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Abstract  
 

Den 1:a juli 2018 trädde samtyckeslagen igenom i Sverige. Lagen medförde att det enda              

brottsrekvisit som behöver uppfyllas för att sexuellt umgänge ska klassificeras som våldtäkt är             

avsaknaden av samtycke. Samtyckeslagen har varit en vattendelare då den både hyllats och             

kritiserats av sakkunniga, vilka hävdar att rättssäkerheten kan minska eller öka. Primärmaterialet            

består av avsnitt 5.2 och 5.3 ur SOU 2016:60 “Ett starkare skydd för den sexuella integriteten”                

samt sex av de följande remissvaren; ROKS, Centerkvinnorna, S-kvinnor, åklagarmyndigheten,          

domstolsverket och Svea hovrätt. Genom en argumentationsanalys undersöker föreliggande         

arbete bevis kraften i åtta utvalda argument som hämtats ur primär materialet.            

Argumentationsanalysen ämnar undersöka om argumentationen skiljer sig åt beroende på om det            

är en juridisk instans eller intresseorganisation som behandlar kvinnofrågor som resonerar kring            

hur det straffrättsliga skyddet kan komma påverkas av en samtyckeslag. Argumentationsanalysen           

görs utifrån Björnssons pro et contra modell och analyseras utifrån Mackinnons teori om kön,              

våldtäkt och staten. Resultatet visar att de juridiska instanserna motsätter sig utredningens förslag             

om en samtyckeslag med hänvisning till avsaknaden av ökat straffrättsligt skydd.           

Intresseorganisationerna ställer sig positiva till lagförslaget, även om en av organisationerna           

ifrågasätter ifall en samtyckeslag kan ge ett heltäckande straffrättsligt skydd.  

 

 

Nyckelord: Samtyckeslag, argumentation, våldtäkt, rättssäkerhet, straffrättsligt skydd, rekvisit,        

regleringsmodell 
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Förkortningar 
  

BRÅ- Brottsförebyggande rådet 

ROKS- Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

SOU – Statens offentliga utredning 

Dir – Direktiv 

UDHR- Den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna 

EU- Europeiska Unionen 

ECHR – Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna   

NCK- Uppsala Universitet Nationellt centrum för kvinnofrid  

CEDAW- Konventionen om eliminering av all diskriminering av kvinnor  

FN- Förenta nationerna  

BrB- Brottsbalken  

Prop- Proposition  
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1.0 Inledning 
Det var under #Metoo uppropet hösten 2017 som flera uttryckte en åsikt i både media och sociala                 

medier att de krävde en förändring av sexualbrottslagstifningen. #Metoo rörelsen var dock inte             

startskottet på förlaget, då det redan 2014 hade påbörjats en statlig utredning gällande en              

samtyckesreglerad lag. Den så kallade samtyckeslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och innebär               1

att avsaknad av samtycke är det enda brottsrekvisit som skiljer ömsesidigt samlag från en              

våldtäkt. På uppdrag av regeringen tillsattes år 2014 en sexualbrottskommitté som under två års              2

tid arbetade med omfattande frågor kring att revidera sexualbrottslagstifnigen, bland annat           

utreddes ifall en samtyckesbaserad sexualbrottslagstifning skulle vara att föredra. Uppdragets          

syfte var att se över ifall det fanns brister med dåvarande lagstiftning och om det eventuellt                

skulle gå att stärka skyddet för den sexuella integriteten genom en samtyckesreglering.            3

Slutbetänkandet presenterades under hösten 2016 i SOU 2016:60 “Ett starkare skydd för den             

sexuella integriteten”. I förarbetena till den nya lagen går det tydligt att urskilja skilda åsikter               4

kring de positiva effekterna av lagen. Tidigare professor i straffrätt Madeleine Leijonhufvud,            

förespråkar en samtyckeslag då Leijonhufvud tror att lagen förtydligar att sex utan samtycke inte              

är acceptabelt och att lagen även kan ha en normerande verkan. Någon som har kritiserat               5

lagförslaget är advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som menar att både          

riksdag och regering följt populistiska intressen när en lagändring började övervägas. Ramberg            

menar att lagen troligtvis inte kommer ha de önskvärda effekterna som politikerna önskar att se,               

då Ramberg inte tror att lagen kommer leda till att fler anmälningar leder till en fällande dom.                 6

1 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.3-4. 
2 BrB 6 kap. 1 §   
3 Dir. 2014:123. Översyn av våldtäktsbrottet. s.1-3.  
4 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. 
5 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s. 
6Svensson, Anna H. Advokatsamfundet: ”En samtyckeslag kommer inte leda till fler fällande domar”. Svt nyheter. 
2017-10-23. 
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Siffror från BRÅ visar att en låg procentandel, cirka 5 procent av de som anmäls för våldtäkt har                  

blivit lagförda under de senaste åren. År 2018 anmäldes 4 470 fall av våldtäkter mot personer                7

över 18 år varav 96 procent av anmälningarna gällde brott mot kvinnor. Statistiken pekar på att                

gruppen kvinnor är överrepresenterade offer inom sexualbrott medan 98 procent av de som             

misstänks är män. Våldtäktsanmälningarna har ökat med 6 procent sedan föregående år (2017).             8 9

Under 2017 anmäldes 4040 våldtäkter mot kvinnor över 18 år. Detta kan jämföras med BRÅs               10

siffror under en 10 årsperiod (2009-2018) som visar att anmälda våldtäkter mot kvinnor har ökat               

med 1340 brott vilket är en ökning med 46 procent. Med anledning av de procentuellt låga                11

uppklarandet av våldtäktsanmälningarna tillsatte därför regeringen 2014 tillsammans med         

vänsterpartiet 2014 års sexualbrottskommitté i syfte att granska varför så få           12

våldtäktsanmälningar ledde till fällande dom med den tidigare rådande sexualbrottslagstifningen         

, . 13 14

  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Med anledning av den mediala uppmärksamhet samtyckeslagen fick innan den kom att            

implementeras fångade debatten mitt intresse. När jag sedan tog del av statistiken över hur få               

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-lovar-samtyckeslag-advokatsamfundet-varnar-for-populism  
(Hämtad 2018-12-10).  
7 Holmberg, Stina och Lewenhagen, Lars. Våldtäkt från anmälan till dom. Brottsförebyggande rådet: 2019:19. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2019. s.140.  
8 Olseryd, Johanna. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott. Brottsförebyggande 
rådet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2014. s.28. 
9 Brottsförebyggande rådet. Våldtäkt och sexualbrott. 2019-08-14. s.7-8. 
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html (hämtad 2019-08-16) 
10  Brottsförebyggande rådet. Kriminalstatistik 2017 anmälda brott. Brottsförebyggande rådet. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet, 2018. s.36 
https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba62938177/1522141587204/Sammanfattning_anmalda_2017.pdf 
(hämtad 2019-08-02) 
11 Brottsförebyggande rådet. Våldtäkt och sexualbrott. 2019-08-14. s.7-8. 
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html (hämtad 2019-08-16) 
12Regeringen. Regeringens samlade åtgärder mot sexuellt våld och trakasserier. 2017. 
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/regeringens-samlade-atgarder-mot-sexuellt-vald-och-trakasserier/ 
(hämtad 2018-11-22) 
13 Dir. 2014:123. Översyn av våldtäktsbrottet. s.2-3. 
14 Betänkande. 2013/14:JuU37. Översyn av våldtäktsbrottet.s.1-4.  
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anmälda sexualbrott som leder till fällande dom blev jag intresserad av ifall en samtyckeslag              15

skulle kunna förändra situationen. Eftersom området är relevant både tidsenligt och ur en             

människorättslig synpunkt bestämde jag mig för att dedikera mitt arbete till detta ämne. Det              

övergripande syftet är att undersöka vilka argument som ges för och emot att tillämpa en               

samtyckesreglerad sexualbrottslagstifning i Sverige. Arbetet ämnar undersöka åtta av de          

argument som har tagits upp i debatten kring en samtyckeslag. Dessa åtta argument har hämtats               

ur kap 5.2 och 5.3 i SOU 2016:60 samt från sex av de remissvar som regeringen mottog som                  

repliker till SOU16:60. De sex remissvaren utgörs av tre juridiska instanser samt tre olika              

intresseorganisationer som arbetar med kvinnofrågor. Remissvaren från de juridiska instanserna          

kommer att jämföras med svaren från intresseorganisationerna bestående av, två politiska           

kvinnoförbund samt en kvinnoorganisation. Syftet är att undersöka om det råder           

åsiktsskiljaktigheter angående hur en samtyckeslag skulle kunna förbättra det straffrättsliga          

skyddet beroende på ifall det är intresseorganisationer som uttryckt sig i frågan eller instanser              

med juridisk förankring. SOU 2016:60 och således de svarande remisserna behandlar omfattande            

aspekter av hur sexualbrottslagstifningen skulle kunna reformeras. Föreliggande arbete kommer          

enbart fokusera på den del som berör införandet av en samtyckesbaserad lagstiftning och ämnar              

att skildra argumenten, inte att ta ställning till ifall en samtyckeslag är att föredra eller inte.                

Arbetet kommer ha sin utgångspunkt i följande frågeställningar;  

-Hur beviskraftiga är de totalt åtta argument som valts ut ur avsnitt 5.2 och 5.3 i SOU 2016:60                  

och de sex remissvaren? 

-Skiljer sig åsikterna åt i de sex remisserna beroende på ifall det är juridiska instanser eller                

intresseorganisationer som driver kvinnofrågor? 

- Hur argumenterar de utvalda aktörerna för huruvida det straffrättsliga skyddet skulle förbättras             

eller försämras med en samtyckeslag?  

15 Holmberg, Stina och Lewenhagen, Lars. Våldtäkt från anmälan till dom. Brottsförebyggande rådet: 2019:19. 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2019. s.140. 
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1.2 Bakgrund till svensk sexalbrottslagstifning 
Sexaulbrottslagstifningen har flertalet gånger genomgått revideringar genom historien. Följande         

avsnitt sammanfattar kort några tankar och ideer som lett till de förändringar som gjorts sedan år                

1984 och anses vara relevanta för att ha lett fram till hur dagens sexualbrottslagstifning är               

utformad.  

År 1984 genomfördes juridiska förändringar i syfte att öka skyddet av individens sexuella             

integritet. I förarbetena framkommer att om en individ har uttryckt ett nej till samlag ska detta                

respekteras oavsett situation eller relation mellan parterna. Detta innebar att våldtäkter inom            

relationer börjar erkännas som brott inom juridiken då synen på vem och hur det straffrättsliga               

skyddet skulle tjäna individen hade förändrats. I förslaget framkommer även att det inte längre              

skulle vara relevant i rätten hur offret betedde sig innan en våldtäkt sagts ha ägt rum, istället                 

skulle enbart kränkningen av den sexuella integriteten stå i fokus. Till följd av att handlingen               

stod i fokus fick samtycke en ökad rättslig relevans. Målsägandens beteende ansågs inte längre              

vara relevant i rätten då det motiverades att det fanns risk att tappa fokus från brottet, vilket i sin                   

tur kunde bidra till att försämra målsägandens straffrättsliga skydd. I lagändringen år 1984             

utvidgades även definitionen av våldtäkt och innefattade inte längre bara vagiala övergrepp.            

Dåvarande justitieutskottet föreslog att lagen istället bör vara könsneutral, vilket utvidgandet av            

sexalbrottslagstifningen möjliggjorde. 1998 års sexualbrottskommitté föreslog att införa ett         16

samtyckeskrav för sexualbrott, då kommittén vägde fördelar mot nackdelar med att använda            

denna typ av regleringsmodell. Frågan gällande huruvida bestämmelsen om våldtäkt ska baseras            

på våld eller på bristande samtycke ansågs vara avgörande för hur hela 6 kapitlet i Brottsbalken                

(BrB) skulle utformas. Efter överväganden gjordes valdes inte en samtyckesreglerad modell. År            17

2005 genomfördes omfattande reformer i syfte att tydligare uttrycka varje individs rätt till sin              

sexuella integritet, bland annat moderniserades lagens språk och begrepp reviderades som inte            

längre ansågs ändamålsenliga, då lagens syfte var att göra den tydligare för att underlätta              

16 Prop. 1983/84:105. Om ändring i brottsbalken mm. (sexualbrotten). s.16-21. 
17 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.111 
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tolkningen för rättsväsendet. Regeringen gav 2008 års sexualbrottsutredning i uppdrag att           18

granska hur 2005 års sexualbrottsreform fungerat i praktiken och ifall syftet med ändringen hade              

uppnåtts. Vidare bestod uppdraget i att kommittén skulle utreda ifall det ansågs nödvändigt att              

reformera lagen så att den istället skulle baseras på bristande samtycke. Kommittén fastslog då              19

att lagen bör ha sin utgångspunkt i varje individs självbestämmanderätt över den egna             

sexualiteten och att samtycke därför skulle vara avgörande. Senare fastslogs att på grund av de               

bevissvårigheterna som regleringen skulle medfölja tillämpades aldrig en samtyckeslag.         20

Lagändringen som trädde i kraft år 2013 syftade till att stärka skyddet för den sexuella               

självbestämmanderätten genom att göra diverse revideringar av den redan befintliga          

lagstiftningen. Nedan följer ett utdrag ur BrB gällande hur lagen om våldtäkt var formulerad              21

fram tillochmed 1a juli 2018; 

 

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person                 

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

är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år...  22

 

Trots de tidigare utredningarna som fastslog att en samtyckeslagstiftning med största sannolikhet            

skulle bidra till bevissvårigheter togs förslaget upp på nytt i SOU 2016:60. Efter utredningen              

röstade 2014-2018 års riksdag för att en samtyckeslag skulle införas i Sverige och trädde i kraft 1                 

juli 2018.  23

1.3 Människorättslig relevans  
Sedan det första människorättsliga dokumentet “Allmänna förklaringen om de mänskliga          

rättigheterna” (UDHR) skapades år 1945 har de stater som valt att underteckna UDHR strävat              

efter att respektera, skydda och uppfylla sina medborgares rättigheter (engelska; respect, protect            

