsunds kommun i januari år 2016 och Östersunds 

tingsrätt dömde den tilltalade till fängelse i ett år för våldtäkt enligt Brottsbalken kap 6, § 1 st. 

1.140 Domen överklagades till hovrätten för nedre Norrland som efter sin bedömning ogillade 

åtalet.141 

Fallet handlar om den målsägande A och den tilltalade B som innan händelsen varit 

bekanta med varandra. B har med två kompisar åkt hem A varpå B har gått in i lägenheten 

ensam och sedan messat sina vänner att de kunde åka därifrån. B var sedan hos A mellan 8 och 

halv 12 på kvällen och under denna tid ska det ha förekommit sexuella aktiviteter.142 Tingsrätten 

skriver  

 

Enligt målsägandens uppgifter har hon sagt nej ett flertal gånger, hon har på olika sätt försökt styra 

bort B:s händer, hon har med kroppen försökt att vända sig bort från honom, hon har blivit 

nedknuffad på sängen och blivit fasthållen på olika sätt. I denna del får hennes utsaga starkt stöd av 

att C har bekräftat att målsäganden kort efter händelsen såväl i åberopade konversationer som 

personligen har lämnat samma uppgifter till henne.143 

 

A har även i en konversation till C sagt att hon känt en stark ovilja över att B ville stanna över 

natten. Enligt A:s berättelse har hon sagt nej flera gånger och försökt få bort B från sig men att 

B har knuffat ner henne på sängen och hållit fast henne. Hon har också berättat att hon frusit 

till is när hon förstått att B ville ha sex med henne och att hon därför inte hade kunnat ta sig 

någonstans. Tingsrätten skriver att A:s berättelse har starkt stöd i det hon senare har berättat för 

C. Enligt tingsrättens bedömning finner de A:s berättelse mycket trovärdig då hon ingående 

kunnat berätta om vad som hänt och hur hon agerat.144 B:s berättelse stämmer ganska bra 

överens med A:s förutom att han menar att A varit med på allt frivilligt och att hon inte alls 

protesterat. Enligt uppgifter som framkommit av förhören anser tingsrätten att det är tydligt att 

B:s syfte med besöket från början var att ha sex med A, b.la. genom att skicka hem sina 

kompisar som senare frågat B om han hade fått ligga med henne.145 Tingsrättens sammantagna 

                                                           
140 Östersunds tingsrätts dom 2016-03-04, Mål nr: B 181–16, sid:3. 
141 Hovrätten för nedre Norrlands dom 2016-09-12, Mål nr: B 389–16, sid:1. 
142 Östersunds tingsrätts dom 2016-03-04, Mål nr: B 181–16, sid:4. 
143 Ibid, sid:6–7.  
144 Ibid, sid: 6 ff. 
145 Ibid, sid:8. 
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bedömning är att B borde ha förstått att det åtminstone fanns en risk att A inte ville delta 

frivilligt och anser därför att B gjort sig skyldig till våldtäkt.146  

Hovrätten för nedre Norrland anser även de att A:s berättelse varit mycket trovärdig och 

att hon återberättat på ett detaljrikt sätt, samt att hennes antydan till att hon blivit tvingad till 

samlag av B får stöd i hennes berättelser till C.147 Dock tycker de att A:s beskrivning av 

händelserna som skett hemma hos henne med B är märkliga. Hovrätten skriver att A berättat 

att hon redan tidigt uppfattat att B hade sexuella intentioner med besöket. Hovrätten menar att 

det är konstigt att hon inte bett B lämna lägenheten när de sexuella handlingarna eskalerade.148 

 

Målsäganden har således inte gjort gällande att hon någon gång under händelseförloppet försökt att 

få B att lämna hennes bostad, inte ens när han gjorde klart för henne att de skulle ha samlag. I det 

skedet av händelseförloppet framstår det utifrån målsägandens berättelse även som att hon haft 

möjlighet att lämna bostaden eller tillkalla hjälp för att få ut B från bostaden. Målsäganden har 

berättat att hon då "frös till is" och att det därför var som att hennes kropp inte åtlydde henne. Oavsett 

hur det förhåller sig med den saken framstår hennes agerande inför det sista skedet i 

händelseförloppet som egendomligt.149 

 

Hovrätten skriver också att B:s berättelse är mer svävande än A:s och att det finns mycket som 

tyder på att B har tvingat A till samlag. Med hänsyn till de höga krav på bevisning som krävs i 

brottsmål gör hovrätten dock bedömningen att det inte är tillräckligt bevisat att B har agerat på 

det sätt att det gör honom skyldig till våldtäkt. Åtalet ogillas därför.150 

 

7.3.1 Genuskritisk analys av omständigheterna i fallet 

Med hänsyn till utredningen och vad som framkommit av denna bedömde tingsrätten att B 

borde ha förstått att A inte deltog frivilligt i de sexuella handlingarna och därmed gjort sig 

skyldig till våldtäkt enligt BrB kap 6, § 1. Resonemanget tingsrätten för är dels att A:s berättelse 

om händelseförloppet är tillförlitlig och detaljrik och att hennes berättelse om händelsen och 

hennes mående efteråt får stöd i vittnesmål och konversationer med en vän. Tingsrätten klargör 

även att det är tydligt att B redan innan han kommit till A haft syfte att ha sex med henne. Detta 

bevisas genom att han skickar hem sina kompisar och sedan blivit tillfrågad av dessa om han 

fått ligga. Hovrätten gör å andra sidan en annan bedömning och menar att det inte finns 

tillräcklig bevisning för att döma B. Hovrätten skriver dock att A:s berättelse varit trovärdig 

                                                           
146 Östersunds tingsrätts dom 2016-03-04, Mål nr: B 181–16, sid:9. 
147 Hovrätten för nedre Norrlands dom 2016-09-12, Mål nr: B 389–16, sid:4. 
148 Ibid, sid:5. 
149 Ibid, sid:4. 
150 Ibid, sid:6. 
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men att B:s berättelse däremot varit svävande. Varför hovrätten anser att det finns brister i 

bevisningen är för att de tycker A:s agerande varit märkligt. De kan inte förstå att hon inte bett 

B lämna lägenheten när ”han gjorde klart för henne att de skulle ha samlag”.151 De anser också 

att hon haft möjlighet att lämna lägenheten eller tillkalla hjälp för att få ut B ur lägenheten. Det 

faktum att hon frusit till is ser inte hovrätten som en förklaring till hennes agerande i slutskedet 

av händelsen. Att hovrätten inte kan förstå att A inte bett B lämna lägenheten när han gjort klart 

för henne att de skulle ha samlag är obegripligt, inte minst p.g.a. den faktiska meningen ”han 

gjorde klart för henne att de skulle ha samlag”. Genom att enbart läsa denna mening kan vi 

urskilja de maktspel som ligger bakom. B ville ha sex med A. Han har gjort det klart för henne 

att han tänker ha det. A blir rädd och fryser till is eftersom att B tydligen verkat hotfull och 

tänker ta det han är ute efter. A blir då ifrågasatt varför hon inte bett han lämna lägenheten. 

Detta är ett tydligt exempel på hur kvinnan skuldbeläggs och förväntas ha ansvar för en 

våldtäktsmans handlingar. Genom att hon inte skickat hem honom när han gjort klart för henne 

att han tänker ha sex med henne hålls hon ansvarig för händelsen, eller blir i alla fall ifrågasatt. 

Både i prop. 2004/05:45 och prop. 2012/13:111 gör regeringen hänvisningar till forskning om 

tillståndet ”frozen fright”, ett tillstånd domstolen även bekräftar att hon varit i. Trots det tas 

ingen hänsyn till detta när de ifrågasätter varför hon inte bett B lämna hennes hem.  Det har 

även varit tydligt att B kommit dit för att ha sex med henne, samtidigt finner hovrätten A:s 

berättelse mer trovärdig än B:s, dock är det i slutändan A:s handlande eller icke-handlande som 

gör att åtalet ogillas.  

