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Abstract 

The essay investigates if gendered power structures manifest themselves in the Swedish 

law on sex crimes (2005:90) by analysing how the concepts of ‘sexual integrity’, 

‘sexual deed’, ‘sexual molestation’ and ‘rape’ are depicted in the preparatory work of 

the law (prop. 2004/05:45 and 2004/05: JuU16) together with the Swedish 

government’s bill on tightened legislation for sex crimes from 2012 (prop. 

2012/13:111), and what view on female sexual integrity that is constructed through 

these depictions. The essay does not investigate sexual deeds committed against 

children. 

  In order to answer what view of female sexual integrity that is constructed, 

the essay will investigate whether the intention of the perpetrator or the experience of 

the victim determines the type of criminal offense the deed is assigned. The depictions 

of the perpetrator’s and the female victims’ sexualities are also analysed. 

  The method used is a discourse analysis. Feminist theory is used in order 

to analyse the manifestations of gendered power structures in the preparatory work of 

the Swedish law on sex crimes. The material used for the theory consists of feminist 

theoreticians’ research on gender and sex crimes.  

  It was found that female sexual integrity is undermined in the primary 

material, through the use of a vague definition of sexual integrity and a heterosexual 

male norm for sexuality. It was also shown that the intention of the perpetrator often 

determines the assigned criminal offense of a deed. 

 

Word count: 233 

 

Keywords: Sex crimes, rape, male domination (social structure), equality, sex 

discrimination against women. 
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1.Inledning 

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten ”våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot 

barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, 

koppleri med flera.”
1
 Under 2012 anmäldes 16 700 sexualbrott, bland de vuxna offren 

var 96 procent kvinnor och 4 procent män.
2
 Från ett feministiskt perspektiv ses 

”våldtäkt och andra former av våld mot kvinnor som allvarliga uttryck för bristande 

jämställdhet och därmed också för den obalans som råder i maktförhållandet mellan 

könen”
3
 Detta innebär att en ordentlig rättslig hantering av dessa brott blir viktig i 

strävan efter ett jämställt samhälle.  

11 november 2004 la den svenska socialdemokratiska regeringen fram en proposition 

om en ny sexualbrottslagstiftning till riksdagen (prop. 2004/05:45). Vid denna tidpunkt 

var Göran Persson statsminister och propositionen skickas officiellt in av 

justitieminister Thomas Bodström. Syftet med reformen beskrivs vara att ”öka skyddet 

mot sexuella kränkningar och att ytterligare förstärka den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten.”
4
 Justitieutskottet behandlade regeringens proposition i sitt 

betänkande (2004/05: JuU16) samma år. Dessa två handlingar, propositionen och 

betänkandet, utgör förarbetet som står till grund för den rådande 

sexualbrottslagstiftningen, som trädde i kraft 1 april 2005. 

 

Regeringen beskriver de ändringar som föreslås i propositionen på följande sätt: 

 

De ändringar som nu föreslås innebär en ytterligare fokusering på kränkningen som sådan 

vid övergrepp av olika slag. Detta kommer till uttryck på flera olika sätt, bl.a. genom 

utvidgningen av våldtäktsbrottet, det särskilda våldtäktsbrottet mot barn och ändringarna 

i bestämmelsen om sexuellt ofredande.
5
 

 

                                                           
1
 Sexualbrott – Lagar och fakta, <http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-

sexualbrott/>, hämtat senast 130409. 
2
 Våldtäkt och sexualbrott,<http://www.bra.se/bra/brott--statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html>, hämtat 

senast 130409. 
3
 Larsson, Sara, Fina flickor kan inte våldtas i Granström, Görel (red.), Den onda cirkeln: om brottsoffer, 

genus och rätten, 1. uppl., Uppsala Publ. House, Uppsala, 2004, s. 141.  
4
 Prop. 2004/05:45, s. 1. 

5
 Ibid., s. 21. 

http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-sexualbrott/
http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-sexualbrott/
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html
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Regeringen påstår alltså att den kränkning som offret utsätts för kommer stå mer i 

fokus, till följd av de ändringar som föreslås i propositionen. Det låter progressivt, att 

kränkningen ägnas mer uppmärksamhet, särskilt när regeringen beskriver syftet med 

kriminalisering av sexuella övergrepp och kränkningar som nedanstående: 

 

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 omfattade insikten att sexuella övergrepp är skadliga och 

kränkande gärningar som måste bekämpas.
 6

 

 

Regeringen menar att deras förslag på lagändring kommer kunna påverka människors 

värderingar och bidra till en insikt om att sexuella övergrepp innebär en kränkning av 

offret. Denna uppsats fokuserar delvis på huruvida regeringens proposition faktiskt 

lägger vikt vid offrets kränkning vid avgörandet om brottsrubricering, eller om det är 

gärningsmannens syfte med sitt handlande som blir styrande, samt på vilket sätt 

regeringen i verkligheten påverkar människors värderingar genom de budskap om 

kvinnlig sexualitet och sexuell integritet som förmedlas. 

 

Den 22 maj 2013 röstade Sveriges riksdag genom den borgerliga regeringens 

proposition  2012/13:111. Lagenförändringen kommer följaktligen träda i kraft första 

juli 2013.
7
 Propositionen undertecknades av statsminister Fredrik Reinfeldt (M), genom 

Tobias Billström från Justitiedepartementet. Syftet  med lagförändringen beskrivs vara 

detsamma som för propositionen från 2004,  nämligen att ”förstärka skyddet för den 

sexuella integriteten och den sexuella självbestämmanderätten”.
8
 I reformen utvidgas 

våldtäktsbegreppet ännu en gång, nu genom att fler fall av sexuella utnyttjanden 

kriminaliseras som våldtäkt genom att begreppet ”hjälplöst tillstånd” ersätts av 

begreppet ”särskilt utsatt situation”. Förändringsförslaget beskrivs som en reaktion på 

den uppmärksammade motsättningen mellan sexualbrottslagstiftningen och forskning 

kring hur offer reagerar då de utsätts för sexualbrott, nämligen genom passivitet och 

                                                           
6
 Prop. 2004/05:45, s. 21. 

7
 Betänkande 2012/13:JuU20 En skärpt sexualbrottslagstiftning, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/JuU20/ , hämtat  senast 2013-05-28. 

8
 Prop. 2012/13:111,  s. 1.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/JuU20/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/JuU20/
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förlamande rädsla.
9
 Tanken med propositionen är alltså att sådana situationer där ett 

offer möter övergreppet med passivitet nu ska omfattas av våldtäktsbrottet.  

 

 

En annan viktig utgångspunkt för min uppsats har varit att ”samma fördomar som finns 

i vårt samhälle i stort återfinns […] bland politiker och jurister”
10

, och att det därmed 

finns ett behov av att undersöka hur fördomar om kvinnor och män uttrycks i 

lagstiftningssammanhang, där politiker och jurister är involverade i framställning och 

utveckling av lag och rätt.  

  

Sedan sexualbrottsreformen 1998 ska språket som brukas i bestämmelser om 

sexualbrott vara könsneutralt.
11

 Eftersom samhället i stort inte är könsneutralt återstår 

tvivel, bland annat bland feminister, kring hur könsneutralt språket som används i 

sexualbrottssammanhang idag faktiskt är. Jag delar denna känsla av tvivel, vilket har 

kommit att styra tematiken i min uppsats till ett fokus på om könsmaktsordningen 

uttrycker sig i mitt primärmaterial, och hur denna påverkar bilden av kvinnlig sexuell 

integritet som framställs. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med följande uppsats är att undersöka om en könsmaktordning genomsyrar den 

påstått könsneutrala lagen om sexualbrott genom att besvara följande frågeställning: 

 

Hur beskrivs begreppen ”sexuell integritet”, ”sexuell handling”, ”sexuellt ofredande” 

och ”våldtäkt”  i förarbetet till den nu rådande svenska  lagen om sexualbrott 

(2005:90) samt prop. 2012/13:111,  och vilken bild av kvinnans sexuella integritet 

konstrueras genom dessa beskrivningar? 

 

Jag kommer besvara vilken bild som konstrueras av kvinnans sexuella integritet genom 

att undersöka huruvida det är gärningsmannens syfte med sitt handlande eller om det är 

                                                           
9
 Ibid., s. 26. 

10
 Larsson, Sara, Fina flickor kan inte våltas i Granström, Görel (red.), Den onda cirkeln: om brottsoffer, 

genus och rätten, 1. uppl., Uppsala Publ. House, Uppsala, 2004, s. 131. 
11

 Prop. 2004/05:45, s. 20. 
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offrets upplevelse av kränkningen som blir avgörande för brottsrubriceringen av 

handlandet. 

 

1.2 Material 

Som primärmaterial används främst regeringens proposition 2004/05:45 till riksdagen 

om en ny sexualbrottslagstiftning, från 2004. Denna proposition kom att leda till en 

reform av Sveriges sexualbrottslagstiftning, som trädde i kraft året därpå. Trots 

materialets ålder förblir det relevant för forskningssyfte eftersom det ligger till grund för 

den rådande sexualbrottslagen. Jag kommer dessutom använda riksdagens 

justitieutskotts betänkande av propositionen från 2004 som ett komplement, och 

redogöra för eventuella skillnader mellan dessa två delar av förarbetet.  Som 

utgångspunkt kommer jag även att använda lagtexten i sig som primärmaterial. 

Anledningen till att jag främst kommer använda förarbetet till lagen som 

primärmaterial, före lagtexten i sig, är att det är mer omfattande och djupgående och  

gör det därmed lättare att utläsa könsmaktsordningar.  