18 SOU 2010:71. Sexualbrottslagstifningen- utvärdering och reformförslag. s.15. 
19 SOU 2010:71. Sexualbrottslagstifningen- utvärdering och reformförslag. s.51. 
20 SOU 2010:71. Sexualbrottslagstifningen- utvärdering och reformförslag. s.17. 
21 SOU 2010:71. Sexualbrottslagstifningen- utvärdering och reformförslag. s.17. 
22 6 kap. 1 § BrB (1962:700) 
23 Betänkande. 2017/18:JuU29. En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. 
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and fulfill). Även om UDHR i sig inte är ett juridiskt bindande dokument har den legat till                 24

grund för att inspirera och utveckla andra bilaterala traktat och överenskommelser som är             

juridiskt bindande. De stater som skrivit under juridiskt bindande dokument har åtagit sig att              

uppfylla dokumentets innehåll och att motsvarande bestämmelser ska återspeglas i varje stats            

egna nationella lagbok. Således är det statens uppgift är att stifta lagar i syfte att skydda sina                 

medborgare. Sexuella övergrepp och våldtäkter faller båda inom statens förväntade straffrättsliga           

skydd för sina medborgare.  25

Europeiska unionens (EU) lagar och förordningar har sedan år 1995 varit svensk lag             

vilket fastslås i grundlagen, det innebär att svensk nationell lag inte får strida mot EUs lagar och                 

förordningar. Vanligtvis fungerar domarna från EU domstolen som praxis för resten av            

medlemsländerna. Med anledning av praxis bildningen tog debatten kring en samtyckeslag i            

Sverige återigen fart efter att fallet MC vs Bulgaria avgjordes i EU domstolen år 2004. Domen                26

förkunnande att alla sexuella handlingar som sker utan samtycke ska kriminaliseras och vara             

straffbara, vilket hänvisades till artiklarna 3 och 8 i Europeiska konventionen om skydd för de               

mänskliga rättigheterna (ECHR). Flertalet jurister har sedan domen föll försökt tolka ifall det             27

anses nödvändigt att svensk lagstiftning behöver justeras för att inte strida mot domen eller ifall               

det straffrättsliga skyddet redan kunde anses fullgott med den tidigare regleringsmodellen som            

tillämpades innan 1 juli 2018. I den Svenska diskussionen har en av de mest tongivande               28

personerna för en samtyckesbaserad sexualbrottslagstifning varit proffessor Madeliene        

Leijonhuvud. Leijonhufvud menar att den tidigare svenska lagstiftningen inte var förenlig med            

EU domstolens dom. Leijonhufvud tolkade EU domen som att Sverige var tvungna att             

implementera en samtyckesreglering för att leva upp till EUs krav. Denna syn delades inte av               29

24 UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III), available at: 
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html [accessed 21 August 2019] 
25 Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta, Sivakumaran, Sandesh & Harris och David J. (red.), International human rights 
law. 2. Uppl. Oxford: Oxford University Press, 2014. s.97-99. 
26 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten .Stockholm: Thomson, 2008. s.67. 
27 M.C. v. Bulgaria, Appl. No. 39272/98, Council of Europe: European Court of Human Rights, 3 December 2003, 
available at: https://www.refworld.org/cases,ECHR,47b19f492.html [accessed 21 August 2019] 
28 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.67. 
29 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.11. 
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den dåvarande regeringen som i prop 2012/13:111 menade att den tidigare lagen redan gav ett               

tillräckligt starkt skydd vid sexuella övergrepp och våldtäkt. Trots att regeringen vid 2005 års              

reformarbeten av sexualbrottslagstifningen beslöt att det inte fanns ett behov att reformera den             

nationella lagstiftningen efter MC vs Bulgaria domen fastställts har domen diskuterats vid            

återkommande tillfällen i debatten ifall Sverige bör införa en samtyckeslag. Att lagen inte skulle              

behöva reformeras motiverades med att svensk lagstiftning ansågs tillräcklig i enlighet med            

andra internationella överenskommelser inom samma område som Sverige åtagit sig att uppfylla.            

Varken Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, FNs konvention för avskaffandet av          

alla typer av diskriminering mot kvinnor (CEDAW) eller Europarådets konvention om           

förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor inte anger några krav på hur             

medlemsstaternas sexualbrottslagtifning måste regleras i den nationella lagen för att landet ska            

anses ha uppfyllt kraven. Inte heller i Jugoslavien Tribunalens tillämpande av den internationella             

straffrätten i målet Kunarac, Kovač och Vuković från juni år 2002 har gett besked om eventuella                

riktlinjer för hur medlemsstaternas måste utforma sina lagar för att uppnå kraven.   30

Sverige ratificerade CEDAW år 1981. Länder som ratificerat CEDAW ska aktivt verka            31

för att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och friheter däribland att inte bli utsatt för                 

sexuellt våld. Fastän Sverige var bland de första staterna att underteckna konventionen har den              

inte samma status som svenska lagar.  32

 

 
 

 

30 Prop. 2012/13:111. En skärpt sexualbrottslagstiftning. s.19-21. 
31 UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 18 
December 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13, available at: 
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html [accessed 21 August 2019] 
32 Unwomen. Kvinnokonventionen. http://www.unwomen.se/vad-vi-gor/uppdrag-sverige/kvinnokonventionen/ 
(hämtad 2019-08-19) 
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2.0 Material och avgränsningar   
Till arbetet har fyra stycken proargument och fyra stycken contraargument valts ut till tesen “Ja               

till att implementera en samtyckeslag”. Dessa argument är hämtade från kap 5.2 och 5.3 ur SOU                

2016:60 “Ett starkare skydd för den sexuella integriteten” som på uppdrag av regeringen 2014              

utreder eventuella för och nackdelar med en samtyckesreglerad sexualbrottslagstiftning, samt          

från sex av de totalt 81 remissvaren som skickades som kommentar till SOU 2016:16. De sex                

remissvaren kommer från Riksorganisationen för tjejer och kvinnor (ROKS), Centerkvinnorna,          

S-kvinnor, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Svea hovrätt. Till en början var tanken att            

enbart fokusera på remissvaren som primärmaterial men i och med att remissvaren svarar till              

SOU 2016:60 ansågs även de delar av rapporten som berör en samtyckesreglerad lagstiftning             

vara en naturlig del av primär materialet. Urvalet av remissvar gjordes baserat på att syftet och                

frågeställningen är att undersöka om det skiljer sig utifrån hur juridiska instanser och politiska              

grupper/ kvinnoorganisationer argumenterar och förhåller sig till frågan. 

Anledningen till att dessa juridiska instanser har valts ut beror på att dem tydligt har tagit                

ställning samt gett utförliga svar med tydliga resonemang i sina remissvar. De två politiska              

grupperna, s-kvinnor och centerkvinnorna, valdes då det endast fanns svar från två politiska             

grupper bland remissvaren. Eftersom svar valdes från tre juridiska instanser valdes därför            

ytterligare en organisation ut för att ha en jämn fördelning mellan intresseorganisationer och             

juridiska instanser. Anledningen till att organisationen ROKS valdes ut till arbetet var då även de               

arbetade med kvinnofrågor, problematiserade frågan samt presenterade goda skäl till          

organisationens ståndpunkt kring samtyckeslagen. Gemensamt för dessa sex remissvar är att de            

valt att fokusera på delen kring en samtyckesreglerad lagstiftning, då SOU 2016:60 är en              

omfattande rapport och lyfte flera förslag till reformer av sexualbrottslagstiftningen. Eftersom           

arbetet enbart ämnar undersöka argumentationen kring en samtyckeslag utifrån SOU 2016:16           

och remissvaren har de remissvar som fört resonemang kring frågan valts ut. Sekundärmaterialet,             

som i det här arbetet utgörs av den tidigare forskningen, har valts ut till arbetet då de tre                  

författarna Kerstin Berglund, Petter Asp och Madeleine Leijonhufvud är sakkunniga inom           
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svensk straffrätt. Författarna resonerar utifrån olika synpunkter kring en samtyckeslag i deras            

böcker, vilka kommer integreras i arbetets analysdel med förhoppningen att bidra till en mer              

nyanserad bild och en ökad förståelse av den komplexa debatten kring en samtyckeslag. I              

arbetets avsnitt “3.0 Litteraturöversikt och tidigare forskning” kommer en närmare redogörelse           

av författarnas resonemang att presenteras.  

2.1 Primärmaterial 
Arbetets primärmaterial består av avsnitt 5.2 och 5.3 ur SOU 2016:60 vilka ansågs relevanta till               

arbetet, samt sex av totalt 81 stycken remissvar som svarat till SOU 2016:60. Urvalet av               

remissvaren gjordes främst baserat på uppsatsen syfte att undersöka eventuella          

åsiktsskiljaktigheter mellan juridiska instanser och intresseorganisationer men även för att få en            

jämn fördelning mellan dessa.   

Remissvar är en kommentar som svarar till en utredning vars syfte är att ge regeringen en                

överblick om förslagen som lämnats i en utredning har stöd av andra samhällsaktörer.             

Anledningen till att remissvar är av intresse är då de redovisas vad olika samhällsorgan tycker               

om ett specifikt förslag. Trots att remissvaren lämnas från ett organ finns en medvetenhet om att                

samtliga medlemmar inte alltid enhälligt står bakom en kommentar. Nedan presenteras en kort             

sammanfattning över de sex aktörerna samt en beskrivning av avsnitt 5.2 och 5.3 ur SOU               

2016:60. 

Avsnitt 5.2 och 5.3 ur SOU 2016:60. På uppdrag av regeringen tillsattes en             

sexualbrottskommitté i augusti 2014 vars syfte var att genomföra en utredning av våldtäktsbrottet             

samt komma med förslag för eventuella revideringar av sexualbrottslagstifningen. Kommittén          

leddes av justitierådet Mari Heidenborg och bestod av flera experter inom området samt             

riksdagsledamöter. Utredningen presenterade sitt slutbetänkande i SOU 2016:60. Kommittén         33

anser att sexualbrottslagstiftningen bör kriminalisera sexuella handlingar mot individer som inte           

uttryckt sin fria vilja att delta. Förslaget motiveras med att ge ett bättre skydd för individens                

integritet, tydliggöra att sexuella handlingar mot någons vilja aldrig är acceptabelt samt att syftet              

33 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s. 2-3.  
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med en kriminalisering är att minska förekomsten av sådana händelser. Därför ger kommittén             34

förslaget att lagen bör utformas så att skiljelinjen mellan straffbarhet och straffrihet ska avgöras              

ifall frivillighet förelegat.   35

S-kvinnor skriver på sin hemsida att gruppen är en socialdemokratisk feministisk           

organisation som arbetar antirasistiskt och mot klasskamp. S-kvinnor arbetar med flera frågor            

och nämner mäns sexuella våld mot kvinnor som en av dem. Organisationen uttrycker en vilja att                

påverka politiska beslut utifrån ett jämställdhetsperspektiv, både nationellt såväl som          

internationellt. Lokalt arbetar organisationen med att driva politiska frågor i kommun och            

landsting, bilda opinion samt stödja satsningar med internationella förmånstagare. De uppskattar           

att ungefär 8000 kvinnor är organiserade under S-kvinnor. , I sitt remissvar ställer sig             36 37

organisationen positiv till förslaget att frivilligheten måste komma till uttryck, om inte ska             

handlingen kriminaliseras. Individer ska inte kunna anses vara sexuellt tillgängliga då de inte             

uttryckt ett nej och tror att en samtyckeslag tydligare signalerar detta än den tidigare              

lagstiftningen. Dessutom menar organisationen att de hoppas på en ökad anmälningsfrekvens då            

fler förmodligen kan känna igen sig i brottsbeskrivningen.   38

Centerkvinnorna är en socialliberal feministisk organisation vars mål är att främja ökad            

jämställdhet i samhället. Organisationen arbetar genom att driva politiska frågor och att bilda             

opinion. På deras hemsida står det att centerkvinnorna främst strävar efter tre friheter för              

människor, varav en av dessa är sexuell frihet. Där ingår bland annat självbestämmande över den               

egna kroppen. , Centerkvinnorna ställer sig positiva till en samtyckeslag vilket uttrycks i            39 40

remissvaret, då de tror att en sådan lag skulle ha normerande effekter och bidra till               

attitydförändringar kring integritet.  41

ROKS samordnar Sveriges kvinno och tjejjourer och arbetar för mäns våld mot kvinnor.             

Organisationen samtalar även med politiker för att upplysa om frågor krings mäns våld mot              

34 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s. 176-177. 
35 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.186. 
36 S-kvinnor. Vår organisation. https://s-kvinnor.se/var-organisation/. (hämtad 2019-08-13)  
37 S- kvinnor. Det här är s-kvinnor. https://s-kvinnor.se/var-organisation/det-har-ar-skvinnor/ (hämtad 2019-08-13) 
38 Ju2016/06811/L5, S-kvinnor s.1-2. 
39 Centerkvinnorna. Vi är centerkvinnorna. https://www.centerkvinnorna.se/om-ck.html (hämtad 2019-08-13) 
40 Centerkvinnorna. Detta är vår politik. https://www.centerkvinnorna.se/var-politik.html (hämtad 2019-08-13) 
41 Ju2016/06811/L5, Centerkvinnorna.  s.4. 
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kvinnor. Roks instämmer med utredningen att den som utför en sexuell handling mot en annan               42

individ utan dennes medgivande bör åtalas. Däremot, menar ROKS i sitt remissvar, att det              

straffrättsliga skyddet med en samtyckeslagstiftning ändå inte kommer förefalla heltäckande då           

situationen kan vara komplicerad, exempelvis att en individ kan känna sig tvingad att ge sitt               

samtycke.  43

Åklagarmyndigheten har flera olika uppdrag, bland annat att motarbeta korruption, förhindra           

gränsöverskridande brottslighet samt ärenden kring miljö och arbetsmiljö. Andra uppdrag som           

myndigheten har är exempelvis att få en översyn av brottsutvecklingen inom vissa områden och              

rättslig uppföljning. Trots att myndigheten i remissvaret uttrycker att de i enlighet med             44

utredningen anser att en lagstiftning som baseras på frivillighet är att föredra men ställer sig               

skeptisk till en förslaget om en samtyckeslag eftersom de bevissvårigheter som fanns med den              

tidigare lagstiftningen skulle kvarstå. Vilket skulle innebära att lagen med största sannolikhet            

inte skulle leda till fler fällande domar.   45

Domstolsverket eller Sveriges domstolar har i uppgift att pröva rättsliga fall opartiskt            

och säkerhetsställa att dessa sker på ett rättssäkert och effektivt sätt. Domstolsverket skriver i              46

sitt remissvar att de ställer sig bakom att sexualbrottslagstifnigen måste utgå ifrån varje individs              

sexulla självbestämmande och att den tidigare lagstiftningen inte gav ett heltäckande           

straffrättsligt skydd, men ifrågasätter ifall en samtyckeslag varken skulle vara tillräckligt           

rättssäker eller bäst lämpad för att uppnå syftet med kriminaliseringen. I remissvaret            

framkommer att domstolsverket menar att det finns en risk att en samtyckeslag skulle lägga              

fokus på målsägandens agerande då det skulle vara upp till rättsväsendet att avgöra vad som               

skulle anses kunna tolkas som ett samtycke.  47

Svea Hovrätt är Sveriges största hovrätt vars huvudsakliga uppgift är att pröva de domar              

som blivit överklagade efter att de fastslagits i tingsrätten I remissvaret skriver Svea hovrätt att               48