7.4 Avslutande reflektioner 

 
En viktig faktor att förhålla sig till i varje rättsfall är de höga kraven på bevisning som gäller i 

sexualbrott och som jag tagit upp i kapitel 5.1. I samtliga av de tre fallen har domstolen ansett 

att de målsägandes berättelser varit trovärdiga och oftast mer trovärdiga än den åtalades. Som 

vi kan läsa i kapitel 5.1 räcker det dock inte med att offrets berättelse om händelsen är mer 

trovärdig och sammanhängande än den åtalades för att få denne fälld. I NJA 1980 s. 725 fastslog 

domstolen att det måste vara ställt utom rimligt tvivel att den åtalade gjort det han är skyldig 

till för att få denne fälld. HD fastslog att det krävs att det finns någon typ av stödbevisning som 

stödjer det som den målsägande berättat.152 Detta gör att det blir svårt att fälla en åtalad för 

                                                           
151 Hovrätten för nedre Norrlands dom 2019-09-12, Mål nr: B 389–16, sid:4. 
152 Sutorius, Helena. Bevisprövning vid sexualbrott. Andra upplagan. Norstedts juridik, Stockholm. Sid:85 & 

108. 
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våldtäkt när bevisning består av berättelser som står ord mot ord. Lagen är utformad som 

könsneutral och alla människor ska behandlas lika inför lagen. Som Gunnarsson och Svensson 

diskuterar i sin bok Genusvetenskap finns det en konflikt mellan arbetet för jämställdhet och 

likaprincipen. Problematiken med en könsneutral lagstiftning, och i detta fall för kvinnan, är att 

syftet med lagen och utfallet av lagen inte alltid stämmer överens.153 Innebörden är att en 

tillsynes könsneutral lag kan få olika utfall beroende på vem personen i fråga är. I just 

sexualbrottsfall är det i de allra flesta fall kvinnan som är offret och detta är ett problem som 

funnits i alla tider och som vi ständigt måste arbeta för att förbättra. Att lagen är könsneutral 

och utgår från likaprincipen innebär därför att det kan vara svårt att främja jämställdhet när det 

är strukturella maktfaktorer som ligger bakom ojämställdheten.154 I regeringens resonemang i 

propositionerna kunde vi konstatera att det fanns en avsaknad av en analys av det rådande läget 

för kvinnor vad gäller just den strukturella ojämställdheten. Detta kanske kan innebära att 

regeringen just utgått från likaprincipen och könsneutraliteten och det innebär bara att de riktiga 

faktorerna till varför kvinnans situation är som den är inte kommer att synliggöras utan att ta i 

beaktande de strukturella orättvisor som finns. Detta i samband med att kvinnor än idag antas 

ha ansvar för mäns handlingar i våldtäktsfall anser jag utgör stora faktorer till varför det är så 

pass få anmälda våldtäktsfall i Sverige som får fällande domar.   

                                                           
153 Gunnarsson & Svensson sid:181 & 188. 
154 Ibid, sid:188. 
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8. Om förslaget till en samtyckesreglering 
 

I detta kapitel görs en genomgång av SOU 2016:16 – Ett starkare skydd för den sexuella 

integriteten där bl.a. förslaget till en ny sexualbrottslag i kap 6, § 1 behandlas. I följande 

delkapitel tas fallet M.C. V. BULGARIA upp som har en stor betydelse till varför frågan om 

en samtyckesbaserad lagstiftning bör införas gällande sexualbrott. Senare i kapitlet går jag även 

igenom de valda remissinstanserna för att se deras åsikter och synpunkter vad gäller det nya 

förslaget. I slutet av kapitlet sker analysen av förslaget utifrån det analytiska ramverket. Jag går 

även igenom remissyttrandena för att sammanfatta och analysera deras resonemang och 

ståndpunkt i frågan. 

8.1 Fallet M.C. v. BULGARIA 
 

Ett uppmärksammat fall som berör frågan om huruvida samtyckesrekvisit bör vara den centrala 

delen av en våldtäktsbestämmelse är det s.k. Bulgarienfallet som var uppe i Europadomstolen 

år 2003. Detta efter att en person M.C. fört klagan mot Bulgarien då denne ansåg att Bulgarien 

kränkt hennes rättigheter enligt artikel 3, 8, 13 och 14 i EKMR genom att ha misslyckats med 

de positiva skyldigheterna att skydda en person mot våldtäkt och sexuella övergrepp.155   

Bakgrunden till fallet gäller således ett fall om våldtäkt där den sökande påstått sig ha 

blivit våldtagen av två män (P och V.A.) när hon var 14 år gammal den 31 juli och 1 augusti 

1995. Männen friades av bulgarisk domstol då man ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis 

för att den sökande skulle ha blivit tvingad till att ha sex med dessa män.156 De båda våldtäkterna 

ägde rum under samma kväll efter att den sökande träffat på männen och följt med dessa till ett 

disco. Den första våldtäkten ägde rum i en bil som den sökande och männen åkt i till en 

reservoar efter vistelsen på discot. P hade i bilen våldfört sig på M.C. mot hennes vilja och M.C. 

hade inte kraften att varken göra motstånd eller skrika. P. har senare hävdat att det skedde med 

den sökandes fulla samtycke.157 Den andra våldtäkten skedde senare under natten i en lägenhet 

som tillhörde V.A. Där hade V.A. våldfört sig på M.C. och även denna gång hade M.C. inte 

haft styrkan att göra motstånd eller skrika. Även V.A. hävdade senare att det skedde med 

samtycke från M.C.158 Den medicinska undersökning som gjordes på M.C. visade att det fanns 

                                                           
155 Council of Europe-  European Court of Human Rights. Case of M.C. v. Bulgaria. Application no. 39 272/98. 

Judgment: Strasbourg 4 December 2003. Final 4 Mars 2004. Punkt 1 & 3. 
156 Ibid, punkt:10. 
157 Ibid, stycke:2. 
158 Ibid, stycke:3. 
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fysiska tecken som visade att en våldtäkt hade kunnat ägt rum.159 M.C. anmälde händelsen till 

polisen och utredningen blev en ganska utdragen process. I mars 1997 lades fallet ner av 

kammaråklagaren med motiveringen att det inte gick att bortom rimligt tvivel hävda att våld 

eller hot hade använts. Dessutom menade åklagaren att M.C. inte hade gjort motstånd eller 

försökt få hjälp av någon annan. Till följd av detta överklagade M.C. domen vilket ogillades.160 

I den klagan som M.C. för mot Bulgarien hävdar hon att staten har misslyckats med att 

tillhandahålla ett effektivt skydd mot våldtäkt och sexuella övergrepp genom att enbart 

behandla våldtäktsfall där offret gör aktivt motstånd. Dessutom hävdade M.C. att staten 

misslyckats med att på ett effektivt sätt utreda händelserna som ägt rum den 31 juli och 1 augusti 

1995.161 Kränkningar av artikel 3, 8 § 1 och 13 i EKMR var därför aktuella i fallet. 

 

Art. 3. 

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.162 

 

Art. 8, § 1. 

Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.163 

 

Art. 13. 

Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett 

effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon 

under utövning av offentlig myndighet.164 

 

Bulgariens respons till detta var att de hävdade att det visst skett en effektiv utredning kring 

händelserna varpå de ansåg att de har uppfyllt sina positiva skyldigheter.165 Europadomstolen 

pekar på staters skyldighet att enligt artikel 3 och 8 i konventionen skydda alla människor som 

lever under statens jurisdiktion. Domstolen gör också bedömningen att stater har med stöd av 

artikel 3 och 8 en positiv skyldighet att stadga lagar som effektivt straffar våldtäktsbrott och 

som kräver effektiv utredning av sådana fall.166 Domstolen lyfter även fram den framåtgång 

som skett i de europeiska länderna vad gäller just synen på våldtäktsbrott och hur 

bestämmelserna för våldtäkt ser ut och menar på att i de flesta europeiska länderna inte längre 

finns något krav på att ett våldtäktsoffer måste göra fysiskt motstånd. Därför ansåg domstolen 

                                                           
159 Case of M.C. v. Bulgaria. Application no. 39 272/98, punkt:36. 
160 Ibid, punkt:58 & 61–63. 
161 Ibid, punkt:109. 
162 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna  (EKMR), artikel 3. 
163 EKMR, artikel 8, § 1. 
164 EKMR, artikel 13. 
165 Case of M.C. v. Bulgaria. Application no. 39 272/98, punkt:119. 
166 Ibid, punkt:148 ff. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
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att rekvisitet om bristande samtycke bör vara det centrala i våldtäktsmål och inte kravet på 

tvång.167 Domstolen skrev:  

In accordance with contemporary standards and trends in that area, the member States’ positive 

obligations under articles 3 and 8 of the Convention must be seen as requiring the penalisation 

and effective prosecution of any non-consensual sexual act, including in the absence of physical 

resistance by the victim.168 

En av domstolens bedömningar i fallet var att den bulgariska staten hade misslyckats med att 

använda sig av rekvisitet om bristande samtycke som en central del av utredningen. Domstolen 

ansåg därför att man misslyckats med att noga utreda de omkringliggande omständigheterna 

vilket medförde att fokus hamnade på de ”direkta” bevisen av våldtäkt. Bulgarien fick också 

kritik för att de inte haft i åtanke den utsatthet och de psykiska påfrestningarna som främst 

minderåriga personer kan befinna sig i.169 Europadomstolens slutgiltiga dom i målet var att de 

ansåg att Bulgarien kränkt den sökandes rättigheter enligt artikel 3 och 8 i EKMR genom att ha 

misslyckats med att fullfölja sina positiva skyldigheter. Bulgarien dömdes därmed till att betala 

den sökande sammanlagt 12 110 euro. 

