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Abstract 

This essay examines the discourse around sexual assault in four Swedish official government 

reports, written between 1976 and 2016. It attempts to describe how this discourse has 

changed since the controversial 1976 Sexual Offences Committee, whose findings were 

greatly influenced by ideas of sexual libertarianism, and what influence these ideas continue 

to have on the discourse in official reports.  

The methodology of the essay is based on critical discourse analysis, and centres on a critical 

reading of key sections of the chosen official reports. The research questions have been 

formulated around the two issues of the purpose of sexual crimes legislation and views on the 

circumstances in which sexual assaults are committed. Additional focus has been placed on 

the question of violence vs. consent as grounds for criminal liability, which has been the most 

important thread in public debate over the issue during recent years. 

The essay finds that over the course of the last forty years, the traditionalist and libertarian 

views have been synthesised into a discourse centred on encouraging consensual sexuality 

while criminalising transgressions and strengthening protections for survivors. 

Keywords: discourse, official reports, rape, sexual assault, Sweden 

  



3 

 

1. Bakgrund 

Ty en kvinna är så attraktiv och utstuderad 

att en stackars man kan bli vådligt frustrerad 

då ska väl kvinnorna ta konsekvensen 

om inte männen kan se gränsen. 

Och alla måste inse att sexualitet 

alltid hänger samman med aggressivitet 

och det kan inte vara brottsligt att ta för sig 

när nån så skamlöst bjuder ut sig. 

Dessutom vet ju inte kvinnorna vad dom vill 

har hon sagt ja till en sak vill hon lite till 

för ett nej från en kvinna är aldrig riktigt nej 

det vet väl varje karl och låter inte lura sig.1 

Om det här låter som en protest mot någon våldtäktsdom från 2010-talet är det inte helt 

onaturligt. Frågan om samtycke och kvinnans handlande före våldtäkt har varit mycket 

omdiskuterad på senare år, dels genom MeToo-rörelsen,2 men också i och med ett antal 

domslut som dragit uppmärksamhet till problematiken. 2014 frikände Lunds tingsrätt en 28-

årig man som tvingat en kvinna till samlag efter att hon tydligt visat motvilja. Mannens 

argument var att han uppfattade det som att kvinnan ville ha ”dominanssex”,3 ett argument 

som godtogs av både tingsrätt och hovrätt. Liknande förlopp skedde i Umeå ett år tidigare, då 

en 18-årig man körde upp en flaska i underlivet på en kvinna som gjort motstånd och friades 

av tingsrätten – även om hovrätten rev upp den domen.4 

Men texten är över fyrtio år gammal, och handlar om den banbrytande offentliga utredning 

om sexualbrott som kommit ut 1975. Utredningen, som titulerades Sexuella övergrepp: 

Förslag till ny lydelse av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrott (SOU 1976:9), 

tillsattes med högtflygande mål om att göra upp med en rättsmoralism som man såg i den 

dåvarande brottsbalkens språk.5 Justitieminister Lennart Geijer verkade för att ”integrera 

 
1 Szemenkár, Gunilla. Sången om sexualmyterna (1978). 
2 Boëthius 2018, s. viii. 
3 Lindstedt 2014. 
4 Bellman 2013. 
5 SOU 1976:9, s. 25–26. 
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socialpolitik och kriminalpolitik”,6 och nu hade turen kommit till de sexuella brotten. 61-årige 

hovrättspresident Björn Kjellin fick nu i uppdrag att göra sexualbrottslagstiftningen modern 

och humanistisk,7 och till sig knöt han sex andra män och endast en kvinna.8 

Det man rekommenderade var bl.a. att inskränka definitionen av koppleri, sänka den sexuella 

myndighetsåldern till 14 och – framförallt – ändra straffsatsen för våldtäkt. Själva brottet 

våldtäkt behöll sin dittillsvarande straffsats (fängelse, två till tio år), men begränsades till fall 

som anses innehålla ”synnerlig hänsynslöshet och råhet”. Allt annat som tidigare varit 

våldtäkt skulle bli omdöpt till sexuellt tvång, som innebar fängelsestraff i mellan sex månader 

och fyra år – eller bara böter, om fallet ansågs mindre grovt ”med hänsyn till den tvingades 

handlande före övergreppet eller eljest”.9 

Kritiken lät sig inte väntas på. Sveriges samtliga kvinnoorganisationer gick tillsammans ut 

mot utredningen. Det rörde sig om allt från radikal- och queerfeministiska grupper som Grupp 

8 och Lesbisk Front till Moderaternas kvinnoförbund och Husmodersförbundet Hem och 

Samhälle, och sammanlagt hade de nästan en halv miljon medlemmar.10 Tillsammans 

uppvaktade de Geijer med sin kritik i juni 1976, och i december samma år tillsatte den nye 

justitieministern Sven Romanus en ny utredning.11 Den enda förändringen i BrB som kom av 

SOU 1976:9 var att homo- och heterosexuella handlingar jämställdes i straffrätten, vilket 

trädde i kraft 1 april 1978.12 

1977 års sexualbrottskommitté, som gav sitt utlåtande i SOU 1982:61, bestod till skillnad från 

den föregående sexualbrottsutredningen av lika många kvinnor som män.13 Romanus’ direktiv 

framhåller bl.a. vikten av att fjärma synen på offrets/kvinnans agerande från rättspraxis, och 

att göra offrets situation så dräglig som möjligt – en stark kontrast mot föregående utrednings 

målsättningsdiskurs.14 Kommitténs rekommendationer motsvarar denna kontrast – 

våldtäktsstraffet minskas en aning, men inte lika mycket som SOU 1976:9 ville, och inget 

 
6 Dahlstrand 2018, s. 126. 
7 Boëthius 2018, s. 27–28. 
8 SOU 1976:9, s. 3. 
9 Ibid, s. 11. 
10 Widerberg 1978, s. 213. 
11 Ibid, s. 215. 
12 SOU 1982:61, s. 34. 
13 Ibid, s. 3. 
14 Ibid, s. 29. 
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spelrum gavs åt offrets agerande i lagtexten.15 Dessutom infördes skarpare bestämmelser mot 

koppleri,16 återigen för att skydda kvinnor som sågs som utsatta.17 

Den sexualbrottsreform som trädde i kraft 1984 (SFS 1984:399) motsvarade i stort sett SOU 

1982:61:s rekommendationer, med undantag för viss skärpning av straffskalan för våldtäkt 

och lindring för andra brott.18 Samma lydelse bibehölls i stort sett fram till 2005, efter att en 

övergripande utredning (SOU 2001:14) tillsatts 1998. Dess viktigaste syften var att undersöka 

vilken grad av tvång som ska krävas för våldtäktsrubricering samt huruvida det gick att 

innefatta sexuellt våldförande mot barn i begreppet.19 

Utredningen mynnade ut i en sexualbrottsreform som utökade våldtäktsbegreppet, dels genom 

att tvångkravet sänktes, dels genom att allvarliga fall av sexuellt utnyttjande, som tidigare haft 

egna bestämmelser i BrB, istället skulle räknas som våldtäkt.20 Detta ledde till att anmälda 

våldtäkter ökade från 2 650 år 2004 till drygt 5 900 fem år senare,21 vilket enligt Brå kan 

härledas direkt till lagförändringen.22 För att utvärdera dessa drastiska förändringar tillsattes 

en ny utredning 2008, som gav sitt betänkande i SOU 2010:71. 

