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Abstract 
Författare: Angelika Gustavsson och Cecilia Thuné 

Titel: Fokusering och mobilisering – Sociala processer kring sexualbrottslagstiftningen 

Uppsats: Soc 344, 41-60 p 

Handledare: Malin Åkerström 

Sociologiska Institutionen, vårterminen 2006 

 

I denna uppsats diskuterar vi hur de sociala processerna kring en lagändring kan se ut. Vi 

studerar hur samhällets syn/samhällsklimatet gällande ett visst fenomen kan påverka 

framväxten av en lagändring och vilka argument aktörerna inom de sociala processerna 

använder. Den 1 april 2005 trädde en lagändring i sexualbrottslagen i kraft som bland annat 

innebar att en särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn infördes.  

 

Anledningen till att vi har valt att titta närmare på denna lagändring beror på den mediedebatt 

som pågått kring två domar som Högsta domstolen beslutat. Högsta domstolen valde att döma 

efter den mildare rubriceringen, sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn. 

Hur kommer det sig att media reagerade starkt över dessa domar?  För att få svar på våra 

frågor började vi koncentrera oss på vad som egentligen var anledningen till att den nya 

sexualbrottslagen uppstod. En analys gällande framväxten av en lagförändring började ta 

form. Vilka argument använde sig aktörerna i den sociala processen av: innan, under tiden 

och efter lagändringen träder/har trätt i kraft? Genom denna frågeställning hoppas vi kunna 

finna ett svar på medias starka reaktion på domarna. 

 

Uppsatsen utgår från Losekes tankar kring hur ett socialt problem skapas utifrån antaganden 

samt hur dessa tas emot av omvärlden. Vi tar även upp feminismens inflytande samt använder 

begreppen: manifesta och latenta funktioner som är hämtar ur funktionalismen. 

 

 

 

 

Nyckelord: sexualbrottslagen, barn, våldtäkt, sociala problemindustrin, socialt problem, 

sociala processer. 
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1. Inledning 
Vårt intresse till att skriva om de sociala processerna kring en lagförändring grundas i den 

mediedebatt som förekommit kring två fall som tagits upp i Högsta domstolen 
(http://www.hogstadomstolen.se/). 
Dessa två domar som föll den 7 mars 2006 har väckt stor uppmärksamhet i media då 

gärningsmännen dömts till sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn: 

 
Redan i mars 2001 kom 1998 års Sexualbrottskommitté med sitt slutbetänkande (SOU 2001:14). 
Och lagstiftarens uppfattning är klar: samlag med barn under 15 år är allvarligt. Våldtäkt. 
Våld eller hot krävs inte. Utgångspunkten är att barn inte kan samtycka till sex. Rubriceringen 
motiveras i propositionen (2004/05:45) med att den ”historiskt sett har reserverats för de 
allvarligaste sexualbrotten”. 
Kan det sägas tydligare? 
Fast sedan konstateras att också en person under 15 år kan ha en frivillig relation med någon äldre 
– och att det vore orimligt att döma till fängelse för detta. Det kan gälla då en 15-åring och en 14-
åring har sex och båda samtycker. Det kan gälla då ”ett barn som är 14 år och 11 månader” har ”en 
frivillig och ömsesidig sexuell relation” till en äldre. 
Då kan det handla om sexuellt utnyttjande. Men bestämmelsen skall tillämpas restriktivt. 
Ändå är det just detta Högsta domstolen har tagit fasta på i två färska domar: flickorna var nästan 
15 respektive nästan 14 år gamla och HD väljer att döma för sexuellt utnyttjande. 
Att 14 åringen var full och knappast kunde agera ”frivilligt” eller ”ömsesidigt” spelade ingen roll. 
Inte heller att 13 åringen uppenbarligen var beroende av mannen – och förälskad i honom  
(Det ska kallas våldtäkt. (2006, 8 april) Sydsvenska dagbladet).  

 

Media belyste den nya sexualbrottslagen som att all sexuell handling mot barn under 15 år 

ska dömas som våldtäkt. I ett försök att förstå de sociala processer som ligger till grund för 

lagändringen av sexualbrottslagen samt den mediedebatt som uppstått kring de två domarna 

har vi valt att göra en dokumentanalys. Vår begränsning kommer att läggas till sexualbrott 

mot minderåriga då det är denna målgrupp som domarna handlar om. 

 

För att kartlägga de olika sociala processerna har vi strukturerat materialet utifrån två 

begrepp: fokusering och mobilisering. Först får ett problem som tidigare setts som ett 

individuellt problem uppmärksamhet och blir sett som ett samhälleligt problem, det vill säga 

som ett vedertaget socialt problem. Sedan mobiliseras samhällets resurser: hjälpverksamhet 

organiseras och lagar stiftas etc. Under 1970-talet sker en förändring i samhället genom att 

man nu börjar se våldtäkt som ett socialt problem. Denna uppmärksamhet kan benämnas 

fokusering. De organiserade kvinnorörelserna manar på konkreta förändringar genom att 

bilda kvinnojourer. Men även regeringen tar initiativ till förändring genom att en 

sexualbrottsutredning tillsätts under 1970-talet. Denna kommittés arbete låg till grund för 

1984 års reform av brottsbalkens sjätte kapitel. Ett socialt problem som hamnat i fokus kan  
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alltså leda till nya samhälliga processer. Ett exempel på detta är en lagändring, en form av 

mobilisering. Vår fokus ligger på det material som berör ändringarna och tillkomsten av 

paragraf 4 Våldtäkt mot barn och paragraf 5 Sexuellt utnyttjande av barn i brottsbalkens sjätte 

kapitel. Paragrafernas utformning presenteras under rubrik: 7.10 Den nya lagen. 

 

Diskussionen mellan teori och empiri integreras genom hela arbetet och vi använder oss av 

två teoretiska perspektiv och ett begrepp, nämligen: konstruktionen av ett socialt problem, 

feminism och begreppen manifesta och latenta funktioner hämtat från funktionalismen. 

 

2. Syfte och frågeställning 
Vi vill studera hur samhällets syn/samhällsklimatet gällande ett visst fenomen kan påverka 

framväxten av en lagändring. Vilka argument använder sig aktörerna av i de sociala 

processerna: innan, under tiden och efter lagändringen träder/har trätt i kraft?  

 

3. Metod 
Vi har gjort en dokumentanalys av insamlat material som berör lagändringen gällande 

sexualbrottslagen i brottsbalkens sjätte kapitel. Vid dokumentanalys används redan färdigt 

bakgrundsmaterial vilket även kan inkludera teoretiska perspektiv som dels kan komma att 

påverka frågeställningen men även analysen av materialet (Repstad, 1999). Det insamlade 

materialet som ligger till grund för vår forskning är:  

 

 Två av statens offentliga utredningar som är Kvinnofrid (SOU 1995:60) och 

sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor 

(SOU 2001:14).  

 Proposition 2004/05:45.   

 Remissvar från olika instanser på betänkandet (SOU 2001:14) samt på förslaget till ny 

sexualbrottslagsstiftning. Instanserna och organisationerna har varit: 

Barnombudsmannen (BO), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), End Child Prostitution, 

Pornography And Trafficking (ECPAT Sverige), Riksförbundet för sexuell 

upplysning (RFSU), Sveriges kvinnojourers riksförbund (SKR) och juridiska 

instanser. 

 Sexualbrottslagen, kapitel 6, paragraferna 4-5 och 14, Brottbalken SFS1962:700 
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 Högsta domstolens mål nr: B 3998-05 och B 4914-05.  

 Artiklar rörande Högsta domstolens beslut i dessa mål. 

Repstad menar att ”Man läser ett skriftligt material och man använder det i analysen och 

rapporten i den utsträckning som man tycker att det belyser ens frågeställning. Men i en 

snävare bemärkelse är dokumentanalys en metod där man ger vissa texter status som källor 

eller data för undersökningen, på samma sätt som fältanteckningar, intervjuutskrifter och 

liknande är data (eller information).” (Repstad, 1999, s 87). 

 

Vi ser på vårt insamlade material som tillförlitliga källor då den statliga offentliga 

utredningen är framställd av sexualbrottskommittén som blivit tillsatt på regeringens begäran. 

Remissvaren vi har tagit del av kommer från väletablerade organisationer i samhället och 

juridiska instanser. 

 

Vidare hänvisar Repstad till Holme & Solvang (1996) när han nämner att man som forskare 

måste fråga sig vad författaren till en offentlig text velat uppnå med den eller om dess 

framställan har påverkats av hans/hennes motiv (Repstad, 1999, s 90). Detta är något vi har 

haft i beaktande när vi läst och reflekterat kring de olika organisationernas remissvar och 

reflektioner kring lagändringen. Deras grundtankar och ideologier samt samhällsvärderingar 

skiljer sig åt vilket kan påverka deras remissvar. Anledningen till att vi valde att se på olika 

organisationers remissvar var för att vi ville se om de har varierande synpunkter på 

lagändringen då de arbetar med skilda frågeställningar och målsättningar i samhället.  

 

Vår dokumentanalys av empirin varvas med två teorier och ett begrepp samt angränsande 

litteratur. För att finna vårt material har åtskilliga timmar gått åt till att sitta framför datorn 

och söka på Internet. Till en början stötte vi på en del problem i form av var på Internet vi 

skulle söka och det tog ett tag innan vi verkligen fick in den rätta känslan av var 

informationen fanns. Då vi insåg att mycket av den information som vi behövde fanns inom 

det juridiska området sökte vi hjälp av en bibliotekarie på Juridiska fakulteten i Lund. Vi har 

framförallt sökt via Infotorgets länk ”Rättsbanken” som har gett oss information angående 

vilka utredningar och vilken proposition som varit inblandade i lagändringen. Via Infotorgets 

hemsida: (https:www2.infotorget.se/rb/MainServlet) har vi funnit information om proposition 

2004/05:45, statens offentliga utredning (SOU 2001:14) och de olika lagparagraferna som vi 

hänvisar till i texten. Inloggning krävs för att få tillgång till Infotorgets tjänster.   
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Första stadiet i analysen är att gå igenom allt material och på så vis få fram idéer till olika 

teman (Repstad, 1999). Det har tagit lång tid att ta del av allt material och finna den struktur 

som vi behövde för fortsatt bearbetning. En anledning till att det gick åt mycket tid till att 

förstå materialet berodde på att vi tog steget in i en ny värld med bland annat nya begrepp och 

annorlunda språk. Det var inte helt lätt att förstå rundgången kring en lagändring och vilket 

material som krävdes för att se den röda tråden kring de sociala processerna. Efter att ha gått 

igenom vårt material delade vi in det i tre högar eller så kallade teman. Materialet kommer att 

presenteras utifrån dessa tre huvudrubriker; fokusering, mobilisering och ny fokusering.  