Varför just detta fall är viktigt att ta upp i diskussionen om huruvida ett samtyckesrekvisit 

bör vara den centrala delen av våldtäktsbestämmelsen eller ej är just för att detta fall fick upp 

frågan på den internationella arenan. Som domstolen tydligt klargjorde i fallet var att fokus ska 

ligga på om ett samtycke har funnits eller inte och inte på om det förekommit tvång i form av 

hot eller våld. Då rättsfall i Europadomstolen är praxis och då EKMR är svensk lag blir 

diskussionen, om i vilken grad Sverige har en skyldighet att rekonstruera 

våldtäktsbestämmelsen, mycket relevant då det i dagsläget inte finns något rekvisit i svensk 

sexualbrottslagstiftning som säger att en gärning kan beräknas som våldtäkt om offret inte har 

samtyckt till det. Utifrån resonemangen i prop. 2004/05:45 och prop. 2012/13:111 kunde vi 

dock se att regeringen ansåg att Sverige inte har ett krav att införa rekvisitet om bristande 

samtycke i lagstiftningen, då de ansåg att Sverige redan uppfyller de krav som Europadomstolen 

ställt på medlemsstaterna.  

 

 

                                                           
167 Case of M.C. v. Bulgaria. Application no. 39 272/98, punkt:156 ff. 
168 Ibid, punkt:166.  
169 Ibid, punkt:181 ff. 
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8.2 SOU 2016:16 - Om samtyckesförslaget  
 

2014 års sexualbrottskommitté fick uppdraget att göra en översyn av våldtäktsbrottet där en del 

av uppdraget har varit att överväga om Sverige bör införa en samtyckesreglering i 

våldtäktsbestämmelsen.170 Behovet av en ny lagstiftning bedöms utifrån följande kriterium:  

 

Sexualitet är inte bara en naturlig del av människans liv utan också ett uttryck för grundläggande 

behov som ger både liv och lust. Den som har uppnått åldern för sexuellt självbestämmande har rätt 

till sexuell integritet och att själv bestämma när, hur, på vilket sätt och med vem en sexuell handling 

ska genomföras. Om en person genomför en sexuell handling med en person som inte vill delta i 

den sexuella handlingen kränks personen i fråga. Syftet med att kriminalisera oönskade sexuella 

handlingar är – på samma sätt som med all annan kriminalisering – att motverka förekomsten av 

dem. Avsikten är dessutom att påverka människors värderingar och på så sätt understödja insikten 

att sexuella övergrepp är skadliga.171 

 

En övergripande slutsats som kommittén kommit fram till är att skyddet för den sexuella 

integriteten dock är heltäckande, vissa brister uppmärksammades dock beträffande det 

straffrättsliga skyddet varav en av dessa handlar om fall där offret inte har deltagit i handlingen 

frivilligt men där det heller inte funnits några tecken på tvång eller utnyttjande av en persons 

utsatta position.172 Kommittén anser därför att en lagkonstruktion där en samtyckesreglering 

som den centrala delen av våldtäktsbestämmelsen är det optimala att genomföra.173 Förslaget 

till ändring i sexualbrottsslagen kap 6, § 1 ser ut som följande: 

6 kap 

1 § 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 sexuellt 

övergrepp till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller om genomförandet består i att 

personen, som inte deltar frivilligt, utför handlingen på sig själv eller med någon annan. För att 

ett deltagande ska anses frivilligt måste valet att delta komma till uttryck. Ett uttryckt val att 

delta i en sexuell handling är inte frivilligt om 

1. det är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, eller en följd av 

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

2. gärningsmannen otillbörligt har utnyttjat att personen på grund av allvarlig rädsla, 

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

hänsyn till omständigheterna, har befunnit sig i en särskilt utsatt situation, 

3. gärningsmannen har förmått personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen 

står i beroendeställning till gärningsmannen, Eller  

4. gärningsmannen har vilselett personen att delta genom att utge sig för att vara någon som 

denne personligen känner, eller genom att utnyttja personens villfarelse i det avseendet.  

                                                           
170 Statens offentliga utredning, SOU 2016:60. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. Stockholm 2016. 

Sid:13. 
171 Ibid, sid:176–177. 
172 Ibid, sid:14–15. 
173 Ibid, sid:15. 
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Om brottet i första stycket med hänsyn till omständigheterna vid gärningen är mindre allvarligt, 

döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst fyra år.174 

  

En förändring som görs är att begreppet våldtäkt byts ut mot sexuellt övergrepp. Anledningen 

till detta är att begreppet våldtäkt kan vara missvisande eftersom att det inte kommer krävas att 

det förekommit någon form av våld.175 Kommittén anser att begreppet övergrepp är en tydlig 

markör för betydelsen av brottet, alltså att handlingen har skett utan den andres frivilliga 

deltagande vilket innebär att det skett ett övergrepp oavsett vilka medel som använts vid 

tillfället.176 Den största förändringen som görs, om detta förslag godtas, är dock att gränsen 

mellan straffri och straffbar gärning dras vid frågan om ett frivilligt deltagande har kommit till 

uttryck. Kommittén menar att det annars kan uppstå fördomar mot offret som t.ex. att en passiv 

person egentligen ville delta i handlingen. Kommittén anser därför att det är av vikt att 

frivillighet kommer till uttryck för att det ska anses vara giltigt.177 Som vi kan läsa i förslaget 

till ny BrB kap 6, § 1 i punkt 1–4 finns det vissa bestämmelser som fastslår när ett frivilligt 

uttryck inte kan anses vara giltigt. Jämför vi med nuvarande kap 6, § 1 kan vi se att mycket är 

lika i utformningen av dessa. Kommittén menar att, om det inte finns något uttryck för frivilligt 

deltagande är det första stycket i kap 6, § 1 som blir aktuellt. Skulle det däremot ha förekommit 

ett uttryck för frivillighet från offrets sida är det de nedanstående styckena i lagen som avgör 

om det kan anses vara giltigt eller inte.178 En annan skillnad som görs kan vi läsa i förslaget 

punkt 2 som säger att: 

 

Gärningsmannen har otillbörligt utnyttjat att personen på grund av allvarlig rädsla, berusning eller 

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

omständigheterna, har befunnit sig i en särskilt utsatt situation.179 

 

Jämför vi detta med den rådande lagstiftningen kan vi se att rekvisiten sömn och medvetslöshet 

har tagits bort. Kommittén anser att det är motsägelsefullt att sömn och medvetslöshet ska få 

stå kvar samtidigt som det sätts krav på att det frivilliga deltagandet har kommit till uttryck.180 

Viktigt att poängtera och som kommittén även lyfter fram är att, även om ett frivilligt 

deltagande har kommit till uttryck och även om den andre personen aktivt deltagit under 

handlingen, är det personen som utför handlingarna som ska försäkra sig om att personen 