2008 års sexualbrottsutredning gick dessutom in i en ny diskurs på området: att utreda 

huruvida tvångrekvisitet i våldtäktsbegreppet ska ersättas med ett krav på bristande 

samtycke.23 Debatten om en s.k. samtyckeslag har pågått sedan åtminstone 1970-talet, då 

Boëthius omnämner bristande samtycke som en självklar ”kvinnornas definition” av 

våldtäkt,24 men det är först efter millennieskiftet som kravet kommit att dominera den 

offentliga debatten på området. 1998 års sexualbrottskommitté undersökte frågan, men 

rekommenderade att tvångsrekvisitet skulle behållas.25 Eftersom 2008 års utredning fick i 

uppdrag att utvärdera reformen ingick i det att avgöra huruvida detta var rätt beslut. 

Utredningens förslag på området är en kompromiss – man vill behålla tvångsrekvisitet för 

våldtäkt resp. sexuellt tvång, men dessutom införa en tredje brottsrubricering (sexuellt 

övergrepp) som täcker sexuella handlingar som genomförs utan den andra partens tillåtelse 

 
15 Ibid, s. 9–10. 
16 Ibid, s. 12. 
17 Ibid, s. 111–12. 
18 SOU 2001:14, s. 47. 
19 Ibid, s. 597. 
20 SOU 2010:71, s. 56–57. 
21 Ibid, s. 88–89. 
22 Brå rapport 2008:13, s. 59–60. 
23 SOU 2010:71, s. 517. 
24 Boëthius 2018, s. 69–70. 
25 SOU 2010:71, s. 123–27. 
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men som inte täcks in av övriga bestämmelser. Dock är det uppenbart att regeringen såg ett 

samtyckesrekvisit som något som behövde utredas närmare, för i direktiven tvingas 

utredningen lägga författningsförslag på samtyckesreglering oavsett sitt ställningstagande.26 

I augusti 2014 tillsattes ytterligare en utredning för att bl.a. granska hur 

våldtäktsbestämmelserna tillämpas och återigen avgöra huruvida ett samtyckesrekvisit bör 

införas.27 Utredningen gavs från början till en enmansutredare, men ombildades i december 

samma år till en kommitté bestående av tolv riksdagsledamöter från samtliga 

riksdagspartier.28 Kommitténs betänkande (SOU 2016:60) drar nästan direkt slutsatsen att 

samtyckesrekvisit behövs,29 även om några av ledamöterna reserverar sig mot 

beslutsprocessen.3031 Man vill också ändra brottsrubriceringarna från våldtäkt till sexuellt 

övergrepp och sexuellt tvång till sexuell kränkning, detta för att göra det tydligare att brotten 

inte kräver våld.32 

Regeringen ändrade förslaget som skickades på lagrådsremiss, bl.a. genom att ta bort kravet 

på muntligt uttryckt frivillighet, och Lagrådet dömde ut förslaget som alltför luddigt för att 

fungera rättsligt.33 Den proposition som skickades till riksdagen stod närmare SOU 2016:60:s 

förslag, men bibehöll rubriceringen våldtäkt (dock ändrades sexuellt tvång till sexuellt 

övergrepp) och föreslog något hårdare straffsatser för grovt brott.34 Den antogs med 

acklamation den 23 maj 2018, och Sverige fick sin senaste stora sexualbrottsreform.35 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att skildra hur diskursen kring sexuella övergrepp, dvs. våldtäkt, 

sexuellt tvång/övergrepp och relaterade brottsrubriceringar, i statens offentliga utredningar 

(SOU) har förskjutits över tid. Detta har gjorts genom kritisk diskursanalys av ett urval av 

textstycken ur fyra olika utredningar från 1970-talet tills idag (mer om urvalet i kapitel 3 

nedan). Målsättningen är att dessa ska vara representativa för synsättet inom respektive 

utredning i sin helhet. Både urvalet och själva analysen utgår från två övergripande diskurser: 

 
26 SOU 2010:71, s. 525. 
27 SOU 2016:60, s. 497. 
28 Ibid, s. 3. 
29 Ibid, s. 14–15. 
30 Ibid, s. 475 ff. 
31 Ibid, s. 482 ff. 
32 Ibid, s. 187–88. 
33 Fatta 2018. 
34 Prop. 2017/18:177, s. 6–7. 
35 Betänkande 2017/18:JuU29. 
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- diskursen kring sexualbrottslagstiftningens syfte 

- diskursen kring orsaker till att sexuella övergrepp begås, och framförallt vilken (om någon) 

roll offrets agerande spelar. 

Förhoppningen är att dessa två ämnen/diskursramar tillsammans ska skapa en bild av hur de 

olika utredningarna såg på sitt utredningsområde. Det är alltså följande frågeställningar 

uppsatsen syftar till att besvara: 

- Hur har synen på sexualbrottslagstiftningens syfte förändrats inom statens offentliga 

utredningar från 1970-talet till idag? 

- Hur har synen på omständigheterna kring sexuella övergrepp förändrats inom statens 

offentliga utredningar från 1970-talet till idag? 

2.1. Tidigare forskning 

Den forskning som gjorts på ämnet är inte helt lätt att avgränsa, i och med att sökbegrepp som 

”sexualbrottsutredningen” eller ”sou+sexualbrott” ger begränsade svar, medan mer allmänna 

sökbegrepp som ”sexualbrott” ger svar som inte berör området. Någon sökning på 

engelskspråkiga begrepp har dessutom inte gjorts eftersom ämnet är rättsinriktat och den 

vetenskapliga litteratur som direkt rör svensk rätt i regel är på svenska. Men några sökningar i 

EBSCOhost leder till ett visst antal artiklar och skrifter som rör ämnet. 

Redan 1978 skrev Karin Widerberg en rättssociologisk avhandling om kvinnans rätt i svensk 

historia.36 Den är mycket bred i sitt perspektiv, och avhandlar hela perioden från 1734 års lag 

fram till dess samtid, men den innehåller ett kapitel som delvis behandlar kvinnorörelsens 

motstånd mot sexualbrottsutredningens förslag. Widerberg menar att detta gav utredningen en 

positiv roll i Sveriges utveckling trots sina förslag, i och med att den tvingade fram en 

offentlig debatt om våldtäkt och brottsofferrollen. 

Det har gjorts minst en kandidatuppsats i nyare tid som behandlar sexualbrottsutredningen, av 

Elina Jonsson vid Linnéuniversitetets institution för kulturvetenskaper.37 Ämnet som anges i 

uppsatsen är historia, men syftet angränsar till mitt – att utifrån Foucaults teori om 

governmentality och Carol Lee Bacchis frågeställning ”Vad är problemet?” undersöka 

sexualbrottsutredningens syn på våldtäkt som brott och samhällsproblem. Jonssons slutsats är 

att utredningen ansåg att gällande rätt var förlegad och hade som mål att göra den mer 

 
36 Widerberg 1978. 
37 Jonsson 2013. 
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tidsenlig, samtidigt som den var förankrad i ett köns- och klassperspektiv som vi idag skulle 

se som förlegat.38 

I festskriften till Håkan Hydén skriver Karl Dahlstrand ett kapitel om 1970-talets 

kriminalpolitik med fokus på sexualbrottsutredningen.39 Dahlstrands centrala tes är att den 

förda kriminalpolitiken under 1970-talet ledde till en politisering av straffrätten, som tidigare 

hade betraktats som något toppstyrt och opolitiskt. Samtidigt menar han att själva sexual-

brottsutredningen inte kan klassificeras smärtfritt, men att den behandlingstanke som 

dominerade under perioden inte får särskilt tydligt uttryck i utredningen. 40 

2.2. Rättssociologisk relevans 

Rättssociologin syftar till att undersöka hur rätten och samhället interagerar, relationen mellan 

normer och lagar samt varför vissa lagar följs och andra inte.41 Till detta hör frågan om hur 

rätten anpassas för att motsvara gällande samhällsnormer, och mitt i den arbetsprocessen finns 

statens offentliga utredningar (SOU). Regeringen beställer en SOU för att undersöka 

möjligheterna till, och de möjliga verkningarna av, en tilltänkt lagändring. Den kan bestå av 

antingen experter eller politiker, vilka får vägledande direktiv av ansvarigt statsråd 