 

Vidare hänvisar Repstad till historikern Knut Kjelstadli (1997) när han nämner att det 

underlättar att börja med den nyaste informationen när man är intresserad av att studera något 

som är utbrett eller skildrat under en längre tid för att sedan gå tillbaka i tiden och ta del av 

andra relevanta dokument som finns (Repstad, 1999). Vi har under genomgången av vårt 

material funnit att vi även behövt ta del av tidigare dokument gällande ändringar av 

sexualbrottslagen för att kunna få en överblick ur ett historiskt perspektiv och följa 

diskussionerna i det då rådande samhällsklimatet. Detta framförallt då fenomenet våldtäkt är 

något som skildrats under en lång tidsperiod och ofta varit föremål för förändringar. 

 

3.1 Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa vår undersökning till material som gäller paragraferna 4 och 5 i 

brottsbalkens sjätte kapitel. Denna avgränsning har gjorts då vi har velat fokusera oss på barn 

och våldtäkt och inte våldtäkt i allmänhet. Vi har dock tagit del av material rörande historiken 

kring begreppet våldtäkt för att kunna se hur samhället sett på detta problem över tid och hur 

uppfattningarna har förändrats. Fokus har lagts på dessa paragrafer då det är dessa som berörs 

i mediedebatten kring de två domarna. Tidsaspekten har påverkat vår avgränsning då vi inte 

hade haft möjlighet att ta del av alla åsikter och tyckanden angående lagändringen gällande 

sexualbrottslagen på denna korta tid som vi haft till vårt befogade.  

 

4. Teori 
Vi kommer att använda oss av två teoretiska perspektiv och ett begrepp som egentligen är 

hämtat ur funktionalismen. Nedan presenterar vi teorierna: konstruktionen av ett socialt 

problem, feminism (liberal- och radikalfeminism) och begreppen manifesta och latenta 

funktioner. 
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4.1 Konstruktionen av ett socialt problem 

Vi kommer att knyta ihop vårt arbete delvis med hjälp utav Loseke, amerikansk professor i 

sociologi, och hennes tankar kring hur ett socialt problem skapas utifrån antaganden samt hur 

dessa tas emot av omvärlden. Hur samhällsklimatet och tid och rum kan spela en avgörande 

roll huruvida ett beteende anses vara ett socialt problem eller inte. Om det är ett beteende som 

vi bryr oss om och oroar oss över, något som vi anser måste ändras på och göras något åt 

(Loseke, 2003). Loseke menar att ett socialt problem kan definieras utifrån fyra punkter: 

 

 Termen socialt problem används för att påvisa att något är fel. 

 Situationen ifråga måste presenteras som vanligt förekommande och att flertal 

människor far illa av beteendet. 

 Situationen måste presenteras som möjlig att ”fixa”. 

 Situationen måste presenteras att den är av den betydelsen att vi anser att den ska 

ändras på (Loseke, 2003, s 6-7). 

 

Vidare talar Loseke om den sociala problemindustrin som innebär att ett socialt problem 

skapas utifrån ett antagande. Hon använder begrepp såsom, anspråkstagare (”claims-

makers”), antaganden (”claims”) och den sociala problemindustrin när hon beskriver hur ett 

socialt problem skapas. Omvärlden är betydelsefull när en instans gör ett antagande och ett 

socialt problem skapas. Ett socialt problem kommer bara till dagen om publiken, allmänheten 

anser att antagandet är trovärdigt och av betydelse. Olika faktorer såsom våra erfarenheter, 

vem vi är, ålder och tillhörighet kan väga in när vi utvärderar ett antagande (Loseke, 2003). 

 

4.2 Feminism 
Ur ett historiskt perspektiv kan man se att det har varit männen som stiftat lagarna och haft 

makten över kvinnorna. Den kvinnliga talan har varit förtryckt av männen. För att få till stånd 

den lag, som vi idag kallar sexualbrottslagen, ser man att kvinnorna har haft inflytande och 

betydelse till varför vi idag kan tala om våldtäkt av barn och sexuellt utnyttjande av barn. Det 

finns ett flertal olika perspektiv inom feminismen men vi har valt att se närmare på den 

liberalfeministiska och det radikalfeministiska perspektivet. 
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4.2.1 Liberalfeminism 

Det liberalfeministiska perspektivet, enligt Gemzöe, kännetecknas av den liberala 

tanketraditionen som handlar om förnuftstron. Det är människans förnuftskapacitet som 

lägger grunden för demokratiska rättigheter och lika värde i samhället (Gemzöe, 2002). 

 

Vidare skriver Gemzöe att under 1700-talet och ända fram till 1900-talet uppfattades 

kvinnorna av de flesta män som inte fullt rationella varelser. Kvinnorna var alltså 

känslostyrda väsen och de hade en stor brist på förnuft. De liberalfeministiska argumenterade 

för kvinnornas rätt till samma rättigheter som männen hade. Deras mest kända kamp handlade 

om den kvinnliga rösträtten. Att få till stånd rösträtt och därigenom ett erkännande var en för 

kvinnorna en förutsättning för att få tillträde till det politiska livet, rätt till utbildning, andra 

yrken och poster (Gemzöe, 2002).  

 

Under feminismens andra våg, enligt Gemzöe, som inföll i början av 1960-talet får 

liberalfeminismen ett uppsving i sin kamp gällande jämlikhet i arbetsliv och politik. Gemzöe 

anser att vi idag kan se ett resultat på liberalfeministernas kamp i form av olika lagar som tar 

upp könsdiskrimineringen. De arbetar än idag aktivt för att driva olika jämställdhetsfrågor. 

De anser att kvinnor och män i grunden är lika och därför finns det fortfarande i vårt samhälle 

argument att driva för kvinnornas rätt att inneha alla yrken och politiska ämbeten (Gemzöe, 

2002). 

 

4.2.2 Radikalfeminism 

Ett feministiskt perspektiv, enligt Abbott & Wallace, som främst har forskat och analyserat 

manligt våld mot kvinnor är radikalfeminism. Radikalfeminism anser att patriarkatet är ”ett 

genomarbetat system för manligt herravälde som genomsyrar samtliga aspekter av kulturellt 

och samhälleligt liv.” (Abbott & Wallace, 1998, s 47). Detta system som Abbott & Wallace 

skildrar har lett till att alla kvinnor är förtryckta – oberoende av kulturella, historiska, etniska 

eller klassmässiga skillnader. Den bristande jämlikheten mellan könen utgör grunden för alla 

former av social orättvisa (Abbot & Wallace, 1998). Radikalfeminism formades under 1960-

talet i USA, Europa och Australien (Gemzöe, 2002). 

 

I boken av Abbott & Wallace kan man läsa att kvinnans underordning är den viktigaste frågan 

för radikalfeminism och de försöker bevisa hur männen skapar denna underordning. Män 
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dominerar systematiskt kvinnor i alla livsfärer. Radikalfeminism är inriktad på att avslöja hur 

den manliga makten utövas på alla områden i livet, inklusive barnuppfostran, nära relationer, 

hushållsarbete, äktenskap och alla andra former av sexuella förhållanden – som inkluderar 

samlag, prostitution, våldtäkt och sexuella trakasserier (Abbott & Wallace, 1998). 

 

4.3 Manifesta och latenta funktioner 
Enligt Merton, som är en amerikansk professor i sociologi, kan man skilja mellan latenta och 

manifesta funktioner, att ett politiskt beslut, en lag etc. kan ha mer än en funktion. Merton 

nämner ett exempel kring hur vi kan se på bilen; antingen enbart som ett transportmedel 

(manifest funktion) eller som att en finare och dyrare bil innebär högre status (latent funktion) 

(Merton, 1957). 

 

En social situation måste förstås och beskrivas som ett system av självständiga element 

(Merton, 1957). Moraliska värderingar är generellt baserade på manifesta konsekvenser 

medan bilden av latenta konsekvenser ofta problematiserar det hela (Merton, 1957). 

 

Lagen skulle fungera som normativ och normaliserande men har även flera andra latenta 

funktioner. Den visar på ett symboliskt sätt att lagstiftaren är intresserad av den sortens frågor 

som framställs som angelägna att förändra. 

 

Det finns kanske bara ett uttalat syfte med att ändra lagen men det kan finnas flera andra 

bakomligganden syften och funktioner med lagändringen. Lagen skulle få en manifest 

funktion - om lagen fungerade enligt förtexten - att våldtäktsmän som förgriper sig på barn 

under 15 år skulle dömas till våldtäkt på barn. Den latenta förändringen blev att 

gärningsmännen straffades enligt den lägre brottsrubriceringen, sexuellt utnyttjande av barn, 

som nu blev utgångarna i Högsta domstolens domar. 

 

5. Bakgrund - rättshistorik 
Hedlund, som arbetar som psykoterapeut på RFSU-kliniken i Stockholm, anser att våldtäkt 

historiskt har ansetts som ett allvarligt brott. Ett brott som länge straffades med döden. Detta 

för att kvinnan betraktades som mannens egendom och lagen såg till att skydda hans 

egendom. Lagen har genom tiderna tillförsäkrat mannen makten över kvinnans sexualitet och 

över familjen (Hedlund, 1983). 
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1734 var lagen utformad så att sexuellt umgänge endast var tillåten inom äktenskapet och 

andra former av sexuellt umgänge var straffbart (Hedlund, 1983). Straffets utformning sattes 

dels i förhållande till skadans omfattning, kvinnans värde på äktenskapsmarknaden och av 

hennes fars eller makes ekonomiska ställning (Hedlund, 1983). Vid denna tidpunkt infördes 

även en åldersgräns som innebar att sexuellt umgänge med en flicka under 12 år straffades 

som våldtäkt medan pojkar under denna tid stod helt utan lagligt skydd (Granström, 2004). 

1864 var det främst våldet som skulle bestraffas, inte skadan på offret (Hedlund, 1983). 1965 

ansåg man att våldtäkt var samlag som blivit framtvingat genom våld eller hot som kom att 

innebära trängande fara (Hedlund, 1983).  