                                                           
174 SOU 2016:60, sid:73. 
175 Ibid, sid:188. 
176 Ibid, sid:191. 
177 Ibid, sid:196. 
178 Ibid, sid:202–203. 
179 Se förslag till ny sexualbrottslag kap 6, § 1, stycke 2. 
180 SOU 2016:60, sid:210. 
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fortfarande vill delta om denne t.ex. plötsligt blir passiv. Detta ska ske genom att uttryckligen 

fråga om den andra fortfarande vill vara med.181 

En annan förändring som kommittén har lagt fram är bedömningen att det bör införas ett 

oaktsamhetskrav för vissa sexualbrott. Inom straffrätten krävs det att det finns ett uppsåt hos 

den tilltalade för att denne ska kunna dömas för brott. Finns det dock en uttrycklig 

brottsbeskrivning som säger att det räcker med att den tilltalade varit oaktsam och eller vårdslös 

behöver det inte finnas ett uppsåt för att denne ska kunna dömas.182 Anledningen till att 

kommittén vill införa detta även vid sexualbrott är för att de anser att det är ett starkt 

komplement till de uppsåtliga brotten. Kommittén skriver: 

 

Utan ett straffansvar för oaktsamt brott kan gärningsmän frias för allvarliga och straffvärda 

gärningar trots att det för gemene man kan framstå som självklart att offrets självbestämmanderätt 

kränktes och att gärningsmannen rimligen borde ha förstått det.183 

  

För att någon ska dömas för oaktsamhetsbrott måste det ha framgått att offrets frivillighet att 

delta inte har kommit till uttryck samt att den tilltalade inte haft något uppsåt med handlingen.184 

Förslaget är att det ska införas två nya brottsrubriceringar i brottsbalken kap 6, varpå den ena 

är ”oaktsamt sexuellt övergrepp”, antingen genom att den implementeras i bestämmelsen om 

sexuella övergrepp eller att det införs en ny bestämmelse.185 

Vad gäller de för- och nackdelar som uppmärksammats gällande ett införande av en 

samtyckesbaserad lagstiftning har en av invändningarna i både 2005 års reform och 2013 års 

reform handlat om att man ansett att en sådan reglering skulle innebära att större fokus hamnar 

på offret och dennes handlingar. Kommittén anser dock att en sådan invändning är överdriven 

och menar att fokus på den målsägande i rättsprocessen redan är stor idag, vilket har sin 

förklaring i att beviskraven i alla brottsmål är höga och att den målsägandes berättelse därför är 

av stor betydelse i alla fall. I sexualbrottsfall är dock frågorna extra känsliga ur 

integritetshänseende och kan därför få en person att känna sig utsatt. Kommittén menar därför 

att det är av stor vikt att behovet av att ställa frågor som handlar om offrets handlande före, 

under och efter handlingen inte ökar och inte heller frågor som rör offrets sexuella erfarenheter 

och/eller preferenser.186 Som vi kan läsa i första stycket till det nya förslaget måste ett frivilligt 

                                                           
181 SOU 2016:60, sid:200. 
182 Lagen.nu – Begrepp – Uppsåt. https://lagen.nu/begrepp/Upps%C3%A5t, hämtad 2017-05-04. 
183 SOU 2016:60, sid:262. 
184 Ibid, sid:268. 
185 Ibid, sid:271. 
186 Ibid, sid:181. 

https://lagen.nu/begrepp/Upps%C3%A5t
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deltagande komma till uttryck för att det ska anses vara frivilligt, därmed räknas inte passivitet 

som samtycke. Detta menar kommittén innebär att större fokus kommer hamna på den tilltalade 

och vad som fick denne att tro att deltagandet i den sexuella handlingen var frivilligt hos den 

målsägande.187 I de fall där större fokus kan komma att hamna på den målsägande är när den 

enda frågan är om ett frivilligt val att delta har kommit till uttryck eller inte. Kommittén anser 

dock att det är en konsekvens man får ta och att det redan är så idag.188  

En av de viktigaste fördelarna med en samtyckesbaserad reglering är att det är 

normförändrade – sex utan samtycke är aldrig tillåtet. Kommittén anser också att en 

samtyckesreglering skulle stämma bättre överens med den uppfattning vi har i dagens samhälle 

gällande hur sexuella umgängen utövas.189 Kommittén poängterar problematiken med att ha ett 

krav på hot eller våld när det gäller våldtäkt och menar att detta kan bidra till att färre anmäler 

våldtäkter då offret kan tro att hen inte blivit utsatt för en våldtäkt om det inte förekommit hot 

eller våld. Detsamma gäller för den åtalade som kan ha svårt att acceptera ett åtal för våldtäkt 

om det inte har förekommit hot eller våld under handlingen. Kommittén menar således att det 

finns ett glapp mellan hur lagen är utformad och den uppfattning allmänheten har om lagen, 

vilket kan bidra till ökad misstro mot rättssystemet.190 En sista fördel är att en 

samtyckesreglering kommer innebära ett straffrättsligt skydd även i de fall där det inte 

förekommit hot eller våld eller någon form av utnyttjande av en persons utsatta tillstånd eller 

beroendeställning.191 Kommittén poängterar dock att en samtyckesreglering förmodligen inte 

kommer leda till fler fällande domar eftersom att beviskraven och svårigheterna som följer med 

dessa kommer att vara densamma.192 

 

8.3 Remissyttrandena till förslaget 
 

Svea Hovrätt anser att en samtyckesbaserad lagstiftning har många fördelar men anser dock att 

den nuvarande regleringen redan är ett tillräckligt skydd för den sexuella integriteten och rätten 

till sexuellt självbestämmande.193 Hovrätten tar upp bevissvårigheterna med en 

samtyckesbaserad reglering och menar att dessa inte kommer att minska med kommitténs 

                                                           
187 SOU 2016:60, sid:183. 
188 Ibid, sid:184. 
189 Ibid, sid:184. 
190 Ibid. 
191 Ibid, sid:184–185.  
192 Ibid, sid:185. 
193 Svea Hovrätt. Remissyttrande Ju2016/06811/L5. Datum: 2017-01-31. Diarienr:2016/1009, sid:3. 
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förslag.194 Vidare instämmer Svea Hovrätt med att det inte bör införas krav på hur frivilligt 

deltagande ska komma till uttryck men påpekar att detta förmodligen kommer leda till att 

mycket större fokus hamnar på målsäganden under rättegångar och inte minst i de fall där den 

målsägandes inställning har ändrats under händelsen. Dessutom tror hovrätten att det finns risk 

att moraliska värderingar kommer ta större plats vid bedömning av enskilda fall.195 Hovrätten 

motsätter sig att våldtäkt och sexuellt tvång byts ut och motsätter sig bestämt att begreppet 

våldtäkt ska tas bort ur lagtexten.196 Avslutningsvis anser inte Svea Hovrätt att fördelarna väger 

upp nackdelarna och kan därför inte tillstryka att kommitténs förslag om en samtyckesbaserad 

sexualbrottslagstiftning genomförs.197   

Åklagarmyndigheten ställer sig positiv till kommitténs förslag och anser att det finns ett 

behov av en ny sexualbrottslagstiftning och har således en positiv inställning till att en 

samtyckesreglering införs. Dock anser åklagarmyndigheten att det kan vara problematiskt att 

införa ett krav på att samtycke har kommit till uttryck, inte minst i fall där samtycke inte 

uttryckligen har getts men där personen faktiskt deltagit frivilligt.198 Åklagarmyndigheten anser 

också att det är orimligt att straffbelägga alla handlingar som sker i samband med sömn och 

skriver 

 

Som exempel kan nämnas att det i ett förhållande kan finnas en ömsesidig uppfattning om att vissa 

sexuella närmanden i samband med sömn är önskvärda. Utredningen har själv öppnat för att sådana 

handlingar inte rimligen bör bedömas som brottsliga.199 

 

Åklagarmyndigheten tycker att det därför borde införas en bestämmelse som gör det straffbelagt 

att genomföra sexuella handlingar med en sovande enbart i de fall där det handlar om otillbörligt 

utnyttjande.200 Åklagarmyndigheten håller med tidigare yttranden om att bevissvårigheterna 

kommer att kvarstå även med en ny reglering, men tror dock att införandet av ett 

oaktsamhetsansvar kan leda till fler fällande domar.201  

Brottsförebyggande rådet (Brå) välkomnar en samtyckesbaserad reglering och menar att 

människor som vill delta i sexuella handlingar ger uttryck för detta och anser att en 

sexualbrottsreglering bör ha samma inställning. Vad gäller det nya begreppet sexuellt tvång 

                                                           
194 Svea Hovrätt. Remissyttrande Ju2016/06811/L5. Datum: 2017-01-31. Diarienr:2016/1009, sid:4. 
195 Ibid, sid:4. 
196 Ibid, sid:1. 
197 Ibid, sid:5. 
198 Åklagarmyndigheten. Remissyttrande Ju2016/06811/L5. Datum: 2017-02-08. Diarienr:2016–136, sid:3. 
199 Ibid, sid:4. 
200 Ibid, sid:4. 
201 Ibid, sid:1. 
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anser Brå att det vid en första anblick kan verka som en förminskning av brottets allvarlighet. 