(justitieministern i de fall som berörs i den här uppsatsen). Utifrån dessa utformas ett 

betänkande, som vanligtvis tar två-tre år att sammanställa, och som ger utredarnas perspektiv 

på sitt utredningsobjekt.42 

SOU:er är rättssociologiskt intressanta eftersom de speglar samhällets normer på ett sätt som 

ofta är både mer utförligt, mer ideologiskt drivet och mer representativt för en tidsanda än 

formuleringarna i propositioner och lagtext. Deras rekommendationer följs inte alltid, vilket 

gör dem mindre auktoritativa än t.ex. propositioner, men eftersom de vilar på direktiv från 

statsråd ger de en bild av hur regeringen teoretiskt vill utforma rätten. Vi får en skymt av en 

tids normer och en regerings vilja som är svår att hitta någon annanstans. Det här blir särskilt 

intressant när det rör sig om sexuella brott, ett område där en diskrepans mellan folkets och 

rättens normperspektiv blivit ämne för debatt flera gånger. 

 
38 Ibid, s. 41–42. 
39 Dahlstrand 2018. 
40 Ibid, s. 143. 
41 Mathiesen 2005, s. 23. 
42 Zetterström 2012, s. 61. 
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3. Teori och metod 

Teori och metod går ofta in i varandra. Det är naturligt att de grundläggande antaganden en 

forskare baserar sitt arbete på och det sätt forskaren utför sitt arbete på influerar varandra, och 

det här gäller särskilt för textanalytisk forskning. I t.ex. en enkätundersökning eller 

experimentstudie utformar forskaren sitt material. En enkät måste formuleras, ett experiment 

läggas upp, och det är viktigt att forskaren har i åtanke, och redogör för, de grunder som 

motiverat alla de val detta innebär.43 

Men vid textanalys studerar man material som redan existerar. De texter som ligger till grund 

för uppsatsen finns offentligt tillgängliga och har inte ändrats av forskaren. Forskningsarbetet 

utgörs alltså helt av forskarens tolkning av materialet, som är helt omöjlig att skilja från 

dennes enskilda perspektiv. Därför går det inte att sträva efter reliabilitet – en annan forskare 

kan, och kommer, dra helt andra slutsatser.44 Det går heller inte att enkelt skilja den teoretiska 

ansatsen och arbetsmetoden från varandra. Ett diskursanalytiskt perspektiv omfattar ofta 

bägge delar, och de två är nära knutna till varandra. 

Frågor om forskningsetik har heller inte spelat någon avgörande roll för arbetsprocessen. 

Forskningen har inte involverat någon empirisamling, och de enda analysämnena är offentliga 

handlingar som existerar för allmänhetens begrundande. Den enda etiska frågan som är 

relevant är urvalets representativitet, vilket redogörs för i kapitel 4. 

Teori resp. metod kommer därför inte att redogöras för separat, men bägge två kommer att 

skildras så noga det går. Att reliabilitet är svåruppnått vid textanalys innebär ju att det blir 

ännu viktigare att göra uppsatsens ansatser så tydliga som möjligt. 

3.1. Diskursanalys, diskurs och analys 

Diskursanalys är en vetenskaplig metod som blivit på modet inom senare årtionden, men har 

ett rykte om sig att vara något flummig. Den förknippas med fransk postmodernism i 

allmänhet och Michel Foucault i synnerhet, och Foucault ses ofta som svårtillgänglig.45 För 

att göra mitt förfarande så tydligt som möjligt kan det därför vara på sin plats att definiera 

vissa nyckelbegrepp. 

 
43 Denscombe 2009, s. 21. 
44 Ibid, s. 396. 
45 Bergström och Boréus 2005, s. 305. 
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För det första, vad är egentligen en diskurs? Diskursanalysen vilar på en postmodernistisk 

tradition som gör gällande att ord och begrepp enbart har den betydelse vi ger dem, och detta 

torde alltså också innefatta begreppet ”diskurs” – så redan här stöter vi på patrull i våra försök 

att avgränsa vad diskursanalys är. Givetvis måste man ge begreppet en betydelse för att kunna 

komma någonstans, men det är värt att poängtera att det är ett luddigt begrepp som kan tolkas 

olika av olika människor.46 

Definitionen kan bli så kort som en mening – en bra sådan definition finns hos Mats 

Börjesson och Eva Palmblad, som definierar en diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen”.47 Nyckelordet är ”bestämt” – en diskurs måste ha vissa ramar för vad som är 

”sanning” för att fungera som diskurs. En mer ingående definition kommer från Norman 

Fairclough och Ruth Wodak, som definierar diskursbegreppet enligt följande: 

Critical discourse analysis sees discourse – the use of language in speech and 

writing – as a form of ‘social practice’. Describing discourse as a social practice 

implies a dialectical relationship between a particular discursive event and the 

situation, institution and social structure that frame it: the discursive event is 

shaped by them, but it also shapes them. […] Discourse is socially constitutive as 

well as socially shaped: it constitutes situations, objects and knowledge, and the 

social identities between people and groups of people. It is constitutive both in the 

sense that it helps sustain and reproduce the social status quo, and in the sense 

that it contributes to transforming it.48 

En diskurs är alltså socialt formad, dvs. utan ”objektiv” betydelse utanför sitt eget ramverk, 

och socialt formande, dvs. den föreskriver en ”sanning” som inkluderar vissa element och 

exkluderar vissa andra. Dessutom måste en diskurs röra ett specifikt område samtidigt som 

det innefattar sociala aktörer med olika åsikter om det. Ofta går diskurser in i varandra, och 

forskaren behöver själv dra gränser mellan diskurser som del av analysprocessen.49 

Vilket för oss till innebörden av diskursanalys. Det finns återigen flera olika perspektiv, men 

de har alla vissa gemensamma ingångsvinklar. Den främsta är icke-essentialism – att 

identiteter och företeelser inte har en enda fastslagen betydelse, utan att betydelser skapas och 

 
46 Ibid, s. 307. 
47 Börjesson och Palmblad 2007, s. 13. 
48 Fairclough och Wodak 1997, s. 258. 
49 Wodak och Meyer 2009, s. 89. 
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formas diskursivt.50 Vad diskursanalys går ut på är att tolka dessa betydelser och de diskursiva 

processer som formar dem. 

Arbetet med uppsatsen har inte följt någon specifik diskursanalytisk skola, men har 

framförallt tagit intryck av olika skolor av kritisk diskursanalys (critical discourse analysis – 

den engelska förkortningen CDA används vanligen också på svenska). Vad innebär då kritisk 

diskursanalys, och vad skiljer den från övriga former av diskursanalys? 