42 ROKS. Om ROKS. https://www.roks.se/om-roks (hämtad 2019-08-13) 
43 Ju2016/06811/L5, ROKS. s.2. 
44 Åklagarmyndigheten. Om åklagarmyndigheten. https://www.aklagare.se/om-oss/ (hämtad 2019-08-13) 
45 Ju2016/06811/L5, Åklagarmyndigheten. s.1. 
46 Sveriges domstolar. Om Sveriges domstolar. http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/ (hämtad 
2019-08-13) 
47 Ju2016/06811/L5, Domstolsverket. s.2. 
48 Svea hovrätt. Om Svea hovrätt. http://www.svea.se/Om-Svea-hovratt/. (hämtad 2019-08-13) 
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de anser att en samtyckeslag bättre skulle kommunicera en nolltolerans mot sexuella handlingar             

gentemot en person som inte uttryckt sin fria vilja att delta, däremot menar hovrätten att en sådan                 

reglering onekligen skulle leda till bevissvårigheter i rätten. Vidare resonerar hovrätten att delar             

av åklagarens bevisföring kommer att tillfalla den åtalade, då den åtalade måste redogöra för hur               

han/hon försäkrat sig om att den andra lämnat sitt samtycke. Detta strider enligt hovrätten emot               

grundläggande rättsliga principer och avvisar därför kommitténs förslag.   49

2.2 Källkritik  

Diskussionen kring samtyckeslagen har skett på flertalet mediala plattformar, vilket var där            

intresset för debatten väcktes. Anledningen till att det i föreliggande arbete inte valts att              

analysera åsikter som uttryckts i tidning, radio eller annan media är då denna uppsats ämnar               

undersöka sakkunniga och experters åsikter. Därför valdes istället remissvaren och delar av            

2016:60 att användas som primärmaterial i föreliggande uppsats. SOU 2016:60 och remissvaren            

valdes eftersom de är texter av argumenterande karaktär vilket är lämpligt till syftet. Till följd av                

arbetets omfång och urval kommer inte en komplett bild av samtliga remissvar från juridiska              

instanser och intresseorganisationer att presenteras. Som tidigare nämnts kommer arbetet enbart           

behandla den del av SOU 2016:60 och remissvaren som berör implementeringen av en             

samtyckeslag. Arbetet gör således inte anspråk på att ge en heltäckande bild av varken rapporten               

SOU 2016:60 eller remissvaren. Viktigt att nämna är att det inte alltid är en hel organisation som                 

står bakom ett remissvar, särskilt vad gäller de aktörer som är större samhälleliga organ. Vidare               

finns även en medvetenhet om att Centerkvinnor och S-kvinnor inte är moderpartierna som har              

svarat till rapporten.  

Det bör även nämnas att slutsatserna för vad som anses hållbart och relevant i en               

argumentationsanalys tenderar att färgas av författarens åsikter och uppfattningar vilket          

Björnsson m.fl. nämner i sin bok. En välgrundad argumentationsanalys kräver träning för att             50

lära sig skilja på egna åsikter och vad som objektivt anses vara ett hållbart och relevant                

49 Ju2016/06811/L5, Svea hovrätt. s.3-4. 
50 Bergström, Göran & Boréus, Kristina.  Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012. s.110. 
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argument. För att förstå en diskussion på djupet och skapa sig en uppfattning krävs kunskap om                

ämnet. Naturligtvis är det viktigt att som författare av en argumentationsanalys vara objektiv             

eftersom syftet inte är att övertyga läsarna om sin ståndpunkt, utan istället förmedla en del av                

debatten. 

Avslutningsvis kommer arbetet oundvikligen att färgas av teorin. Även om dagens           

sexualbrottslagstiftning är könsneutral och syftet med arbetet är att undersöka argumentationen           

kring en samtyckeslag, och inte mäns sexuella våld mot kvinnor, är Mackinnons teori som valts               

till arbetet starkt könskodad. Arbetet ämnar undersöka samtyckeslagen som i sig är könsneutral,             

dock är Mackinnons teori som ovan nämnts binärt könspräglad och utgår ifrån ett kvinnligt              

perspektiv vilket oundvikligen kommer influera arbetets slutsats och resultat. Trots att teorin är             

starkt könskodad valdes Mackinnons teori eftersom den bygger på lagstiftning och sexuellt våld,             

vilket är utgångspunkten för föreliggande arbete. Med anledning av att en könskodad teori             

kommer att användas i arbetet är det av yttersta vikt att poängtera att ingen värdering kommer                

läggas i vem eller vilka som tillhör de olika grupperna. Eftersom teorin är binärt könspräglad               

kommer termerna ”kvinna/kvinnor/man/män” att användas frekvent utan att lägga en värdering i            

vem Mackinnon avser är man eller kvinna. Användandet av termerna bottnar sig alltså inte i egna                

åsikter utan beror på teoretikerns språkbruk vilket också kommer att prägla arbetets utformning. 
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3.0 Litteraturöversikt och tidigare forskning  

Nedan presenteras avsnittet tidigare forskning som innehåller verk av Petter Asp, Kerstin            

Berglund och Madeleine Leijonhufvud vilka är/var svenska jurister inom straffrätt som           

problematiserat konceptet av en samtyckeslag och vad den regleringsmodellen skulle innebära i            

en straffrättslig kontext. Samtliga författare diskuterar det straffrättsliga skyddet utifrån olika           

aspekter och förhoppningen är att kunna bidra till att visa på frågans komplexitet. Denna              

forskning skrevs innan Sverige tillämpade en samtyckeslag vilket gör att den saknar empiriska             

bevis för sig. Det innebär att de poänger som lyfts enbart är problematisering och hypoteser av                

vad införandet av en samtyckeslag skulle kunna innebära i en svensk rättslig kontext. Trots att               

forskningen gjorts innan juli 2018 och enbart har utgått ifrån juridiska principer och             

spekulationer kommer Petter Asps, Kerstin Berglunds och Madeleine Leijonhufvuds verk utgöra           

avsnittet tidigare forskning, eftersom de bidragit till debatten i Sverige och är kunniga inom              

området. Berglund och Asp argumenterar utifrån ett praktisk implementerande perspektiv medan           

Leijonhufvud i synnerhet fokuserar på signalvärdet av en samtyckesreglering. Författarnas          

resonemang kommer att vävas samman och presenteras i löpande text för att tydligare visa de               

olika infallsvinklarna till frågans komplexitet. Ovanstående författares tidigare forskning         

kommer att integreras i analysen i syfte att tillföra mer dynamik till argumentationsanalysen.             

Anledningen till att avsnittet inte innehåller forskning eller empiriska resultat från andra länder             

som redan tillämpat en samtyckeslag är då arbetet endast ämnar undersöka ämnet ur en svensk               

kontext och därför ansågs det lämpligast att utgå ifrån juridiskt kunniga inom svensk straffrätt.  

Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, redovisar i sin bok “Sex och              

samtycke” skillnaden mellan en reglering som baseras på våld eller hot och en reglering som               

bygger på samtycke. Författaren menar att det primära syftet med boken inte är att debattera ifall                

Sverige bör införa en samtyckeslag eller inte, utan istället söker Asp att problematisera begreppet              

samtycke och vad extensionen för begreppet är. Asp ämnar även att öka förståelsen för den               
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tidigare lagstiftningen som reglerades på våld och tvång, då Asp menar att debatten om en               

samtyckeslag fört med sig en missvisande bild av den.   51

Madeleine Leijonhufvud drev under sin tid som verksam professor i straffrätt vid            

Stockholms universitet frågan om en samtyckesbaserad sexualbrottslagstifning i Sverige. I sin           

bok Samtyckesutredningen – Lagskydd för den sexuella integriteten från 2008, skriver proffesorn            

varför hon inte anser att lagens tidigare utformning gav ett tillräkligt starkt straffrättsligt skydd.              

Syftet med boken är att utreda ifall kravet på våld och hot istället bör ersättas av en                 

samtyckesreglering samt se hur det juridiskt skulle genomföras. Leijonhufvud ansåg att den            52

svenska lagstiftningen tydligare behövde uttrycka varje individs självbestämmande över den          

egna kroppen och därmed måste en som deltar i sexuellt umgänge försäkra sig om att de                

involverade parterna har lämnat sitt samtycke. Leijonhufvud var en förespråkare av en            

samtyckesreglering.   53

Kerstin Berglund är doktor i straffrätt och verksam vid Uppsala universitet och            

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Berglunds huvudsakliga ämne är kvinnorättsfrågor          

med specialisering på sexualbrott. I texten “Samtycke eller ej?” som publicerades i antologin             

“Argumentation i nordisk straffrätt” från år 2010 argumenterar Berglund för att oavsett vilken             

regleringsmodell som sexualbrottslagstiftningen baseras på kommer lagen ändå skydda         

individens sexuella integritet. Leijonhufvud menade, i motsats till Berglund, att det inte är             54

möjligt att hävda att den tidigare lagen gav tillräckligt skydd åt personer som utsatts för sexuella                

övergrepp där varken våld och hot förekommit. Fördelen med en samtyckeslag är att oavsett              55

vilken relation offer och förövare har till varandra ska en individ inte anses vara sexuellt               

tillgänglig förens ett samtycke har uttryckts. Leijonhufvud menar att detta tydligare skulle            

51 Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. s.81  
52 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.9. 
53 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.77. 
54 Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.99 
55 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.75-78. 
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framgå med en samtyckeslag. Detta kan jämföras med Asp som menar att oavsett hur              56

sexualbrottslagstifningen regleras kommer det i praktiken inte leda till någon särskild förändring            

vad gäller det straffrättsliga skyddet för brottsoffret. Detta är enligt Asp, i sin tur inte tillräckligt                

starka skäl för att byta regleringsmodell eftersom utfallet heller inte förväntas leda till avsevärt              

fler fällande domar då skyddet för offret förefaller vara detsamma. Detta menar Asp beror på att                

den lagstiftningen som tillämpades innan 1a juli 2018 i Sverige uttryckte under vilka             

omständigheter ett samtycke var godtagbart. Exempelvis fick inga kriminaliserade handlingar ha           

förekommit, såsom våld eller tvång, för att uppnå ett samtycke. Därför menar Asp att det               

straffrättsliga skyddet kommer förbli ungefär detsamma och att det därför inte finns något syfte              

med att byta regleringsmodell. Berglund menar precis som Asp att oavsett ifall            57

sexualbrottslagstiftningen som tillämpas regleras med samtycke eller på tvång kommer lagen           

ändå ge likvärdigt skydd för det sexuella självbestämmandet eftersom ett samtycke måste ha             

getts utan att kriminaliserade medel stått bakom. Berglund anser att en samtyckeslag grundas             58

på principen att det enligt lag ska vara förbjudet att genomföra en sexuell handling mot en annan                 

individ utan dennes medgivande, vilket innebär att fokus egentligen bör ligga på det rättsliga              

rekvisitet “tillåtelse” istället för samtycke. Tillåtelse, likt övriga straffrättsliga begrepp baseras på            

tanken att dem ska värna om skyddsintresset för den individuella friheten.   59

Då tillåtelse eller samtycke är det enda som skiljer ömsesidiga sexuella relationer från             

övergrepp skulle samtycket därför enligt Berglund få en central roll i sexalbrottslagstiftningen            

eftersom ett samtycke är det rekvisit som utesluter att något skett mot en annan individs vilja och                 

därav reducerar straffbarheten. När samtycke eller tillåtelse utgör ett självständigt rekvisit inom            60

straffrätten bör det ställas särskilda krav för hur ett samtycke måste ha kommit till uttryck för att                 

vara giltigt. Samtycket som ett eget rättsligt rekvisit bygger på principen att en individ ska vara                

fri att utöva sin sexualitet utan juridiska begränsningar så länge övriga inblandade parter är              

56 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s-75-78. 
57 Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. S. 205. 
58 Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.99. 
59 Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.104. 
60Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.100. 
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överens och har gett sitt samtycke. Därför är det viktigt att tolkningen av rekvisitet “tillåtelse”               

inte grundas på föreställningar om vad personer vanligtvis ger sin tillåtelse till, beroende på om               

samtycke förelegat eller ej är det antingen straffbart eller straffritt.   61

Asp menar att en samtyckesreglerad sexualbrottslagstifning går att ifrågasättas då det           

exempelvis skulle kunna förekomma påtryckningar som har lett fram till att samtycket har getts.              

En samtyckeslag skulle därför inte ge ett fullvärdigt skydd för den individuella sexualiteten. Med              

en samtyckesreglerad sexualbrottslagstifning skulle samtycket bli ett rättsligt rekvisit och därför           

bör det införas en försäkran om ett såkallat ”särskiljande samtycke” menar Asp. Ett särskilt              

samtycke måste ha kommunicerats utan påtryckningar från andra eller under omständigheter som            

gör att samtycket kan ifrågasättas. Anledningen till att ett särskilt samtycke krävs är att även               62

om en individ ger sitt samtycke innebär det inte nödvändigtvis att personen faktiskt vill. Därför               

är det viktigt att ta hänsyn till om de finns omständigheter som kan ha legat till grund för att                   

personen gav sitt samtycke i situationen, menar Asp. Om kriminaliserade medlen har använts i              63

syfte att uppnå ett samtycke finns det enligt Asp ingen anledning att byta regleringsmodell, då               

det redan med tidigare lagstiftningen har fastställt att påtryckningar gör att handlingen            

klassificeras som ett straffbart övergrepp. Med andra ord kommer inte en samtyckes reglerad             

modell bidra till någon juridisk skillnad vad gäller lagförings antal eller ökat straffrättsligt skydd              

för individer. Leijonhufvud föreslår att införa både ett uppsåt- och oaktsamhetsbrott i samband             64

med en samtyckeslag. Detta innebär att om gärningspersonen insåg, eller bör ha insett att det               

sexuella umgänget saknade samtycke har personen gjort sig skyldig till brott då Leijonhufvud             

anser att domstolarna har allt för snävt handlingsutrymme vad gäller att tillämpa lagar i              

sexualbrottmål. Troligtvis skulle lagen kunna medföra normerande effekter då den enligt           65

Leijonhufvud sänder ut tydliga signaler om samhällets attityder gentemot sexuell integritet.           