 

2008 påbörjade regeringen en utredning av tillämpningen av 2005 års 

sexualbrottsreform. 2010 överlämnade denna utredning  betänkandet 

Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) till 

Justitiedepartementet. Jag kommer även använda delar av denna utredning som 

primärmaterial eftersom tillämpning, såväl som skrivelserna, av lagstiftning  har stor 

betydelse för att brottsoffer ska kunna tilldelas skydd av lagen, precis som Görel 

Granström skriver i Den onda cirkeln – Om brottsoffer , genus och rätten.
12

 

 

Jag kommer dessutom använda den borgerliga regeringens proposition från 2012 (prop. 

2012/13:111), antagen av Sveriges riksdag den 22 maj 2013, för de delar reformen berör, 

och därmed gör delar av lagen om sexualbrott (2005:90) inaktuell. Eftersom 

propositionen till stor del fokuserar på begreppet ”hjälplöst tillstånd” kommer jag mest 

analysera detta material under rubriken ”våldtäkt”, och även en del under rubriken 

”sexuellt ofredande”.  

 

                                                           
12

 Se avsnitt 1.4.1. 
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En del av det sekundärmaterial jag använder är även det material som redogörs under 

rubriken ”Forskningsläge”, alltså feministisk forskning på ämnet genus och lagstiftning, 

som utgör min teoretiska utgångspunkt. Jag använder dessutom tre webbsidor som 

sekundärmaterial, dels för brottsstatistik och en definition av sexualbrott, och dels för 

att stärka mitt påstående om beröring av kvinnans yttre könsorgan som kopplat till 

kvinnlig sexualitet. För att ytterligare stärka detta påstående använder jag RFSUs bok 

”Praktika för klitorissex”. Jag använder därutöver metodboken ”Diskursanalys som 

teori och metod” som sekundärmaterial, att grunda mitt metodavsnitt i.  

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom det skulle vara oerhört omfattande att behandla sexualbrott begångna mot 

både barn och vuxna, behandlar jag i denna uppsats endast sexuella övergrepp mot 

vuxna. Den frågan jag valt att arbeta med skulle kunna utvidgas till en om uttryck av 

maktstrukturer generellt, även mellan barn och vuxna, om utrymme tillät. 

 

1.4 Forskningsläge kring sexualbrott och lagstiftning 

Nedan redogör jag för hur olika feministiska forskare ser på sexualbrott, vilket kommer 

leda mig fram till min teoretiska utgångspunkt under rubriken ”Teoretiskt perspektiv: 

feministiskt könsmaktsperspektiv”. 

 

1.4.1 Görel Granström och Sara Larsson 

I boken Den onda cirkeln, om brottsoffer, genus och rätten avhandlas olika områden 

inom rättsväsendet och hur våld mot kvinnor, sexualbrott inkluderat, behandlar inom 

olika instanser och dessutom synen på sexualbrott. Den nationella kontexten för 

forskningen är en svensk sådan. 

 

Görel Granström skriver här om ett behov av genus- och brottsofferperspektiv i 

juridiken. Hon skriver att det är den manliga normen som dominerar inom juridiken och 

att lagen är stiftad för individer vars egenskaper och erfarenheter ligger nära de 

egenskaper och erfarenheter män generellt sett har.
13

  

                                                           
13

 Granström, Görel, ”Brottsoffers möte med rättsväsendet – en ond cirkel?” i Granström (red.), Den onda 

cirkeln: om brottsoffer, genus och rätten, 1. uppl., Uppsala Publ. House, Uppsala, 2004, s. 12. 
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Granström behandlar dessutom synen på juridik som neutral och objektiv, med en helt 

annan verkligheten utanför rättssalen,  som innebär olika behandlingar av kvinnor och 

män utifrån de föreställningar som finns för hur de olika könen ska bete sig. Hon menar 

att det blir en omöjlig uppgift att få en könsneutral lagstiftning och rättstillämpning så 

länge dessa föreställningar lever vidare. 
14

  

 

Granström menar vidare att det är viktigt att kräva en ordentlig genomgång av 

lagstiftningen kring sexualbrott, eftersom det utgör en stor del av brottsoffers möjlighet 

till skydd.
15

 Hon skriver vidare att en viktig aspekt att ha i åtanke är att även 

tillämpningen är viktig för att detta skydd  reellt sett ska kunna tilldelas brottsoffer.
16

 

 

Sara Larsson, författare till kapitlet ”’Fina flickor’ kan inte våldtas”, påvisar att 

fördomar om kvinnlig och manlig sexualitet fortfarande existerar i det svenska 

rättsväsendet. 
17

 

 

1.4.2 Irina Anderson och Kathy Doherty 

I Accounting for Rape, som beskrivs som ”psychology, feminism and discourse analysis 

in the study of sexual violence”, använder sig de brittiska författarna Irina Anderson och 

Kathy Doherty av ett feministisk  perspektiv för att argumentera för att våldtäkt 

konstrueras och legitimeras i det sociala och är en mekanism som upprätthåller 

patriarkala könsmaktstrukturer: 

 

  Rape is both socially produced and socially legitimated, as a mechanism that ultimately 

  maintains patriarchal gender power relations. 
18

 

 

Anderson och Doherty fortsätter sedan att argumentera för att resonerandet kring 

våldtäkt påverkas av köns- och heterosexualitetsnormer, samt att offrets kön och 

                                                           
14

 Granström, Görel, ”Brottsoffers möte med rättsväsendet – en ond cirkel?” i Granström (red.), Den onda 

cirkeln: om brottsoffer, genus och rätten, 1. uppl., Uppsala Publ. House, Uppsala, 2004, s. 13. 
15

 Ibid., s. 16. 
16

 Ibid., s. 16. 
17

 Larsson, Sara, ”Fina flickor” kan inte våldtas  i Granström (red.), Den onda cirkeln: om brottsoffer, 

genus och rätten, 1. uppl., Uppsala Publ. House, Uppsala, 2004, s. 132-133. 
18

 Anderson, Irina & Doherty, Kathy., Accounting for rape: psychology, feminism, and discourse analysis 

in the study of sexual violence, Routledge, New York, 2008, s. 4.  
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sexualitet har en stor påverkan på skuldbeläggning och sympati för offret: 

 

  Reasoning about rape is influenced by gender and heterosexuality norms and that the 

  gender and sexuality of the victim become crucial issues for the participants in terms of 

  the apportionment of blame and sympathy.
19

 

 

Författarna menar att det finns en nära koppling mellan normativa konstruktioner av  

heterosexualitet och sexuellt praktiserande, som normaliserar aggression och 

upprätthåller patriarkala könsmaktsrelationer: 

 

 In most feminist writings on rape, a close connection is made between normative 

  constructions of heterosexuality and sexual practice, […] the normalization of aggression 

  in hegemonic forms of masculinity and the maintenance of patriarchal gender power 

  relations.
20

 

 

Vidare menar de att de skador som våldtäktsoffer åsamkas till största del består av 

trauma från händelsen, och från subsekvent bemötande av rättsväsendet,  mer än de 

fysiska skadorna. De skriver att ett flertal studier om kvinnlig våldtäkt har visat att 57-

80% av de våldtäktsoffer som studerades möter kriterierna för livslång PTSD (Post-

traumatic stress syndrome). 21 Detta är ett viktigt perspektiv att ha i åtanke vid 

studerandet av lagstiftning och dess förarbete, eftersom avgörandet av brottsrubricering 

av en handling ofta grundas  i graden av fysiskt våld gärningsmannen brukat. Med tanke 

på att det är ett  trauma som utgör den allvarligaste skadan från en våldtäkt bör denna 

beslutsgrund ifrågasättas. 

 

1.4.3 Ulrika Andersson 

I sin avhandling Hans (ord) eller hennes? utgår Ulrika Andersson från att straffrätten i 

ett historiskt perspektiv ”är en mansfråga” då utgångspunkten har varit att ge den 

anklagade mannen en rättsäker rättsprocess. 
22

 Hon skriver att ett könsperspektiv är 

grundläggande i hennes avhandling och henes syfte är att undersöka ”hur föreställningar 

                                                           
19

 Anderson, Irina & Doherty, Kathy., Accounting for rape: psychology, feminism, and discourse analysis 

in the study of sexual violence, Routledge, New York, 2008, s. 4.  
20

 Ibid., s. 21.  
21

 Ibid., s. 11.  
22

 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot 

sexuella övergrepp, 1. uppl., Bokbox, Diss. Lund : Univ., 2004, Lund, 2004, s. 15. 
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om kön uttrycks i den straffrättsliga hanteringen av sexuella övergrepp”, vilket hon gör i 

en svensk kontext.
23

 Angående den språkliga kopplingen till könskonstruktion skriver 

Andersson att  

 

En grundläggande tanke är att språket tillsammans med olika diskurser formar och 

omformar innebörden av vad som är kön och genus. I rätten återfinns exempel på 

diskurser i vilka kön konstrueras och produceras och dessa kan också anses ha särskilt 

inflytande över andra diskurser.
24

  

 

Hon använder sig av filosofen Michel Foucaults syn på diskurser som producerande 

som utgångspunkt. 

 

Andersson menar att sexualbrotten är tydligt kopplade till kön i förarbeten och praxis, 

trots att lagtexten nu anses vara språkligt könsneutral. 
25

 Hon beskriver det 

könsperspektiv hon använder med hjälp av en beskrivning av feminismen som en 

kritiskt perspektiv, tagen från Lindén och Milles Feministisk bruksanvisning. Denna 

beskrivning av feminismen är relevant för min forskning eftersom jag använder mig av 

ett feministiskt perspektiv i min analys.  

 

  I all korthet kan man säga att feminismen inte är en metod, inte en teori bland andra. 