3.2. Kritisk diskursanalys 

Enligt Bergström och Boréus utmärks CDA, som namnet antyder, av ett samhällskritiskt 

förhållningssätt gentemot analysobjektet, som framförallt inspirerats av Frankfurtskolan. Man 

vill i regel utpeka och kritisera samhällets maktstrukturer, men till skillnad från ett rent 

marxistiskt perspektiv utgår Frankfurtskolan, och i följden CDA, från att kulturella företeelser 

inte enbart är avhängiga av det ekonomiska systemet.51 Frankfurtskolans kritiska teori utgår 

från att samhällsvetenskapens syfte inte bara är att beskriva samhället utan också att utpeka 

dess fel.52 Genom att reflektera över samhällets problem hoppas man kunna skapa 

medvetenhet om dem och uppmuntra till förändring.53 

CDA har sitt ursprung inom lingvistiken – begreppet Critical Linguistics (CL) användes 

tidigare för att beteckna ungefär samma strömning.54 Dess utgångspunkt är att en 

”mystifiering” av språket kring ideologier och maktstrukturer kan avslöjas genom kritisk 

forskning.55 Men liksom andra kritiska strömningar betonar man inom CDA att studier av 

makt behöver vara tvärvetenskapliga, dvs. ett rent lingvistiskt perspektiv kan inte fånga 

analysfältets helhet.56 

CDA-skolans fokus har legat på att förklara de övergripande ändringar som skett inom den 

globala ekonomin och politiken sedan 1970-talet, det som ibland benämns nyliberalism men 

inom CDA oftare new capitalism (nykapitalism).57 Detta är dock långt ifrån dess enda 

användningsområde, och även om uppsatsen rör ett väldigt specifikt område av samhället är 

det ett område som är nära förknippat med maktstrukturer och maktutövning. 

 
50 Börjesson och Palmblad 2007, s. 8. 
51 Bergström och Boréus 2005, s. 321. 
52 Wodak och Meyer 2009, s. 6. 
53 Ibid, s. 7. 
54 Ibid, s. 1. 
55 Ibid, s. 7. 
56 Ibid, s. 95. 
57 Ibid, s. 8. 
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Det finns egentligen ingen metodik som är ”typisk” för CDA – skolans avgränsning bygger 

snarare på teoretiskt perspektiv och typ av frågeställningar.58 Men analys av existerande källor 

är långt vanligare än egen empirisamling,59 eftersom analysen inriktar sig på språklig 

maktutövning och detta blir enklare vid analys av maktens eget språk. 

Den metodologiska infallsvinkel som främst legat till grund för analysen är Wodaks och 

Reisigls diskurshistoriska inriktning (DHA), som syftar till att undersöka hur en politisk 

diskurs utvecklas mellan olika texter. Intertextualitet (kopplingar mellan olika texter) och 

interdiskursivitet (kopplingar mellan olika diskurser) är nyckelord för DHA, liksom för CDA i 

stort.60 Man undersöker en diskurs innehåll såväl som diskursiv strategi och lingvistiska 

medel.61 Målet är att uppnå en systematisk förståelse för sitt ämne, men DHA är också noga 

med att undvika ”grand theories” som syftar till att kunna tillämpas på alla ämnen.62 

3.3. Använd metod 

Avsikten med uppsatsen att följa DHA-metodiken, eller någon annan specifik inriktning, till 

punkt och pricka. Däremot har de utövat ett inflytande över arbetsprocessen, som beskrivs i 

detta avsnitt. 

Processen började med en skumläsning av varje utredning som sökte hitta relevanta delar för 

uppsatsen (se kapitel 4 för mer om detta). Därefter utrönades diskursmönster inom texterna 

och sammanfattades språkbrukets helhetsintryck i varje utredning. Till stöd för detta citeras 

flitigt utredningarnas innehåll, vilket förhoppningsvis ska öka analysens transparens och göra 

det lättare för läsaren att förstå de slutledningar som görs. Ambitionen har varit att gå igenom 

utredningarna i kronologisk ordning. Detta har i stort sett följts, men under arbetets gång har 

en del återgångar skett, dels för att säkerställa att uppsatsens teser överlever kritisk 

granskning, dels för att se om nya intryck och uttryck dyker upp vid en andra läsning. 

Slutligen har utredningarna bundits samman genom en beskrivning av intertextuella diskurser 

och överförda mönster, och utifrån detta har slutsatser dragits om hur ämnet i stort har 

utvecklats sedan 1970-talet. I sammanbindningen av diskurserna används av Hegels 

dialektiska modell, som mycket väl verkade motsvara uppsatsens slutsatser. Förhoppningen är 

att dessa slutsatser ska följa ett väl underbyggt och förståeligt resonemang. 

 
58 Ibid, s. 27. 
59 Ibid, s. 32. 
60 Ibid, s. 90. 
61 Ibid, s. 93. 
62 Ibid, s. 26. 
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Reflektioner kring texturval följer i kapitel 4. I slutet av uppsatsen diskuteras hur dessa urval i 

efterhand kunde ha gjorts annorlunda och vilka inverkningar detta hade haft på uppsatsens 

innehåll. 

4. Urval av texter 

4.1. Avgränsning och principer för texturval 

Eftersom diskursanalys är tidsödande har en begränsning av mängden analyserad text varit 

nödvändig. Detta innebär dels att samtliga utredningar som gjorts inom ämnet inte har kunnat 

analyseras, dels att delar av valda utredningar behövt sorteras ut. 

Målet med uppsatsen är att skildra diskursen som förts kring sexuella övergrepp i statens 

offentliga utredningar. Det är inte utredningarnas rekommendationer som ligger i fokus, även 

om de kommer få sin beskärda del av uppmärksamheten. I första hand är det intressant hur 

utredarna har sett på de frågor de utrett, och hur detta färgat texten. Rekommendationerna, 

som uttrycks i strama juridiska paragrafer, är kanske de delar av ett givet betänkande där 

utredarna fått minst spelrum att utforma sina tankar, och därför gett minst utrymme åt sina 

egna synsätt. Istället inriktas analysen dels på utredningarnas direktiv, som utfärdats av 

justitieministern och således speglar utredningarnas politiska målsättningar, dels på de delar 

av deras brödtexter som rör utpekade diskursfält. 

4.2. Urval 

Min urvalsprocess delar in sig i två steg. För det första har fyra representativa utredningar 

valts ut, två från slutet av den sexliberala eran (SOU 1976:9 och SOU 1982:61) och två från 

2010-talet (SOU 2010:71 och SOU 2016:60). Någon form av systematik i detta urval finns 

inte, utan de fyra utredningarna är medtagna eftersom de av olika skäl ansågs intressanta. 

- SOU 1976:9 är intressant eftersom den utgör en av sexliberalismens höjdpunkter, och 

eftersom den var så kontroversiell i sin egen tid. 

- SOU 1982:61 beställdes som en direkt reaktion på hur SOU 1976:9 mottogs, och 

speglar en radikalt annorlunda del av tidens tankegångar. Jämförelsen mellan dessa två 

skulle egentligen kunna utgöra en fullgod kandidatuppsats i sig själv. 

- SOU 2010:71 är den senaste expertledda utredningen om sexuella brott. Den gjorde 

visserligen ganska små rekommendationer på området sexuella övergrepp, men den är 

ändå mycket utförlig och kan anses spegla den juridiska expertisens ståndpunkt vid sin 

tid. 
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- SOU 2016:60 står i motsats till SOU 2010:71 på ungefär samma sätt som de två äldre 

utredningarna. Den tillkom som resultat av SOU 2010:71:s rekommendation mot att 

införa samtyckesrekvisit för våldtäkt, och utfördes till skillnad från övriga tre 

utredningar inte av experter utan av en riksdagskommitté. 

Den enda andra stora utredningen på ämnet är SOU 2001:14, som gjorde en genomgående 

översyn av den sexualbrottsliga straffrätten och också ledde till stora faktiska ändringar i den. 