Dessutom menar Leijonhufvud att en samtyckeslag bättre skulle återspegla samtiden allmänna           

61 Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.105. 
62 Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. s.104. 
63 Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. s.86-88. 
64Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. s.107.  
65 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s. 91. 
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syn på sexualitet. Leijonhufvud liknar lagens eftersträvansvärda effekter genom att dra           66

paralleller till 1979 års förbud mot barnaga som haft stor normerande samhällspåverkan.            67

Leijonhuvud menar att det är viktigt att sexualbrottslagstifningen ska stämma överens med            

allmänhetens bild av vad som är rätt och fel. En lagstiftning som regleras på hot och tvång                 

reflekterar inte nutidens värderingar varken vad gäller sexualitet eller integritet, eftersom           

integriteten kan ha kränkts även om inga fysiska skador har uppkommit. Likt Leijonhufvud             68

menar Berglund att straffrättens utformning påverkas av samhällets normer och ideal då lagarna             

speglar de fundamentala gemensamma värderingarna. Gällande sexualbrott har den dominerande          

synen i Sverige sedan mitten av 1980 talet varit att syftet med kriminaliseringen är att skydda                

individers negativa frihet att inte bli skadad av andra. En individ ska vara fri att utöva sin                 

sexualitet så länge alla parter deltar under frivilliga former. Rättsväsendets primära syfte i detta              

avseende är att skapa lagar som ska hindra individer från att utsätta andra för oönskade               

handlingar. Enligt Berglund skulle en samtyckeslag inte utöka detta skydd då omständigheterna            69

då ett samtycke lämnas kan vara problematiska. Frivilligheten som ska uttryckas, antingen            

verbalt eller fysiskt, kommer onekligen vara präglat av kulturella och könsmässiga normer. Det             

finns anledning, enligt Berglund, att misstänka att debatten återigen riskerar att handla om en              

kvinnans beteende och hur detta kan ha påverkat att hon blivit utsatt. I slutändan är det                

domstolarna som kommer att tolka hur rekvisitet för hur ett samtycke har kommit till uttryck. I                

antologin nämns att det vid tillfällen uppstått diskussion kring hur olika typer av leenden från               

kvinnor skulle kunna tolkas som en antydan om ett samtycke. Särskilt ifall kvinnan vanligtvis              

framstår som passiv av omgivningen. Berglund menar på hur talande det här exemplet är för hur                

kodade könen är i sociala sammanhang. Vad som kan anses som ett samtycke varierar från               

person till person men kommer också vara starkt präglat av samtidens sociala kontext, vilket gör               

att lagen riskerar att bli rättsosäker. Därför finns en risk att målsägandens beteende återigen              

66 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.11. 
67 Kågström, Anna. Professor: Vi lever idag i en övergreppskultur. Svenska Dagbladet. 2017-06-18. 
https://www.svd.se/bada-maste-saga-ja-for-att-sex-ska-vara-ok (hämtad 2018-12-17) 
68 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.75-78. 
69Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.100. 
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hamnar i fokus, eftersom det skulle kunna användas som “bevis” för att omständigheterna bör              

lindra straffvärdet utifrån kontexten. Angående samtycket som eget rekvisit finns olika åsikter i             70

hur detta ska tolkas och vad ett samtycke faktiskt innebär. Asp problematiserar begreppet             

“samtycke”och ställer frågan vad vi i svenska språket faktiskt avser med samtycke. Vad ryms              

inom ramen för vad som ska vara ett godtagbart samtycke? Anledningen till att frågan lyfts är då                 

samtyckes begreppet, likt andra juridiska begrepp måste fyllas med innehåll innan de går att              

praktisera, eftersom det inte skulle vara rättssäkert att lämna lagen öppen för egna tolkningar av               

ett självständigt rekvisit. Asp menar att ett krav på att verbala samtycken alltid måste förekomma               

verkar både orimligt och verklighetsfrämmande och ställer sig därför frågan vilka beteenden och             

signaler som ska kunna tolka som ett bevis på samtycke? Innan dessa frågor har nått någon                71

slags konsensus finns det ingen anledning att föra debatten vidare gällande ifall en samtyckeslag              

är att föredra eller inte, eftersom termen måste fyllas med innehåll innan samtycke ens ska kunna                

användas som juridiskt rekvisit.   72

Leijonhufvud menar i motsats till Asp att en samtyckeslag skulle medföra ökat            

straffrättsligt skydd för individen eftersom lagen istället gör att fokuset ökar på gärningsmannens             

handlande eftersom bevisbördan kommer falla på ifall den tilltalade kan bevisa att samtycke             

getts vid tillfället. Dessutom menar Leijonhufvud i enlighet med Asp, att en samtyckeslag med              73

största sannolikhet inte skulle medföra avsevärt fler fäller domar, men att signalvärdet av en              

sådan lag inte bör underskattas. Även om en förekommande farhåga är att omgivningen skulle få               

en alltför stor tilltro på att en samtyckeslag skulle leda till att antal fällande domar skulle öka                 

avsevärt får inte det hindra en nödvändig reform för att göra skyddet mer heltäckande.              74

Leijonhufvud menar även att det är nödvändigt att ha en samtyckeslag då den tidigare svenska               

lagstiftningen inte var förenlig med varken EU domstolens beslut om straffrättsligt skydd som             

70 Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.106-108. 
71 Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. s.103-107. 
72Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. s.206.  
73 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.11-12. 
74 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.14. 
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fastslogs i fallet MC vs Bulgaria eller med de domar i Jugoslavien Tribunalens som praktiserat               

internationell rätt i våldtäktsmål, vilka Sveriges åtagit sig uppfylla.  75

3.1 Teori 
Catharine Mackinnon är en amerikansk jurist och feminist som skrivit flera verk där hon              

presenterar sin teori om staten, kvinnan och rättsväsendet. Teoretikern har sin utgångspunkt i             

juridiken och har arbetat med kvinnors rättigheter både i USA och internationellt. Mackinnons             76

huvudpoäng är att staten och rättsväsendet är utformat från ett manligt perspektiv till följd av att                

kvinnor historiskt sett inte tillåtits delta vid beslutsprocesser och därför har rättsväsendet från             

grunden inte tagit hänsyn till ett kvinnligt perspektiv när lagar har stiftats. Mackinnons teori              77

valdes till arbetet då den problematiserar sexualbrottslagstiftningar utifrån offrets perspektiv,          

vilket i denna teori tillskrivs som en kvinnlig roll vid sexualbrott. Mackinnon bygger vidare på               

en marxistisk, och som hon själv uttrycker det, en radikalfeministisk syn på världsordningen.             

Likheterna mellan marxismen och feminismen är att teorierna belyser människors socialt           

konstruerade underordnade ställning, menar Mackinnon.   78

Samtliga medborgare i en stat blir påtvingade dess till synes könsneutrala lagar som i              

själva verket utgår ifrån ett manligt liberalt perspektiv. Vad de könsneutrala lagarna har för              79

konsekvenser för kvinnor gällande sexualbrott ger Mackinnon flera exempel på. I boken ”Female             

lives and male laws” beskriver Mackinnon paradoxen för kvinnor som lever i den manligt              80

konstruerade staten. Antingen måste kvinnan hävda sig vara mannens motsats vilket således inte             

ger kvinnan samma rättigheter, eller så måste kvinnan hävda sina likheter med mannen för att               

75 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.71-74. 
76 Hayden, Patrick. The philosophy of human rights, 1. ed., Paragon House, St. Paul, Minn., 2001. s. 526. 
77 MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. s.116, 
78 Mackinnon, Catharine A. Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory. Signs. Vol. 7, No. 
3, 1982: 515-544. s. 515-517. 
79 MacKinnon, Catharine A. Feminism, Marxism, Method, and the State. Signs. Vol. 8, No. 4, 1983: 635-658. 
s.639-640. 
80 MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. 
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göra sig jämställd, vilket enligt Mackinnon blir problematiskt då kvinnor och män är olika. I               81

teorin saknas förklaringar ifall Mackinnon menar socialt, kulturellt eller biologiskt olika.           

Mackinnon kritiserar det liberala perspektivet där man och kvinna måste likställas för att kunna              

vara lika inför lagen då det måste finnas plats för olikheter utan att det ena könet missgynnas.                 

Det är få situationer en man missgynnas av att vara man samtidigt som en kvinna gynnas av att                  

vara kvinna. Det motsatta är betydligt mer förekommande.  82

Eftersom samhället är konstruerat utifrån ett manligt liberalt perspektiv är kvinnans roll i             

samhället institutionaliserat underordnad vilket genomsyrar samtliga områden. Det yttersta         

beviset för detta är att kvinnor i större uträckning utsätts för sexuella övergrepp på grund av sitt                 

kön och inte som individer. Dessvärre, menar Mackinnon, finns inget särskilt skydd i lagen för               83

kvinnor eftersom lagen är könsneutral och förhåller sig objektivt till kön. Problemet är, att              

begreppet våldtäkt, tolkas och tillämpas ur en manlig synvinkel. Det manliga perspektivet i den              84

könsneutrala lagen resulterar i att sexualbrottslagstifningar tenderar att vara utformad för att            

missgynna de som behöver starkast skydd. I majoriteten av de våldtäktsfall som begås har offret               

och gärningsmannen en relation till varandra, trots det skyddar lagen primärt fall av             

överfallsvåldtäkter eftersom rättssystemet ställer krav på att hot och våld måste ha förekommit             

för att övergreppet ska rubriceras som våldtäkt. Även om de flesta övergrepp sker i den privata                

sfären gör lagen en tydlig distinktion mellan det offentliga och det privata.  85

Vad gäller sexuella övergrepp har det legala konceptet konstruerats och tillämpas utifrån            

den misstänkta förövarens perspektiv, som enligt teorin tillskrivs en man, medan den utsatte             

tillskrivs vara kvinna, vars perspektiv saknas. Mackinnon frågar sig ifall lagen skyddar offret             

81 MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. s.119-120 
82 MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. s.264. 
83 MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. s.127-129. 
84 Mackinnon, Catharine A. Feminism unmodified: discourses on life and law. Cambridge: Harvard University 
Press, 1987. s.32  
85  MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. s.129-131. 
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eller den tilltalade i våldtäktsfall då lagens utformning inte överensstämmer med den sociala             86

praktiken.  87

Till följd av att lagen är utformat så att överfall, tvång eller hot måste ha förekommit vid                 

tillfället övergreppet inträffade anses många våldtäktsfall som “ogrundade” och blir heller aldrig            

lösta. Mackinnon menar att det är vanligt förekommande att kvinnor anser sig bli misstrodda              88

och illa behandlade av rättsväsendet när de anmäler sexuella övergrepp vilket leder till att              

anmälningsbenägenheten minskar. Mackinnon frågar sig vad är syftet med att kriminalisera           89

våldtäkt om lagen är utformad ur ett verklighetsfrämmande perspektiv? Fastän lagen förbjuder            

våldtäkt förefaller skyddet bristfälligt i praktiken och således både tillåter och verkställer lagen             

det yttersta hierarkiska beviset mellan könen. Rättsliga doktriner tenderar att kräva att våldtäkt             90

måste kunna bevisas som uppsåtligt. Eftersom sexuellt umgänge i sig inte är olagligt, är den               91

enda skiljelinjen mellan övergrepp och ömsesidiga sexuella relationer om samtycke förelegat           

eller inte vilket gör det konstigt, enligt Mackinnon, att lagen utgår från samtycke men kräver att                

våld och hot ska ha förekommit för att fallet ska kunna klassas som en våldtäkt. Teorin                92

fokuserar på företeelsen av sexuellt våld mot kvinnor och att lagen misslyckas att skydda offret. 

Ur ett icke binärt könsperspektiv är denna teori problematiskt då hela teorin genomsyras             

av könskodning. Ingenstans i teorin fastslås tydligt vad Mackinnon avser med begreppen ”män”             

eller ”kvinnor” trots att förståelsen för begreppen är en central del av teorin. Kön och förståelsen                

för kön är personlig vilket gör att teorin kommer uppfattas och tolka olika av läsare. Vidare går                 

det även att kritisera att flertalet av Mackinnons verk är skrivna under 1980 talen, trots det anses                 

teorin fortfarande vara aktuell då den presenterar huvuddragen för arbetet. 

86 MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. s.131. 
87 Mackinnon, Catharine A. Feminism unmodified: discourses on life and law. Cambridge: Harvard University 
Press, 1987. s.32. 
88 MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. s.130. 
89 Mackinnon, Catharine A. Feminism unmodified: discourses on life and law. Cambridge: Harvard University 
Press, 1987. s.82. 
90 MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. s.130 
91MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. s.111. 
92 MacKinnon, Catharine A. Women's lives, men's laws. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 
2005. s.131. 
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Avslutningsvis kan kritik riktas mot teorin och dess applicerbarhet då Mackinnon utgår            

från en amerikansk kontext. Teorin valdes eftersom den ligger i linje med den svenska debatten               

om en samtyckeslag vilket motiverar dess relevans. Fastän teoribildningen utgår från en            

amerikansk kontext anses den ändå relevant då den svenska lagstiftningen var utformad på             

liknande sätt som Mackinnon beskriver fram tills 1 juli 2018. 

3.2 Metod  
I föreliggande arbete tillämpas en argumentationsanalys eftersom metoden är bäst lämpad till            

arbetets syfte. Arbetet syftar till att jämföra åtta stycken argument hämtade från SOU2016:60             

samt sex av utredningens remissvar från intressegrupper och juridiska instanser.          