Dock anser de att begreppet våldtäkt redan idag är missvisande och skulle bli allt mer 

missvisande om förslaget gick igenom och begreppet våldtäkt inte byttes ut.202 

Uppsala Universitets Juridiska institution påpekar att de förekommande invändningarna 

om att en samtyckesreglering skulle innebära mer fokus på målsäganden inte är hållbara då 

denne redan i dagsläget blir utsatt för frågor redan under förundersökningen och att skillnaden 

inte behöver bli större med det nya förslaget.203 Institutionen uttrycker i sitt yttrande att 

ändringen av brottsrubriceringen våldtäkt är kommitténs bästa förslag och tycker även att kravet 

på frivillighet är ett framsteg jämfört med nuvarande lagstiftning.204 Institutionen  även 

kommitténs förslag till att införa ett oaktsamhetsansvar.205 

FATTA välkomnar kommitténs förslag till ny sexualbrottslag och menar att den 

nuvarande lagstiftningen bygger på föråldrade uppfattningar om vad som anses utgöra sexuella 

övergrepp.206 FATTA anser att det inte är mer än rätt att rätten till sexuellt självbestämmande 

handlar om mer än enbart rätten att inte behöva utsättas för våld, hot etc. De anser därför att en 

lagstiftning som bygger på frivillighet är optimal. FATTA tillstyrker även förslaget om att 

införa oaktsamhetskrav.207 De anser även att en förändring av brottsrubriceringen är nödvändig 

och menar att begreppet sexuellt övergrepp stämmer överens med vad som kan räknas som 

övergrepp, d.v.s. handlingar en person blir utsatt för utan att delta frivilligt.208 FATTA menar 

således att begreppet våldtäkt är missvisande och föråldrat, de skriver: 

Begreppet våldtäkt implicerar en närvaro av fysiskt våld. För det första eftersom våld utgör en del 

av själva ordet. Täkt å sin sida betyder någonting man tar, och är ett ord som idag bland annat 

återfinns i ordet grustäkt. Detta lever kvar sedan den tid då våldtäkt reglerades som ett 

egendomsbrott riktat mot mannen. Kvinnan var sin fars eller mans egendom och våldtäkt innebar 

tagandet av denna egendom med våld. Det andra skälet utgörs av att begreppet våldtäkt är starkt 

kopplat till felaktiga föreställningar om att en ”riktig våldtäkt” innehåller fysiskt våld från förövaren 

och motstånd från den utsatta.209 

 

FATTA håller också med om att ett oaktsamhetsansvar bör införas då det nuvarande 

uppsåtskravet innebär att gärningsmannens verklighetssyn blir avgörande för straffbarheten, 

                                                           
202 Brottsförebyggande rådet. Remissyttrande Ju2016/06811/L5. Datum 2017-01-27. Diarienr:0279/16, sid:1. 
203 Uppsala Universitets Juridiska institution. Juridiska institutionens yttrande över SOU 2016:60 Ett starkare 

skydd för den sexuella integriteten Ju2016/06811/L5. Datum 2017-01-20, sid:2. 
204 Ibid, sid:3–4. 
205 Ibid, sid:10. 
206 FATTA. Remissyttrande Ju2016/06811/L5. Datum 2017-01-29, sid:1. 
207 Ibid, sid:2. 
208 Ibid, sid:3. 
209 Ibid, sid:2. 
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oavsett hur oaktsam den är. De menar vidare att uppsåtskravet innebär att den målsägandes 

rättstrygghet blir beroende av hur gärningsmannen ser på sex och frivillighet.210  

Sveriges kvinnolobby tillstyrker kommitténs förslag om en samtyckeslagstiftning och 

kriminaliseringen av oaktsamhet. Kvinnolobbyn motsätter sig dock att byta ut den nuvarande 

brottsrubriceringen våldtäkt mot sexuellt övergrepp då de anser att begreppet sexuellt övergrepp 

kan få brottet att verka mindre allvarligt, samt att det inte finns belägg för att det nya begreppet 

skulle leda till fler anmälningar.211 Kvinnolobbyn menar att ordet våld i våldtäkt inte enbart 

syftar till fysiskt våld utan även andra typer av våld som t.ex. psykiskt våld. Dessutom anser de 

att en förändring av begreppet skulle innebära att arbetet mot mäns våld mot kvinnor skulle 

försvagas. Deras förslag är istället att bredda begreppet ytterligare.212 Kvinnolobbyn anser att 

det är att ta ett steg tillbaka att byta ut begreppet våldtäkt mot sexuella övergrepp, inte minst för 

att de anser att det nya begreppet låter mildare, de skriver: 

Först och främst bör lagen finnas, och utformas, för att skydda den som utsatts, inte förövaren. Att 

byta brottsrubricering till sexuella övergrepp skulle innebära att det som tidigare kallats våldtäkt går 

från att beskrivas som en våldshandling till att beskrivas som en sexuell handling. Den som utsatts 

för våldtäkt upplever dock inte brottet som sexuellt. På detta sätt skulle brottet definieras ur 

gärningsmannens perspektiv.213 

Sveriges kvinnolobby välkomnar en samtyckesreglering där krav på uttryckt samtycke är i 

fokus snarare än fokus på att uttryck inte har getts. Dock tror kvinnolobbyn att en sådan 

reglering kan öka fokus på den målsägandes handling före, efter och under handlingen.214 

Vidare ger kvinnolobbyn viss kritik till kommittén som inte ingående adresserat problemet med 

ojämställdhet. De menar att, för att en samtyckesreglering ska fungera förutsätter detta att 

parterna är jämställda och skriver ”I ett ojämställt samhälle där det finns förväntningar på tjejer 

och killar, kvinnor och män, kring sex kan personer uttrycka sitt samtycke till handlingar som 

de upplever som obehagliga eller hotfulla.”215
 

Den remissinstans som ger mest kritik till kommitténs förslag är Kvinnofronten som bl.a. 

kräver att det görs en ny utredning som bygger på en analys av samhällets maktstrukturer. 

Kvinnofronten anser nämligen att kommittén misslyckats med att utgå från det ojämställda 

samhälle vi lever i där sexuellt våld är ett tecken på mäns makt. Utan ett sådant perspektiv 

menar de att utgångspunkten blir en felaktig bild av ett könsneutralt samhälle. Kvinnofronten 

                                                           
210 FATTA. Remissyttrande Ju2016/06811/L5. Datum 2017-01-29, sid:4. 
211 Sveriges kvinnolobby. Yttrande av Sveriges Kvinnolobby över betänkandet Ett starkare skydd för den 

sexuella integriteten (SOU 2016:60). Datum 2017-02-01, sid:1. 
212 Ibid, sid:2. 
213 Ibid, sid:3. 
214 Ibid, sid:4. 
215 Ibid. 
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ger således kritik till kommittén p.g.a. den bristande kunskapen om mäns sexualiserade våld 

mot kvinnor samt faktumet att de inte redovisar någon forskning gällande just detta.216  

Detta är minst sagt anmärkningsvärt. Våldtäkt och andra sexualbrott är sådana brott som 

huvudsakligen begås av män, mot kvinnor – i Sverige liksom globalt. Precis som kvinnomisshandel 

och prostitution är våldtäkter brott som begås i ett ojämställt samhälle, där sexualiserat våld är det 

yttersta exemplet på mäns makt. Eventuella lagförslag måste därför alltid diskuteras mot bakgrund 

av det ojämställda samhälle som de ska fungera i.217 

 

Kvinnofronten anser att det bör upprättas speciella domstolar och specialister bland polis och 