Skälen till att den inte togs med samt resonemang kring det finns i avsnitt 6.2. I övrigt finns 

bara en annan utredning som behandlar de sexuella brotten, SOU 1981:64, som helt består av 

en historisk genomgång och därför inte bedömdes relevant för analysen. 

För det andra har relevanta textstycken valts ut från varje utredning. Direktiven återges i sin 

helhet i de två nyare utredningarna, medan de två äldre sammanfattar deras inledningar och 

återger själva ledstolparna. Följaktligen måste fokus ligga på ledstolparna, även om 

sammanfattningarna i sig kan vara diskursivt intressanta i och med att respektive 

justitieministers tankar sammanfattas i utredningens ordalag. 

Vad gäller brödtexten innehåller varje utredning delar som inte direkt anspelar på 

utredningens rekommendationer. Det rör sig dels om beskrivningar av rättens historia i 

Sverige, dels om beskrivningar av utländsk rätt. Något särskilt fokus har inte lagts på 

någotdera område, men i stycket om SOU 1976:9 redogörs för hur den utredningen såg på 

områdets historia, delvis eftersom den lägger stor vikt på det och delvis som bakgrund till 

utredningarna i helhet. 

De två nyare SOU:erna är betydligt längre än de två äldre (ca. 5–600 sidor istället för ca. 

200), och därför har ett mer restriktivt urval tillämpats inom dem. Om hela 

rekommendationerna i t.ex. SOU 1976:9 har kunnat analyseras har analysen av t.ex. SOU 

2010:71 främst inriktat sig på de specifika delar av rekommendationerna som rör just 

sexualbrottslagstiftningens syfte och omständigheterna kring sexuella övergrepp. 

Sammanfattningsvis är det följande textstycken som varit föremål för analys, grupperade efter 

utredning: 

- I SOU 1976:9, s. 17–19 (sammanfattning), 25–26 (direktiv), 27–40 (sexualbrottens 

rättshistoria i Sverige), 51–55 (allmänna överväganden), 57–62 (rekommendationer om 

sexuellt tvång), 180–87 (bilaga om våldtäkt i kriminologiskt perspektiv), 204–05 

(rättspsykiatrisk studie av våldtäktsförövare). 
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- I SOU 1982:61, s. 17–22 (sammanfattning), 29–30 (direktiv), 37–44 (SOU 1976:9:s förslag 

och remissyttranden om sexuellt tvång), 57–62 (allmänna överväganden), 63–78 

(rekommendationer om våldtäkt), 129–36 (omhändertagande av brottsoffer), 183–93 (bilaga 

om situationen för kvinnliga våldtäktsoffer). 

- I SOU 2010:71, s. 15–22 (sammanfattning), 51–63 (genomgång av 2005 års 

sexualbrottsreform), 123–30 (bakgrund till samtyckesreglering), 163–66 (allmän 

uppdragsbeskrivning), 167–80 (utvärdering av 2005 års sexualbrottsreform), 197–98 

(uppdragsbeskrivning om samtyckesreglering), 232–50 (överväganden om 

samtyckesreglering), 517–26 (direktiv), 591–602 (alternativt förslag till samtyckesreglering). 

- I SOU 2016:60, s. 13–40 (sammanfattning), 93–98 (uppdrags- och arbetsbeskrivning), 175–

85 (allmänna överväganden), 186–200 (rekommendationer om våldtäkt), 404–07, 419–20 

(konsekvensbeskrivning), 467–83 (reservationer), 497–514 (direktiv). 

5. Analys 

Analysavsnittet är indelad efter utredning. Även om två frågeställningar finns har 

bedömningen gjorts att det inte går att sätta vattentäta skott mellan dem och dela in analysen 

därefter. Bägge frågor analyseras givetvis, och till viss grad en åt gången, men en kronologisk 

indelning torde ge större läsbarhet än en uppdelning efter frågeställning. 

Utredningar andra än den ett avsnitt rör benämns i regel vid sina SOU-nummer. Detta kan te 

sig förvirrande, men utredningarnas namn är mycket lika (sexualbrottsutredningen, 1977 års 

sexualbrottskommitté, 2008 års sexualbrottsutredning och 2014 års sexualbrottskommitté) och 

att använda dessa skulle inte bli märkbart mindre förvirrande – det skulle däremot ta mer plats 

i texten. Där begrepp som ”utredningen/utredarna” eller ”kommittén” används syftar det på 

den utredning som analyseras i det givna avsnittet. 

5.1. Sexualbrottsutredningen (SOU 1976:9) 

Av de fyra undersökningar som studerats är kanske SOU 1976:9 den med tydligast syfte, och 

definitivt den som sticker ut mest från övriga i sin uttalade uppgift. Detta syns redan på 

direktivens första och andra paragraf, där justitieminister Lennart Geijer beskriver 

utredningens bakgrund enligt följande: 

Fördomar och tabuföreställningar har länge hämmat en naturlig och öppen syn 

på sexuallivet och dess yttringar. En radikal förändring i synsättet har emellertid 
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inträtt under senare tid. Sexualfrågor diskuteras numera öppet såväl i den 

offentliga debatten som människor emellan. 

Sexualundervisningen i skolorna får anses ha skapat en ökad och bättre insikt om 

sexuallivet. Härmed har följt en djupare förståelse för den betydelse som 

könsrelationerna i en vidare bemärkelse har för alla människor och för de 

problem som den enskilde kan ha att kämpa med i detta hänseende.63 

Här ser vi prov på den diskurs som kommer att dominera utredningen: modernitet. Geijers 

ansats, som upprepas genom resten av direktiven såväl som hela betänkandet, är att den 

existerande straffrätten bygger på en svunnen tids moral och måste ersättas för att svara upp 

till den ”sexuella revolutionens” (ett begrepp som inte förekommer i utredningen) nya villkor. 

Att påbörja direktiven med orden ”fördomar och tabuföreställningar” understryker denna syn, 

och den kommer till starkt uttryck även i resten av direktivtexten. 

Geijer identifierar tre problem som centrala för sexualbrottsutredningens arbete: 

åldersgränserna vid homosexuella handlingar (som dittills varit högre än för motsvarande 

heterosexuella handlingar), incestbrottens vara eller icke vara, samt koppleribrottets definition 

och straffskala. Det är också dessa tre som dominerar utredningens betänkande, och kapitlet 

om sexuellt tvång är på sex sidor det kortaste i hela betänkandet förutom det som innehåller 

direktiven.64 Det kan tyckas ironiskt att utredningens kortaste kapitel blev det mest 

omdebatterade, men som vi kommer att se finns det ett naturligt samband mellan dessa två 

faktum. 

Själva utredningen påbörjas med ett långt kapitel som tituleras ”Sedlighetsbrotten i historiskt 

perspektiv”, där områdets rättsliga historia sedan 1734 års lag framställs.65 Kapitlets syfte är i 

stort sett att bekräfta Geijers tes: straffrätten har utvecklats i en mer ”human” riktning, och 

denna utveckling bör fortsätta. I 1734 års lag, som ”präglades av uppfattningen att 

könsumgänge endast är tillåtet inom äktenskapet”,66 var nästan alla andra sexuella handlingar 

förbjudna, många belagda med dödsstraff, och resten straffades genom böter till kyrkan. 1864 

års strafflag innebar en mildring, bl.a. avskaffades dödsstraffet för incest, och ”utvecklingen 

 
63 SOU 1976:9, s. 25. 
64 Ibid, s. 5–6. 
65 Ibid, s. 27–40. 
66 Ibid, s. 28. 
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sedan dess kan med en viss generalisering sägas ha inneburit att allt flera handlingar 

avkriminaliserats och att straffsatserna för återstående brott efter hand mildrats”.67 

Denna utveckling fortsatte i BrB, som utformats med målsättningen att ”bereda straffrättsligt 

skydd för barn och ungdom mot sexuella kränkningar samt värna individens integritet i 

sexuellt hänseende”.68 Men här har BrB:s upphovsmän inte varit konsekventa, enligt 

utredarna. Till exempel menar man att incestbrottet, som ”är utformat med tanke på fall av 

frivilliga förbindelser som annars skulle varit straffria, inte passar så väl in i systematiken”.69 

Även sexuella handlingar med barn kan, ”i det enstaka fallet”, vara ”missvisande att 

karaktärisera […] som övergrepp”.70 

I kapitlet allmänna överväganden går man snäppet längre och ställer öppet frågan om 

huruvida sexualbrotten överhuvudtaget borde utgöra en egen kategori. ”Det ger nämligen 

intryck av att det finns en speciell sexuell integritet som är väsensskild från annan integritet”. 