  Feminismen är ett kritiskt perspektiv som strävar efter att identifiera, blottlägga och 

  förändra de maktstrukturer som är knutna till kön. Detta perspektiv har all feminism  

  genom tiderna gemensamt.
26

 

 

I sammanhanget skriver Andersson att  

 

  Den moderna rättens struktur och metod organiseras könen hierarkiskt i vid mening. […] 

  Kön/genus är av stor betydelse som social struktur för vårt sätt att uppfatta världen.
27

 

 

Författaren utgår från att kön är något som konstrueras och förändras och påverkas av 

kulturella, sociala och mentala förutsättningar. 
28

 Hon använder sig sedan av Judith 

                                                           
23

 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot 

sexuella övergrepp, 1. uppl., Bokbox, Diss. Lund : Univ., 2004, Lund, 2004, s.15. 
24

 Ibid., s. 16.  
25

 Ibid., s. 21. 
26

 Ibid., s. 22. 
27

 Ibid., s. 22-23. 
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Butlers könsteorier för att komma fram till att det inte finns någon beskrivning av kön 

eller kropp som inte formar innebörden av dessa. Därför menar hon att det är intressant 

att undersöka lagstiftning, som ska vara normgivande, utifrån ett genusperspektiv.  

Andersson beskriver att hon ansluter sig till Judith Butler  

   

  som inte förnekar att det finns fysiska könsskillnader men hävdar att dessa är utpekade 

  och formade av diskursiva praktiker , vilket innebär att diskurser avgör vad som räknas 

  som kön.
29

 

 

Andersson forsätter genom att beskriva sexuell integritet i en passiv betydelse, nämligen 

rätten att skyddas mot angrepp, på grund av att det är så den används i 

sexualbrottslagstiftning. 
30

Även jag kommer att undersöka användningen av begreppet 

sexuell integritet i mitt primärmaterial, för att se hur detta begrepp bidrar till bilden av 

kvinnlig sexuell integritet. 

 

1.4.4 J. Jones, A. Grear, R. A. Fenton och K. Stevenson 

Jones, Grear, Fenton och Stevenson forskar i den brittiska nationella kontexten och även 

de presenterar lagen som politisk, och inte neutral, i boken Gender, Sexualities and 

Law: 

  Law has presented its authority, in the main, as a neutral form of power committed to 

  abstract, formal equality. […] However, law is deeply political. 
31 

 

Författarna beskriver samtidigt det personliga som politiskt.
32

 De hävdar dessutom att 

”legal privileging of a masculinist archetypal legal actor” pågår, framför den kvinnliga. 

Alltså menar de att det är den manliga normen som styr hur offer behandlas inom 

rättsväsendet. 

 

 

                                                                                                                                                                          
28

 Ibid., s. 26. 
29

 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot 

sexuella övergrepp, 1. uppl., Bokbox, Diss. Lund : Univ., 2004, Lund, 2004, s. 30. 
30

 Ibid., s. 27-28. 
31

J Jones,  A Grear, RA Fenton & K Stevenson, “Introduction”,  i Jones, Jackie (red.), Gender, Sexualities 

and Law, Routledge, Abingdon, 2011, s. 3. 

32
 Ibid., s. 4. 
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1.5 Teoretiskt perspektiv: feministiskt könsmaktsperspektiv 

Teorin som jag kommer använda är en feministisk teori. Den feministiska forskningen 

analyserar våldtäkt ur ett könsmaktsperspektiv.
33

 Den teori jag baserar följande uppsats 

på består av olika feministiska teoretikers forskning som behandlar ämnet genus i 

juridiken eller rättsväsendet, som presenteras ovan.  Teoretikerna har en feministisk 

utgångspunkt gemensamt och en uppfattning om att juridik och rättsväsendet är 

utformat från ett manligt perspektiv, i detta fallet manlig sexualitet,  och är främst 

ämnad att ge den anklagade (mannen) en rättssäker rättsprocess.  

 

1.6 Diskursanalys 

Winther Jørgensen och Phillips beskriver en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”
34

 Jag har inspirerats av diskursanalys, 

vars syfte är att avtäcka olika maktstrukturer i språk, för valet av min metod.
35

 Jag 

kommer att analysera begreppen ’sexuell integritet’. ’sexuell handling’, ’våldtäkt’ och 

’sexuellt ofredande’ samt analysera språkbruket som används kring avvägandet mellan 

olika brottsrubriceringar för specifika brottsliga handlingar. 

 

Min diskursanalys av lagtexten och dess förarbete, samt den nya propositionen från 

2012,  innebär att jag går bakom ytan av texterna, eftersom det är de bakomliggande 

könsmaktstrukturerna och budskapen om vad som ska räknas som grundande för 

bestämmande av brottsrubricering, gärningsmannens syfte eller offrets upplevelse, som 

är intressanta för besvarandet av uppsatsens frågeställning.
36

Alltså kommer jag inte 

endast analysera det faktiska språkbruket, utan jag kommer göra en ingående, djupare 

tolkning av budskap som förmedlas genom språkbruket som används. 

 

                                                           
33

 Larsson, Sara, ”Fina flickor” kan inte våldtas  i Granström (red.), Den onda cirkeln: om brottsoffer, 

genus och rätten, 1. uppl., Uppsala Publ. House, Uppsala, 2004, s. 141. 
34

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

Lund, 2000, s. 7.  
35

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

Lund, 2000, s. 7. 
36

 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot 

sexuella övergrepp, 1. uppl., Bokbox, Diss. Lund : Univ., 2004, Lund, 2004, s. 41. 
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Jag använder mig av många citat från primärmaterialet i min analys, dels för att tydligt 

kunna visa hur språkbruket och formuleringarna ser ut, och dels för att öka 

genomskinligheten i mitt arbete, då citaten gör det möjligt för läsaren att följa min 

tolkning av språket. 

 

Eftersom det är centralt för min uppsats hur regeringen talar kring gärningsmannens 

syfte samt offrets upplevelse, kommer jag delvis att analysera diskursen kring 

konstruktionen av gärningsmannen och offret.  

 

Jag kommer först analysera begreppet ”sexuell integritet”, sedan kommer jag analysera 

begreppen ”sexuell handling” och ”sexuellt ofredande” genom att undersöka sexuella 

gärningar som inkluderas i dessa begrepp. Tillslut kommer jag analysera begrepet 

våldtäkt, genom att närmare studera uttrycken ”mindre grov våldtäkt” och ”hjälplöst 

tillstånd/särskilt utsatt situation” samt diskussionen kring införandet av en lägre 

straffskala för våldtäkt. 

 

2. Analys 

2.1 Sexuell integritet 

Som sagt beskrivs syftet med regeringens proposition från 2004 att vara att ” förstärka 

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

sexuellt självbestämmande.”
37

 Eftersom förstärkandet av sexuell integritet beskrivs som 

essentiellt här blir det således viktigt att det klargörs exakt vad som menas med 

begreppet ”sexuell integritet”. Det är anmärkningsvärt att det inte finns  någon uttalad 

definition av begreppet i materialet, trots dess uttalade centrala roll för propositionens 

existens.  

 

Implicit används ”sexuell integritet”  med innebörden att ha rätt till att avböja sexuella 

närmanden. Detta framgår tydligt i bland annat justitieutskottets betänkande, där de 

nämner ett exempel där en gärningsman berör en kvinnas könsorgan med sitt egna, 

medan kvinnan sover.
38

 I detta specifika fall anser justitieutskottet att  den sexuella 

                                                           
37

 Prop. 2004/05:45, s. 21. 
38

 Läs avsnitt ”Utvidgande av våldtäktsbegreppet, lägre straffskala”, s. 32. 
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handlingen inte innebär ”några förödmjukande eller förnedrande inslag” utöver ”den 

kränkning som övergreppet i sig innebär”. 
39

 Eftersom definitionen av sexuell integritet 

i sammanhanget är rätten att avböja sexuella närmanden, och offret får denna möjlighet 

när hon vaknar, ses gärningen inte som lika allvarlig som den hade gjort om offret varit 

vaken. Om definitionen däremot hade varit rätten att inte bli utsatt för sexuella 

närmanden mot sin vilja hade offrets sovande status inte varit en förmildrande 

omständighet. Det finns en tydlig gradskillnad i allvarlighet mellan rätten att avböja och 

rätten att inte bli antastad som förvillas i förarbetet. 

 

Effekten av den diffusa användningen av begreppet blir en typisk syn på kvinnans kropp 

som öppen och hennes sexualitet som passiv.  Som Ulrika Andersson uttrycker sig i sin 

avhandling, blir det offrets ansvar att ”på något sätt uttrycka sin vilja. […] 

Rättskyddssubjektets sexualitet framstod till följd av detta ansvar som tillgänglig.”
40

 En 

annan effekt av denna användning blir att det är gärningsmannens rättigheter som 

skyddas av lagen, och inte offrets. Ulrika Andersson skriver att ”utgångspunkten  [… 

har] varit att tillförsäkra de som står anklagade för brott, de flesta män, en rättssäker 

behandling från straffrätts-systemets sida.”
41

 Offrens/kvinnornas rättigheter, däremot, 

rätten till den egna kroppen och till rätten att inte diskrimineras (genom synen på 

kvinnan som tillgänglig för mannens tillfredsställelse) respekteras inte. 

 

En definition av ”sexuell integritet” som tydligare lyfter fram ett rättighetsperspektiv, 

och utgår från offret, skulle behövas för att faktiskt möta regeringens uttalade syfte om 

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

integritet och sexuellt självbestämmande.” 