 

I början av 1970-talet tillsattes en sexualbrottsutredning för att skapa en överblick över hur 

sexualbrottsproblematiken egentligen såg ut. Deras förslag på förändringar kritiserades dock 

och därför tillsattes en ny sexualbrottskommitté 1977. Denna gång arbetades det fram en 

reform av brottsbalkens sjätte kapitel som visade på stora förändringar av lagen som trädde i 

kraft 1984. Reformen visade på förbättringar men det behövdes en mer feministisk syn på 

lagen. Därför tillsattes 1995 en kommission som skulle se över kvinnornas situation om vad 

som behövdes förändras och förbättras i lagen. Kommissionen antog namnet 

Kvinnovåldskommissionen och de skrev Kvinnofrid (SOU 1995:60). 1998 tillsattes en ny 

sexualbrottskommitté som 2001 kom ut med sexualbrotten – ett ökat skydd för den sexuella 

integriteten och angränsande frågor (SOU 2001:14). Denna utredning kom sedan att ligga till 

grund för den lagändring som trädde i kraft den 1 april 2005. 

 

Historiskt sett kan vi se att förändringar har skett långsamt. Det är först på 60-talet som det 

börjar ske en hel del snabba förändringar gällande fokusen på sexualbrotten. Till skillnad mot 

förr, då det tog nästan 100 år innan förändringar skedde, ser vi nu att det från 1960-talet och 

framåt har skett förändringar i 10-års intervaller. En av orsakerna till detta kan vara 

feminismens uppsving som trädde i kraft i början av 1960-talet men även att samhället i sin 

helhet började intressera sig för brottsoffrets situation och kvinnans offerroll.  

 

6. Fokusering 
Granström, universitetslektor vid juridiska institutionen i Umeå, skriver att det i början av 

1970-talet tillsattes en utredning, sexualbrottsutredningen. Anledningen till detta var för att 
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det fanns ett behov till att skapa en översyn av lagstiftningen kring sexualbrotten. De förslag 

som sexualbrottsutredningen lade fram kritiserades häftigt. Deras förslag innebar bland annat 

en mildring av vissa straffskalor, såsom att brottsrubriceringen våldtäkt skulle reserveras till 

de grövre övergreppen där gärningsmannen visat synnerlig hänsynslöshet eller råhet. Vid de 

mindre grova brotten skulle man kunna döma till böter. Offrets beteende före övergreppet 

kunde bli avgörande för om ett lindrigare straff skulle utdömas. Den starka kritiken ledde 

fram till att en ny kommitté tillsattes 1977. Denna kommitté tog namnet 

Sexualbrottskommittén, och arbetade fram 1984 års reform av brottsbalkens sjätte kapitel 

(Granström, 2004).  

 

Granström skriver vidare att utgångspunkten i lagen nu blev att den utsatta i varje situation 

skulle respekteras. Detta innebär att man har rätt att säga nej till samlag eller annat sexuellt 

umgänge och att denna önskan ovillkorligen skulle respekteras. Våldtäktsbestämmelsen 

utvidgades att även gälla övergrepp som var jämförliga med vaginala samlag, till exempel 

anala och orala samlag. För grov våldtäkt infördes en särskild straffskala. Offrets beteende 

före övergreppet och hennes relation till gärningsmannen ska sakna betydelse (Granström, 

2004). 

 

6.1 Brottsoffer 
Olika typer av brottsofferjourer har växt fram vilket visar att intresset för brottsoffer ökat. 

Forskning är inte oberoende av vad samhället tycker utan genom forskningen kan man 

snarare se vad samhället har för uppfattning gällande brottsoffrens situation (Åkerström 

1995). Åkerström skriver att “Fokuseringen har också resulterat i en mobilisering; (...) 

förändrad lagstiftning etc.” (Åkerström, 1995, s 2). 

 

Vidare menar Åkerström att om man ser till antalet artiklar som skrivits om offerforskning 

kan man notera att intresset för brottsoffer ökat de senaste 20-25 åren och att våld mot 

kvinnor och barn är ett flitigt utforskat område. Vad det gäller våldtäkt finner man artiklar 

sedan mitten av 70-talet men sedan 90-talet har intresset ökat och fler artiklar skrivits 

(Åkerström, 1995). Åkerström skriver att mycket har skrivits gällande kvinnomisshandel, 

sexualitet, makt och rätt. Kvinnors offerroll, vem som är ett offer, status som offer, vad det 

innebär att vara offer och vad som inkluderas i begreppet offer. Forskning kring kvinnas 

offerroll och dess innebörd är ett ämne som intresserat många (Åkerström, 1995). 
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6.2 Kvinnojourernas framväxt 
I ”Dilemman i frivillig jourer---exemplen kvinno- och brottsjourer” av Åkerström får man 

bland annat ta del av hur kvinno- respektive brottsofferjourer vuxit fram sedan 70-talet. Deras 

ideologier presenteras men även deras motstridigheter huruvida de ska vara ideella 

verksamheter eller ekonomiskt beroende samt även deras syften och mål med sina 

verksamheter (Åkerström, 1990). 

 

Kvinnojourerna har kommit att fokusera sitt arbete till att hjälpa kvinnor som är offer medan 

de förr arbetade mer koncentrerat mot patriarkatet (Åkerström, 1990). I Sverige startade 

kvinnojourerna i Stockholm och Göteborg i slutet av 70-talet (Åkerström, 1990). Vidare 

skriver Åkerström att man inom kvinnojourerna kan finna två huvudinriktningar inom dess 

ideologi: hjälpa enskilda hjälpsökande kvinnor samt en feministisk sida som går ut på att göra 

kvinnor medvetna om männens förtryck. Den feministiska traditionen har sett misshandeln 

gentemot kvinnor som ett resultat av ett patriarkaliskt samhälle och att det är ett politiskt 

problem medan den andra riktningen, som forskarna valt att kalla ”social service providers”, 

är intresserad av kvinnornas direkta situation (Åkerström, 1990). 

 

6.3 Boëthius som ett exempel på ”claims-maker” 
Boëthius kan ses som en ”claims-maker” inom den sociala problemindustrin. Hennes skrifter 

utgör en illustration som påvisar hur feminismen tryckt på den allmänna debatten och kommit 

att prägla framväxten av våldtäkt som ett socialt problem. Feminismen har gjort olika 

antaganden som nått fram till omgivningen då denna ansett dessa antaganden vara av 

betydelse. 

 
En bakgrundsförståelse till varför det idag finns en lag som är till för att skydda minderåriga 

för sexuella övergrepp kan vi finna i de olika frågor som feminismen har drivit i sin kamp 

mot jämlikhet. Inom den liberal- och radikalfeministiska inriktningen kan vi finna en likhet 

som sägs vara den ”kulturella nedvärderingen av kvinnor” (Gemzöe, 2002, s 79). Den 

liberalfeministiska inriktningen går ut på att kämpa för att kvinnorna ska erkännas samma 

egenskap av förnuft som männen själva anser sig besitta (Gemzöe, 2002). Radikalfeministisk 

inriktning visar på att patriarkatets syn på kvinnor är att kvinnorna är mindre värda (Abbott & 

Wallace, 1998). 
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För att belysa vad som menas med nedvärderingen av kvinnor och det patriarkat som 

radikalfeministiska inriktningen visar på kan vi med hjälp av Boëthius skildring av männens 

kontroll och makt över kvinnan och patriarkatets styre i samhället (Boëthius, 1990) få en bild 

över vad feminismen egentligen menar med männens styre och kontroll över kvinnorna. Det 

kan även ge oss en viss förklaring till varför det har tagit så lång tid att få fram en lag som ska 

skydda minderåriga mot övergrepp med sexuell anknytning.  
 
Sett ur en historisk synvinkel har männen haft kontroll och makt över kvinnorna. Boëthius 

menar att patriarkatet härskat i stort sett alla samhällsbyggen (Boëthius, 1990).  

 

Patriarkerna sitter i toppen av varje samhälle och består av män och några kvinnor som har 

kontroll över makt och pengar och deras mål är att behålla makten över pengarna (Boëthius, 

1990). Kanske är det som Boëthius skildrar det hela, att patriarkatet bygger på hierarkiska 

strukturer uppbyggd som en pyramid. Inom varje byggsten inom pyramiden förekommer en 

tävlan. Denna tävlan för att nå toppen av pyramiden sker ständigt mellan männen. För att 

männen ska känna sig privilegierade behöver de en annan underprivilegierad grupp att 

jämföra och mäta sig gentemot, denna grupp har alltid varit kvinnorna (Boëthius, 1990).  

”Käre man. Det spelar ingen roll hur långt ner i hierarkin du hamnar – för även de män som 

hamnat längst ner på stegen är garanterade en kvinna under sig.” (Boëthius, 1990, s 16). 

 

När det handlar om våldtäktsmän, incestutövare och kvinnomisshandlare anser Boëthius att 

detta är ett sätt för patriarkerna att hålla kvinnorna i osäkerhet och krossar därmed kvinnornas 

tillit till män. Boëthius anser att hotet om våldtäkt hela tiden finns närvarande i alla kvinnors 

liv. Redan som liten uppfostras hon till skräcken att inte vara ensam sent ute på kvällarna och 

att inte lite på främmande män. Denna skräck leder till att kvinnors frihet begränsas 

(Boëthius, 1990). 

 

6.4 En konstruktion av ett socialt problem influerat av feminism 
Genom att ta del av brottsoffer- och kvinnojourernas framväxt samt Boëthius skildring av 

patriarkatet kan man påvisa hur samhällets syn på våldtäkt förändrats över tid. Sedan 70-talet 

har en större fokus lagts på brottsoffer. Ett socialt problem börjar ta form och kan definieras 

utifrån de fyra punkter som Loseke nämner: påvisa att något är fel, situationen ska vara 

vanligt förekommande och vara möjlig att ”fixa”. Sociala problem berör människor som vi 
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värnar om och det är en stor målgrupp som far illa, vilket leder till att vi uppfattar det som att 

något måste göras åt saken och att man letar lösningar, t.ex förbättringar av lagen.  

 

Genom att fokus hamnar på offret blir det tydligt att vi värnar om denna målgrupp. 

Visserligen påvisar begreppet våldtäkt ur historiskt perspektiv att det är ett problem som 

funnits länge men att det är först senare som våldtäktsbegreppet hamnat i fokus och blivit 

något som omgivningen anser att det verkligen måste göras något åt. Istället för ett 

individuellt problem tar ett socialt problem form, det blir ett samhälleligt problem. 