Att man inte föreslår detta motiveras bara med att utredningens uppdrag inte sträcker sig 

utanför själva kapitlet om sexuella brott – om en utredning får befogenheter att revidera hela 

BrB ”kan det visa sig möjligt och lämpligt” att avskaffa kategorin sexualbrott i lagtexten. 71 

Detta gäller alltså främst BrB:s kapitelindelning – de flesta av själva brotten vill man behålla, 

och i ett par fall stärka det rättsliga skyddet. Övervägandet om sexuellt tvång börjar med 

meningen ”Att tvinga annan till sexuellt umgänge med våld eller hot innebär en svår 

personlig kränkning som är nedsättande för dennes människovärde”.72 Här kommer vi in på 

bägge de två diskursiva strategier som dominerar utredningens överväganden: dels sexuell 

frigörelse, dels skydd för brottsoffer. 

Om utredarna anser det som sin uppgift att göra upp med ett moralistiskt paradigm, är det ett 

sexliberalt paradigm de vill ersätta det med. Den uttalade utgångspunkten är att människor ska 

få vara fria att utöva sin sexualitet. Det här syns allra tydligast i utredningens överväganden 

om incest, som inte är analysobjekt, men i korthet: man vill helt slopa de två incestbrott som 

vid tiden fanns kvar (otukt med avkomling och otukt med (hel)syskon), då man menar att ”de 

genetiska och etiska skäl som brukar åberopas […] inte har någon nämnvärd styrka”,73 och 

 
67 Ibid, s. 29. 
68 Ibid, s. 35–36. 
69 Ibid, s. 36. 
70 Ibid. 
71 Ibid, s. 55. 
72 Ibid, s. 58. 
73 Ibid, s. 19. 
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övriga straffbestämmelser kan tillämpas i de fall där genuin skada har skett. Det bör nämnas 

att dessa två brott finns kvar helt oförändrade i dagens BrB, förutom att ordet ”otukt” bytts ut 

mot ”samlag”.74 

I fallet sexuellt tvång kommer alltså denna diskurs i kollision med den om brottsofferskydd. 

Det står klart för utredarna att det inte kommer på fråga att avskaffa våldtäktsbrottet,75 men 

straffsatserna vill man minska, och även ändra rekvisiten för mindre grova brott enligt 

följande: 

Är brottet med hänsyn till den tvingades handlande före övergreppet eller eljest 

att anse som mindre grovt, dömes till böter eller fängelse i högst ett år.76 

Detta beskrivs som en ”närmast teknisk” ändring i rätten,77 men denna mening kom att bli 

utredningens mest kontroversiella del. SOU 1976:9:s kapitel om sexuellt tvång är bara sex 

sidor långt78 – ytterligare nio sidor tillkommer i dess bilagor,79 men det är ändå bara 15 av 233 

sidor som går åt att diskutera det grövsta sexuella brottet. Det här följer av att utredningens 

tyngdpunkt låg på andra frågor (även om dess rekommendationer är långtgående även på detta 

område), men också av att den empiri som samlades in kring våldtäkt var mycket begränsad. 

I kapitlet citeras en studie av allmänhetens attityd till sexuella brott och straff, gjord i 

Köpenhamn några år tidigare (vi får inte veta exakt när, eftersom studien citeras i andra hand, 

men före 1972).80 Enligt den ska bara en liten del av yngre och medelålders danskar (17 

procent av männen, nio procent av kvinnorna) ha tyckt att våldtäkt borde vara straffbar om 

den föregicks av petting. Utifrån detta drar utredarna följande slutsats: 

Svaren tyder på att flertalet människor upplever kvinnan som medansvarig för 

den uppkomna situationen och att hon därför själv får ta konsekvenserna av att 

hennes handlande lett till ett övergrepp.81 

I paragrafens fortsättning ser vi hur de två diskurserna om sexuell frigörelse och skydd för 

brottsoffer kommer på kollisionskurs. Utredarna konstaterar att de inte syftar till att ge 

mannen (våldtäktsförövaren omnämns konsekvent som manlig och offret som kvinnligt, även 

 
74 SFS 1962:700. 
75 SOU 1976:9, s. 58–59. 
76 Ibid, s. 11. 
77 Ibid, s. 17. 
78 Ibid, s. 57–62. 
79 Ibid, s. 180–87, 204–05. 
80 Ibid, s. 60. 
81 Ibid. 
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om man föreslår att brottet ska göras könsneutralt) frikort om han ”tvinga[t] en kvinna till ett 

sexuellt umgänge som han vet att hon motsätter sig”.82 Diskursen om kvinnan som 

medskyldig ger successivt vika för en brottsofferdiskurs som mer liknar den vi ser idag – man 

menar att ”en kvinna som anmäler ett sexuellt övergrepp kan vara i akut behov av hjälp”.83 

För dessa situationer bör polisen kunna anvisa psykiatrisk hjälp, och likaså vid t.ex. sexuella 

övergrepp mot barn.84 

I professor Knut Sveris bilaga citeras en undersökning av Ulf Linderholm som kartlägger 

våldtäkter anmälda till Stockholmspolisen år 1970.85 Enligt Boëthius rör det sig om en 

trebetygsuppsats (motsvarande en kandidatuppsats i dagens terminologi) skriven av en 

juriststudent,86 och den uppgiften är svår att bestrida eftersom Linderholms 

uppsats/undersökning inte fanns tillgänglig. Istället utgås från den sammanfattning som står 

med i utredningen, som verkar överensstämma med Boëthius’ karaktärisering av Linderholms 

arbete. 

Linderholm (och Sveri) delar in våldtäkter i tre större kategorier: överfall, där förövare och 

offer inte alls haft kontakt före brottet, utgör 27 procent av undersökta fall. Här finns ingen 

tvetydighet i skuldsynen, men det konstateras att dessa förövare sällan ”lyckas” med sitt 

mål.87 31 procent av fallen kategoriseras som uppraggningsfall, vilket innebär att parterna 

haft kontakt före överfallet men inte är ”bekanta”. I dessa fall är det större chans (ungefär 

hälften) att överfallet leder till samlag, men kvinnans roll ifrågasätts – det beskrivs som 

”mycket lätt förståeligt” att ensamstående kvinnor mellan 18–30 år som går ut för att ”roa sig 

och träffa en karl” blir utsatta för sexuella övergrepp. Vidare menar man att ”en betydande 

del av alla bekantskaper mellan könen som leder till familjebildning inleds på detta sätt”.88 

Ungefär samma mönster noteras för fall mellan bekanta, som inbegriper 20 procent av fallen. 