 

 

2.2 Gärningsmannens syfte gentemot offrets upplevelse 

Det är anmärkningsvärt att dessa brott, som formellt sett rör den könsneutrala individens 

sexuella integritet, även idag definieras utifrån en traditionell syn på manlig 

heterosexualitet och  inte i relation till offrets grad av kränkning.
42 

                                                           
39

 2004/05: JuU16, s. 19. 
40

 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot 

sexuella övergrepp, 1. uppl., Bokbox, Diss. Lund : Univ., 2004, Lund, 2004, s. 256. 
41

 Ibid., s. 15.  
42

 Ibid., s. 128. 
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Citatet ovan är taget från Ulrika Anderssons avhandling ”Hans (ord) eller hennes?” och 

står till grund för mitt fokus på huruvida det är den manliga heterosexualiteten, 

gärningsmannens syfte eller offrets upplevda kränkning som får betydelse vid 

klassifieringen av olika sexualbrott, i förarbetet till lagen om sexualbrott.  

 

I regeringens proposition från 2004 står det att  

 

Avgörande för straffansvar är att handlingen utförs på ett sätt som är ”ägnat att kränka 

personens sexuella integritet”. Härmed skall förstås att det är tillräckligt att handlingen 

typiskt sett är sådan att offrets sexuella integritet kränks. Det behövs således inte i det 

enskilda fallet bevisas att integriteten verkligen har kränkts. I subjektivt hänseende krävs 

inte heller något syfte från gärningsmannens sida att kränka offrets sexuella integritet.
43

  

 

Från citatet ovan framställer regeringen det som om varken offrets individuella 

upplevelse eller gärningsmannens syfte ska ha någon betydelse vid avgörandet av 

straffansvar. Dock kommer jag i följande avsnitt visa på att gärningsmannens syfte visst 

får betydande vikt vid avgörandet av brottsrubricering av en handling.  

 

Vad som kan anses underligt är att regeringen i sin proposition från 2004 erkänner att  

”uppfattningen av vad som är en kränkning av den sexuella integriteten kan […] växla 

med tids- och miljöförhållanden”,
44

 och därmed blir det legitimt för feminister och för 

mig att argumentera för att det är  den heterosexuella mannens syn på vad som är en 

kränkning av den sexuella integriteten som blir styrande brottsrubriceringar idag, 

eftersom denna sätter normer i vårt samhälle och utgör dagens tidsförhållanden. 

 

I den borgerliga regeringens proposition från 2012 presenteras utredningens förslag om 

att  

 

Straffansvaret i 6 kap. 10 § andra stycket andra ledet  brottsbalken omfatta den som 

genom ord eller handlande ofredar en person på ett sexuellt kränkande sätt. Enligt 

utredningen syftar ändringen till att något utsträcka tillämpningsområdet då det för 

den objektiva bedömningen inte ska spela någon roll vilken avsikt gärningsmannen 

                                                           
43

 Prop. 2004/05:45, s. 149. 
44

 Ibid. 
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haft med sitt handlande.
45   

 

Som vi kan se från ovanstående citat vill utredningen ta bort fokus från 

gärningsmannens syfte, och istället fokusera på offrets kränkning. Dock argumenterar 

regeringen emot denna förändring och i det lagförslag som röstas igenom i Riksdagen 

finns denna ändring inte med. Regeringen uttrycker sin åsikt på följande sätt 

 

Det som skiljer sexualbrotten från övriga brott mot person är att det finns ett sexuellt 

moment i övergreppet. Hur kvalificerat det sexuella momentet är och till vilken 

nivå den sexuella kränkningen når upp har betydelse för såväl den inbördes 

gränsdragningen mellan sexualbrotten som gränsdragningen mot andra brott mot 

person.
46

 

 

I följande avsnitt kommer jag undersöka huruvida det är gärningsmannens syfte eller 

offrets upplevelse som blir centralt vid klassifieringen av handlingar som ”sexuell 

handling” eller ”sexuellt ofredande.” 

 

2.2.1 ”Sexuell handling” eller ”sexuellt ofredande”? 

I min granskning av förarbetet till lagen om sexualbrott har jag noterat att vid 

bedömningen av huruvida handlingar ska omfattas av uttrycket ”sexuell handling”, och 

därmed kunna rubriceras som våldtäkt, eller inte, så spelar gärningsmannens syfte en 

avgörande roll. Först kommer jag redogöra för hur förarbetet förklarar de olika 

uttrycken och sedan kommer jag analysera hur diskursen ser ut vid bedömningen av 

olika handlingar. 

 

Sexuell handling 

Regeringen föreslår i sin proposition från 2004 att uttrycket ”sexuellt umgänge” ska 

bytas ut med ”sexuell handling”,
47

 utan en betydande innebördsförändring.  De uttalar 

sig på följande sätt: 

 

                                                           
45

 Prop. 2012/13:111, s. 52. 
46

 Ibid. 
47

 Prop. 2004/05:45, s. 195. 
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För att bedöma en handling som en ”sexuell handling” bör således utgångspunkten även i 

fortsättningen vara att det har förekommit en någorlunda varaktig fysisk beröring av 

antingen den andres könsorgan eller den andres kropp med det egna könsorganet. 

Regeringen instämmer dock i vad kommittén anfört om att också andra handlingar, som 

inte innefattar en sådan varaktig fysisk beröring, bör kunna omfattas av uttrycket. 

Avgörande för en sådan bedömning bör vara att handlingen har haft en påtaglig sexuell 

prägel samt varit ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet. För att en handling 

skall anses ha haft en påtaglig sexuell prägel bör det räcka att handlingen varit av sådan 

karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas 

sexuella drift.
48

 

 

Som kan uttydas av citatet ovan, vill regeringen att handlingar som har en ”sexuell 

prägel” ska kunna räknas som ”sexuell handling” även i de fall då den inte innefattar en 

varaktig fysisk beröring. Samtidigt uttrycker regeringen att varaktigheten av en handling 

ändå har betydelse, även om vissa handlingar utan en varaktig fysisk beröring kan 

räknas som en ”sexuell handling.” 

 

Sexuellt ofredande 

Beträffande den närmare tillämpningen av bestämmelsen kring sexuellt ofredande 

uttalade regeringen följande i författningskommentaren.  

 

Andra ledet av bestämmelsen avser, liksom fallet är enligt gällande rätt, att träffa endast 

sådana handlingar som har en sexuell inriktning genom att de på något sätt syftar till att 

reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift. Det kränkande kan bestå i ord eller 

handlande. Med handlande avses i denna bestämmelse t.ex. andra sexuella beröringar och 

handlingar än sådana som kan anses innefattas i begreppet ”sexuell handling”.
49

 

 

Det går härmed att utläsa att regeringen ställer krav på att gärningen på något sätt ska 

syfta att sexuellt tillfredsställa gärningsmannen. Med detta förringas den sexuella 

kränkningen offret upplevt i fall då gärningsmannen kränkt deras sexuella integritet utan 

att ha haft ett sexuellt syfte med sitt handlande. 

 

                                                           
48

 Prop. 2004/05:45, s. 33. 
49

 Ibid.,  s. 149. 
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Om man gör sig skyldig till sexuellt ofredande kan man dömas till böter eller fängelse i 

högst två år. 
50

 Om man däremot gör sig skyldig till normalgraden av våldtäkt döms 

man till mellan två till sex års fängelse.
51

 Slutsatsen att dra av det faktum att 

straffskalorna skiljer sig så väldigt är att det anses vara mycket allvarligare att begå ett 

brott som räknas till brottsrubriceringen våldtäkt än ett som klassas som sexuellt 

ofredande. 

 

I propositionen från 2004 definerar regeringen  begreppet ”sexuellt ofredande”, i de 

delarna som behandlar vuxna offer, på följande sätt: 

 

Den skall också omfatta den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är  ägnat att 

väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är 

ägnat att kränka personens sexuella integritet. Bestämmelsen skall vara subsidiär i 

förhållande till straffbestämmelserna om våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av 

person i beroendeställning.
52

 

 

Uttrycket ”ägnat att kränka” används även här, som antyder att gärningsmannens syfte 

är en viktig del för att en handling ska klassas som sexuellt ofredande, och inte offrets 

upplevelse om kränkning av sin sexuella integritet. Definitionen, som presenteras ovan, 

är dessutom väldigt otydlig med vad för slags gärningar som ska omfattas av  

”handlande [som] ofredar en person”. Det är troligt att denna otydlighet bidragit med att 

handlingar såsom beröring av en kvinnas yttre delar av henns könsorgan  kan jämställas 

med blottning, genom att båda ryms under  brottsrubriceringen ”sexuellt ofredande”. 

Denna jämställelse underminerar verkligen kvinnors sexuella integritet, eftersom 

budskapet blir att till exempel beröring av en kvinnas klitoris skulle vara ett lika ”milt” 

sexualbrott som blottning. Diskursen kring ”beröring av yttre könsorgan” kommer 

analyseras närmre i nästa avsnitt.   

 

Offrets upplevelse av en gärning marginaliseras ännu tydligare av den 

socialdemokratiska regeringens uttalande angående avgränsningarna av vilka handlingar 

som ska räknas till brottsrubriceringen ”sexuellt ofredande” 

                                                           
50

 SFS 1962:700, Brottsbalk, Stockholm,  Justitiedepartementet, 6 kap, 10§. 

51
 6 kap, 1§, BrB. 

52
 Prop. 2004/05:45, s. 84. 
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Det innebär att bestämmelsen bör avgränsas till att träffa handlingar som har en sexuell 

inriktning på så sätt att de syftar till att reta eller tillfredsställa gärningsmannens 

sexualdrift.”
53

  

 

Som kan uttydas  från citatet ovan är att det fortfarande är gärningsmannens syfte med 

handlingen som avgör brottsrubriceringen , denna gången faller en gärning utanför  

rubriceringen ”sexuellt ofredande” när gärningsmannens syfte inte var att tillfredsställa 

sin sexualdrift. Offrets upplevelse av att blivit sexuellt ofredad verkar inte spela in i 

bedömningen, då denna aspekt inte behandlas i propositionen. 