 

Att säga att något är ett socialt problem är att ta en ståndpunkt till att något är fel och måste 

ändras på (Loseke, 2003). Detta innebär att när vi numera talar om våldtäkt så är våldtäkt ett 

socialt problem. Ett problem som inbegriper inte bara offret utan även gärningsmannen. 

 

7. Mobilisering 
Det vi kallar för sociala problem är inga fasta kategorier utan det som vi oroar oss för idag är 

inte alltid det som vi oroar oss för imorgon (Loseke, 2003). Loseke menar att sociala problem 

handlar om olika situationer eller omständigheter och om människorna som befinner sig i 

dessa. De handlar om något och någon. Det tar plats i en specifik tid och ett specifikt rum. 

Vad vi oroar oss över är föränderligt (Loseke, 2003). Det vi oroar oss över kan ha funnits 

länge vilket innebär att beteendet/handlingen är gammal men vår oro gällande 

beteendet/handlingen är ny (Loseke, 2003). Vi kommer här att presentera lagändringen som 

en form av mobilisering av ett socialt problem men även kvinnojourerna som växte fram 

under 70-talet kan ses som en form av mobilisering av våldtäkt som socialt problem. 

Lagändringen kan ses som en mobilisering vars två syften är: ”att ytterligare förstärka och 

tydliggöra människans självklara rätt till sin kropp och sexualitet” samt ”att lyfta fram och 

stärka skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas mot sexuella kränkningar.”  

(http://regeringen.se/sb/d/1313/a/26270).    

 

7.1 Samhälleliga processer innan en lagförändring 
Innan regeringen lämnar ett förslag till riksdagen undersöks olika alternativ. Regeringen 

tillsätter en utredning, en kommitté. Kommittén kan bestå av en eller flera personer som 

antingen kan vara politiker, experter eller tjänstemän. Utredningen lämnar sina förslag i ett 

betänkande. Olika myndigheter, kommuner och organisationer framför sina åsikter och 
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bedömningar i form av remissvar på betänkandet. Därefter skriver regeringen ned sitt förslag 

i en proposition som även den blir granskad och kommenterad från olika instanser i form av 

remissvar. 

 

Loseke menar att den så kallade sociala problemindustrin innebär att ett socialt problem 

skapas utifrån ett antagande. Regeringen och lagen är delar av den sociala problemindustrin 

och det är politikernas jobb att konstruera och försöka lösa sociala problem (Loseke, 2003). I 

vårt fall kan regeringen komma att ses som en ”claims-maker” då de lägger fram sitt 

antagande att det finns brister i samhällets skydd gentemot barn och vuxna beträffande alla 

former av sexuella kränkningar. Regeringen har härmed påvisat att något är fel och 

tillsättandet av Sexualbrottskommittén är första steget mot att kunna åtgärda och finna en 

lösning på det sociala problemet. Det har härmed blivit ett samhällsproblem och rösterna från 

omvärlden blir en del av processen och deras åsikter är av betydelse för att en lösning av 

problemet ska komma till stånd. Men även Sexualbrottskommittén kan ses som en ”claims-

maker” när de lämnar ut sin utredning, statens offentliga utredning (SOU 2001:14). I denna 

gör de antaganden, precis som regeringen senare gör i propositionen, när de definierar 

våldtäkt och begreppets innebörd. Dessa antaganden bemöts sedan med varierande reaktioner 

av omvärlden. 

 

7.2 Syftet med lagändringen 
Justitieminister Thomas Bodström gör ett uttalande där regeringens syfte med lagändringen 

gällande den nya sexualbrottslagstiftningen presenteras: 

 
Syftet med reformen är att ytterligare förstärka och tydliggöra varje människas självklara rätt till 
sin kropp och sexualitet. Ett annat syfte är att i lagstiftningen lyfta fram och stärka skyddet för 
barn och ungdomar mot att utsättas mot sexuella kränkningar (…) Vår övertygelse är att den nya 
lagstiftningen på sikt kan leda till attitydförändringar till exempel när det gäller utnyttjande av 
offer som befinner sig i hjälplöst tillstånd och beträffande sexuella övergrepp mot barn (…) Den 
nya lagen ska spegla vår tids syn på sexualitet och jämställdhet. Utöver detta måste den följa vissa 
straffrättsliga principer som utgör grunden för hela vårt rättssystem. Den ska vara enkel, klar och 
tydlig. För oss har utgångspunkten i den nya lagen varit att varje människa i varje situation har rätt 
att bestämma över sin egen kropp och sexualitet och att en persons önskan att inte medverka i en 
sexuell handling ovillkorligen ska respekteras. Det kan tyckas självklart. Denna självklarhet är 
också grunden för den nya lagen! (http://regeringen.se/sb/d/1313/a/26270). 

 

7.3 Kvinnofrid (SOU 1995:60)  
På regeringens uppdrag 1993 tillkallade Socialdepartementet en kommission som utifrån ett 

kvinnoperspektiv skulle göra en översyn över de olika frågor som rör våld mot kvinnor samt 
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föreslå åtgärder för att motverka sådant våld. Kommissionen antog namnet 

Kvinnovåldskommissionen. 

 

Ett av Kvinnovåldskommissionens betänkande är Kvinnofrid (SOU 1995:60) som 

avlämnades 1995. Betänkandet handlar om ”stöd och hjälp till kvinnor som utsatts för våld 

och andra övergrepp samt åtgärder för att förhindra en upprepning av våldet och för att 

förebygga våld mot kvinnor.” (http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/51/22/1c1f1520.pdf). Ett 

exempel på detta är att föreslå olika åtgärder som inbegriper olika samhällsområden. Det är 

inte enbart förslag på olika lagförändringar utan också olika förslag på olika myndigheters 

handläggning av ärenden som har anknytning till våld mot kvinnor, samt rekommendationer 

för hur myndigheterna bör förhålla sig till kvinnovåld. De föreslår därför at det ska tas fram 

policydokument som formulerar principer för handläggningen av ärenden med anknytning till 

våld mot kvinnor. I Kvinnovåldskommissionens uppdrag ingår även att överväga skyddet för 

flickor mot övergrepp av olika slag, däribland sexuellt våld. De anser i Kvinnofrid att 

”sexuellt utnyttjande av ett barn under 15 år ska bestraffas på motsvarande sätt som våldtäkt 

mot en vuxen kvinna. Detta bör gälla om tvång förekommit eller inte.” 

(http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/51/22/1c1f1520.pdf). Även en ny paragraf enbart inriktad på 

våldtäkt mot barn bör införas. I denna paragraf ska alla sexuella övergrepp mot ett barn under 

15 år, som idag faller under brottsbalkens sjätte kapitel paragraferna 1-4, omfattas av den nya 

bestämmelsen. Även bör samma svårhetsgrader som redan står under paragraf 1 införas när 

det handlar om våldtäktsbrott mot barn. Under denna tid när Kvinnofrid utarbetades var 

brottsbalkens sjätte kapitel mest inriktad på vuxna och man fick läsa igenom flera olika 

paragrafer, mellan raderna, för att få en uppfattning om hur skyddet för minderåriga 

egentligen såg ut.  

 

7.4 Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och 

angränsande frågor (SOU 2001:14) 
Enligt Loseke ser socialkonstruktivisterna sociala problem som subjektiva definitioner vilket 

innebär att man måste definiera och problematisera ett problem för att det ska bli sett som ett 

socialt problem och för att man ska förstå vilken innebörd det ges. Sociala problem existerar 

inte förrän de definieras som sådana (Loseke, 2003). 1998 inleddes en ny översyn av 

sexualbrotten och det ledde till att Sexualbrottskommittén tillsattes (Granström, 2004). 

Granström skriver vidare att 2001 lade Sexualbrottskommittén fram sitt betänkande om 
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ändringar inom brottsbalkens sjätte kapitel. Ändringarna handlar om att bestämmelsen 

våldtäkt ändras. De vill inte att det ska behövas hot eller våld från gärningsmannens sida. De 

förespråkar även att en ny paragraf bildas som ska inrikta sig på våldtäkt mot barn under 15 år 

(Granström, 2004).  

 

 Ett av kommitténs uppdrag var att finna en lösning som ska innebära att våldtäktsbegreppet 

ska omfatta allvarliga sexuella övergrepp mot barn även om tvång inte har använts. Det ska 

även skiljas om ett sexualbrott förövats mot ett barn som inte fyllt 15 år eller om det förövats 

mot en vuxen person.  

 

Vilka bedömningar lade kommittén fram och varför? För att få svar på denna fråga behöver 

man se vilka regler som gällde då kommitténs bedömningar lades fram. En beskrivning av de 

då gällande reglerna presenteras för att sen skildra vilka problem som definieras. I statens 

offentliga utredning (SOU 2001:14), kapitel 2 finns utdrag ur då gällande regler och om 

våldtäkt kan man läsa att:  

 
Den som genom våld eller hot som innebär eller som 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 (SOU 2001:14, kap 2, https://www2.infotorget.se/rb/MainServlet). 
 

 

Det krävs våld eller hot för att en gärningsman ska dömas för våldtäkt. Enligt kommitténs 

bedömning anser de att det bör införas en särskild bestämmelse som tar sikte på de mest 

allvarliga sexuella övergrepp mot barn. Våld eller hot från gärningsmannens sida bör inte 

förutsättas. Brottet bör kallas våldtäkt mot barn. I den då rådande lagen fanns ingen särskild 

bestämmelse för våldtäkt mot barn utan barn hänvisades till samma bestämmelse som de 

vuxna hamnade under. Det fanns en paragraf som hette sexuellt utnyttjande av underåring 

men den visade mer på om den underåriga haft sexuellt umgänge med någon som den står i 

beroendeställning till: 

 
Har någon sexuellt umgänge med den som är under arton år och som är avkomling till eller står 
under fostran av honom eller henne eller vars vård eller tillsyn han eller hon har att svara på grund 
av en myndighets beslut, döms för sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse i högst fyra år. 
Detsamma ska gälla om någon, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har sexuellt umgänge 
med barn under femton år. 
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Om den som har begått gärningen visat särskild hänsynslöshet mot den minderårige eller om 
brottet på grund av dennes låga ålder eller annars är att anse som grovt, skall dömas för grovt 
sexuellt utnyttjande av underårig till fängelse, lägst två och högst åtta år  
(SOU 2001:14, kap 2, https://www2.infotorget.se/rb/MainServlet). 