åklagare som har kunskap om mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Annars anser de att 

domstolar kommer hitta kryphål i lagarna eftersom att domstolarnas syn på vad sexualitet är 

kommer att styra rättstillämpningen.218 Kvinnofronten är således emot ett samtyckesrekvisit 

och att rekvisiten våld och tvång tas bort, då de anser att detta kan medföra att domstolar får 

chans till mer subjektiva bedömningar och anser därför att lagstiftningen bör kompletteras med 

ett samtyckesrekvisit.219  

Begreppet samtycke säger i grunden endast att ett aktivt A initierat en handling som ett passivt B 

gått med på, vilket innebär att begreppet som sådant visar på ojämlikhet. När sexuellt samtycke görs 

till lag hamnar fokus i rättssalen på B:s känslor vid tillfället och hur hon uttryckt dem, samt hur A 

förstått B. Fokus flyttas från A:s handlingar trots att det är dessa handlingar som är kriminaliserade 

och alltså borde vara i fokus.220 

 

8.4 Analys av förslaget till samtyckeslag och 

remissinstansernas synpunkter 
 

Genom att studera SOU 2016:60 - Ett starkare skydd för den sexuella integriteten har det 

klargjorts vad det nya förslaget skulle innebära för en ny sexualbrottslag avseende BrB kap 6, 

§ 1. De förändringar som föreslås är av ganska omfattande karaktär då kommittén vill slopa 

kravet på våld och tvång och istället införa krav på uttryckt frivilligt deltagande som den nya 

våldtäktsbestämmelsen. Kommittén vill också byta ut begreppet våldtäkt mot sexuellt 

övergrepp. Ytterligare är förslaget att införa oaktsamhetsansvar, vilket skulle kunna innebära 

att flera fälls för våldtäkt då det inte längre skulle kunna gå att enbart påstå att gärningsmannen 

haft bristande uppsåt. Samtyckesrekvisitet innebär alltså att offret uttryckligen måste har gett 

                                                           
216 Kvinnofronten. Yttrande över SOU 2016:60 – ”Ett starkt skydd för den sexuella integriteten”. Datum 2017-

01-27, sid:1. 
217 Ibid. 
218 Ibid, sid:4. 
219 Ibid, sid:5–6. 
220 Ibid, sid:6–7.  
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sitt samtycke till de sexuella handlingarna för att samtycket ska vara giltigt. Ett passivt eller tyst 

samtycke är därför inte giltigt varpå det ställs högre krav på den potentiella gärningsmannen att 

verkligen försäkra sig om att den andre vill vara med på aktiviteterna genom att t.ex. fråga 

denne. Kommittén radar även upp omständigheter som gör att ett uttryckt samtycke inte är 

giltigt, dessa är i likhet med vad som står reglerat i nuvarande lagstiftning. 

Varför kommittén vill ändra lagstiftningen är för att det finns vissa påtagliga brister i den, 

främst i de fall där det inte har förekommit våld eller tvång eller där personen inte har befunnit 

sig i en särskilt utsatt situation. Kommittén tydliggör att det är den sexuella integriteten och 

rätten till sexuellt självbestämmande som ska värnas om och att kränkningar mot dessa är 

kränkningar mot ens person. De skriver också att:  

 

Syftet med att kriminalisera oönskade sexuella handlingar är – på samma sätt som med all annan 

kriminalisering – att motverka förekomsten av dem. Avsikten är dessutom att påverka människors 

värderingar och på så sätt understödja insikten att sexuella övergrepp är skadliga.221 

 

Kommittén klargör här att det finns problem med människors värderingar gällande sexualbrott 

och allvarligheten med dessa. I utredningen lyfter de även upp att en fördel med ett 

samtyckesrekvisit är den normerande verkan det kan ha, att ett nej alltid betyder nej och således 

är ett övergrepp om det inte respekteras. Behovet av en normförändring belyser också att det 

finns ett problem över hur människor ser på sexualbrott. En av nackdelarna som har följt 

diskussionen från början gällande samtyckesrekvisitet är den potentiella risken att mer fokus 

hamnar på målsäganden och dennes handlingar. Kommittén argumenterar dock mot detta och 

menar att fokus redan ligger på målsäganden i dagsläget och att domare och andra har ett ansvar 

att se till att frågor av irrelevans inte ställs. Här klargör kommittén ytterligare att det fortfarande 

finns brister i lagstiftningen och hos de som dömer i fallen och att sådana subjektiva 

bedömningar går emot lagens syfte. Kommittén menar att fokus på gärningsmannen istället 

kommer att öka eftersom att det är den tilltalade som måste förklara vad som fick denne att tro 

att den andre var med på de sexuella handlingarna. Vad gäller beviskraven menar kommittén 

att dessa kommer vara desamma då lagen kräver det. 

Kommittén tydliggör att det finns brister i lagstiftningen men också i människors 

värderingar och uppfattningar gällande sexualbrott. Precis som Sveriges kvinnolobby och 

Kvinnofronten gett kritik för i sina remissyttranden anser jag det också vara märkligt att det inte 

förs en diskussion om det rådande läget i samhället vad gäller just sexualbrott och kvinnors 

                                                           
221 SOU 2016:60, sid:176–177. 
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situation sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Utifrån förslaget är det ganska tydligt att kommittén 

vill stärka offrets ställning (kvinnans ställning i en majoritet av fallen) i sexualbrott och lägga 

mer ansvar på gärningsmannen. Ett sådant behov har en utgångspunkt i hur den rådande 

situationen ser ut vad gäller just synen på sexualbrott. Det kan därför tyckas vara bristfälligt att 

en sexualbrottskommitté inte väljer att ha en diskussion utifrån kvinnans situation i relation till 

mannens i vad gäller just sexuella övergrepp och våld i en så pass omfattande potentiell reform 

av våldtäktsbestämmelsen. Kvinnofronten riktar just därför stark kritik till kommittén och pekar 

på deras bristande kunskap gällande mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Precis som 

regeringen gjort i de tidigare redovisade propositionerna väljer kommittén att utgå från en 

könsneutral lagstiftning och en verklighet där det råder jämställdhet. Genom att göra så 

undangöms de strukturella faktorerna som ligger bakom att läget vad gäller sexualbrott är som 

det är.  

Vad gäller remissyttrandena kan vi se att det finns lite olika uppfattningar om vilka för- 

och nackdelar som kan tänkas uppstå om förslaget går igenom. De allra flesta har ställt sig 

positiva till förslaget om en samtyckesreglering och även till förslaget om att införa ett 

oaktsamhetsansvar. Svea hovrätt anser att den nuvarande lagstiftningen är tillräckligt stark som 

den är och tillstyrker därför inte förslaget. Vissa anser att förslaget att helt ta bort begreppet 

våldtäkt är bra. FATTA menar bl.a. att ordet våldtäkt bygger på förutfattade meningar. Brå, 

Kvinnofronten och Sveriges Kvinnolobby är dock emot detta förslag då de anser att begreppet 

sexuella övergrepp kan verka mildare. Kvinnolobbyn poängterar också att det viktiga arbetet 

med mäns våld mot kvinnor kan försvagas om våldtäkt matas ut ur lagen. Åklagarmyndigheten 

gör en invändning mot att sexuella handlingar med en sovande person inte bör betraktas som 

brottsliga om det inte är så att personen otillbörligt utnyttjar den andre. Detta med argumentet 

att sexuella handlingar mellan vissa kan uppskattas även under sömn. Frågan är varför det inte 

borde vara olagligt att utföra sexuella handlingar med en som sover? Är man i en relation kanske 

detta är välkomnat och den andre partnern som utför handlingarna är då väl medveten om att 

den andre partnern samtycker. Skulle den sovande partnern samtycka kan man fundera vad 

risken skulle vara att denne anmäler händelsen. Syftet bör vara att skydda de som blir utsatta 

för sexuella övergrepp och inte skydda de som trodde att den andre var med på det.  

Kvinnofronten ger mest kritik och kräver en ny utredning som bygger på en 

samhällsanalys utifrån rådande maktförhållanden. De är även emot att en ren 

samtyckesreglering införs och anser att ett samtyckesrekvisit kan läggas in som ett komplement 

till lagstiftningen istället. Även Sveriges kvinnolobby ger viss kritik till att kommittén inte 

tillräckligt adresserat problemet med ojämställdhet. Det går att utskilja vissa olikheter i hur 
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remissinstanserna har uttryckt sig i sina remissvar. FATTA, Sveriges kvinnolobby och 

Kvinnofronten skriver tydligt utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv och har således 

problemen med strukturell makt och ojämställdhet med i bedömningen. Kanske är detta inte 

förvånande då dessa aktivt jobbar med kvinnors rättigheter som huvudfråga. Svea hovrätt 

uttryckte sig däremot väldigt sakligt och har inte alls haft några sådana aspekter med i 

bedömningen då de anser att ”den nuvarande regleringen redan är ett tillräckligt skydd för den 

sexuella integriteten och rätten till självbestämmande”.222 Ingen av de ytterligare instanserna 

har heller uttryckt sig på ett sådant sätt att man kan anta att de har haft faktorer som makt och 

ojämställdhet med i bedömningen. 