 

I SOU 2010:71 uttalar 2008 års sexualbrottsutredning sig om den betydelse 

gärningsmannens syfte har fått  för tillämpningsområdet för brottet sexuellt ofredande 

på föjande sätt: 

 

Det [är] vår bedömning att det finns skäl att anta att gällande rätt i fråga om gärningar 

enligt andra stycket i 6 kap. 10 § brottsbalken vid tidpunkten för reformen 2005 inte var 

att gärningsmannen, för att kunna straffas, skulle ha handlat i syfte att söka reta eller 

tillfredsställa sin sexualdrift. Då ett sådant krav  numera tycks gälla i rättstillämpningen 

kan det konstateras att mycket  talar för att tillämpningsområdet för brottet i detta 

avseende har inskränkts till viss del i förhållande till vad som gällde tidigare.
54 

 

I ovanstående uttalande bekräftar utredningen min uppfattning om att gärningsmannens 

syfte får stor betydelse för tillämpningsområdet för sexuellt ofredande, och bidrar 

dessutom med insikten om att detta inskränkt på tidigare bestämmelser, där syftet inte 

varit lika avgörande som det är i rådande bestämmelser. 

 

I den borgerliga regeringens proposition från 2012 argumenterar utredningen för att 

tillämpningsområdet för sexuellt ofredande ska utvidgas på så sätt att ”straffbarhet 

istället ska gälla en person som genom ord eller handlande ofredar en person på 

ett sexuellt kränkande sätt.”
55

 Detta skulle innebära att gärningsmannens avsikt fick 

mindre betydelse. Utredningen menar istället att det måste finnas en ”tydlig sexuell 

                                                           
53

 Prop. 2004/05:45, s. 88.  
54

 SOU 2010:71, s. 377. 
55

 Prop. 2012/13:111, s. 54. 
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inriktning”.
56

 Regeringen håller inte med utredningen om behovet av en sådan 

utvidgning. De anser att det ”hos gärningsmannen [ska] ha funnits ett sexuellt intresse 

med handlandet.”
57

 Härmed nedvärderar regeringen offrens sexuella integritet. 

 

Beröring av annans ”yttre könsorgan” 

Trots att regeringen skriver att ”varaktig fysisk beröring” inte ska vara ett nödvändigt 

krav för att en handling ska innefattas av begreppet ”sexuell handling” så uttalar de sig 

senare i propositionen, från 2004, på följande vis: 

 

Utanför det område som avses med begreppet sexuellt umgänge faller däremot i regel att 

gärningsmannen fingrar på eller på annat sätt flyktigt berör den andres yttre könsorgan. 

Ett sådant förfarande kan dock vara straffbart som sexuellt ofredande.
58

  

 

Från citatet ovan går det att utläsa att ”varaktig fysisk beröring” blir ett nödvändigt 

kriterium i de fall då kvinnor, som är de enda vars könsorgan skulle kunna delas in i 

yttre och inre delar, berörs utan någon penetration.  Detta blir speciellt intressant då 

regeringen tidigare skrivit  ”att onanera åt en annan person är ett typexempel på sexuellt 

umgänge.”
59

 Skulle inte att beröra en kvinnas ”yttre könsorgan” då vara ett sådant 

typexempel?  

 

Om vi åter granskar regeringens uttalande om kravet på en sexuell prägel hos en 

gärning för att den ska kunna klassas som ”sexuell handling”, vid avsaknad av varaktig 

fysisk beröring, finner vi nedanstående problematiska uttryck: 

 

Avgörande för en sådan bedömning bör vara att handlingen har haft en påtaglig sexuell 

prägel samt varit ägnad att tydligt kränka offrets sexuella integritet. För att en handling 

skall anses ha haft en påtaglig sexuell prägel bör det räcka att handlingen varit av sådan 

karaktär att den typiskt sett syftar till att väcka eller tillfredsställa bådas eller enderas 

sexuella drift.
60

 

 

 

                                                           
56

 Ibid. 
57

 Ibid., s. 55. 
58

 Prop. 2004/05:45, s. 31.  
59

 Ibid. 
60

 Ibid.,  min kursivering. 
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Förutom att använda ordet ”ägnad” så använder regeringen sig av  uttrycket ”typiskt 

sett”, och eftersom den heterosexuella mannen sexualitets tidigare har och fortsätter 

styra över sexuella normer i samhället så innebär uttrycket ”typiskt sett” indirekt att 

mannens sexualitet får avgöra vilka handlingar som har sexuell prägel.
61

 Att ”flyktigt 

beröra […] yttre könsorgan”
62

 inte kvalificeras som att typiskt sett ha en sexuell prägel, 

innebär en kränkning av kvinnans sexuella integritet. 

 

Det är uppseendeväckande att för att en handling ska räknas som jämförlig med samlag, 

och därmed kunna omfattas av definitionen för våldtäkt, så måste antingen mannens 

könsorgan, fingrar ellet ett annat föremål föras in i kvinnans slida. Som diskuteras 

närmare under rubriken ”Våldtäkt”, avgörs graden av offrets kränkning med manlig 

sexuell tillfredsställelse som mått och eftersom penetration är det som traditionellt ger 

män – dock inte kvinnor – mest sexuell tillfredsställelse används penetration som en 

måttstock.  Då våldtäkt anses vara den allvarligaste brottsrubriceringen inom 

sexualbrott, med den högsta straffskalan,  medför denna våldtäktsdefinition ett budskap 

om penetration som en allvarligare handling och större kränkning av kvinnans sexuella 

integritet än den kränkning beröring av en kvinnas ”yttre könsorgan” innebär. Sara 

Larsson uttalar sig om mäns makt  i sin text ”Fina flickor” kan inte våldtas på följande 

vis: 

 

  Det är nästan uteslutande män som både stiftat och tillämpat lagar. Det är även män som  

  historiskt haft makten att definiera vad som är normal sexualitet.
63

 

 

Med hjälp av Larssons uttalande blir det enkelt att förstå ursprunget av uttalanden kring 

”yttre könsorgan”,  något som för mig blir obegripliga utan ett könsmaktsperspektiv. 

Det är inte en självklarhet att offer skulle uppfatta fingrande på klitoris, ”yttre 

könsorgan”, som mindre kränkande för den sexuella integriteten än vad ett 

uppstoppande av fingrar, knytnäve eller andra föremål i slidan skulle vara.  

 

                                                           
61

 Andersson, Ulrika, Hans (ord) eller hennes?: en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot 
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I och med reformen av sexualbrottslagen 1998, kom att föra upp ett föremål i en 

kvinnans slida att räknas som våldtäkt, vilket enligt Sara Larsson innebar att offrets 

upplevelse av brotten kom att få mer betydelse och därmed det faktiska 

sexualhandlingen bestått av mindre betydelse. 
64

 Dock frågar jag mig nu hur det då kan 

komma sig att beröring av en kvinnas yttre delar av könsorganet inte omfattas av 

begreppet ’sexuell handling’, om offrets upplevelse fått mer betydelse? Beröring av en 

kvinnas ’yttre könsorgan’ är enormt sexuellt kopplat och stimuli av klitoris är starkt 

kopplat till kvinnlig sexualitet och sexuell njutning.
65

 RFSU menar att ”för de flesta 

flickor och kvinnor är klitoris den kroppsdel som är viktigast för sexuell njutning”.
66

 

Svaret på hur beröring av kvinnans ”yttre könsorgan” kan uteslutas från begreppet 

”sexuell handling” är troligtvis att utvecklingen av den ökade betydelsen av offrets 

upplevelse inte gått tillräckligt långt, och jag hoppas med min uppsats kunna bidra med 

en insikt om hur viktigt det är för regeringen att förstår problematiken i att utgå från 

samlag som jämförelsenorm, så pass mycket att de vid nästa sexualbrottsreform inte 

argumenterar mot borttagningen av denna.  

 

Regeringen uttalar sig ännu en gång angående ”flyktig” sexuell beröring på följande 

sätt: 

 

För andra kränkningar av den sexuella integriteten än sådana som omfattas av begreppet 

”sexuell handling”, t.ex. att flyktigt sexuellt beröra […] finns det andra bestämmelser i 6 

kap. brottsbalken.
67

 

 

”Flyktig beröring” erkänns här som en kränkning av offrets sexuella integritet, samtidigt  

som det ska klassas som en mindre allvarlig sådan och därmed omfattas av ett mindre 

allvarligt begrepp. Med  ”andra bestämmelser” menar regeringen sexuellt ofredande, 

vars maxstraff är två års fängelse, medan maxstraffet för våldtäkt är sex år. 
68

Återigen 
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blir det förövarens avsikt, inte offrets upplevelse av kränkning, som styr straffskalan 

och klassifieringen av den brottsliga handlingen.  