  

Kommittén ansåg även bland annat att en sexuell handling med ett barn under 15 år som 

bedöms som allvarligt kränkande bör kunna dömas enligt en ny bestämmelse om våldtäkt mot 

barn. Det bör göras en bedömning om den sexuella handlingen är allvarligt kränkande – 

genom att se till omständigheterna i övrigt samt den sexuella handlingens art. Även 

sexualbrott som inte omfattas av en bestämmelse om våldtäkt mot barn bör införas i en 

särskild straffbestämmelse. Brottet bör kallas sexuella övergrepp mot barn. Gränsdragningen 

mellan de två bestämmelserna om sexualbrott mot barn kan ske utifrån om gärningen kan 

bedömas som allvarligt kränkande eller inte. 

 

Kommitténs utarbetning av olika bedömningar rörande sexualbrott gentemot barn blir en 

kategori som lyfts fram som ett särskilt socialt problem, vilket statens offentliga utredning 

(SOU 2001:14) illustrerar. Då bedömningarna kan leda till förändrade attityder och 

värderingar i samhället krävs det att andra instanser också tar del av kommitténs utredning så 

att en gemensam lösning till de tilltänkta förändringarna kan komma till stånd. Vikten av 

denna process är att förändra värderingar och normer som inte stämmer överens med den tid 

som äger rum här och nu. Kommitténs definition av innebörden rörande våldtäkt är: 

 
För våldtäkt mot barn skall enligt kommitténs förslag den dömas som med ett barn under femton 
år genomför en sexuell handling som är allvarligt kränkande. Bedömningen av om den sexuella 
handlingen är allvarligt kränkande skall göras med hänsyn till den sexuella handlingens art eller 
till omständigheterna i övrigt  
(Proposition,  2004/05:45, kap 9.2, https://www2.infotorget.se/rb/MainServlet). 

 

Det sociala problemet blir en kategori vari man specificerar vad som utgör just detta beteende 

till ett problem samt dess innebörd (Loseke, 2003). Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

uppmuntrar oss att se närmare på kategorierna för att kunna utvärdera och förstå erfarenheter, 

förhållanden och människor (Loseke, 2003). Den mening vi tilldelar ett beteende påverkar 

vårt sätt att reagera gentemot det (Loseke, 2003).  

 

7.5 Remissvar på betänkandet statens offentliga utredning (SOU 2001:14) 
Remissvaren påvisar omvärldens åsikter och intressen vad det gäller samhällets syn på 

sexuella övergrepp. De blir ett led av de sociala processer som framför det rådande 
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samhällsklimatet med dess normer och värderingar som förekommer i en specifik tid och 

rum.  

 

De inblandade instanserna som vi presenterar har varierande ideologier, intresse - och 

anspråksområden. Kanske denna bredd av olika instanser kan ge oss en mer varierande och 

mångfaldig presentation av olika ställningstaganden som råder i samhället gällande de frågor 

som berörs i statens offentliga utredning (SOU 2001:14).  

 

7.5.1 Barnombudsmannen - BO  
(http://www.bo.se/gen_print.aspx?p=c91294e6-64c3-4499-a47e-e60b702858e2) 

 Instämmer i att självbestämmanderätten och den sexuella integriteten är de viktigaste 

skyddsintressena och instämmer även att åldersgränsen för den sexuella 

självbestämmanderätten fortfarande bör vara 15 år. 

 Välkomnar utredarens bedömning att lagstiftningen ska skilja på om ett sexualbrott 

riktas mot en vuxen eller ett barn. 

 Är positiv till straffbestämmelsen om våldtäkt mot barn under 15 år och menar vidare 

att bestämmelsen inte bör innehålla något krav på tvång. 

 Är positiv till att sexuellt umgänge, vanmakt och förförelse av ungdom bör bytas ut 

samt att språket ska vara könsneutralt. Vidare menar barnombudsmannen att uttrycket 

sexuellt umgänge bör bytas ut då det begreppet indikerar på någon form av 

ömsesidighet. 

 

7.5.2 Brottsförebyggande rådet – BRÅ 
(http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=5&id=122&full=true) 

 De synpunkter som lämnas rör framförallt svårigheter gällande gränsdragning mellan 

vissa av de föreslagna bestämmelserna och den begreppsförvirring som vissa 

föreslagna brottsrubriceringar riskerar att skapa. 

 Särskilt positiv är fokuseringen på brott mot barn och välkomnar kommitténs förslag 

om att när det gäller våldtäkt mot barn skall dessa övergrepp inte behöva vara 

förenade med någon form av tvång. 

 Anser att förskjutningen från en inriktning på själva sexualhandlingen mot att bedöma 

ett brott utifrån den kränkning som offret blivit utsatt för är positivt. 
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 Anser att som barn i paragrafens mening bör anses alla barn som inte uppnått åldern 

för den sexuella självbestämmanderätten. Negativa till kommitténs förslag om att 

barnets ålder kan spela någon roll i angivna hänseenden. Menar att det kan leda till en 

offerfokusering som den nya lagstiftningen vill undvika när hänsyn ska tas till barnets 

mognad och utveckling. 

7.5.3 End Child Prostitution, Pornography And Trafficking - ECPAT Sverige  

(http://www.ecpat.se/news.asp?r_id=68) 

 Anser att sexualbrottskommittén i sitt arbete beaktat barnkonventionen och i sina 

bedömningar genomgående satt barnet bästa i främsta rummet. 

 Välkomnar samtliga förslag som innebär strängare regler när det gäller sexualbrott 

mot barn. 

 De fäster stor vikt vid de regleringar som ändras och stärks gällande sexuell 

exploatering av barn och straffskalan. 

7.5.4 Riksförbundet för sexuell upplysning – RFSU  

(http://www.rfsu.se/sou_2001_14-2.asp?cachecommand=bypass&pageLayout=1&) 

 Riksförbundet för sexuell upplysning stöder de flesta förslagen i utredningen. De 

tycker det är bra att man skiljer på brott mot barn och mot vuxna då barn har ett större 

behov av skyddet mot sexuella handlingar med vuxna.  

 Då brotten våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn har olika straffskalor 

kan det enligt riksförbundet för sexuell upplysning bli svårigheter med 

gränsdragningen mellan brotten. 

 

7.6 Sammanfattning av remissvaren på betänkandet (SOU 2001:14)   
Sammanfattningsvis kan man säga att det råder likartade funderingar kring att det kan bli 

gränsdragningsproblem mellan vissa föreslagna brottsrubriceringar när det gäller brotten mot 

barn. Organisationerna är alla positiva till att man kommer att skilja på om ett sexualbrott är 

riktat mot en vuxen eller mot ett barn och att kravet på tvång tas bort ifråga om våldtäkt mot 

barn. Vidare instämmer de i att självbestämmanderätten och den sexuella integriteten är 

viktiga huvudintressen och att det är positivt att åldersgränsen för självbestämmanderätten 

kvarstår vid 15 år.  
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7.7 Proposition 2004/05:45 - En ny sexualbrottslagstifning 
I propositionen framkommer de olika förslag som regeringen lägger fram inför den planerade 

ändringen av sexualbrottslagen. Nedan följer ett utdrag från regeringens förslag ur 

propositionen:  

 
En särskild straffbestämmelse för våldtäkt mot barn införs. För sådant brott döms den som har 
samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens art eller omständigheterna i övrigt är jämförlig med 
samlag (…) Till skillnad från vad som gäller för närvarande krävs inte att gärningsmannen använt 
något våld eller hot. Straffet skall vara fängelse lägst två år och högst sex år eller, om brottet är 
grovt, fängelse i lägst fyra och högst tio år  
(Proposition 2004/05:45, kap 9.2, https://www2.infotorget.se/rb/MainServlet). 

 

De ändringar som nu föreslås ska rikta ännu större fokus på kränkningen vilket kommer till 

uttryck dels i utvidgningen av våldtäktsbrottet men även att man skiljer på brott mot barn och 

vuxna. ”Begreppet våldtäkt är den rubricering som historiskt sett har reserverats för de 

allvarligaste sexualbrotten. (…) Med en sådan rubricering markeras också allvaret i 

gärningen. Den ger också uttryck för den skärpta syn på sexualbrott mot barn som nu ligger 

bakom förslaget till en ny lagstiftning.”  
(Proposition 2004/05:45, kap 9.2, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet).  

 

Det är även regeringens avsikt att modernisera språket och byta ut olämpliga eller 

gammaldags uttryck. ”Lagstiftningen om sexualbrott är en lagstiftning till skydd mot sexuella 

kränkningar och skall inte bygga på förlegade föreställningar om vuxna människors frivilliga 

sexualliv.” (Proposition 2004/05:45, kap 4.2, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). 

 
Kränkningen är den gemensamma nämnaren för alla sexualbrott. Genom att inte beakta den 
personliga och sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten har förövaren av ett 
sexualbrott kränkt offret  
(Proposition 2004/05:45, kap 4.2, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). 

 

Utgångspunkten för regeringen är att alla människor i alla åldrar ska ha rätt till att leva utan 

sexuella kränkningar. Varje person ska kunna bestämma över sin kropp och sin sexualitet från 

det att hon fyllt 15 år.  
 

Barn under 15 år har behov av ett absolut skydd mot alla former av sexuella handlingar. 
Utgångspunkten för lagstiftningen när det gäller barn måste vara att de aldrig kan samtycka till 
sexuella handlingar. Barn har dessutom på grund av sin särställning ett betydligt större behov av 
skydd än vuxna. Regeringen anser därför att lagstiftningen skall ge ett särskilt skydd mot sexuella 
övergrepp för samtliga barn under 15 år, bl a på det sättet att gärningsmannen vid ett sådant 
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övergrepp inte till sitt fredande kan åberopa ett samtycke från barnet (Proposition 2004/05:45, kap 
4.2, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). 

  

Regeringens förslag på brottsrubriceringen Våldtäkt mot barn: 

 
En särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn införs. För sådant brott döms den som har 
samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell 
handling som med hänsyn till kränkningens art eller omständigheterna i övrigt är jämförlig med 
samlag. (…) Till skillnad från vad som gäller för närvarande krävs inte att gärningsmannen använt 
något våld eller hot (Proposition 2004/05:45, kap 9.2, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet).   

 

Regeringens förslag på brottsrubriceringen Sexuellt utnyttjande av barn: 

 
En särskild bestämmelse införs för sådan fall av våldtäkt mot barn som med hänsyn till 
omständigheterna vid brottet är att anse som mindre allvarliga  
(Proposition 2004/05:45, kap 9.3, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). 