Argumentationsanalysen kommer utgå från en så kallad pro et contra modell enligt hur             

Björnsson m.fl presenterar metoden. Tillvägagångssättet är hämtat ur metod böckerna          93

“Argumentationsanalys” av Björnsson m.fl. och “Textens mening och makt” av Bergström och            

Boreús. Syftet med en argumnetationsanalys är att synliggöra vilka argument som presenteras för             

och emot ett påstående, även kallat för tes för att sedan värdera argumenten. Denna              

argumentationsanalys består av två moment; en deskriptiv del som presenterar åtta utvalda            

argument från sex av remissvaren till SOU2016:60 samt avsnitt 5.2 i SOU2016:60. Den andra              

delen är av värderande karaktär där argumenten kommer att bedömas utifrån hållbarhet och             

relevans för att slutligen kunna mäta deras totala beviskraft.  94

Den deskriptiva delen kommer att genomföras i fyra moment. Det första momentet är att              

identifiera tesen följt av det andra momentet som går ut på att finna argument som stödjer tesen.                 

Det tredje momentet är att använda sig av ersättningsstrategin. Med hjälp av ersättningsstrategin             

ska både tesen och argumenten som ges för (proargument) och emot (contraargument) tesen             

preciseras samt att ersätta vaga begrepp med mer precisa. Syftet med ersättningsstrategin är att              

byta ut eventuella diffusa ord till mer konkreta formuleringar utan att förvränga avsändarens             

93 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009.  
94 Bergström, Göran & Boréus, Kristina.  Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012. s.92-93  
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budskap. Det fjärde och avslutande momentet ämnar att neutralisera värderande ord för att             

underlätta för läsaren att kunna urskilja de faktiska argumenten. Viktigt att uppmärksamma är             95

att eftersom ersättningsstrategin enligt moment tre och momentet fyra tillämpas är det            

författarens egen tolkning av argumenten som presenteras i en arguentationsanalys och inte            

originalen.  96

En traditionell pro et contra analys presenterar hur argumenten behandlats enligt samtliga            

uppräknade steg som ovan nämnts. Ett argumentations schemas upplägg varierar från arbete till             

arbete, men enligt Björnsson m.fl är det vanligt att varje steg redovisas, från de ursprungliga               

citaten till hur de slutgligen kommer att formuleras i arbetet. Föreliggande arbete kommer inte att               

innehålla ett fullständigt argumentationsschema utan istället kommer argumenten presenteras         

efter de behandlats enligt de fyra stegen. Valet att utesluta dessa steg görs för att undvika                

upprepning då schemat inte tillför något eftersom argumenten ändå kommer presenteras klart och             

tydligt i form av underrubriker. Argumenten kommer behandlas utifrån ersättningsstrategin och           97

det fjärde momentet. För den som är intresserad att följa upp argumenten i sin ursprungliga form                

kommer källhänvisning redovisas flitigt vart eftersom vilket gör arbetet transparant och           

uppföljningsbart. Tesen kommer att presenteras inledningsvis under avsnitt 4.0 och argumenten           

som identifierats kommer redovisas som underrubriker i kursiv stil med ett textstycke            

innehållandes en motivering till argumentet nedan. 

I analysens andra steg, den värderande delen, ska argumentens beviskraft mätas genom            

att avgöra argumentets hållbarhet och relevans. När de två sistnämnda faktorerna vägs samman             98

utgör de tillsammans ett arguments totala beviskraft. För att ett argument ska kunna anses vara               

beviskraftigt krävs både hållbarhet och relevans. Beviskraften kan bedömas efter fem nivåer,            99

95 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s.127-129.  
96 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s.132-133. 
97 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s.102. 
98 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders,  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande  , 
2. [utökade] utg., Natur & kultur, Stockholm, 2009, s. 22-24. 
99 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s.172-173. 
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mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög. Inte förens ett arguments totala beviskraft har               100

fastställts finns det anledning att ta ställning till ifall ett argument är acceptabelt eller förkastligt.              

Björnsson m.fl. nämner att det är viktigt att ha i åtanke att bedömningen av vad som anses                  101

hållbart eller relevant är subjektiv, det vill säga att arbetets slutsats kommer onekligen vara              

präglat av författarens personliga uppfattningar även om författaren ska försöka förhålla sig            

objektiv och osynlig genom analysdelen för att arbetet fortfarande ska vara av vetenskaplig             

relevans.  102

Argumenten som presenteras i arbetet är så kallade konsekvensargument.         

Konsekvensargument används för att påvisa vilka effekter som kan följa av en handling eller              

bestämmelse och kan användas både i syfte att avfärda eller acceptera ett förslag. Hållbarheten              

hos konsekvensargument bedöms utifrån om hur stor sannolikheten är att orsakssambandet som            

redogörs för inträffar. Relevansen för ett proargument avgörs utifrån huruvida positiva följderna            

förväntas vara. Desto fler fördelar desto högre relevans bedöms argumentet ha, medans            

relevansen för ett contraargument av konsekvens karaktär bedöms tvärtom, desto fler negativa            

konsekvenser som förväntas följa, ju högre relevans bedöms argumentet ha. När en ska ta              103

ställning till argumenten är det viktigt ta hänsyn till ifall resonemanget står i motsättning till eller                

överensstämmer med generella moraliska värderingar.  104

För att undvika att avbryta läsaren i sin förståelse för hur delar av resonemangen förs               

kommer den beskrivande och värderande delen följa efter varandra. Analysdelen kommer att            

bestå av totalt åtta argument, varav fyra pro och fyra contraargument vilka har försökts paras               

ihop så de står i relation till varandra. Dessa åtta argument kommer delas upp under fyra stycken                 

rubriker; där ett pro, ett contraargument samt den värderande delen följer varandra. De två              

argumenten under varje del i avsnitt 4.0 kommer att presenteras som underrubriker i kursiv stil. I                

100 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s. 22-24. 
101 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s.128-129. 
102Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s. 28-30. 
103 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s.109-111. 
104 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s. 41-44. 

29 



Sofia Soneborg  
Lunds Universitet  
Historiska institutionen  
den värderande delen kommer även arbetets tidigare forskning att integreras i syfte att tillföra              

mer dynamik till diskussionen. Avsnittet argumentationsanalys kommer avslutas med att          

analysera helheten utifrån teorin. Föreliggande abete är en kvalitativ studie då de material som              

används har bearbetas och tolkats utförligt. Det kvalitativa tillvägagångssättet är relevant för            

arbetet då den söker att analysera materialet djupgående.  105

På grund av arbetets omfång kommer inte en fullständig bild av debatten av en              

samtyckeslag att presenteras utan istället har några av de mest återkommande argumenten valts             

ut. En del av argumenten återfinns även i den tidigare forskningen. De totalt åtta argumenten har                

även valts ut då det funnits djupgående resonemang kring dem samt att det funnits någotsånär               

motsvarade pro och contraargument för att skapa komplexitet i analysen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

105 Björnsson, Gunnar, Kihlbom, Ulrik & Ullholm, Anders.  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande . 
2. utg. Stockholm: Natur & kultur, 2009. s.50. 
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4.0 Argumentationsanalys  
Nedan följer ett utdrag av argumenten som lyfts i SOU 2016:60 och remissvaren från              

Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Svea Hovrätt, ROKS, S-kvinnor och Centerkvinnor        

presenteras gällande en samtyckes reglerad lagstiftning. I följde avsnitt kommer fyra           

proargument samt contraargument till tesen “ja till att implementera en samtyckeslag” att            

redovisas. Analysdelen har delats upp under fyra stycken rubriker som talar om för läsaren              

vilken aspekt argumentationen kommer beröra. Argumenten är skrivna som underrubriker i           

kursiv stil. Först presenteras ett proargument som följs av resonemang hämtade från avsnitt 5.2              

och 5.3 ur SOU 2016:60 och remissvaren som stödjer argumenten. Sedan följer ett             

contraargument och resonemang som stödjer argumentet, vars syfte är att bemöta proargumentet.            

Argumenten står i en viss ordning då tanken är att contraargumentet ska “besvara”             

proargumentet för att skapa en röd tråd. Förhoppningen är att det ska underlätta förståelsen för               

frågan samt göra det mer givande för läsaren. Den deskriptiva delen följs av den värderande               

delen. Övrig tidig presenterad forskning kommer att integreras i syfte att tillföra dynamik till              

argumentationsanalysen. Avsnittet argumentationsanalys kommer avslutas med att analysera        

argumenten i sin helheten utifrån teorin. Vissa av resonemangen går in i varandra vilket kan leda                

till att diskussionerna kommer att upprepas. Föreliggande arbete syftar inte till att ta ställning i               

frågan ifall en samtyckeslag är att föredra eller inte.
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Tes: Ja till att implementera en samtyckeslag 
 

4.1 Frivillighetens plats i lagstiftning och rättstillämpning  

Passivitet ska inte kunna anses som samtycke   106

En samtyckeslag har tidigare lagts fram som förslag (1998 respektive 2008) med motiveringen             

att öka det straffrättsliga skyddet för målsägande i sexualbrott. Av de överväganden till en ny               

sexualbrottslagstiftning som presenterats i SOU 2016:60 nämner kommittén att i utredningen           

gällande en samtyckeslag från år 2008 redovisades aldrig på vilket sätt ett samtycke skulle              

kommuniceras och inte heller vad som skulle räknas till ett godtagbart sådant. I SOU 2016:60               

framgår att samtycket måste komma till uttryck, antingen genom ord eller handling vilket är ett               

tydliggörande från förslaget år 2008 då passivitet inte ska vara ett godtagbart legitimt samtycke.              

Inte heller ska så kallade “underförstådda samtycken” accepteras som ett godtagbart samtycke            

med den nya lagändringen. En rättslig följd som sexualbrottskommittén önskar uppnå genom att             

utforma lagen som sådan är att fokus kommer öka på den tilltalade, då denne måste bevisa hur                 

hen försäkrat sig om att motparten frivilligt ville delta i akten. ROKS remissvar instämmer i att                107

en samtyckereglerad sexualbrottslagsftigning bör träda ikraft och att det därför är viktigt att             

begrepp som frivillighet benämns i lagen för att förtydliga att akten måste bygga på frivilligt               

deltagande. ROKS ställer sig även positiva till kommittens förslag att passivitet inte ska kunna              

räknas som ett samtycke med motiveringen att ett samtycke är en positiv handling som de               

inblandade måste visa. Den tilltalade ska inte kunna hävda att personen uppfattade målsägandens             

tystnad eller avsaknad av motstånd som ett underförstått samtycke, till skillnad från den tidigare              

lagstiftningen. I remissvaret framgår det även att det är viktigt att ett samtycke har getts innan                

106Ju2016/06811/L5, ROKS. s.2. 
107SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.182-183. 
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varje nytt moment och att detta ska komma till uttryck i lagen, då en individ kan vilja genomföra                  

ett moment men inte andra.   108

 

Diffust på vilket sätt frivilligheten måste komma till uttryck för det ska vara ett              

godtagbart samtycke   109

Ett återkommande argument mot att frivilligheten måste uttryckas är att problematisera på vilket             

sätt den måste komma till uttryck. Förslaget att samtycket genom “handling” ska uttryckas är              

speciellt kritiserat. Domstolsverket skriver i sitt remissvar att de delar synen på att             

utgångspunkten för sexualbrottslagstifntingen bör ligga i varje individs självbestämmanderätt         

över den egna kroppen. Däremot reagerar domstolsverket på att kommittén i utredningen skriver             

att ett samtycke måste kommuniceras verbalt eller via handling då domstolsverket menar att det              

kan vara svårt i rättssak att avgöra vad frivillighet är och hur den ska komma till uttryck. Vidare                  

kommenterar domstolsverket vad nytt moment skulle innebära i det här avseendet och anser att              

det förklaras alltför diffust. Därför menar domstolsverket att det inte framgår tydligt hur             

kommittén anser att frivilligheten måste komma till uttryck. Vidare förklarar domstolsverket att            

de upplever lagförslaget väldigt teoretisk och långt från den verkliga praktiken, eftersom            

samtycke sällan kommuniceras på detta sätt. Detta kommer i domstol bli svårt att tolka och kan                

leda till ett rättsosäkert system då en lag måste vara av mer konkret karaktär. Med andra ord                 

anser domstolsverket att lagförslaget har tagits fram för situationer som sällan uppstår i             

verkligheten och på grund av lagförslagets diffusa karaktär motsätter sig domstolsverket           

utredningens förslag. Kommittén nämner själva denna problematik då de i utredningen           110

konstaterar att sexualitet är individuellt och det därför är svårt att lagstifta om hur ett samtycke                

ska komma till uttryck för att accepteras i rättslig mening. Tolkningsfrågan kommer därför att              

överlämnas till domstolarna vilket medför risken att rättstillämpare kommer utgå ifrån sin            

personliga uppfattning kring vad som anses som normalt sexuellt beteende. Kommittén fastslår            

att de inte kan finna någon lösning på hur definitionen av varken frivillighet eller moment bör                

108 Ju2016/06811/L5, ROKS. s.2. 
109 Ju2016/06811/L5, Domstolsverket. s.2. 
110 Ju2016/06811/L5, Domstolsverket. s.1-2. 
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utformas i lagen. Det nämns av utredarna i SOU 2016:60 att kritik har lyfts mot en lag som                  111

baseras på bristande samtycke då den lätt kan framstå som otydlig, vilket leder till att               

domstolarna har svårare att tolka lagen. I praktiken kan detta medföra en försämrad rättssäkerhet              

och skydd för den sexuella integriteten då lagen som instrument riskerar bli godtycklig.   112

Värderande del 

Utifrån dessa två argument går det att identifiera en polarisering gällande normvärden och             

implementeringssvårigheter. Både domstolsverket, kommittén och ROKS delar bilden av att          

sexualbrottslagstifningen bör ha sin utgångspunkt i individens okränkbara självbestämmanderätt         

över den egna kroppen, däremot skiljer sig bilden av hur detta bör formuleras i en lag. Eftersom                 

samtycke skulle bli ett självständigt rekvisit med en samtyckeslag skulle lagens formulering att             

frivilligheten måste komma till uttryck vara avgörande. Både ROKS och kommittén menar att             

detta är av betydelse för hur lagen ska praktiseras. Därför är det viktigt att tydliggöra att                

frivilligheten måste komma till uttryck eftersom frivillighet i rättslig mening kommer få hög             

relevans med en samtyckeslag. Kommittén nämner att förhoppningen med lagändringen är att            

fokuset skulle öka på hur den tilltalade försäkrade sig om motpartens samtycke, vilket är en               