 

 

Urinering, utlösning och tömning av tarmen i sexuellt syfte 

I propositionen från 2004 diskuterar den socialdemokratiska regeringen huruvida att 

urinera, tömma tarmen eller att släppa sin utlösning på sitt offer, i sexuellt syfte, ska 

räknas som en sexuell handling på följande sätt: 

 

Flera remissinstanser har ställt sig bakom kommitténs förslag att låta begreppet ”sexuell 

handling” även omfatta sådana handlingar som att i sexuellt syfte urinera eller tömma 

tarmen på offret eller att släppa sin utlösning på offret. De handlingar som beskrivs är 

självfallet ytterst kränkande för den som drabbas. Regeringen kan dock inte dela 

bedömningen att de i sig och oavsett sammanhanget skall bedömas som sådana sexuella 

handlingar som bör omfattas av begreppet ”sexuell handling”. Det är dock inte uteslutet 

att det kan förekomma situationer där handlingar av sådant slag vid en helhetsbedömning 

bör kunna falla in under begreppet ”sexuell handling”.
69

 

 

Det regeringen i ovanstående citat egentligen säger är att det inte räcker med att 

gärningsmannen urinerat, tömt sin tarm eller släppt sin utlösning på sitt offer i sexuellt 

syfte, och att offret upplever en enorm kränkning, för att handlingen ska klassas som en 

”sexuell handling”.  Återigen säger de att varken offrets upplevelse eller 

gärningsmannens syfte ska spela någon roll i avgörandet. Det som däremot får avgöra är 

den heterosexuella mannens bestämda normer för vad som kan klassas som sexuellt. 

Något som, även utifrån manliga heterosexuella normer, fortsätter vara oförståeligt är 

hur att släppa sin utlösning på någon kan undgå att ha ”en påtaglig sexuell prägel.”  

 

Det regeringen säger här är inte att det blir svårt att avgöra om gärningsmannen hade ett 

sexuellt syfte utan en helhetsbedömning, utan de menar att urinering, tömning av 

tarmen eller att släppa sin utlösning på någon  i sexuellt syfte inte kan räknas till 

uttrycket ”sexuell handling” utan att de begås i kombination med andra sexuella 

handlingar. De skriver sedan att urinering, tömmandet av tarmen och att släppa 

utlösning på någon , i sexuellt syfte, kan komma att klassas som ”sexuellt ofredande” 
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om bedömningen görs att det inte är en ”sexuell handling”.
 70

 Detta blir motsägelsefullt, 

eftersom de genom att säga att dessa handlingar kan innebära sexuellt ofredande 

erkänner de att handlingarna har en sexuell prägel, och därmed blir deras anledning att 

inte klassa de som ”sexuell(a) handling(ar)” ogiltig.  

 

Oskuldskoll 

Ett annat fall som tydligt visar på att gärningsmannens syfte får en betydelse för 

brottsrubriceingen av en gärning är när en pappa kontrollerar att hans dotter fortfarande 

är oskuld genom att föra upp sina fingrar i flickans slida. I 2008 års 

sexualbrottsutredning skriver regeringen följande: 

 

Tingsrätten fann det utrett att N.N. två gånger berört målsägandens könsorgan på sätt 

åklagaren gjort gällande, att beröringarna inte varit långvariga men heller inte flyktiga 

samt att syftet med dem varit att kontrollera målsägandens oskuld. Tingsrätten ogillade 

åtalet med hänvisning till att den utförda kontrollen inte haft någon sådan sexuell prägel 

att N.N kunde anses ha genomfört en sexuell handling.
71

 

 

Trots att detta fallet handlade om ett förgripande på ett barn så visar citatet ovan att det är 

gärningsmannens avsikt som avgör brottsrubriceringen av ett sexualbrott, och inte den faktiska 

handlingen. 

 

Helhetsbedömning ”nödvändig” 

I propositionen från 2004 beskrivs en önskan om att utvidga begreppet ”sexuell 

handling” och i samband med det uttalar man sig om huruvida utvidgningen ska omfatta 

de fall 

  

[…]där gärningsmannen själv vidtar eller förmår offret att vidta flera olika handlingar 

som sedda var för sig inte kvalificerar för bedömningen ”sexuell handling” men som 

sedda tillsammans i dess helhet gör det.
72

  

 

Som ett exempel på fall då en helhetsbedömning skulle vara nödvändig, där handlingar 

”sedda var för sig” inte skulle rubriceras som ”sexuell handling”, nämns ett fall där  
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Gärningsmannen hade […], när offret sov, tagit av henne hennes trosor, särat på hennes 

ben så att hennes könsorgan blottades, smekt henne på kroppen, berört hennes könsorgan 

och särat på hennes blygdläppar.
73 

 

Från detta uttalande blir det tydligt att gärningsmannens syfte är en avgörande faktor, 

genom det faktum att handlingar så som att sära på en kvinnas blygdläppar, att beröra 

hennes könsorgan eller att smeka henne på kroppen inte kan klassas som sexuella 

handlingar var för sig, utan bara om det sker i en kombination. Detta är eftersom 

handlingarna i en kombination skulle kunna fastställa ett sexuellt syfte medan syftet 

med de enskilda handlingarna blir svårbedöma. 

 

Regeringen uttalar sig om  sexuella övergrepp, såsom när en gärningsman berör en 

kvinnas könsorgan med sin hand,  som nedan: 

 

Vid bedömningen av om en beröring av någon annans könsorgan med händerna skall 

anses innefatta sexuellt umgänge eller sådant beteende som avses i bestämmelsen om 

sexuellt ofredande skall situationen i dess helhet tillmätas betydelse.
74

 

 

Från citatet ser vi regeringen uttrycka en åsikt om att beröring av en annans könsorgan 

kan bedömas helt olika beroende på omständigheter. Detta kan bli problematiskt då 

helheten bedöms utifrån manliga, heterosexuella normer. 

 

 

2.2.2 Våldtäkt 

I sin proposition från 2004 kommenterar den socialdemokratiska regeringen 

våldtäktsdefinitionen som nedan: 

 

Med begreppet ”en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art eller 

omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag” avses alla sexuella handlingar som 

enligt dagens reglering omfattas av begreppet ”annat sexuellt umgänge, om gärningen 

med hänsyn till kränkningens art eller omständigheterna i övrigt är jämförlig med 
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påtvingat samlag”. Hit räknas bl.a. orala och anala samlag och att föra in föremål, fingrar 

eller en knytnäve i en kvinnas underliv.
75

 

 

 En fråga som dyker upp vid synen av ovanstående citat är: varför räknas inte beröring 

av klitoris som ”med hänsyn till kränkningens art” som våldtäkt, då detta har en så stark 

koppling till kvinnlig sexualitet? Som Ulrika Andersson skriver i sin avhandling Hans 

(ord) eller hennes? så  är denna uppdelning förståelig endast utifrån ett manligt 

perspektiv; 

  

 Sett ur ett manligt sexualitetsperspektiv är det inte långsökt att manlig sexualitet, i typisk  

  och traditionell mening, i högre grad anses tillfredsställd vid vaginal penetrering än vid 

  masturbation.
76

 

 

Graden av offrets kränkning avgörs med manlig sexuell tillfredsställelse som mått. 

Enligt definitionen av våldtäkt i kap. 6 av brottsbalken så är det likheten med samlag 

som avgör om en handling ska ingå i våldtäktbestämmelsen eller inte. Detta är inte lika 

oproblematiskt som det verkar, då samlag först och främst definieras som vaginal 

penetration, och sedan blir annan penetration jämförlig med denna, samtidigt som andra 

sexuella handlingar, som reellt i en ömsesidig sexuell handling ger kvinnor mer 

tillfredsställelse, utesluts. Ett exempel på detta är som tidigare nämnts beröring av ”yttre 

könsorgan”, såsom klitoris, som enligt lagen om sexualbrott ska rubriceras som sexuellt 

ofredande, en brottsrubricering som skiljer sig betydligt från våldtäkt i straffskala.
77 

 

I sin proposition från 2012 använder sig den borgerliga regeringen av rubriken ”ökat 

fokus på kränkningen vid avgränsningen av den sexuella handlingen”. Rubriken väcker 

hopp om ett fokus på offrets upplevelse men leder mig till besvikelse. Regeringen 

uttalar sig på följande sätt: 

 

I syfte att ytterligare tydliggöra kränkningens betydelse vid bedömningen av om en 

sexuell handling är jämförlig med samlag ska straffansvaret för våldtäkt, förutom samlag, 
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omfatta varje annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är 

jämförlig med samlag.
78

 

 

Som går att utläsa från citatet ovan vill regeringen byta ut  ”med hänsyn till 

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

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag”. Förutom att regeringen 

åsidosätter den nedvärdering av kvinnlig sexualitet som samlag som jämförelsenorm 

innebär,  kränker de  kvinnlig sexualitet ytterliggare genom att explicit uttycka 

penetration som en allvarligare kränkning av sexuell integritet än andra sexuella 

övergrepp. 

 

I propositionen från 2012 framgår det att flera remissinstanser, bland annat  RFSU, 

BRIS och RFSL, förespråkar att samlag inte längre borde användas som 

jämförelsenorm vid bedömningen av vilka sexuella handlingar som bör omfattas av 

våldtäktsbestämmelsen.
79

 Det följande står om RFSUs åsikter i ämnet: 

 

RFSU […] anser att jämförelsenormen riskerar att leda till att allvarliga kränkningar av 

en persons sexuella integritet som inte liknar ett påtvingat samlag förminskas i 

rättstillämpningen. RFSL menar att ett avlägsnande av begreppet samlag ur 

sexualbrottslagstiftningen bättre skulle säkerställa att lagstiftningen tillämpas lika för alla 

oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning eller vilken sexuell praktik som förekommit. 