Här noterar man också att mannen kan ha hämnduppsåt.89 

Man har också inkluderat en rättspsykiatrisk genomgång av våldtäktsförövare.90 Den har det 

problemet att den bara undersöker dömda män som genomgått rättspsykiatrisk undersökning, 

 
82 Ibid. 
83 Ibid, s. 61. 
84 Ibid, s. 62. 
85 Ibid, s. 182. 
86 Boëthius 2018, s. 40. 
87 SOU 1976:9, s. 183. 
88 Ibid, s. 184. 
89 Ibid, s. 185–86. 
90 Ibid, s. 204–05. 
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dvs. en tredjedel av de dömda och kanske fem procent av anmälda brott.91 Inom den kategorin 

drar den dessutom otydliga slutsatser – våldtäkt är ett brott ”av synnerligen skiftande art”,92 

och våldtäktsmän kan återfinnas i alla de psykiatriska kategorier bilagan redovisar. Den gör 

inga tydliga rekommendationer och citeras knappt i utredningens överväganden. 

En diskursiv strategi framkommer i Linderholms och Sveris arbete: man vill överbrygga 

klyftan mellan den sexliberala och den offercentrerade diskursen kring sexuella övergrepp (se 

avsnitt 5.1.1) genom att förminska betydelsen av offerskapet. Om kvinnans handlande ges 

betydelse för brottsgraden blir det enklare att inlemma de sexuella övergreppen i ett 

sammanhängande sexliberalt paradigm där individens ansvar ligger till grund för straffbarhet. 

Detta var inte ett synsätt som fick spridning efter att utredningen publicerats, som vi ser av 

följande kapitel. 

5.2. 1977 års sexualbrottskommitté (SOU 1982:61) 

Det märks redan från första början att SOU 1982:61 tillkom som direkt svar på den kritik som 

riktades mot SOU 1976:9 (se inledning). Där Lennart Geijer påbörjade sina direktiv med att 

redogöra för ”gällande rätt och vissa frågor som varit föremål för debatt” 93 valde Sven 

Romanus istället att redogöra för SOU 1976:9 och kritiken mot den.94 Direktiven fortsatte i en 

klart annorlunda riktning: 

I gällande rätt gör man skillnad mellan våldtäkt och våldförande med bl.a. 

kvinnans förhållande till mannen. I rättspraxis har därför kvinnans handlande 

före övergreppet kommit att tillmätas för stor betydelse. I många 

domstolsavgöranden betonas sålunda kvinnans ansvar för händelseutvecklingen 

på ett sätt som med rätta uppfattas som stötande från kvinnosynpunkt. Kommitténs 

överväganden bör inriktas på att få en ändrad ordning till stånd.95 

Vi märker här en totalförändring i diskursen. Där Geijer betonade element som ”fördomar”, 

”modernitet” och ”avkriminalisering” väljer Romanus istället att fokusera på kvinno- och 

offerperspektivet. Detta kan ses som tecken på att utredningen, till skillnad från SOU 1976:9, 

har ett tydligt fokus på våldtäktsbrottet och dess konsekvenser, men det går inte att komma 

ifrån ton- och perspektivskillnaden även frånsett detta. 

 
91 Ibid, s. 144, 146. 
92 Ibid, s. 204. 
93 Ibid, s. 25. 
94 SOU 1982:61, s. 29. 
95 Ibid. 
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Återigen anges tre frågor som centrala för kommittén, men här gäller alla tre våldtäktsbrottet: 

dels att förhindra att kvinnans agerande ges för mycket vikt i rättspraxis, dels att ge utökat 

stöd till offer för sexuella övergrepp, dels att revidera åtalsordningen. Vid tiden krävdes 

angivelse från målsäganden för att åtal skulle kunna väckas i sexualbrottsfall, och att 

angivelsen måste komma inom sex månader. Detta motiverades enligt Romanus med att 

förhindra kvinnan att väcka åtal i ”hämnd- eller utpressningssyfte”.96 Eftersom det fört med 

sig möjligheter till påtryckningar mot (och av) målsäganden, och dessutom mest lett till att 

åklagaren åtalade för misshandel eller olaga tvång (brott som inte omfattades av 

angivelsekravet) istället, menar Romanus att bestämmelsen kan behöva revideras.97 

Liksom SOU 1976:9 innehåller SOU 1982:61 en genomgång av rättens historia på området 

och gällande bestämmelser i BrB. Denna är i stort sett en förkortning av föregående 

utrednings redogörelse, och gör inga markant annorlunda prioriteringar i vad som tas upp eller 

inte tas upp.98 

Den följs av ett kapitel om SOU 1976:9, dess rekommendationer och remissyttrandena över 

dem. I detta redogörs bl.a. för remisskritiken mot indelningen av sexuellt tvång efter kvinnans 

handlande, som framställs som skarp och enhällig.99 BRÅ, riksåklagaren, Socialstyrelsen och 

RFSU citeras direkt, och ger diskursivt mycket olika uttalanden som dock ligger nära 

varandra i andemening: förslaget kränker kvinnans rättighet till att få sin vilja respekterad, 

och motverkar snarare än underlättar en ”modern” syn på våldtäktsbrottet.100 

I sina allmänna överväganden fortsätter kommittén att staka ut sitt uppdrag i motsättning till 

det sexliberala paradigmet: 

Den debatt som förts under de senaste årtiondena rörande samlevnadsproblem 

och sexuella frågor har ofta präglats av den uppfattningen att det viktiga är att 

skapa förutsättningar för individens frigörelse och göra rent hus med gamla 

tabuföreställningar som har sina rötter i en gången tids värderingar. Man har 

föreställt sig att därmed skapas förutsättningar för ett mer äkta och naturligt 

sexualliv. […] Man måste emellertid hålla i minnet att det strängt taget inte finns 

något som kan kallas ”naturligt” sexualliv eller en ”naturlig” form för 

 
96 Ibid, s. 30. 
97 Ibid. 
98 Ibid, s. 31–36. 
99 Ibid, s. 42. 
100 Ibid, s. 42–43. 
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samlevnad. Så gott som alla samhällen har genom tiderna försökt kontrollera 

familjebildning och sexualhandlingar.101 

Det är således klart att kommittén ser ett nytt, eller kanske snarare nygammalt, syfte med 

sexualbrottsrätten: att, på offrets egna villkor, skydda denna mot övergrepp och göra upp med 

lagstiftning som försvårar detta. Detta överensstämmer med SOU 1976:9:s uttalade mål, som 

är ”i första hand att bestraffa sexuella övergrepp”.102 Men de två utredningarna skiljer sig i 

att SOU 1982:61 saknar, eller i alla fall lägger mycket mindre vikt på, modernitetsbegreppet. I 

dess direktiv nämns ordet ”modern” inte alls, och i sammanfattningen omnämns bara en 

språklig modernisering, t.ex. att byta ut begreppet ”sedlighetsbrott” mot ”sexuella 

övergrepp”.103 

Med det inte sagt att det sexliberala perspektivet saknas. Till exempel vill man fortfarande 

stryka incestbrotten.104 I de allmänna övervägandena dras en tydlig linje mellan dessa och de 

sexuella övergreppsbrotten: 

Syftet med att kriminalisera dessa olika gärningar är självfallet att motverka 

förekomsten av dem och understödja den säkert allmänt gällande 

moraluppfattningen att gärningar av det slaget är förkastliga. I den meningen 

avser lagstiftningen alltså att påverka den allmänna moralen. Däremot bör 

lagstiftningen inte försöka påverka det frivilliga sexuallivet mellan vuxna 

människor. Det kan inte komma på fråga att – som tidigare förekommit – 

straffbelägga vissa sexualhandlingar som vuxna människor frivilligt vill 

genomföra.105 

Här ser vi ett tidigt exempel på den diskurs som kommer att utvecklas i senare utredningar: 

den om frivillighet. Denna har sin grund i det sexliberala paradigmet, men sexliberala texter 

(som SOU 1976:9) använder den inte på samma sätt. I SOU 1976:9 rättfärdigas 

kriminaliseringen av våldtäkt och relaterade brott i första hand med våldet de innebär. Man 

pratar om en kränkning av människovärdet och den personliga friheten. I den diskursen är 

brottsoffret passivt, en människa som råkar ut för något (själva ordet offer, som böjs i 

 
101 Ibid, s. 57. 
102 SOU 1976:9, s. 17. 
103 SOU 1982:61, s. 17. 
104 Ibid, s. 11. 
105 Ibid, s. 61. 
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neutrum, tycks ju underförstå det). Offret tillskrivs medskuld (se avsnitt 5.2.1), men knappast 

någon handlingsfrihet. Inom SOU 1982:61:s frivillighetsdiskurs gäller nästan det motsatta. 