önskvärd effekt av den nya lagen. Argumentet anses ha hög relevans eftersom detta är ett av                

resultaten som önskas uppnås med lagförslagets utformning. Även tidigare professor i           113

straffrätt Madeleine Leijonhufvud instämmer i att fokuset på den tilltalade skulle öka eftersom en              

samtyckeslag skulle medföra att bevisbördan tillfaller på hur den misstänkte har försäkrat sig om              

den andres samtycke. Om fokuset på den tilltalade ökar anses de till eftersträvansvärda effekter              114

av lagen. Om lagändringen istället riskerar att leda till, vad domstolsverket befarar, ett ökat fokus               

på målsägandens beteende anses det som ej önskvärda konsekvenser. Domstolsverket menar att            

risken att bedömningen av huruvida frivilligheten har kommit till uttryck kan bli svår att avgöra               

för rättstillämpare. Detta skulle i sådana fall kunna medföra att rättstillämpare utgår ifrån             

111 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.469. 
112 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.180. 
113 Regeringen. En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. 2017. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa-frivillighet/  
(hämtad 2019-01-08) 
114Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008.s. 11-12. 
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personliga uppfattningar vilket kan leda till att liknande fall bedöms på olika sätt. Detta skulle               

innebära att rättssäkerheten skulle komma att försämras. Kerstin Berglund uttrycker också en oro             

över de scenarion som kan uppstå till följd av osäkerheten kring vad ett samtycke innebär. Till                

följd av att lagförslaget är diffust formulerat är sannolikheten stor att fokus istället hamnar på               

huruvida målsägandens agerande kan tolkas som ett samtycke. Även om Asp inte kritiserar             115

utredningens förslag i sin text resonerar Asp kring vad som skulle kunna tolkas som ett               

samtycke. Både Asp och domstolsverket delar problembilden av att begreppet samtycke måste            

fyllas med innehåll innan det ens kan komma på tal att använda det som självständigt rekvisit.                116

Båda dessa orsakssamband har ett möjligt utfall och förmodligen skulle en samtyckeslag kunna             

leda till både ökat fokus på den tilltalade, vilket i sin tur skulle kunna falla tillbaka på                 

målsägandens agerande beroende på hur rättstillämpare väljer att tolka samtycke. I skrivande            

stund saknas tillräckligt med empiriskt material att använda som underlag i diskussionen.            

Eftersom det först och främst skulle vara av intresse hur den tilltalade försäkrat sig om att                

samtycke förelegat kommer förmodligen fokus öka på denne. Däremot finns en stor risk att den               

tilltalades förklaring till hur denne försäkrat sig om samtycke kommer reflekteras i målsägandens             

agerande, eftersom även fysiska samtycken ska vara godtagbara enligt utredningen.  

Om fokuset på den tilltalade skulle öka anses inte detta strida mot några moraliska              

uppfattningar vilket gör att de eventuella följderna kan anses som positiva. Konsekvensen av             

contraargumentet är att Sverige riskerar att stifta otydliga lagar som kan resultera i att              

tillämpningen blir rättsosäker vilket framstår som en negativ konsekvens. Eftersom konsekvens           

arguments hållbarhet baseras på hur sannolikt orsakssambandet är att inträffa bedöms således            

både argument ha en hög hållbarhet då båda utfallen kan anses som sannolika. Relevansen              

förefaller också vara hög hos argumenten vilket gör att båda argumentens totala bevis kraften              

bedöms vara hög. 

 

 

 

115  Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.106-108. 
116 Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. S. 206.  
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4.2 Normer och moral 

Normbildande lagstiftning kring sexualitet och värderingar  117

I sitt remissvar skriver Centerkvinnorna att de ställer sig positiva bakom en            

sexualbrottslagstifning som baseras på samtycke. Att frivilligheten måste komma till uttryck är            

avgörande för att signalera att lagstiftningen utgår ifrån individens sexuella autonomitet. Det            

faktum att sexualbrottslagstifningen tydligare ska uttrycka individens okränkbara        

självbestämmanderätten över den egna kroppen menar Centerkvinnorna är en mer progressiv           

lagstiftning som troligtvis kommer ha en normgivande effekt. Centerkvinnorna tror att en            

lagstiftning kan verka för att främja attityder kring sexualitet genom att visa ett tydligare              

ställningstagande i lagens utformning. Förutom användandet av tvång och våld är lagens syfte att              

motverka ofrivilligt sex vilket den tidigare sexualbrottsregleringen inte klargjorde. För att bäst            

uppnå lagens syfte, föreslår centerkvinnorna att i samband med en eventuell lagändring bör             

ekonomiska resurser för att utbilda och informera om lagen tillsättas. Leijonhufvud           118

argumenterar likt centerkvinnorna att en samtyckes reglerad modell är modernare såtillvida att            

den bättre överensstämmer med den allmänna uppfattningen om att sexuella umgängen ska utgå             

från individens fri vilja. Leijonhufvud jämför den normerande kraften som lagen mot barnaga             119

har haft sedan den trädde ikraft i Sverige. När lagen skulle implementeras rådde det oenighet               120

kring ifall förbudet skulle leda till någon juridisk skillnad. I det här fallet har juridiken haft en                 

stor inverkan på den allmänna opinionen vilket har lett fram till den nuvarande generella              

uppfattningen att barnaga inte är moraliskt rätt enligt Leijonhufvud. De tre juridiska            121

instanserna delar bilden av att samtyckeslagen kommer ha normerande samhällseffekter. , ,          122 123 124

117 Ju2016/06811/L5, Centerkvinnorna. S.4. och SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd 
för den sexuella integriteten. s.177. 
118 Ju2016/06811/L5, Centerkvinnorna. s.4. 
119 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s. 75-78.  
120 Prop. 1978/79:67. Om förbud mot aga.  
121 Kågström, Anna. Professor: Vi lever idag i en övergreppskultur. Svenska Dagbladet. 2017-06-18. 
https://www.svd.se/bada-maste-saga-ja-for-att-sex-ska-vara-ok (hämtad 2018-12-17) 
122 Ju2016/06811/L5, Domstolsverket. s.1. 
123 Svea hovrätt. s.2. 
124 Ju2016/06811/L5, Åklagarmyndigheten. s.2. 
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Vilket också tas även upp i SOU 2016:60 som ett positivt potentiellt utfall. Dessutom menar               

kommittén likt Leijonhufvud att lagen bättre skulle motsvara samtidens syn på sexualitet.   125

 

En samtyckeslag kan leda till ökat fokus på målsägande och moraliska värderingar            

kring vad som uppfattas vara normalt sexuellt beteende   126

Både Svea hovrätt och domstolsverket tror att en samtyckeslag kommer öka fokuset på             

målsägandens agerande i rättsfallen eftersom samtycket skulle bli det rekvisit som skiljer            

straffritt från straffbart. Detta gör att fokuset kring rekvisitet frivilligheten, eller samtycke,            

kommer vara avgörande. Eftersom frivilligheten, enligt utredningens egna förslag, ska komma           

till uttryck antingen verbalt eller fysiskt, kommer fokus oundvikligen att öka på hur den tilltalade               

uppfattade målsägandens signaler i situationen. En farhåga som lyfts är att sexuella beteenden             127

kommer bedömas utifrån vad som kan anses vara normala ageranden och kan uppfattas som en               

sexuell invit. Det som Berglund främst tycker är problematiskt med lagförslaget är att             

målsägandens beteende troligtvis kommer vara av intresse för att finna bevis för att lindra              

straffvärdet. Återigen kommer målsägandens och den tilltalades ord mot ord stå emot            128

varandra. Svea hovrätt delar uppfattning med domstolsverket och experten Bengt Ivarsson från            

Sveriges advokatsamfund, som menar att fokus på målsägande kommer öka speciellt i situationer             

där målsägande vill avbryta under händelseförloppet. På grund av att rekvisitet samtycke            129

saknar innehåll finns en risk att domstolarna kommer utgå ifrån personliga tolkningar av vad som               

kan anses vara ett godtagbart samtycke och ifall det har signalerats eller inte.             130 131

Sexualbrottskommittén tror däremot att farhågorna över att fokuset kan komma att öka på             

målsägande är överdrivna eftersom det även utan en samtyckeslag redan är stort fokus på              

målsägande utan anledning. Beroende på hur lagen utformas tror kommittén att fokuset på             132

125 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.117 och 184. 
126 Ju2016/06811/L5, Domstolsverket. s.2. 
127 Ju2016/06811/L5, Domstolsverket. s.2. 
128  Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.106-108. 
129 Ju2016/06811/L5, Svea hovrätt. s.4. 
130 Ju2016/06811/L5, Domstolsverket. s.2. 
131 Ju2016/06811/L5, Svea hovrätt. s.4. 
132 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten.s.181. 
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målsägande skulle kunna komma att minska och istället öka på den misstänktes agerande. I              

utredningen lämnar kommittén förslag på att lagen skulle kunna utformas som sådan att mer än               

nödvändiga frågor om målsägandens agerande och klädsel ska vara förbjudet enligt lag.             133

Dessutom visar erfarenheter från Skottland, som införde ett samtyckeskrav år 2009, vilka            

kommittén tagit del av som en del av övervägandena i SOU 2016:60 att fokus på den misstänkte                 

har ökat och minskat på målsägande.  134

 

Värderande del  

De två ovan nämnda argument resonerar kring de genomslag för normer och moral som kan följa                

med en samtyckeslag. Visserligen skiljer sig de två argumenten åt då proargumentet fokuserar på              

normbildning i samhället medan contraargumentet resonerar kring friare tolkningar i rättssalen.           

Utifrån dessa två argument kan slusatsen att en samtyckeslag med största sannolikhet kommer             

medföra en normerande verkan dras, vilket inte tycks strida mot några allmänna moraliska             

premisser. Däremot innehåller proargumentet vissa resonemang som säger emot varandra eller           

åtminstone framstår som oklart vilket gör resonemangen tvetydiga. Exempelvis, på vilket sätt            

skulle lagändringen ha en normerande verkan om den redan bättre stämmer överens med             

allmänhetens uppfattning? En annan intressant fråga som inte besvaras är hur Leijonhufvud och             

kommittén kommit fram till att en sexualbrottslagstifning bättre motsvarar allmänhetens          

uppfattning om sexuella relationer?  

Att en samtyckeslag skulle ha en normbildande effekt anses sannolikt vilket gör att             

hållbarheten bedöms som hög. Relevansen skulle också leda till önskvärda effekter vilket gör att              

relevansen således anses som hög och därav bedöms argumentets totala beviskraft som hög.  

Däremot är contraargumentets hållbarhet svårare att avgöra, då en vag formulering av vad             

rekvisitet samtycke innebär kan resultera i att den rättsliga bedömningen av offrets fysiska             

agerande blir en tolkningsfråga om hur gärningsmannen borde ha uppfattat situationen. Dessa            

konsekvenser är inte eftersträvansvärda och strider både mot lagens syfte och mot allmänna             

133SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.181-183. 
134 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.159-165.  
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moraliska värderingar. Relevansen förefaller därför vara hög. Däremot kan hållbarheten          135

diskuteras. Utifrån uppgifterna att en samtyckeslag har bidragit till större fokus på den             

misstänkte i Skottland finns chans att även detta händelseförlopp skulle inträffa i Sverige. Å              136

andra sidan praktiseras svensk rätt och skotsk rätt annorlunda och därför går det inte att anta att                 

utfallet av lagarna skulle bli detsamma. Om det är möjligt att utforma lagen så att det inte är                  137

tillåtet att fråga kring offrets agerande mer än nödvändigt kan inte fokus på målsägande öka.               

Problemet är att, sannolikheten att dessa frågor skulle kunna motiveras som nödvändiga av             

domstolen är hög, eftersom samtycket blir avgörande. På grund av oklarheterna kring vad ett              

samtycke innebär skulle en samtyckeslag enligt Asp medföra att målsägandens agerande får en             

avgörande roll för hur fallet ska bedömas ettersom frivilligheten blir ett självständigt rekvisit.   138

Därav förefaller även hållbarheten hög och återigen bedöms båda argumenten ha hög beviskraft.  

 

4.3 Rättsliga principer för målsägande och den tilltalade  

Kan bidra till ett starkare straffrättsligt skydd för målsägande   139

Syftet med svensk straffrätt är bland annat att skydda individens frihet från att kränkas. Det är                

därför viktigt att skyddet är heltäckande annars riskerar poängen med kriminaliseringen att gå             

förlorad. Kommittén menar att efter en genomgång av den tidigare sexualbrottslagstiftningen           140

förefaller den tidigare regleringen ha gett ett bristande straffrättsligt skydd. De konstaterar att det              

finns ett glapp i lagen då de fall där personer utsatts för övergrepp och varken våld eller hot                  

förekommit i samband med händelsen inte rubricerats som våldtäkt. Gärningsmannen har då            

istället dömts för sexuellt ofredande (vilket ger en mer ringa påföljd) även om penetration eller               

likvärdig gärning har förekommit. ROKS uttrycker i sitt remissvar att de delar samma             141

135Regeringen. En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet. 2018. 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/03/en-ny-sexualbrottslagstiftning-byggd-pa-frivillighet/  
(hämtad 2019-01-05) 
136 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten.s. 164-165. 
137 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.141. 
138 Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. s.77. 
139 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.184. 
140  Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.104.  
141 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.178-180. 
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problembild av lagen som kommittén. ROKS har hanterat fall där varken hot eller våld har               

förekommit mot målsägande men att personerna, på grund av rädsla för konsekvenserna, har gett              

sitt samtycke i alla fall. ROKS menar däremot, tvärtemot utredningen, att denna problematik             

skulle kvarstå även med en samtyckesreglerad lagstiftning, eftersom ett samtycke kan tvingas            

fram utan hot ifall personen är rädd för repressalier i framtiden. Speciellt i de fall där den                 

tilltalade är en person målsägande haft kontakt med sedan tidigare, familjemedlem/släkting eller            

partner/sambo. I sådana fall skulle så kallade “särskilda” samtycken, såsom Asp benämner            142

dem komma till hands. Lagen ska uttrycka under vilka omständigheter ett samtycke anses som              

godtagbart, då får exempelvis inga kriminella handlingar förekomma i samband med att ett             

samtycke ges. Asp menar dock att en samtyckeslag med särskilda samtycken inte skulle öka              143

det straffrättsliga skyddet eftersom den tidigare regleringen byggde på samma premisser,           

nämligen att kriminaliserade medlen inte fick förekomma i syfte att uppnå ett samtycke.             144