Sammanfattningsvis går det kanske att påstå att det nya förslaget främst har en 

normerande verkan. Då beviskraven är densamma innebär det att ord mot ord i många fall 

kommer att stå mot varandra som det gör idag vilket kanske inte kommer leda till fler fällande 

domar. Vad gäller oaktsamhetsansvaret finns det nog förhoppningar till att fler kanske kan 

dömas för sexuella övergrepp då det inte kommer räcka med att hävda att man inte förstått att 

offret inte var med på handlingarna.  

Gör vi en tillbakablick till de rättsfall som presenterats i tidigare kapitel kan vi göra en 

hypotetisk bedömning gällande hur utfallen i dessa hade kunnat se ut om domstolen utgått från 

förslaget till BrB kap 6, § 1. I det första fallet, ”dominanssexfallet”, friades den åtalade eftersom 

domstolen inte ansåg att han haft uppsåt med gärningarna. A hade flera gånger sagt nej och 

sluta men B hade uppfattat dessa protester som en del av leken. Hade domstolen utgått från det 

nya förslaget hade det krävts av A att hon uttryckligen gett sitt samtycke till handlingarna. Det 

hade också ställt krav på B att försäkra sig om att A faktiskt ville vara med. När A således hade 

sagt nej och sluta hade det varit B:s skyldighet att försäkra sig om att A ville vara med i de 

sexuella handlingarna även om han tidigare trott att A samtyckt. Även om domstolen ansett att 

B inte haft uppsåt med gärningen trots kravet på samtycke kanske han hade kunnat fällas genom 

oaktsamhetsansvaret. 

 I det andra fallet som handlade om den berusade kvinnan, friades den åtalade också för 

bristande uppsåt. Han hade inte förstått att A varit så berusad som hon var, trots att hon p.g.a. 

sin berusning fallit ihop på gatan. Enligt domstolen hade B utnyttjat A:s situation och kunde 

därför ha gjort sig skyldig till våldtäkt, men det bristande uppsåtet friade honom. Ett 

oaktsamhetsansvar hade kanske i detta fall fällt honom för brottet, även om en kan tycka att han 

borde ha dömts i alla fall. Skulle det vara så att A när hon varit så pass berusad hade samtyckt 

                                                           
222 Svea Hovrätt. Remissyttrande Ju2016/06811/L5. Datum: 2017-01-31. Diarienr:2016/1009. sid:3. 
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till de sexuella handlingarna skulle domstolen kunnat ogiltigförklara detta samtycke genom att 

hänvisa till (förslagets) BrB kap 6, § 1, punkt 2 som säger att ett samtycke är ogiltigt om 

gärningsmannen otillbörligt utnyttjat den målsägande p.g.a. t.ex. berusning. 

 I det tredje fallet blev A utsatt för sexuella handlingar av B som kommit hem till henne 

för att ha sex med henne. Domstolen friade honom då de ansåg att A:s handlande varit märkligt. 

De kunde inte förstå varför inte hon bett B lämna lägenheten eller själv lämnat lägenheten när 

B gjort klart för henne att han skulle ha sex med henne. Detta trots att A förklarat att hon blivit 

rädd och frusit till is. Samtyckesrekvisitet ställer krav på att målsägande måste ha gett sitt 

samtycke, vilket hon inte gjort i detta fall och passivitet räknas inte heller som ett giltigt 

samtycke. Det är alltså den åtalades ansvar att fråga om den andre vill vara med. Hade 

domstolen utgått från att gränsen mellan brott eller icke- brott hade dragits vid frågan om hon 

gett sitt uttryckliga samtycke hade kanske inte frågor om varför hon inte bett honom gå haft 

någon relevans (även om man kan anse att domstolens bedömning saknade relevans redan som 

de är) då den centrala frågan hade varit om samtycke getts eller inte. Dessa hypotetiska 

spekulationer utgår dock från att de målsägandes och tilltalades berättelser hade varit 

densamma, även om det nya förslaget legat till grund för bedömning. Det visar ändå att utfallen 

i fallen hade kunnat sett annorlunda ut med en samtyckeslag och fått ett positivt utfall från 

offrets perspektiv.  
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9. Sammanfattning och resultat 
 

Denna uppsats har utgått från genusvetenskapliga perspektiv och teorier gällande makt, kön 

och sexualitet som sedan har använts för att granska olika typer av rättskällor som berör 

sexualbrott och dess lagstiftning. Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att 

synliggöra brister och luckor i sexualbrottslagstiftningen och tillämpningen av denna. För att 

göra detta har jag varit tvungen att klargöra hur olika rättskällor gällande sexualbrott står i 

relation till de genusvetenskapliga teorierna. Förhoppningen med detta var att jag dels skulle 

kunna tydliggöra orsaker och faktorer till varför det är så pass få anmälda våldtäktsfall som 

leder till fällande domar och dels synliggöra antaganden om kvinnans ansvar i våldtäktsmål. 

Ytterligare ett syfte var att utifrån de genusrättsvetenskapliga teorierna undersöka hur 

resonemangen i det nya samtyckesförslaget står i relation till faktorer som makt, kön och 

sexualitet, men också att undersöka huruvida en sådan skulle kunna stärka eller försvaga 

kvinnans situation i våldtäktsfall. Jag formulerade därför en övergripande frågeställning och tre 

preciserade frågor, dessa var:  

• Hur förhåller sig resonemang i rättskällor gällande sexualbrott till genusvetenskapliga 

teorier om makt, kön och sexualitet? 

1. Går det att i den rättsliga diskursen gällande sexualbrott urskilja uppfattningar 

om att kvinnor antas ha ansvar för mäns handlingar? I så fall på vilka sätt? 

2. Vilka tänkbara orsaker och faktorer kan ligga bakom att så få våldtäktsfall får 

fällande domar? 

3. Vilka tänkbara konsekvenser kan det nya samtyckesrekvisitet tänkas få i relation 

till kvinnan i våldtäktsfall? 

Utifrån syftet och frågeställningarna har uppsatsen därför delats upp i tre olika men 

sammankopplade delar. För att delvis besvara den övergripande frågeställningen var första 

steget i uppsatsen att fastställa gällande rätt genom att studera två olika propositioner till ny 

sexualbrottslag. I detta kapitel gick jag igenom regeringens bedömningar och resonemang 

gällande införandet av ett nytt kapitel 6, § 1, i BrB år 2005 och år 2013. Utifrån den 

undersökning som gjordes kunde jag konstatera att våldtäktsbestämmelsen genomgått ganska 

omfattande förändringar under de senaste åren, inte minst vad gäller att stärka straffet på de s.k. 

överrumplingsfallen och överraskningsfallen som tidigare enbart kunnat rubriceras som 

sexuellt utnyttjande. Gemensamt för de båda propositionerna var att det inte direkt gick att 
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urskilja uppfattningar om kvinnan och hennes sexualitet i relation till sexualbrott. Det som dock 

uppmärksammades var den totala avsaknaden av en genusanalytisk genomgång av det rådande 

läget av kvinnors situation. Inte i någon av dessa propositioner fördes det en diskussion om 

problematiken som uppstår med strukturell makt och orättvisa. Utan en sådan diskussion är det 

svårt att förändra situationer som bygger på strukturell ojämställdhet. Detta medför att det finns 

brister och luckor i hur lagutformningen har sett ut. 