 

Det är dock regeringens avsikt med denna brottsrubricering att den ska tillämpas restriktivt 

(Proposition 2004/05:45, kap 9.3, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). Regeringen föreslår även att 

den nuvarande åtalsprövningsregeln ska ersättas med en ansvarsfrihetsregel som innebär: 

 
Tillämpningsområdet för den senare avser att omfatta bl a sådana fall då två ungdomar, den ena 
strax under och den andra strax över femton år, frivilligt har samlag med varandra och det är 
uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet  
(Proposition 2004/05:45, kap 9.3, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet).  

 

7.8 Remissvar angående förslaget till ny sexualbrottslagstiftning 
Här nedan följer en presentation av remissvar från olika organisationer. Deras olika 

grundvärderingar kommer här i tydligare dager än vid remissvaren på statens offentliga 

utredning (SOU 2001:14). Framförallt när de argumenterar varför de tycker som de gör och 

deras grunder för sina åsikter. Vi presenterar även några juridiska instansers remissvar som 

står nämnda i proposition 2004/05:45.  

  

7.8.1 Barnombudsmannen - BO 
 (http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4020#) 

 Positivt att man särskiljer på brott mot barn och brott mot vuxen men även att man tar 

bort att tvång måste förekomma. 

 Positivt att begreppet sexuellt umgänge ersätts med sexuell handling men tycker att 

definitionen är för snäv och ifrågasätter varför inte handlingar såsom urinera och 

tömma tarmen täcks av detta begrepp och faller inom brottsrubriceringen våldtäkt. 



 24

 Umgänge tyder på samtycke.  

 Kritiska till att samlag används som jämförelsenorm och inte att handlingen ska ha 

utgjort en allvarlig sexuell kränkning. 

 ”Då offret är ett barn, inte minst då barnet är under 15 år, måste man ta hänsyn till 

att barnet oftast helt saknar sexuell erfarenhet. En sexuell handling mot ett barn 

upplevs därför av ett barn i regel som mycket mera kränkande än av ett vuxet offer för 

samma handling. Det är av stor vikt att förarbetena klargör vilka handlingar som 

utgör allvarliga kränkningar av barn utgående från ett barnpsykologiskt perspektiv.”  

 Kritisk till brottsrubriceringen mindre allvarlig våldtäkt mot barn och anser även att 

straffskalan för våldtäkt mot barn ska vara högre än mot våldtäkt mot vuxen. 

 

7.8.2 End Child Prostitution, Pornography And Trafficking - ECPAT Sverige  
 (http://www.ecpat.se/upl/files/65.pdf) 

 Ställer sig positiva till att man särskiljer på brott mot vuxna och brott mot barn är dock 

kritiska till att straffskalorna inte skiljer sig åt. 

 Kritiska till brottsrubriceringen mindre allvarlig våldtäkt när det gäller våldtäkt mot 

barn. 

 Ska framgå att man begått brott mot barn, ”att utsätta ett barn för en våldtäkt är en 

grövre kränkning mot offret än om samma handling utförs mot en vuxen person.” 

 Positiva till att man ersätter sexuellt umgänge med sexuell handling men är negativa 

till att samlag används som jämförelsenorm samt anser att definitionen av sexuell 

handling är för snäv. 

 ”Vi anser det fel att undanta de handlingar som innebär att förövaren urinerar, 

tömmer tarmen eller släpper sin avföring, från dessa fall. Detta är oerhört kränkande 

handlingar mot barnet och skall därför kunna falla inom t ex  våldtäktsbegreppet.” 

 

7.8.3 Riksförbundet för sexuell upplysning – RFSU 

  (http://www.rfsu.se/sou_2001_14.asp?cachecommand=bypass&pageLayout=1&) 

 Positivt att sexuellt umgänge bytts ut med sexuell handling. 

 ”Sexuell handling ska ses som ett vidare begrepp än det tidigare sexuellt umgänge, 

något som RFSU anser vara bra och som stämmer väl överens med en modernare syn 

på sexualitet och övergrepp.”  
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 Negativa till att urinera och tömma tarmen inte går under begreppet sexuell handling 

och att samlag används som jämförelsenorm. 

 ”Regeringen har valt att tala om ’kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförliga med påtvingat samlag.’ Detta betyder att människor som inte har detta 

som norm kommer att få svårigheter att definiera vad som är en kränkning värt att 

dömas för våldtäkt. Med en sådan formulering bidrar man till att förminska den 

kränkning som inte är samlagsliknande.” 

 Positiva till särskiljandet mellan brott mot barn och brott mot vuxen och är positiva till 

att varje sexuellt övergrepp mot barn under 15 år ska ses som våldtäkt men är negativa 

till brottsrubriceringen mindre allvarlig våldtäkt. 

 Men ”samtidigt som man stärker barnets skydd tar man tillbaka med den andra 

handen genom att föreslå att ’mindre allvarlig våldtäkt’ ska vara ett begrepp. 

Argumentet att två tonåringar på var sin sida om 15 årsgränsen skulle skyddas av 

detta riskerar att användas för att gradera övergrepp mot barn.” 

 

7.8.4 Sveriges kvinnojourers riksförbund - SKR  

(http://www.kvinnojour.com/press/1074818509/1103717970//) 

 Positiva till att alla former av sexuellt övergrepp på barn under 15 år ska anses vara 

våldtäkt. 

 Positiva till ändringen av sexuellt umgänge mot sexuell handling men är undrande till 

varför samlag används som jämförelsenorm samt varför handlingar som urinera eller 

tömma tarmen inte ingår i begreppet sexuell handling. 

 ”En sexuell handling kan inte uppfattas som mindre kränkande på grund av den inte 

är samlagslik. Graden av kränkning måste ses utifrån kränkningens art och tvång och 

inte vilken grad handlingen är lik den hetronormativa definitionen av samlag.” 

 Kritiska till rubriceringen mindre allvarlig våldtäkt. 

 ”En våldtäkt är alltid en våldtäkt. Den kan vara ’grov’ men den kan knappast 

graderas som något ’mindre’ än just våldtäkt.” 

 

7.8.5 Juridiska instansers remissvar 

(Proposition 2004/05:45, kap 9.2, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). 

Juridiska instanser såsom t ex Hovrätten över Skåne och Blekinge:  



 26

 ”Har synpunkter på lagtextens utformning och anser att flera av de förslagna 

rekvisiten är så vaga och otydliga att de kan ge upphov till gränsdragningsproblem.”  

 ”Anser att brottsbenämningen våldtäkt mot barn kan bli missvisande när det gäller 

nästan jämnåriga personer.”  

 ”Har synpunkter på brottsrubriceringen och anser att våldtäkt bör förbehållas 

övergrepp som innehåller någon form av tvång.”  

 

Domstolsverket samt vissa andra remissinstanser som t ex Åklagarmyndigheten i Stockholm: 

 

 ”Anser att anknytningen till samlag som jämförelsenorm i den nuvarande 

bestämmelsen om våldtäkt bör föras vidare även till en ny bestämmelse om våldtäkt 

mot barn.” 

 

7.9 Sammanfattning av remissvar till ny sexualbrottslagstiftning 
Det råder liknade meningar mellan organisationerna och främst är de positiva till att det görs 

en särskiljning på brott mot vuxen och på brott mot barn, brottsrubriceringen våldtäkt mot 

barn samt att kravet på tvång tas bort. De anser dock att regeringen skulle ha följt kommitténs 

förslag om att inte använda samlag som jämförelsenorm. Alla instanserna enligt ovanstående, 

förutom de juridiska instanserna, ifrågasätter varför inte ”urinera” eller ”tömma tarmen” på 

någon ingår i begreppet sexuell handling. Annars ställer de sig positiva till att begreppet 

sexuellt umgänge ersätts med sexuell handling. De är kritiska till brottsrubriceringen mindre 

allvarlig våldtäkt mot barn och att man inte skiljer på straffskalorna när det gäller brott mot 

vuxen respektive brott mot barn. Organisationernas argument varierar även om de är av 

samma åsikt som t ex vid fallet att de är negativa till rubriceringen mindre allvarlig våldtäkt. 

Sveriges kvinnojourers riksförbund argument är att ”En våldtäkt är alltid en våldtäkt. Den 

kan vara ’grov’ men den kan knappast graderas som något ’mindre’ är just våldtäkt.” 

(http://www.kvinnojour.com/press/1074818509/1103717970//). Medan End Child Prostitution, 

Pornography and Traffickings argument lyder ”att utsätta ett barn för en våldtäkt är en 

grövre kränkning mot offret än om samma handling utförs mot en vuxen person.” 

(http://www.ecpat.se/upl/files/65.pdf). 
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7.10 Den nya lagen 
Efter att remisserna kommit in formuleras så småningom Sexualbrottslagen, kapitel 6, 

paragraferna 4-5 (Brottbalken SFS1962:700, https://www2.infotorget.se/rb/MainServlet) . Den lyder på 

följande sätt: 

 
Våldtäkt mot barn  

 
4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en 

annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är 

jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.  

Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt 

femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av 

eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 

gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.  

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn 

till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt 

beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en 

förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med 

hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet 

eller råhet. Lag (2005:90).   

 

Sexuellt utnyttjande av barn 

 

5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid 

brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst 

fyra år. Lag (2005:90).  

 

7.11 Presentation av domarna 
Vi beskriver här nedan kortfattat de domar som mediedebatten berört, nämligen mål nr: B 

3998-05 och mål nr: B 4914-05.  

 

Mål nr: B 3998-05 

 

Här följer ett sammandrag ur Högsta domstolens dom angående överklagan från Hovrätten 

för Västra Sveriges dom den 20 september 2005. Hovrätten hade beslutat sexuellt utnyttjande 

av barn medan riksåklagaren och målsäganden yrkar på våldtäkt för barn med påföljden 

fängelse i två år. NA (den åtalade) yrkar på villkorlig dom med samhällstjänst. 
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Så här resonerar och beslutar Högsta domstolen: 

 

Det är uppenbart att NA gjort sig skyldig enligt 4 § för våldtäkt mot barn. Frågan är om 

gärningen med hänsyn till omständigheterna vid brottet är att anse som mindre allvarliga och 

därför göra en bedömning till sexuellt utnyttjande av barn. Enligt proposition (2004/05:45) är 

det inte rimligt att döma till minst två års fängelse i ett fall där samlaget bygger på fullständig 

frivillighet och ömsesidighet mellan parterna. 

 

I proposition (2004/05:45) framgår det att ”barn aldrig kan samtycka till sexuella tjänster”. 