 

RFSU har, precis som jag, kommit fram till att samlag som jämföreslenorm kan leda till 

att kränkningar av personers sexuella integritet som inte liknar ett samlag förminskas 

och försummas. Regeringen håller dock inte med RFSU och argumenterar som 

nedanstående: 

 

Utredningen har mot bakgrund av den praxisgenomgång som den genomfört funnit att 

gränsdragningen mellan brotten våldtäkt och sexuellt tvång med utgångspunkt i samlag 

som jämförelsenorm fungerar i huvudsak väl och inte vållar några direkta problem för 

rättstillämpningen. […] I de fall där gränsdragningsfrågan har ställts på sin spets har 

domstolarna, menar utredningen, också normalt redovisat att det som varit avgörande för 

utgången har varit vilken nivå som kränkningen har legat på.
80
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Regeringen skriver alltså att samlag som jämförelsenorm inte är problematisk i 

rättstillämpningen, och därför vill de behålla denna norm. Det de bortser från är att 

denna jämförelsenorm innebär en kränkning av kvinnlig sexualitet och av individer vars 

sexuella läggning är en annan än den heterosexuella , där penetration inte nödvändigtvis  

är den mest sexuellt kopplade handlingen. Då regeringen fokuserar på 

rättstillämpningen av den gällande lagen, som är skapad för att differentiera mellan 

handlingar som är jämförliga med samlag, och de som inte är det, blir det självklart att 

de inte ser ett problem. De fortsätter argumentera mot borttagandet av denna 

jämförelsenorm på följande sätt: 

 

utan någon jämförelsenorm alls, [som] enbart anger att det ska vara fråga om en allvarlig 

kränkning riskerar att leda till betydande svårigheter att avgränsa det straffbara området.
81

 

 

Från detta uttalande kan vi se att regeringen inte förstår problematiken med samlag som 

jämförelsenorm överhuvudtaget. Skulle de förstå problematiken så hade de förstått att 

de ovan argumenterar för behållandet av en felaktig indelning av sexuella kränkningar, 

som endast utgår från heterosexuell, manlig sexualitet, som därmed gör det omöjligt att 

på ett legitimt sätt argumentera mot borttagandet genom att lyfta fram riskerna med 

avgränsningssvårigheter. Vad är värst, att behålla diskriminerande bestämmelser och 

därmed möta en del svårigheter i bedömandet av våldtäkt, eller att fortsätta att 

diskriminera? Jag skulle säga att regeringen står för det värsta alternativet. 

 

Ett framsteg den borgerliga regeringen gör när det kommer till respekterande av 

kvinnors sexuella integritet, i propositionen från 2012, är att de inkluderar oralt 

övergrepp av kvinnan, där en gärningsman med sin tunga berör en kvinnas underliv, i 

våldtäktsbegreppet trots att denna handling inte behöver innefatta penetration.
82

 

 

”Mindre grov” våldtäkt 

Regeringen byter i sin proposition från 2004 ut uttrycket ”mindre allvarlig våldtäkt” till 

”mindre grov våldtäkt”. Anledningen till ändringen anges vara att uttrycket ”mindre 

allvarlig” kan ”leda tankarna fel.”
 83

  Dock blir existensen en möjlighet att bedöma 

våldtäkt som ”mindre grov” enormt problematiskt i sig, även efter benämningen 
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ändrats. Oavsett om rubriceringen uttryckligen kallas för ”mindre allvarlig” eller inte, så 

förblir budskapet till offren att deras sexuella integritet inte kränkts tillräckligt mycket 

för att det de utsatts för ska kallas våldtäkt, fullt ut. Regeringen skriver att ”avsikten är 

att bestämmelsen skall tillämpas endast i undantagsfall där omständigheterna klart 

avviker från vad som normalt är fallet vid denna brottstyp.”
84

 Återigen tas  ”vad som är 

normalt” upp av regeringen, och gör det tydligt att det är den heterosexuella, manliga 

normen som får styra avgörandet om rubricering.  

 

Innan skulle bedömningen ta  hänsyn till våldets art, hotets art eller övrigt 

omständigheter, men i propositionen från 2004 skriver den socialdemokratiska 

regeringen att detta inte längre ska vara styrande för bedömningen.
85

 

 

Till skillnad från den nuvarande regleringen skall emellertid våldet och hotets art inte 

längre vara styrande för bedömningen. Som exempel på fall då bestämmelsen [våldtäkt] 

kan vara tillämplig kan nämnas en person som genomför ett samlag med en person som 

sover, men samlaget inskränker sig till att könsdelarna kommer i beröring med varandra, 

dvs. ingen penetration. Utöver den kränkning som övergreppet i sig innebär förekommer 

inte några förödmjukande eller förnedrande inslag. Samlaget avbryts av att personen 

vaknar och gör klart att han eller hon inte är intresserad av något sexuellt umgänge och 

gärningsmannen upphör med sina närmanden.
86

 

 

Från citatet kan vi däremot utläsa att offrets sovande status vid övergreppet skulle vara 

en förmildrande omständighet, eftersom den skulle leda till brottsrubriceringen ”mindre 

grov våldtäkt” istället för normalgraden av våldtäkt. Återigen diskuteras penetration 

som en slags nödvändighet för brottsrubriceringen våldtäkt.  Det blir tydligt att offrets 

upplevelse av handlingen inte får spela någon roll i bedömningen, när det är fullt 

tänkbart att det skulle kunna upplevas som mer kränkande att få sin kropp sexuellt 

utnyttjad under sömnen än när man är vid medvetande, och inte ”mindre grovt”. 

Dessutom är det uppseendeväckande att regeringen skriver att det inte förekommer 

några förödmjukande eller förnedrande inslag ”utöver den kränkningen övergreppet i 

sig innebär”. Detta uttalande visar på bristande kunskap och förståelse för vilka 

konsekvenser sexuella övergrepp får för brottsoffren. 
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Hjälplöst tillstånd/särskilt utsatt situation 

I lagen om sexualbrott 1§, andra stycket, förklarar man att brottsrubriceringen våldtäkt 

ska gälla när en person i ”hjälplöst tillstånd” utnyttjas på ett sätt jämförligt med samlag: 

 

Detsamma [våldtäkt] 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.
87

 

 

Åter är det mannens sexuella tillfredsställelse som används som mått för vad som ska 

klassas som våldtäkt. Handlingen måste vara jämförlig med samlag, som sagt innebär 

detta ett krav på penetration, och annat sexuellt utnyttjande rubriceras inte som våldtäkt, 

trots hjälplöst tillstånd.  

 

Om en gärningsman genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 §, med en 

person under de förutsättningar som anges där, ska denna dömas till sexuellt tvång, 

vilket inte anses innebära en lika allvarlig kränkning som våldtäkt. 
88

 Detta går att utläsa 

från nedanstående citat: 

 

I andra stycket, som är en nyhet i förhållande till gällande rätt, regleras de fall där 

gärningsmannen har genomfört en annan sexuell handling än som avses i bestämmelsen 

om våldtäkt (1 § andra stycket) med en person genom att otillbörligt utnyttja att personen 

befinner sig i ett sådant hjälplöst tillstånd som anges där. Bestämmelsen avser att träffa 

sådana fall där den sexuella handlingen inte är så kvalificerad som avses i bestämmelsen 

om våldtäkt. […] Med ”annan sexuell handling” avses alltså andra sexuella handlingar än 

samlag, anala och orala samlag samt sådana sexuella handlingar som är jämförliga med 

samlag. Som exempel på ”annan sexuell handling” kan nämnas att onanera åt en annan 

person.
89

 

 

 

I den borgerliga regeringens proposition från 2012 byts uttrycket ”hjälplöst tillstånd” ut 

mot ”särskilt utsatt situation”. Meningen med förändringen är att det härmed ska bli 
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tydligt att situationer där ett offer möter övergreppet med passivitet, till exempel på 

grund av ”allvarlig rädsla”, ska omfattas av våldtäktsbegreppet.
90

 Detta är en förändring 

som kan verka förstärka offers sexuella integritet, men den stora kränkningen av 

kvinnors sexuella integritet och sexualitet återstår i det faktum att endast de handlingar 

som är jämförliga med samlag omfattas av våldtäktbegreppet.  

 

I den del av propositionen, från 2004, som behandlar ”hjälplöst tillstånd” blir det ännu 

tydligare att det är gärningsmannens syfte som är avgörande.  

 

För straffbarhet krävs, liksom enligt den nuvarande regleringen, att gärningsmannen skall 

ha uppnått sitt syfte genom att utnyttja den andres tillstånd. Detta innebär att det skall 

finnas ett orsakssamband mellan tillståndet hos den mot vilken gärningen riktade sig och 

dennes deltagande i gärningen.
91

 

 

Alltså måste ett samband mellan utnyttjandet och det hjälplösa tillståndet bevisas, trots 

att detta inte utgör någon skillnad för offrets upplevelse av gärningen. 

 

Utvidgande av våldtäktsbegreppet, lägre straffskala 

Den socialdemokratiska regeringen argumenterar, i propositionen från 2004, för att ett 

utvidgande av begreppet våldtäkt kan innebära oproportionerligt höga straffskalor för 

vissa handlingar, med tanke på deras allvarlighetsgrad. På grund av detta argumenterar 

de för ett införande av en möjlighet att döma våldtäkt med en lägre straffskala.  