Förmodligen skulle inte särskilda samtycken heller ge det straffrättsliga skyddet som ROKS            

saknar, eftersom målsäganden i dessa fall går med på sexuellt umgänge utan att kriminaliserade              

handlingar används i stunden. Däremot kanske det ändå skulle finnas anledning till att ifrågasätta              

samtycket som Asp nämner. Kommittén kommer med ett liknande förslag, nämligen att det             145

ska finnas giltiga och ogiltiga samtycken. Ogiltigförklarade samtycken ska, likt Asps förslag,            

baseras på om speciella omständigheter eller kriminella medel legat till grund för att samtycket              

har getts. Kommittén medger att i de fall där inget uppenbart hot har förekommit skulle det                

förmodligen vara svårt att juridiskt särskilja dessa samtycken trots allt. Trots detta tror             146

kommittén att lagändringen visst skulle förstärka den utsattes straffrättsliga skydd i större            

utsträckning än den tidigare lagen gjorde. Leijonhufvud förespråkar en samtyckeslag då den            147

bättre skulle motsvara det straffrättsliga skyddet som Sverige genom internationella avtal åtagit            

sig att uppfylla.   148

142 Ju2016/06811/L5, ROKS. s.2. 
143 Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. s.86-88. 
144Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. s.205. 
145 Asp, Petter. Sex & samtycke. Uppsala: Iustus, 2010. s 
146 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.201-202. 
147 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.184-185. 
148 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.71-74. 
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Strider mot grundläggande rättsliga principer   149

Hovrätten menar att trots kommitténs förslag om att underförstådda samtycken inte ska vara             

godtagbara kommer bevis svårigheterna att kvarstå. Dessutom skulle lagändringen strida mot           

den grundläggande juridiska principen att det inte är den tilltalade som ska föra bevisbördan utan               

det är åklagarens uppgift. Den tilltalade har ingen skyldighet enligt svensk rätt till förklarings              

bördan, vilket rekvisitet samtycke kommer medföra eftersom frågan om hur den tilltalade            

tolkade situationen kommer bli högst aktuell. Även åklagarmyndigheten kritiserar kommitténs          150

förslag att frivilligheten måste komma till uttryck i sitt remissvar. Dels eftersom förslaget             

framstår som verklighetsfrämmande men främst eftersom detta strider mot legalitetsprincipen          

vilket är ett av juridikens främsta principer. Legalitetsprincipen innebär att allt som är             

straffbelagt måste varit uttryckt i lagen vid tillfället då gärningen begicks. Eftersom samtycke             

saknar juridiskt innehåll lämnar det rekvisitet öppet för egen tolkning och gör att det är upp till                 

hur den tilltalade har uppfattat signalerna i situationen. Vidare menar åklagarmyndigheten att            

lagen skulle stå i strid med det så kallade obestämdhetsförbudet, som innebär att straffbelagda              

handlingar inte bara måste vara skrivna som kriminaliserade, de måste också vara tydligt             

formulerade och begripliga i lagboken vilket kommitténs förslag inte tar hänsyn till enligt             

åklagarmyndigheten.   151

Värderande del 

Proargumentet “en samtyckeslag kan bidra till ett starkare straffrättsligt skydd för målsägande”            

är enligt kommittén det främsta målet som önskas uppnås med lagändringen. Trots det menar              

kommittén att det straffrättsliga skyddet enligt praxis förefaller ge ett heltäckande straffrättsligt            

skydd för målsägande, men att det i lagstiftningen finns vissa luckor som önskas täckas med               

lagförslaget. Således är argumentet relevant, men med tanke på de omständigheter som ROKS             152

nämner gällande de mer komplexa situationer där direkt brottsliga medel inte används vid             

149 Ju2016/06811/L5, Svea hovrätt. s.4. 
150 Ju2016/06811/L5, Svea hovrätt. s.4. 
151 Ju2016/06811/L5, Åklagarmyndigheten. s.3. 
152 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.14-15. 
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tillfället kan det diskuteras ifall lagen i praktiken skulle öka skyddet i dessa specifika fall. Även                

om kommitténs förslag att alla sexuella handlingar som saknar samtycke räknas som kriminella             

kvarstår de juridiska bevis svårigheterna. Det här argumentet fångar essensen av diskussionen.            153

Den övergripande frågan handlar om ifall en samtyckeslag kommer kunna bistå med samma             

straffrättsliga skydd i praktiken som i teorin? För att återkoppla till resonemanget kring ifall det               

finns anledning till att tro att målsägandens beteende skulle hamna i centrum, som detta              

argument trots allt bottnar i, har bedömningen i arbetet redan gjorts att sannolikheten att det kan                

inträffa är stor (eftersom rekvisitet samtycke framstår som vagt) vilket i sådana fall inte skulle               

bidra till ett utökat skydd för målsägande. Egentligen behöver nödvändigtvis det straffrättsliga            

skyddet inte minska till följd av att målsägandens beteende ifrågasätts, utan det riskerar att              

minska på grund av ifall målsägandens ageranden kan tolkas som ett samtycke eftersom inga              

tydliga juridiska bestämmelser fastställs i lagförslaget. Däremot, skulle lagen på ett teoretiskt            154

plan leda till att i sådana fall som nämnts ovan har inträffat (övergrepp där varken våld, hot eller                  

tvång förelegat) ge ett mer heltäckande skydd. Men, eftersom lagar måste vara tillämpbara i              

praktiken för att kunna leda till förändring kan inte teorin vara avgörande för vilken modell som                

används. Med detta inte sagt att en samtyckeslag inte skulle kunna bidra till ökad rättssäkerhet               

för målsägande. 

Svea hovrätt menar i contraargumentet att en samtyckeslag utformad enligt kommitténs           

förslag direkt tycks strida mot grundläggande juridiska principer. Det är som icke juridiskt             

kunnig svårt att resonera kring. Till skillnad från tidigare argument behöver inte detta prövas              

empiriskt innan resultatet kan fastslås. En juridiskt kunnig person kan redan på förhand med              

säkerhet veta ifall komitténs förslag till lag utformningen inte är förenliga med grundläggande             

principer i svensk rätt. Då det är svårt att bedöma sannolikheten att utfallet blir antingen ett ökat                 

straffskydd oförändrat eller tillochmed kanske försämrat i orsakssambandet som beskrivs i           

proargumentet bedöms hållbarheten som måttlig och relevansen hög. Hållbarheten för          

153 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. 
s.201-202. 
154  Berglund, Kerstin. Samtycke eller ej. Argumentation i nordisk straffrätt, Nordlöf, Kerstin (red.), 97-114. 
Stockholm: Norstedts juridik, 2013. s.106-108. 
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contraargumentet bedöms vara mycket högt och relevansen mycket hög. Således bedöms           

proargumentets totala beviskraft hög och contraargumentets beviskraft mycket högt. 

 

4.4 Anmälda fall contra fällande domar  
 

Kan bidra till ökad anmälningsbenägenhet  155

En anledning till att S-kvinnor vill ersätta den tidigare lagstiftningen är då organisationen önskar              

se en trend där anmälningsbenägenheten av sexualbrott ökar. Organisationen skriver i sitt            

remissvar att de välkomnar en samtyckeslag då de tror att fler skulle kunna känna igen sig i en                  

sådan brottsbeskrivningen eftersom den även omfamnar individer som drabbats av övergrepp           

som inte utsatts för våld eller hot i samband med det. Kommittén instämmer i att en ökad                 156

anmälningsfrekvens kan vara en potentiell effekt, vilket de ser positivt på. När kravet på att våld                

eller hot ska förekomma finns risken att brottsoffret inte känner igen sig själv i situationen och                

tror heller inte att en blivit utsatt för brott, vilket i sin tur leder till färre anmälningar. Mörkertalet                  

kring sexualbrott uppskattas vara stort på grund av rädsla för repressalier, stigma men också              

eftersom den tidigare lagen var utformat för att ge skydd för ett sorts övergrepp. Utredningen               

menar dock att det krävdes ringa våldsanvändning för att övergreppet skulle skulle kunna             

rubriceras som våldtäkt. Utifrån dessa aspekter menar kommittén och S-kvinnor att en            

samtyckesreglering onekligen skulle få positiva följder. I avsnittet som behandlar erfarenheter            157

från utländsk rätt i SOU 2016:60 framgår det att antalet polisanmälningar och            

domstolsprövningar av våldtäktsfall har fördubblats sedan lagändringen. Ökningen av         

anmälningar antas bero på att allt fler är benägna att anmäla eftersom det straffbara området i                

våldtäktsfall har utvidgats och att det därför är större chans att den misstänkte fälls.  158

155 Ju2016/06811/L5, S-kvinnor. s.2.  
156 Ju2016/06811/L5, S-kvinnor. s.2. 
157 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.184. 
158 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s. 165. 
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Skulle inte leda till fler fällande domar  159

En av de mest återkommande argumenten som tas upp emot en samtyckesreglering är att den               

förmodligen ändå inte skulle leda till fler fällande domar eftersom bevis svårigheterna hur             

frivilligen har kommit till uttryck skulle kvarstå. Åklagarmyndigheten menar att införanden av            

enbart en samtyckeslag inte skulle leda till fler fällande domar men tror däremot att fler personer                

skulle lagföras om ett oaktsamhetsbrott skulle införas i samband med en samtyckeslag. Valet             160

av regleringsmodell ska baseras på att den tilltänkta modellen ska framstå som avsevärt mycket              

bättre, både vad gäller ändamålet att uppnå syftet med kriminaliseringen samt att modellen ska              

anses rättssäker. Det krävs att de positiva effekterna av den tilltänkta regleringsmodellen, i det              

här fallet en samtyckesreglering, ska framstå som avsevärt mycket bättre än den befintliga             

modellen för att ett skifte ska ske. Om en samtyckesbaserad modell inte förväntas leda till fler                

fällande domar uppfyller den således inte kravet på att uppnå syftet med kriminaliseringen.             

Domstolsverket menar vidare att det finns en risk att lagen skulle kunna resultera i orimliga               

förväntningar på att antal fällande domar skulle komma att öka avsevärt bland allmänheten,             

vilket domstolsverket inte tror kommer ske. Domstolsverket hänvisar även i sitt remissvar till             161

att sexualbrottskommittén också nämner på sida 185 i utredningen att de inte heller förväntar sig               

att antalet lag föranden skulle öka. Dessutom, menar domstolsverket, att om anmälningar ökar             162

markant men antalet ouppklarade brott förblir mer eller mindre detsamma kommer antalet lösta             

fall att minska statistiskt. Svea Hovrätt delar samma oro som de två tidigare instanserna och               163

befarar att detta skulle kunna leda till att allmänheten förlorar förtroendet för rättsväsendet, vilket              

skulle kunna leda till att anmälningsbenägenheten sjunker. Inte heller ROKS eller           164

Leijonhufvud tror heller inte på att lagändringen skulle leda till fler fällande domar. ,   165 166

159 Ju2016/06811/L5, Åklagarmyndigheten. s.1. 
160 Ju2016/06811/L5, Åklagarmyndigheten. s.1. 
161 Ju2016/06811/L5, Svea hovrätt. s.5. 
162 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.185. 
163 Ju2016/06811/L5, Domstolsverket. s.2. 
164 Ju2016/06811/L5, Svea hovrätt. s.5. 
165 Ju2016/06811/L5, ROKS. s.3. 
166 Leijonhufvud, Madeleine. Samtyckesutredningen: lagskydd för den sexuella integriteten.Stockholm: Thomson, 
2008. s.14. 
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Värderande del  

Båda konsekvensargumenten är av hypotetisk karaktär, trots att utredningen fann stöd för att en              

samtyckesreglerad sexualbrottslagstifning i Skottland hade ökat anmälningarna och antal fall          

som avgjordes i domstol, går det inte med säkerhet att veta att antalet anmälningar skulle öka                

med en samtyckeslag i Sverige. Det går inte enbart att ta hänsyn till det empiriska materialet från                 

Skottland när argumentets hållbarhet ska säkerställas. Även om det anses sannolikt att            

proargumentets orsakssamband inträffar även Sverige, då fler skulle känna igen sig i            

brottsbeskrivningen men också eftersom det brottsliga utvidgas vilket resulterar i att allt fler             

övergrepp faktiskt utgör extensionen för vad som är kriminaliserat. Däremot innebär detta inte             

per automatik att fler individer kommer välja att anmäla. Ifall lagen dessutom skulle visa sig ha                

normerande effekter skulle förmodligen stigmat kring den samhälleliga debatten om övergrepp           

bidra till att fler skulle våga anmäla. Även om det primära syftet med lagen är att minska                 

förekommandet av övergrepp och inte att få anmälningsfrekvensen att öka är uppföljning av fall              

av stor vikt. Fastän anmälningarna skulle öka är det onekligen främst av intresse att se till ifall                 

fler domstolsmål skulle leda till fällande dom. Således blir ökningen av anmälningar endast             

intressant ifall fler brottmål blir lösta, annars finns en stor risk att, som hovrätten befarar, att                

förtroendet för rättsväsendet minskar. I utredningen skriver kommittén endast att antal fall av             

övergrepp som tas upp i domstol har ökat, det framkommer aldrig ifall antal fällande domar har                

ökat sedan en samtyckeslag har infördes i Skottland. Samtliga juridiska instanser uttrycker en             167

oro över att den nya lagen skulle leda till orimliga förväntningar på att antalet fällande domar                

skulle öka markant. Det orsakssambandet bedöms kunna inträffa med stor sannolikhet,           

åtminstone precis i början av införandet av den nya lagen. Både contraargumentets relevans och              

hållbarhet förefaller vara hög, eftersom en ändring av regleringsmodell bör ta hänsyn till ifall              

lagen kommer leda till fler uppklarade fall. Således kan contraargumentets beviskraft bedömas            

vara hög. Relevansen hos proargumentet förefaller vara medel då en ökad anmälningsfrekvens            

inte innebär att en faktiskt skillnad i kommer att hända.  