Uppsatsens första och andra preciserade frågor besvarades genom det andra steget av 

uppsatsen som gick ut på att analysera tre olika rättsfall gällande sexualbrott. Detta för att 

undersöka om det fanns uppfattningar hos domstolen om kvinnans ansvar och sexualitet i 

våldtäktsrättegångar. Det som tydliggjordes var det överseende domstolen hade med 

gärningsmannen i dessa rättsfall och bedömningarna att denne inte förstått att kvinnan inte var 

med på de sexuella handlingarna han utsatte henne för. Utifrån dessa rättsfall blev det tydligt 

att domstolarna lägger ansvar på kvinnan och att det är gärningsmannens verklighetssyn och 

uppfattning om vad kvinnan vill som friar denne från ansvar. Sådana bedömningar tydliggör 

dels bristen mellan lagmotiven och tillämpningen, dels visar det tydligt att den manliga 

dominansen existerar och dels visar det att kvinnan i vissa fall hålls ansvarig för mäns 

handlingar, antingen genom att inte skrika nej tillräckligt högt och tydligt eller genom att inte 

ha modet att våga be en hotfull person lämna ens lägenhet (efter att denne gjort klart att han 

tänker ha sex med en). Att kvinnan än idag har ansvar för mäns handlingar, eller mister chansen 

till rättvisa p.g.a. det knappa ansvar som läggs på mannen visar klart och tydligt att lagen eller 

åtminstone rättstillämpningen bygger på manlig dominans, att kvinnans sexualitet konstrueras 

utifrån det manliga perspektivet samt att kvinnor har ansvar för mäns handlingar. Det fanns 

dock andra faktorer som också kan vara bidragande till de få antal fällande domar gällande 

sexualbrott. Den ena var att problematiken med att svensk rätt utgår från likaprincipen samt att 

lagen är könsneutral. Detta gör det svårt att främja jämställdhet. Den andra faktorn som gör det 

svårt att fälla den åtalade i våldtäktsmål är det tunga kravet på bevisningen. Högsta domstolen 

har fastslagit att det dels krävs någon typ av stödbevisning till den målsägandes berättelse och 

dels att det måste vara ställt utom rimligt tvivel att den åtalade gjort sig skyldig till det åklagaren 

yrkat på för att denne ska kunna dömas för brott. 

Den tredje och även delvis den övergripande frågan besvarades genom det tredje steget i 

uppsatsen där jag behandlat det nya förslaget till att införa en samtyckesbestämmelse i 

sexualbrottslagstiftningen. Syftet med detta kapitel har dels varit att tydliggöra vad förslaget 

innebär och vilka skillnader som finns jämfört med nuvarande lagstiftning, dels har det varit att 

belysa för- och nackdelar för att kunna dra en slutsats om hur förslagets konsekvenser kan 
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komma att stå i relation till kvinnan i våldtäktsmål. Ytterligare en mening med detta har varit 

att undersöka de resonemang som förts fram i förslaget och utifrån genusvetenskapen granska 

dessa. Jag kunde konstatera att den ändring i BrB kap 6, § 1 som föreslås är av omfattande 

karaktär då gränsen mellan brottslig och brottsfri gärning skulle dras vid frågan om ett uttryckt 

giltigt samtycke förelegat vid händelsen. Våldtäktsbestämmelsens centrala del skulle alltså 

ligga på frågan om samtycke, vilket skulle innebära att rekvisiten hot och våld inte längre skulle 

utgöra den centrala delen av bestämmelsen. Dessutom vill kommittén införa ett 

oaktsamhetsansvar som kan innebära att fler fälls för våldtäkt. De nackdelar som lyfts fram 

genom propositionerna, utredningen SOU 2016:60 och remissyttrandena var dels frågan om 

beviskraven och att en samtyckeslag inte skulle göra bevisningen lättare och dels att mer fokus 

kommer att hamna på kvinnan. Utredningen anser dock att detta argument inte är hållbart 

eftersom fokus redan idag ligger på kvinnan. De menar istället att mer fokus kommer hamna på 

den åtalade och dennes förklaring till varför han inte förstått att målsäganden inte samtyckt till 

handlingarna. En annan fördel som kommittén lyfter fram är att en samtyckeslag är normerande, 

att ett nej alltid är ett nej samt att en samtyckeslag kommer stämma bättre överens med 

samhällets syn på vad som kännetecknar sexuella umgängen. Utifrån förslaget och 

resonemangen kunde jag konstatera att en samtyckeslag mest kommer att ha en normerande 

effekt och att situationen för kvinnan i våldtäktsmål inte kommer att förändras särskilt mycket. 

Det jag också kunde konstatera var precis som i propositionerna avsaknaden av en analys av 

det rådande läget för kvinnor. Genom en hypotetisk jämförelse med rättsfallens utfall utifrån 

nuvarande våldtäktsbestämmelse och förslaget till en ny samtyckeslag kunde jag även 

konstatera att om samtyckeslagen legat till grund för bedömningarna av fallen hade utfallet 

kunnat bli positivt från offrets perspektiv. 

Sammanfattningsvis kan jag påstå att undersökningen har visat att det finns tre 

förklaringar till problemen med kvinnans situation i sexualbrott och till varför det är så pass få 

våldtäktsfall som får fällande domar. Det ena problemet är kravet på bevisning i sexualbrott. 

Hur detta kan lösas är en komplex fråga eftersom att högsta domstolen i tidigare domar har 

fastslagit att beviskraven måste uppfylla vissa kriterier. Detta innebär att frågan om beviskraven 

är praxis och därmed gäller som lag. Rent juridiskt skulle det krävas att HD ändrar praxis 

gällande beviskraven för att det ska bli någon ändring på just det problemet. Det andra 

problemet som tydliggjorts är domstolarnas attityder och konsekvenserna detta får för 

rättstillämpningen. Att förändra attityder i domstolar tror jag bygger på normförändring. Med 

detta menar jag att det krävs att människor börjar se sexualbrott på ett annat sätt än vad många 

gör idag och att vi får en ny syn på hur sexualbrotten står i relation till kvinnan. Samtyckeslagen, 
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om den införs, kan kanske vara en bidragande faktor till normförändring genom att få 

människor att inse att ett nej alltid är ett nej. Ju mer våldtäktsbestämmelsen förändras till att 

mer ansvar läggs på gärningsmannen och mindre på offret så tror jag att vi kommer att se 

skillnader i domstolars attityder. Det står redan fastslaget i regeringens propositioner att domare 

och andra som befinner sig i våldtäktsrättegångar har ett ansvar att se till att onödiga frågor till 

målsäganden inte ställs, detta har dock tydligen inte hjälpt. Det tredje problemet är avsaknaden 

av ett genusperspektiv i utformandet av ny sexualbrottslag. Detta problem torde lösas ganska 

enkelt, en kan tycka att det inte borde vara särskilt svårt att inkludera ett genusperspektiv i 

resonemangen och utformningen av lagen. Det beror dock på varför regeringen och kommittén 

inte har utgått från ett sådant perspektiv till att börja med. Beror det på okunskap borde detta 

kunna lösas genom att utbilda om genus, makt, strukturell ojämlikhet osv. Bygger det däremot 

på en ovilja krävs det nog andra metoder för att inkludera ett sådant perspektiv i 

lagutformningen. Vad detta skulle vara har jag inget bra svar på, men kanske skulle 

påtryckningar från organisationer eller individer, som jobbar med kvinnors rättigheter vara en 

möjlig metod.  

9.1 Avslutande kommentarer och framtida forskning 
 

Avslutningsvis kan jag utifrån denna undersökning konstatera att det finns brister i 

lagstiftningen vad gäller just kvinnans situation i sexualbrott och att de flesta av dessa borde 

kunna lösas genom ny lagutformning men också genom attitydförändringar. Förhoppningsvis 

går förslaget om att införa en samtyckeslag igenom och att vi inom en snar framtid vid 

våldtäktsmål utgår från om ett uttryckt samtycke har getts eller inte. En sådan förändring har, 

som diskuterats ovan, möjligheter till att förändra normer och därmed hur vi ser på sexualbrott 

och kvinnans roll i dessa.  

Vad gäller framtida forskning anser jag att det alltid är relevant att undersöka dessa frågor 

eftersom att tiderna förändras och så även attityder och lagar. Då den ojämställda situationen är 

komplex och svårhanterlig är det därför alltid viktigt att analysera hur läget ser ut för att 

förhoppningsvis i framtiden komma till ett tillstånd där jämställdhet råder på alla plan. Framtida 

forskning blir inte minst relevant när förslaget till en ny samtyckeslag antingen accepterats eller 

nekats då en utvärdering kan göras på antingen lagen i sig eller resonemangen kring den. 
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