 

Även om utgångspunkten givetvis är att de gärningar som nu flyttas in i 

våldtäktsbestämmelsen, och som omfattar många vitt skilda situationer, som huvudregel 

har ett mycket högt straffvärde kan det inte uteslutas att det även kan förekomma fall som 

i och för sig är straffvärda och väl bör omfattas av benämningen våldtäkt, men för vilka 

ett minsta straff om fängelse i två år är alltför ingripande. Som exempel kan nämnas fall 

där en gärningsman otillbörligt utnyttjar det förhållandet att brottsoffret sover och 

genomför en sexuell handling som inskränker sig till att könsdelarna kommer i beröring 

med varandra. Utöver den kränkning som övergreppet i sig innebär förekommer inte 

några förödmjukande eller förnedrande inslag. Gärningen avbryts av att brottsoffret 

vaknar och gör klart att han eller hon inte är intresserad av något sexuellt umgänge och 

gärningsmannen upphör med sina närmanden. Enligt  regeringens bedömning bör det mot 
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bakgrund av det anförda även i fortsättningen finnas en möjlighet att döma för våldtäkt 

enligt en mindre sträng straffskala.
92

 

 

Exemplet regeringen tar upp i citatet ovan, på en handling som bör kunna dömas med 

en lägre straffskala, är ett fall av utnyttjande av ett sovande brottsoffer. De skriver 

återigen att det inte förekommer några förödmjukande eller förnedrande inslag utöver 

den kränkning övergreppet i sig inneburit, vilket visar på okunskap för de livslånga 

trauman sexualbrottsoffer får leva med. Det innebär självklart en enorm kränkning att 

utnyttjas i en så utsatt situation som i sömnen. Eftersom den skadan sexualbrottsoffer 

främst innebär ett enormt trauma, precis som Anderson och Doherty skriver i sin bok 

Accounting for rape
93

, blir det oförståeligt hur att bli sexuellt utnyttjad i sömnen skulle 

vara mindre allvarligt för offret än annan våldtäkt, och därmed behöva en lägre 

straffskala. Det är anmärkningsvärt att sexuellt utnyttjande av en sovande person ska 

både omfattas av begreppet ”mindre grov” våldtäkt och dessutom kunna dömas med en 

lägre straffskala. Resultatet blir just att budskapet att det inte innebär en allvarlig 

kränkning av den sexuella integriteten att bli utnyttjad i sömnen.  

 

Att våldtäkt ska kunna dömas med en lägre straffskala innebär dessutom, i sig, en 

nedvärdering av den kränkning offer upplever då de blir utsatta för denna gärning. 

Införandet av möjligheten att döma med en lägre straffskala underminerar våldtäkt som 

det allvarligaste sexualbrottet. 
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3. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om en könsmaktsordning genomsyrar 

den påstått könsneutrala lagen om sexualbrott genom att besvara följande frågeställning: 

 

Hur beskrivs begreppen ”sexuell integritet”, ”sexuell handling”, ”sexuellt ofredande” 

och ”våldtäkt”  i förarbetet till den rådande svenska  lagen om sexualbrott (2005:90) 

samt prop. 2012/13:111,  och  vilken bild av kvinnans sexuella integritet konstrueras 

genom dessa beskrivningar? 

 

För att kunna besvara vilken bild som konstrueras av kvinnans sexuella integritet har jag 

först analyserat ifall det är gärningsmannens syfte med gärningen eller offrets 

upplevelse av kränkningen som blir avgörande för brottsrubriceringen av denna 

handling.  

  

Sexuell integritet definieras indirekt i materialet som offrets rätt att avböja sexuella 

handlingar, och inte som  rätten att besparas oönskade sexuella närmanden. Detta leder 

till att kvinnans sexualitet ses som tillgänglig och öppen, och ägnad att tillfredsställa 

gärningsmannens sexualitet. En tydlig definition av vad som menas med ”sexuell 

integritet”, med ett rättighetsperspektiv, skulle behövas för att ge offer ett ordentligt 

rättsligt skydd. Medan kvinnans rättigheter förringas i en diffus definition av ”sexuell 

integritet”, skyddas mannens rättigheter genom en rättssäker rättsprocess, som dessutom 

helt utgår från manlig sexualitet.   

  

Jag har sedan analyserat huruvida gärningsmannens syfte eller offrets upplevelse styr 

avgörandet av brottsrubriceringar genom att först studera när en gärning klassas som 

”sexuell handling” och när den klassas som ”sexuellt ofredande”. Resultaten av min 

analys är att  det är gärningsmannens avsikt som blir avgörande, medan offrets 

upplevelse av kränkningen av hennes/hans sexuella integritet försummas. Detta resultat 

fann jag även vid analyserandet av avvägningar kring brottsrubriceringen våldtäkt.  

 

Det har dessutom framgått att den heterosexuella, manliga normen för sexualitet styr 

vilka handlingar som ska omfattas av vilka brottsrubriceringar, och därmed vilka 

gärningar som innebär allvarliga kränkningar av den sexuella integriteten. 
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Våldtäktsbegreppet är problematiskt eftersom den använder samlag som 

jämförelsenorm, och därmed utesluter gärningar som till större grad kränker kvinnors 

sexuella integritet såsom beröring av klitoris. Existensen av brottsrubriceringen ”mindre 

grov våldtäkt” innebär i sig ett nedvärderande av brottsoffers upplevelser av händelser. I 

kombination med att den socialdemokratiska regeringen i sin proposition från 2004 

inför möjligheten att döma våldtäkt med en lägre straffskala leder detta till budskapet 

om våldtäkt som mindre allvarligt. I båda sammanhangen nämns exemplet med 

utnyttjandet av ett sovande offer som en förmildrande omständighet, vilket tyder på en 

skev bild av sexuell integritet. 

 

I propositionen från 2012 byter den borgerliga regeringen ut uttrycket ”hjälplöst 

tillstånd” till ”särskilt utsatt situation” för att inkludera de handlingar där offret möter 

gärningen med passivitet och förlamande rädsla. Detta är ett steg i rätt riktning för ett 

ordentligt rättsligt skydd för sexualbrottsoffer, men samtidigt missar regeringen det 

stora problemet med våldtäktsfallen när offret befinner sig i en sådan ”särskilt utsatt 

situation”, nämligen att det endast är handlingar som är jämförliga med samlag som 

inkluderas i våldtäktsbegreppet.  

 

Genom ovannämnda går det att dra en del slutsatser kring den bild som konstrueras av 

kvinnlig sexuell integritet. För det första, genom regeringens egen användning av 

begreppet, skapas bilden av kränkande av kvinnlig sexuell integritet som legitimt och 

obetydligt, då det är rätten till avböjande och inte rätten till sin egna kropp som utgör 

regeringens definition. Kvinnans kropp framställs, genom användningen, som öppen för 

sexuella närmanden. För det andra, genom att låta gärningsmannens syfte avgöra vilken 

brottsrubricering en handling ska tilldelas, och genom detta bestämma hur allvarlig 

kränkning offret/kvinnan utsatts för, försvagas  kvinnans sexuella integritet genom att 

hon fråntas makten att avgöra vad som innebär en kränkning av denna. 

 

Mina resultat har bekräftat tidigare feministiska teoretiker i deras teser kring den 

manliga dominansen och normsättande inom juridiken och politiken, och specifikt den 

manliga sexualiteten som norm inom sexualbrottslagstiftning. En aspekt många av dessa 

feministiska teoretiker missat  är vikten av ett rättighetsperspektiv när det kommer till 

just sexualbrottslagstiftning. I min uppsats har jag lyft problematiken med avsaknaden 
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av ett rättighetsperspektiv när det kommer till definitionen av ’sexuell integritet’ och till 

lagen om sexualbrott generellt, då fokus ligger på gärningsmännens rättighet till en 

rättssäker process och inte skyddandet av brottsoffer.  

 

Trots att den socialdemokratiska regeringen skriver att syftet med deras proposition från 

2004 är att stärka individers sexuella integritet så har jag kommit fram till att effekten är 

den motsatta. I propositionen utvidgas våldtäktsbegreppet till att inkludera fler 

gärningar, vilket skulle kunna överensstämma med syftet, dock argumenteras det 

samtidigt för möjligheten att döma våldtäktsfall med en lägre straffskala. Detta skickar 

signaler om våldtäkt som något mindre allvarligt än tidigare, och härmed blir 

kränkningen av offers/kvinnors kroppar nedvärderade och därmed även deras sexuella 

integritet. Som nämnts i inledningen, påstår den socialdemokratiska regeringen att den 

kränkning offret utsätts för kommer stå mer i fokus, till följd av de ändringar som 

föreslås i propositionen, men en sådant skifte av fokus fullföljs ej. Den borgerliga 

regeringens proposition från 2012 uttrycker samma avsikt som den socialdemokratiska, 

att stärka individers sexuella integritet. Genom att inkludera de fall, då offret varit 

passiv och upplevt förlamande rädsla, i våldtäktbegreppet har denna regering delvis levt 

upp till sitt intention. Dock avvisar de fortfarande det förändringsförslag som verkligen 

skulle stärka kvinnors och människor av annan sexuell läggnings sexuella integritet, 

nämligen borttagandet av samlag som jämförelsenorm. 

 

Eftersom den socialdemokratiska regeringen i sin proposition skriver att avsikten med 

kriminalisering är att påverka människors värderingar, blir det enormt problematiskt att 

de rangordnar olika sexuella övergrepp med denna jämförelsenorm och med den 

heterosexuella, manliga, sexualiteten som utgångspunkt. Andersson skrev i sin 

avhandling att språket tillsammans med diskurser formar och omformar innebörden av 

vad som är kön och genus. Genom språkbruk och diskurser skapar de båda regeringarna 

och lagstiftningen en innebörd av genus som en hierarki och av kränkning av kvinnors 

sexuella integritet som något mindre allvarligt än den av manlig sexuell integritet. 

 

Det framgår från primärmaterialet att både den socialdemokratiska och den borgerliga 

regeringen verkligen eftersträvar att stärka individers sexuella integritet, men 

misslyckas till en stor del på grund av att de utgår från manliga, heterosexuella, normer 

för sexualitet och därmed kränker de själva offers sexuella integriteter genom att 



37 

 

förminska deras sexualitet. För att politiker ska nå detta mål, om en förstärkt sexuell 

integritet, krävs ett normkritiskt och feministiskt perspektiv. 
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