Detta tar sikte på främst övergrepp mot mindre barn. Det krävs därför en bedömning av 

barnets mognad och sin egen förmåga att inse innebörden av sitt handlande. 

 

Av utredningen i målet framgår det att samlaget varit helt fritt från målsägandens sida. 

Målsäganden och NA har förklarat att de blivit kära i varandra. 

 

Högsta domstolen beslutar att följa Hovrätten för Västra Sveriges beslut. Det blir ingen 

ändring av tidigare dom. NA döms för sexuellt utnyttjande av barn med påföljden 6 månaders 

fängelse. 

 

När det handlar om ansvarsfrågan ser justitieråden Nyström och Calissendorff annorlunda på 

saken. De anser att målsäganden var 13 år och 10 månader och hade lång tid kvar till åldern 

för självmedbestämmande. NA var 25 år och familjefar. De finner inslag av ett 

beroendeförhållande då målsäganden hade sin häst inhyst hos NA och hon arbetade ibland i 

ett café som NA drev tillsammans med hans familj i sin fastighet. Det framgår av 

målsägandens uppgifter att samlaget kom till stånd efter att NA tjatat på henne många gånger. 

Hon berättade att NA sagt att om de inte hade sex så skulle han lämna henne och ha sex med 

hans fru istället. Detta upplevde hon som jobbigt. Även en viss övertalning och påtryckning 

har skett, även om samlaget var frivilligt. Målsägandes ålder och bristande erfarenhet bör tas i 

beaktning. NA har med hänsyn till sin ålder en skyldighet att ta ansvar. NA bör dömas för 

våldtäkt mot barn. 

 

Mål nr: B 4914-05 

 

Domen som fastställdes i Svea hovrätt den 16 november 2005 har överklagats till Högsta  



 29

domstolen. Domen var våldtäkt mot barn. 

 

Så här resonerar och beslutar Högsta domstolen: 

 

LÖ (den åtalade) uppger att målsäganden sagt att hon var 16 år. Han utgick från att uppgiften 

var sann och kunde inte tänka sig att hon inte uppnått 15 års ålder. Målsäganden säger själv 

att LÖ måste ha vetat hur gammal hon var, detta grundas sig på bland annat att MA (vittne) 

har uttalat till LÖ under en fest i målsägandens bostad att lämna henne ifred då hon bara är 14 

år. LÖ har kanske inte uppfattat detta på grund av berusning. LÖ har haft ett förhållande med 

målsägandens moder under ett års tid. 

 

Före samlaget hade målsäganden, enligt egen utsago, sagt nej flera gånger – men uppger även 

att hon inte vet om LÖ uppfattat detta. 

 

Med utgångspunkt från om målsägandens nej verkligen uppfattats av LÖ och med hänsyn till 

att målsäganden nästan var 15 år bör gärningen betecknas som sexuellt utnyttjande av barn 

och inte som i tidigare dom, våldtäkt av barn. Påföljden blev fängelse ett år. 

 

Justitierådet Nyström ser annorlunda på ansvarsfrågan och menar att målsäganden var vid 

tillfället 14 år och 10 månader. Hon har vid tillfället sagt nej flera gånger. LÖ kände till att 

målsäganden varit vaken hela natten och att hon druckit alkohol. Om LÖ hade varit nykter 

borde han ha förstått att målsäganden inte kunde ta ställning till och bedöma om hon skulle ha 

samlag med honom. LÖ bör dömas för våldtäkt av barn. 

 

8. Ny fokusering 
Det som har varit mest uppmärksammat med Högsta domstolens beslut är att de rubricerat 

gärningarna till sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn. Som man kan utläsa 

i de båda domarna: B 3998-05 och B 4914-05 har gärningsmännen uppenbarligen gjort sig 

skyldiga för våldtäkt mot barn. Frågan som Högsta domstolen ställde sig var emellertid om 

gärningen med hänsyn till omständigheterna vid brottet var mindre allvarliga och kan därför 

istället bedömas som sexuellt utnyttjande mot barn. Vad omständigheterna står för finns det 

ingen bedömning av men deras argument faller tillbaka på det som står i propositionen 

(2004/05:45, s, 77) att det inte framstår som rimligt att döma till minst två års fängelse då 
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samlaget bygger på fullständig frivillighet och ömsesidighet mellan parterna. En del av denna 

innebörd kan man utläsa i paragraf 14 som Högsta domstolen använder sig av i sin 

bedömning: 

 
14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn under femton år 
eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första stycket, skall inte dömas till ansvar om det är 
uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa 
skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt 
omständigheterna i övrigt (Lag (2005:90). Källa: Rättsbanken – Brottbalken SFS1962:700). 

 

Enligt Högsta domstolens hänvisning i domarna (B 3998-05 och B 4914-05) till proposition 

(2004/05:45, s, 67) kan man utläsa att ”barn kan aldrig samtycka till sexuella handlingar” 
(http://www.hogstadomstolen.se/). 
 Högsta domstolen menar att detta främst tar sikte på övergrepp mot mindre barn och menar 

att man måste ta hänsyn till barnets mognad och barnets förmåga att själv inse innebörden av 

sitt handlande.1 
 

I Högsta domstolens domar kan man även utläsa att av de två domarnas utfall var det i dom: 

B 3998-05 två justitieråd som var av skiljaktig mening och i dom: B 4914-05 var det ett 

justitieråd som var av skiljaktig mening. I de båda domarna föll deras yttranden att syftet med 

lagändringen var att ”lyfta fram och förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas 

för sexuella kränkningar.” Det framgår även av deras argument att barn ”aldrig kan samtycka 

till sexuella handlingar” och att bestämmelsen i paragraf 5, sexuellt utnyttjande av barn, ska 

tillämpas med restriktivitet (http://www.hogstadomstolen.se/). 

 

Det finns mycket missnöje med den nya lagens utfall efter Högsta domstolen domar: 

 

Det socialdemokratiska kvinnoförbundet kräver att den nya sexualbrottslagen skärps  

                                                 
1 När det talas om sexuella övergrepp gentemot barn kan man inte laborera med begrepp som frivillighet och 
samtycke eftersom ett barn under 15 år aldrig kan samtycka till en sexuell handling eftersom 
självbestämmanderätten i Sverige är satt till 15 år (Proposition 2004/05:45, kap 9.2, 
https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). 
 
Argument från Brottsförebyggande rådet när det gäller kommitténs förslag om att barnets ålder kan inverka i 
vissa situationer påstår att detta kan innebära att en offerfokusering, som man vill undvika, uppstår 
(http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=5&id=122&full=true). Även Riksförbundet för sexuell 
upplysning argumenterar för liknande dilemma genom sin kommentar att ”I propositionen trasslar regeringen 
in sig i diskussioner om barnets kroppsutveckling. Kommer vi även i fortsättningen tvingas höra nämndemän yra 
om att en trettonårig flicka ser ut som en ’kvinna i full blom’?”   
(http://www.rfsu.se/nya_sexuallbrottslagen_tva_steg_fram_-_ett_tillbaka.asp?cacheco...). 
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ytterligare. Detta uttalande gjordes strax efter att Högsta domstolen (HD) prövade den nya 

sexualbrottslagen. I de båda fallen som var uppe i HD valde HD att döma sexuellt 

utnyttjande, istället för våldtäkt av barn. Ett bakslag för den nya sexualbrottslagen, sa 

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt  

(http://www.svd.se/dynamisk/inrikes/did_12123996.asp). Vidare kan man läsa uttalande av 

Leijonhufvud att riksdagen bör göra lagen tydligare. Hon anser att lagen bör ta en vända till i 

riksdagen och göras ännu tydligare så att även HD förstår den. De båda HD domarna 

framhåller betydelsen av samtycke, men enligt Leijonhufvud sade en flicka, i det ena fallet, 

nej flera gånger – men tillade att hon inte visste om den berusade gärningsmannen hade 

uppfattat detta. I det andra fallet har flickan stått i beroendeförhållande till mannen 
(http://www.svd.se/dynamisk/inrikes/did_12123996.asp). 
 

Barnombudsmannen, Lena Nyberg, säger i ett pressmeddelande 2006-03-07 att bakgrunden 

till den nya sexualbrottslagen är att barn normalt sett inte kan samtycka till sexuella 

handlingar. Vuxna ska aldrig ha sexuellt umgänge med barn under 15 år. Den nya 

sexualbrottslagen riskerar nu att urholkas och förlora sitt syfte, säger Nyberg. Enligt henne 

så är det enda undantaget från reglerna om våldtäkt mot barn då två unga jämnåriga har ett 

ömsesidigt förhållande (http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5314). 

 

En förklaring till de ovanstående starka uttalandena om att lagen inte fyller sin funktion kan 

ses utifrån Merton begrepp om manifesta och latenta funktioner. Det finns kanske bara ett 

uttalat syfte med att ändra lagen men det kan finnas flera andra bakomligganden syften och 

funktioner med lagändringen. Lagen skulle få en manifest funktion - om lagen fungerade 

enligt förtexten - att våldtäktsmän som förgriper sig på barn under 15 år skulle dömas till 

våldtäkt på barn. Den latenta förändringen blev att gärningsmännen straffades enligt den lägre 

brottsrubriceringen, sexuellt utnyttjande av barn, som nu blev utgångarna i Högsta 

domstolens domar. 

 

9. Reflektioner 
Kvinnobrottskommissionen lade redan i sin utredning Kvinnofrid (SOU 1995:60) fram att de 

ansåg att sexuellt handling gentemot barn under 15 år skulle anses vara våldtäkt istället för 

sexuellt utnyttjande av barn. Detta antagande fick dock ingen genomslagskraft vid denna 

tidpunkt. De tankar som tidigare inte vann gehör i Kvinnofrid (SOU 1995:60) var den nya 
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utredningen, sexualbrottskommittén, nu redo att börja bearbeta och argumentera kring. 

Omvärldens krafttag inför nya förändringar uppstår efter att sexualbrottskommitténs 

antaganden presenterats i statens offentliga utredning (SOU 2004:14). 

 

Motiven till hur man valt att kriminalisera våldtäkt har som vi kan se förändrats över tiden. 

”Syftet med att kriminalisera sexuella övergrepp och andra sexuella kränkningar är givetvis 

– 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 den 

allmänt omfattande insikten att sexuella övergrepp är skadliga och kränkande gärningar som 

måste bekämpas.” (Proposition 2004/05:45, kap 4.2, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). Brotts- 

rubriceringen våldtäkt mot barn är en markering av samhällets syn på sådana brott. 