167 SOU 2016:60. 2014 års sexualbrottskommitté. Ett starkare skydd för den sexuella integriteten. s.164-165. 
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Även ifall varken ökade anmälningar eller fler uppklarade fall resulterar i en minskning             

av förekommande av sexualbrott, känns det mer relevant att fokusera på en lagändring som leder               

till fler fällande domar än en som får anmälningsbenägenheten att öka. Anmälningsbenägenheten            

är av stor vikt. Proargumentets hållbarhet bedöms däremot som högt, eftersom det bedöms vara              

hög sannolikhet att det beskrivna orsakssambandet sker. Den totala beviskraften förefaller vara            

medel eftersom anmälningsfrekvensen inte fyller något syfte med lagändringen.  

Efter en genomgång av de åtta argumenten kan det konstateras att de tre juridiska              

instanserna ställer sig positiva till en lag som utgår ifrån alla individers fria vilja och skyddar den                 

sexuella integriteten. Trots det avfärdar instanserna förslaget att implementera en samtyckeslag           

så som kommittén föreslår då de befarar att det straffrättsliga skyddet kan komma att äventyras.               

Det motiveras med att rekvisitet samtycke framstår som juridiskt oklart vilket kan leda till              

oönskade konsekvenser, till exempel att målsägandens agerande skulle bli en central del av             

fallet. Centerkvinnorna och S-kvinnor argumenterar för att en samtyckeslag skulle ge ett ökat             

heltäckande straffrättsligt skydd då de menar att lagen även skulle kriminalisera fall där             

ofrivilligt sex ägt rum utan våld och hot. Även ROKS ställer sig positiva till en               

sexualbrottslagstifning som baseras på frivilliget, fastän organisationen tror att lagförslaget          

kommer misslyckas med att ge ett utökat straffrättsligt skydd i mer komplexa fall. De tre               

intresseorganisationerna tillstyrker att de välkomnar en samtyckeslag. 

I ett av remissvaren väcktes kritik mot att samtyckeslagen var utformad från ett             

verklighetsfrämmande perspektiv. Utifrån teorin kan det istället ifrågasättas varför inte en           

sexualbrottslagstifning som regleras på hot och våld anses vara mer verklighetsfrämmande då det             

en sådan i praktiken ofta förefaller vara tillämpbar. Dessutom går det att vidare kritisera en sådan                

reglering då en kan tolka det som att den som inte gör motstånd är sexuellt tillgänglig. Det går att                   

urskilja att synen på kvinnans sexualitet är att den anses vara tillgänglig, vilket kan tolkas vara en                 

följd av att leva i en manligt konstruerad rättsstat där kvinnans socialt underordnade sexualitet              

upprätthålls genom en sexualbrottslagstifning som är svår att tillämpa i praktiken. 

Mackinnon kritiserar konceptet att våldtäkt måste kunna bevisas genom juridiska rekvisit           

eftersom de sällan har offrets utgångspunkt för vad ett övergrepp innebär. Idén att samtycket              

skulle vara ett självständigt rekvisit sänker de juridiska kraven och tar större hänsyn till den               
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utsatte i fråga. Mackinnon kritiserar de legala konceptet våldtäkt då Mackinnon anser att det är               

uppbyggt på ett sätt som inte är rättssäkert för offret och kan därför tänkas ställa sig positivt till                  

argumentet att en samtyckeslag “kan bidra till ett ökat straffrättsligt skydd för målsäganden”.             

Problemet är att rättssystemet tenderar att skydda den tilltalade mer än målsägande i             

sexualbrottsfall, vilket contraargumentet att en samtyckeslag “strider mot grundläggande rättsliga          

principer” vittnar om. Det finns inget syfte med att kriminalisera våldtäkt om lagen inte kan               

praktiseras. De juridiska principerna som Svea hovrätt menar en samtyckeslag skulle strida emot             

gör att det i praktiken inte är olagligt att ha samlag med en person mot dennes vilja, så länge det                    

inte förekommer våld och hot. Utan en samtyckeslag är det omöjligt att hävda att kvinnor och                

män är lika inför lagen.  

Om staten var angelägen om att det straffrättsliga skyddet skulle tjäna individer utifrån             

bästa möjliga mån bör kvinnor vara berättigade extra lagstadgat skydd i form av, exempelvis, en               

samtyckeslag. Med utgångspunkt i teorins kritik mot sexualbrottslagstiftningar bör en          

samtyckeslag vara att föredra då regleringsmodellen tar större hänsyn till offrets, eller kvinnors             

perspektiv. Dock kvarstår problematiken kring att rekvisitet avsaknad av samtycke måste kunna            

bevisas i rätten. Dessutom, vilket har diskuterats i arbetet ovan, huruvida en samtyckeslag kan              

leda till ett mer heltäckande straffrättsligt skydd för målsägande. Det är omöjligt att veta ifall               

lagen kommer medföra positiva eller negativa följder för målsägande men i teorin bör             

Mackinnon förespråka en samtyckeslag då den tar hänsyn till offrets perspektiv och förefaller             

omfatta även de övergrepp som sker i det privata.  
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5.0 Diskussion och avslutande tankar 

Diskussionens kärna bottnar i huruvida en samtyckeslag i praktiken faktiskt kan stärka det             

straffrättsliga skyddet för målsägande. Det går att urskilja två polariserade åsiktsläger i frågan.             

De remissvar som ställer sig positiva till lagen fokuserar huvudsakligen på en potentiellt             

normerande verkan samt att en utvidgning av brottsbeskrivningen skulle omfatta en större andel             

fall. De remissvar som motsätter sig förslaget belyser främst att lagens diffusa karaktär kan leda               

till ett systemet som inte är rättssäkert. Det primära syftet med kriminaliseringen är att minska               

förekomsten av sexuella övergrepp. För att uppnå resultatet krävs förmodligen en kombination            

av normerande effekter och att fler anmälda fall leder till lagföring. En samtyckeslag skulle              

kunna verka i preventivt syfte att öka kunskapen om lagen, belysa vad sexuellt våld innebär samt                

minska stigmatiseringen för den utsatte kan samtyckeslagen bidra till attitydförändringar och           

ökad samhällelig medveten. En minskning av övergrepp möjliggörs av en attitydförändring. De            

preventiva effekterna bör värderas högt, då färre övergrepp är vad som främst skyddar individen              

från att bli utsatt för brott och bör därför inte förbises. Utöver de förebyggande åtgärderna bör de                 

som utsatts för övergrepp få upprättelse genom att fler anmälningar leder till fällande dom. Om               

samtyckeslagen faktiskt ger utvidgad juridisk handlingskraft åt domstolarna för att fälla fler och             

således förstärker det straffrättsliga skyddet för individer som utsatts för brott råder det skilda              

åsikterna om i ovanstående argument. Det en samtyckeslag faktiskt gör är att utvidga             

extensionen för vad som klassas till våldtäkt. Begreppet våldtäkt omfattar fler fall med en              

samtyckeslag genom att minska kraven på vad som krävs för att det ska klassificeras för våldtäkt                

vilket i teorin ska underlätta att få igenom fällande domar.  

Utifrån teorin är ett extra lagstadgat skydd för gruppen kvinnor eftersträvansvärt då de             

könsneutrala lagarna utgår från ett manligt perspektiv. Eftersom samtyckeslagen ställer lägre           

krav på vad som räknas som våldtäkt blir den tillämpbar på fler fall. Ifall lagen ger ett ökat                  

straffrättsligt skydd för målsägande skulle det gynna de som drabbats, vilket statistiskt sett är              

majoriteten kvinnor. Om så är fallet ger lagen indirekt ett förstärkt skydd för kvinnor.  

Hur bör det människorättsliga begreppet “skydda” tolkas i frågan kring en samtyckeslag? En             
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relevant fråga är om det kan anses ge tillräckligt skydd att behålla sexualbrottslagstifningen             

könsneutral trots att majoriteten av offren är kvinnor, eller bör gruppen kvinnor vara berättigade              

specifikt straffrättsligt skydd? Med anledning av att Sverige ratificerat CEDAW har staten erkänt             

kvinnors behov av särskilt skydd i lagen. I linje med Mackinnon teori skulle detta motivera en                

icke könsneutral sexualbrottslagstiftning. Däremot kan det finnas fördelar med att behålla lagen i             

dess könsneutrala form. En könskodad sexualbrottslagstifning är inte heller helt oproblematisk           

då den skulle exkludera personer som identifierar sig som kvinnor men inte erkänns som kvinna i                

juridisk mening. Gruppen kvinnor är inte heller homogen och det kan finnas särskilt utsatta              

minoriteter inom gruppen, vilka är svåra att definiera. Skulle det räcka med att lagen var binärt                

utformad eller skulle den i sådana fall ta hänsyn till flera olika könsidentiteter? Vilka risker finns                

med det? Detta skulle kringgå principen om att alla är lika inför lagen. Som ovan nämnts kan en                  

samtyckeslag bidra till ett ökat straffrättsligt skydd för kvinnor då lagen om våldtäkt går att               

tillämpa på fler fall. Om så är fallet kanske det inte är nödvändigt med en könskodad lag.  

Vidare går det att urskilja att de instanser som ställer sig kritiska till en samtyckes               

reglerad sexualbrottslagstifning för fram argument av neutral karaktär. Många av argumenten           

bottnar sig i att det straffrättsliga skyddet förblir oförändrat. Av de instanser som ställer sig               

positiva till samtyckeslagen framgår många positiva effekter av lagen. Skulle dessa realiseras            

kan det vara gynnsamt för individen och i förlängningen samhället. Slutligen ska frågan hur ett               

underförstått samtycke skiljer sig från ett fysiskt samtycke i vissa avseenden lyftas. Skiljelinjen             

mellan fysiska samtycken och underförstådda tycks framstå som oklart då fysiska samtycken bör             

tillhöra kategorin underförstådda samtycken eftersom det inte uttryckligen har kommunicerats.  

Arbetet har inte kunnat redovisa ett svar på vilken av regleringsmodellerna som ger mest              

heltäckande straffrättsligt skydd. Det skulle vara intressant att forska vidare i vilka faktorer som              

bidrar till straffrättsligt skydd. Är det främst förebyggande lagar eller det de brott som med högst                

risk leder till fällande dom. Vilken roll spelar påföljden in i brottsbenägenheten? Vad påverkar              

att brottsbenägenheten minskar hos vissa brott och ökar i andra? Arbetet begränsas av att det               

saknas empiriska bevis för argumenten som ges eftersom samtyckeslagen ännu är så pass ny i               

Sverige. Uppföljande studier såsom att kartlägga ifall statistiken kring sexualbrott har ändrats            

inom en 10 en årsperiod samt undersöka ifall inställningen till samtyckeslagen har ändrats och              
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givetvis om den har förbättrat det straffrättsliga skyddet skulle vara av intresse av att forska               

vidare inom.  
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6.0 Slutsats  
Samtliga av remissvaren ställer sig positiva till att sexualbrottslagstifningen bör ha sin            

utgångspunkt i individens sexuella integritet, men det saknas konsensus kring hur det ska             

formuleras i lag. De tre juridiska instanserna Åklagarmyndigheten, Svea hovrätt och           

Domstolsverket skriver i sina remissvar att de ställer sig negativa till kommitténs förslag till en               

samtyckeslag då instanserna menar att lagen medför en risk att minska de straffrättsliga skyddet              

eftersom rekvisitet samtycke framstår som diffust. De tre intresseorganisationerna välkomnar          

förslaget då de tror att lagen kan normerande verkan. S-kvinnor och Centerkvinnor menar att              

förslaget kommer ge ett starkare straffrättsligt skydd då brottsbeskrivningen utvidgas för att även             

omfatta fall där inte våld eller hot förekommit i samband med övergreppet. ROKS tror däremot               

inte att en samtyckeslag kommer ge ett heltäckande straffrättsligt skydd med hänvisning till att              

fortfarande skulle finnas situationer där samtyckeslag inte kan praktiseras. Efter arbetets           

undersökning slutförts kan det fastställas att de finns skillnader i hur de tre juridiska instanserna               

och tre intresseorganisationerna resonerar i frågan om huruvida en samtyckeslag bättre skulle            

tjäna det straffrättsliga skyddet.  

Utifrån proargumenten bedömdes tre ha hög beviskraft och ett argument ha medel bevis             

kraft. Bedömningen av contraargumentens beviskraft föreföll tre ha hög och ett mycket högt. Det              

är återigen viktigt att påminna om att arbetet varken gör anspråk på att förmedla en heltäckande                

bild av de remissvar som lämnades till SOU 2016:60 eller ta ställning i frågan om en                

samtyckeslag är att föredra.  

 

7.0 Sammanfattning 
Arbetet “Samtyckeslagen ja eller nej?” har undersökt om det skiljer sig mellan hur juridiska              

instanser och intresseorganisationer som arbetar med kvinnofrågor förhåller sig till en           

samtyckeslag. Det övergripande syftet har varit att undersöka vilka argument som ges för och              

emot att tillämpa en samtyckesreglerad sexualbrottslagstifning. Arbetet har sin utgångspunkt i           

följande frågeställningar;  
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Hur beviskraftiga är de totalt åtta argument som valts ut ur avsnitt 5.2 och 5.3 i SOU 2016:60                  

och de sex remissvaren? Skiljer sig åsikterna åt i de sex remisserna beroende på ifall det är                 

juridiska instanser eller intresseorganisationer som driver kvinnofrågor? Hur argumenterar de          

utvalda aktörerna för huruvida det straffrättsliga skyddet skulle förbättras eller försämras med en             

samtyckeslag?  

Till arbetet har totalt åtta arguments presenterats. Dessa åtta argument har hämtats från             

Svea hovrätts, domstolsverkets, åklagarmyndighetens, centerkvinnorna, S-kvinnor och ROKS        

remissvar som lämnats som kommentarer till SOU2016:60 samt ur avsnitt 5.2 och 5.3 i              

SOU2016:60 “Ett starkare skydd för den sexuella integriteten”. Tillvägagångssättet som ansågs           

bäst lämpat för ändamålet var en argumentationsanalys av pro et contra karaktär hämtade ur              

böckerna “Textens mening och makt” och “Argumentationsanalys” av Gunnar Björnsson m.fl.           

Eftersom arbetet behandlar frågor som övergrepp och sexualbrottslagstifning har Catharine          

Mackinnons teori om kön, sexualbrottslagstifning och staten tillämpats i arbetet. Syftet med            

arbetet har uppnåtts då samtliga frågeställningar har lyckats besvaras. Utifrån proargumenten           

bedömdes tre ha hög beviskraft och ett argument ha medel beviskraft. Bedömningen av             

contraargumentens beviskraft föreföll tre ha hög och ett mycket högt.  
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