 
Ett av syftena med lagförändringen var bland annat att skydda barn och ungdomar mot 

sexuella kränkningar. Enligt kommitténs och regeringens utsagor rörande kränkningsaspekten 

skiljer sig deras åsikter åt då kommittén anser att sexuell handling som är allvarligt kränkande 

med hänsyn till sin art eller omständigheterna i övrigt ska tas i beaktande och inte använda 

samlag som en jämförelsenorm. Regeringen anser dock att samlag ska framstå som en 

jämförelsenorm för att våldtäkt mot barn ska kunna utdömas. ”Kränkningen är den 

gemensamma nämnaren för alla sexualbrott.” 
 (Proposition 2004/05:45, kap 4.2, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). 

 

Det finns några punkter där regeringen och kommittén är överens om när det handlar om 

våldtäktsbegreppets innebörd: 

 

 Att inget krav på våld ska behöva förekomma vid våldtäkt av barn 

 Benämningen våldtäkt mot barn då det klargör att barn inte kan samtycka till en 

sexuell handling och det lämnar inget utrymme för om barnet eventuellt själv 

samtyckt till handlingen.  

 

Det har förekommit olika argument från olika parter som är negativt inställda till att det är 

just samlag som används som jämförelsenorm och anser även att uttrycket sexuell handling 

har blivit för snäv. Nedan följer några argument som talar för detta:  
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Barnombudsmannen :  

 
Då offret är ett barn, inte minst då barnet är under 15 år, måste man ta hänsyn till att barnet oftast 
helt saknar sexuell erfarenhet. En sexuell handling mot ett barn upplevs därför av ett barn i regel 
som mycket mera kränkande än av ett vuxet offer för samma handling. Det är av stor vikt att 
förarbetena klargör vilka handlingar som utgör allvarliga kränkningar av barn utgående från ett 
barnpsykologiskt perspektiv (http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=4020#). 

 

Riksförbundet för sexuell upplysning: 

 
Regeringen har valt att tala om ’kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförliga med 
påtvingat samlag.’ Detta betyder att människor som inte har detta som norm kommer att få 
svårigheter att definiera vad som är en kränkning värt att dömas för våldtäkt. Med en sådan 
formulering bidrar man till att förminska den kränkning som inte är samlagsliknande  
(http://www.rfsu.se/sou_2001_14.asp?cachecommand=bypass&pageLayout=1&). 
 

Sveriges kvinnojourers riksförbund: 

 
En sexuell handling kan inte uppfattas som mindre kränkande på grund av den inte är samlagslik. 
Graden av kränkning måste ses utifrån kränkningens art och tvång och inte vilken grad handlingen 
är lik den heteronormativa definitionen av samlag  
(http://www.kvinnojour.com/press/1074818509/1103717970//). 
  

End Child Prostitution, Pornography and Trafficking: 

 
Vi anser det fel att undanta de handlingar som innebär att förövaren urinerar, tömmer tarmen eller 
släpper sin avföring, från dessa fall. Detta är oerhört kränkande handlingar mot barnet och skall 
därför kunna falla inom t ex våldtäktsbegreppet (http://www.ecpat.se/upl/files/65.pdf). 

 

Juridiska instanser påvisar en annorlunda syn. Domstolsverket samt vissa andra 

remissinstanser som t ex åklagarmyndigheten i Stockholm: 

 
Anser att anknytningen till samlag som jämförelsenorm i den nuvarande bestämmelsen om 
våldtäkt bör föras vidare även till en ny bestämmelse om våldtäkt mot barn  
(Proposition 2004/05:45, kap 9.2, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). 

 

Ett gränsdragningsproblem som några av remissinstanserna påpekade är, att om nu alla 

allvarliga sexuella handlingar som t.ex. samlag med barn under 15 år är våldtäkt. Kommer 

detta då att innebära att om en 15-åring och en 14-åring som båda samtycker till sexuell 

handling, att omfattas av det kriminaliserade området? Regeringen har, för att kunna döma 

enligt en mindre strängare straffskala, funnit skäl att införa en ny reglering, ”En gärning som 

den ovan beskrivna, som bygger på fullständig frivillighet och ömsesidighet och där den unge 

närmar sig åldern för sexuellt självmedbestämmande, bör enligt regeringens mening i en ny 
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reglering falla utanför tillämpningsområdet för den nu aktuella bestämmelsen om våldtäkt 

mot barn och istället bedömas enligt den nya bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn.” 
(Proposition 2004/05:45, kap 9.2, https://www2.infotorg.se/rb/MainServlet). 

 

På stjärnjourens, en tjejjours, hemsida på Internet kan man t ex se hur deras tolkning av 

sexualbrottslagen ser ut. Under rubrikerna: Våldtäkt mot barn och Sexuellt utnyttjande av 

barn kan man utläsa att våldtäkt mot barn är när någon har haft sex med dig, eller gjort någon 

sexuell handling mot eller med dig, så är det våldtäkt. Om du är under 15 år gör lagen ingen 

skillnad på om du ville eller inte ville, det är ALLTID våldtäkt att ha sex med någon som är 

under 15 år. Sexuellt utnyttjande av barn kan det till exempel bli om en 14 åring är ihop med 

en äldre kille/tjej och har sex. 14-åringen är nästan 15 år och har haft sex frivilligt, det är 

därför som det då endast blir fråga om sexuellt utnyttjande (http://www.xn--stjrnjouren-

n8a.nu/start3.html). 
 

Remissinstansernas och tjejjourens tolkning av sexualbrottslagen följs åt men det verkar inte 

som om paragraf 14 har blivit uppmärksammad under remissinstansernas gång. Detta har 

kanske lett till att allmänheten inte fått information och tagit del av att en ansvarsfrihetsregel 

finns. Ansvarsfrihetsregeln säger att det inte inneburit något övergrepp mot barnet om 

åldersskillnaden är ringa och samtycke infunnits (Lag (2005:90). Källa: Rättsbanken – Brottbalken 

SFS1962:700). 

 

Remissinstanserna har fokuserat på utformningen av lagen och begreppens innebörd medan 

media kommit att fokusera på brottsrubriceringen. Vad som inte diskuteras är förstärkningen 

av hela sexualbrottslagstiftningen såsom att preskriptionstiden förlängs för sexbrott mot barn, 

kravet på tvång sänks och om en person som befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och inte kan 

freda sig själv utsätts för sexuell handling ska även detta kunna rubriceras som våldtäkt. 

Diskursteoretikern Fairclough har t ex uppmärksammat tystnadens roll (Fairclough, 1992). I 

den av oss studerade problematiken har fokus gällt de paragrafer som gäller barn under 15 år. 

Hade fokus sett annorlunda ut om Högsta domstolen hade ändrat brottsrubriceringen gällande 

våldtäkt mot en kvinna eller om kränkningen gentemot barnet inneburit att någon urinerat på 

barnet? En handling som idag inte innefattas i begreppet sexuell handling och därmed inte 

kan anses vara våldtäkt. Denna reflektion är något som remissinstanserna bl.a. tagit fasta på 

när de argumenterat.  
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Beror fokuseringen på barnet endast på de rättsfall som varit uppe i Högsta domstolen eller är 

det barnens rätt som ligger oss varmt om hjärtat att strida för idag? Om våldtäkt ska 

förknippas med de allvarligaste sexuella kränkningarna och Högsta domstolen nu 

argumenterat för omständigheterna runtomkring och att barnen var nära åldern för 

självbestämmanderätten. Det hela kan ses som en paradox, ibland framkommer det att inga 

barn under 15 år kan samtycka till sexuellt umgänge och ibland framställs det hela som att det 

gäller främst små barn och att barnets mognad och omständigheterna runtomkring kan 

påverka situationen.  

 

Något som vi har ställt oss frågande till är hur debatten kring lagändringen sett ut om det varit 

kvinnor vars domar ändrats i Högsta Domstol. Som debatten ser ut nu har fokus hamnat på 

barnen och kvinnorna i andra rum och en allmän debatt kring våldtäkt har inte förekommit i 

skrivande stund. Lagändringen har kommit att fylla ytterligare en latent funktion genom att en 

del av debatten kring våldtäkt som socialt problem försvunnit. 

 

10. Sammanfattning 
I denna uppsats har vi diskuterat hur de sociala processerna kring en lagändring kan se ut. Vi 

har studerat hur samhällets syn/samhällsklimatet gällande ett visst fenomen kan påverka 

framväxten av en lagändring och vilka argument aktörerna inom de sociala processerna 

använder. Den 1 april 2005 trädde en lagändring i sexualbrottslagen i kraft som bland annat 

innebar att en särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn infördes.  

 

Anledningen till att vi valde att titta närmare på denna lagändring beror på den mediedebatt 

som pågått kring två domar som Högsta domstolen beslutat. Högsta domstolen valde att döma 

efter den mildare rubriceringen, sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt mot barn. För 

att få svar på våra frågor började vi koncentrera oss på vad som egentligen var anledningen 

till att den nya sexualbrottslagen uppstod. Vår empiri byggde på lagparagraferna 4-5 i 

brottsbalkens sjätte kapitel, två av statens offentliga utredningar (SOU 1995:60) och 

framförallt (SOU 2001:14), proposition 2004/05:45, remissvar från olika instanser, Högsta 

domstolens domar (B 3998-05 och B 4914-05) samt artiklar rörande dessa domar. En analys 

gällande framväxten av en lagförändring började ta form. Vilka aktörer och argument 

används innan, under tiden och efter lagändringen träder/har trätt i kraft?  
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Uppsatsen har utgått från Losekes tankar kring hur ett socialt problem konstrueras och detta 

för att skaffa oss en uppfattning om hur själva processerna inför, under och efter en 

lagförändring kan se ut. Med de feministiska teorierna, såväl liberal- och radikalfeminism, har 

vi diskuterat grunderna till varför lagen ser ut som den gör idag, då kvinnor ur ett historiskt 

perspektiv varit starkt drivande i frågor rörande jämlikhet och sexualitet Vi har även använt 

Mertons begrepp som handlar om manifesta och latenta funktioner som kan visa på att 

lagändringen inte alltid uppfyller sitt uttalade syfte. I detta fall betyder det att sexuell handling 

mot barn under 15 år inte alltid jämställs med våldtäkt såsom tanken var.  

 

De sociala processerna i samhället som driver fram förändringar i form av lagar är en ständig 

pågående process. Utfallet handlar om vilka normer, värderingar och attityder som tar plats i 

dess specifika tid och rum.  
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