Däremot vill man fortfarande inte utforma brottsbegreppen efter frivillighet. Även om man 

vill utforma straffrätten efter principen att respektera det sexuella självbestämmandet är det 

helt självklart för kommittén att våldtäkt per definition måste innebära en grad av olaga tvång. 

Detta diskuteras i kapitlet om våldtäkt: 

Det kan också förekomma fall där mannen visserligen varit medveten om att 

kvinnan inte önskade delta i sexuellt umgänge men där sådant umgänge ändå 

kommit till stånd utan att mannen vare sig enligt egen eller kvinnans uppfattning 

använt sig av tvång. […] En förutsättning för straffbarhet är nämligen att någon 

form av tvång har förekommit. Kommittén anser att detta bör gälla även i 

fortsättningen.106 

Även om idén om ett samtyckesrekvisit för våldtäkt fanns vid tiden kan vi alltså se att denna 

fortfarande knappast tagit sig in i kommitténs överväganden. 

Kommittén får också i uppdrag att undersöka åtalsreglerna för våldtäkt. Som sagt var låg det 

på målsäganden att väcka eller inte väcka åtal under tidigare rätt, något som också gällde för 

misshandel på enskild plats. Det här föreslår man att avskaffa, med argumenten att 

bestämmelsen dels lett till att en fjärdedel av våldtäktsbrotten aldrig blir utredda (detta enligt 

Leif G. W. Perssons brottskartläggning)107, dels sätter ett tryck på brottsoffret som kommittén 

inte anser rimligt. Preskriptionsreglerna var också mycket striktare än för motsvarande icke-

sexuella våldsbrott – gränsen var bara sex månader – och detta motiverades med att förhindra 

kvinnan från att använda en brottsanmälan för att utpressa förövaren. Detta ser kommittén inte 

som mer troligt än att t.ex. misshandel skulle användas på motsvarande sätt, och således 

menar man att det utgör ett misstänkliggörande av kvinnor. Det vill man ta avstånd från, och 

därför föreslås att även preskriptionsreglerna ska följa det allmänna mönstret.108 

Till skillnad från föregående utredning har SOU 1982:61 våldtäktsbrottet som ett av sina 

centrala utredningsområden, och kommittén lägger också dubbelt så mycket utrymme i sitt 

betänkande på det. Redan från början står det klart att man inte vill följa i samma spår som 

sina föregångare: 

 
106 Ibid, s. 74. 
107 Ibid, s. 76. 
108 Ibid, s. 77. 
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Det saknar betydelse vid den straffrättsliga bedömningen hur offret betett sig före 

övergreppet. Det centrala är att offret med våld eller hot har utsatts för ett 

sexuellt övergrepp. Det är också likgiltigt huruvida parterna kände varandra 

tidigare, om övergreppet riktas mot en för gärningsmannen helt okänd person 

eller om det utgör inslag i samboendeförhållande. I enlighet härmed kommer 

våldtäktsbrottet att omfatta också de gärningar som idag bedöms som 

våldförande.109 

I kontrast mot föregående utredning har kommittén byggt sina antaganden på rigorös 

forskning kring både förövare och offer för våldtäkt. Den förra delen utgörs av en 

kartläggning av våldtäktsbrottet som gjorts åt kommittén av en ung Leif G. W. Persson (i 

regel bara kallad Leif Persson i utredningen). Denna utgavs som en egen SOU med nummer 

1981:64,110 och redogörs kortfattat för i kapitlet om våldtäkt. Till skillnad från Linderholm 

gör Persson inget försök att skapa en sammanhängande typologi över de våldtäkter han 

studerat (eller inget redovisas i texten), men han noterar en liknande uppdelning – i ungefär 

40 procent av fallen känner parterna inte varandra före händelsen, i 30 procent har de antingen 

träffats i anslutning till den eller känner varandra ytligt, och i resten av fallen är de välbekanta 

för varandra. Persson konstaterar också att utländska medborgare är överrepresenterade bland 

förövarna och att dessa i regel har tidigare brottsbelastning.111 

En annan skillnad mellan Perssons undersökning och de som gjorts för SOU 1976:9 är att 

Persson gör en uppskattning av mörkertalet kring våldtäkt. Han menar att mörkertalet nog är 

relativt litet gällande rena överfallsvåldtäkter, men att det är mycket stort för brott som sker 

inom förhållanden. 

Det verkliga brottsantalet är mycket större. Det torde med säkerhet överstiga 10 

000 brott per år varav den absoluta majoriteten är sådana som begåtts mot 

närstående kvinnor och den relativt sett minsta gruppen rena överfall. En 

skattning pekar mot något tiotusental parvåldtäkter, ett par hundra 

överfallsvåldtäkter och några tusen brott i kategorier som ligger mellan dessa 

två.112 

 
109 Ibid, s. 63. 
110 Ibid, s. 30. 
111 Ibid, s. 64–65. 
112 Ibid, s. 66. 
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I nästa del av betänkandet behandlas kvinnans (dvs. offrets) beteende före övergreppet och 

huruvida det bör spela någon roll i rätten. ”För sexualbrottskommittén är frågeställningen 

enkel och kan bara besvaras med nej.”113 Tre skäl anförs. För det första citeras återigen 

remisskritiken mot SOU 1976:9, såväl som den breda debatt om våldtäkt, skuld och könsmakt 

som förts i Sverige, USA och Västeuropa under föregående år, som mynnat ut i ett starkt 

kvinnligt engagemang emot offrets medskuld.114 För det andra menar man att det är irrelevant 

för brottsbegreppet. Tvång är tvång och våldtäkt är våldtäkt, oavsett omständigheterna.115 För 

det tredje återgår man till offerskyddsdiskursen: 

Dessutom kommer offret för gärningen, kvinnan, att utsättas för ytterligare 

påfrestningar i form av klander från omgivningen, obefogat skvaller om eventuellt 

lösaktigt levnadssätt, påfrestande frågor under förundersökningen och vid 

rättegången osv. Man förskjuter alltså skulden från gärningsmannen till offret. 

Allt detta kan förvärra och förvränga det lidande som offret redan har utsatts för 

genom själva brottet.116 

Det här för oss till utredningens andra stora empirikälla, nämligen en forskningsrapport av 

socionomen Eva Hedlund, som arbetade som rådgivare på RFSU:s mottagning för kvinnor 

som utsatts för sexuellt våld i Stockholm 1977–82.117 Rapporten beskriver det sociala arbete 

som bedrivs på kliniken och konstaterar att alla som utsatts för våldtäkt försätts i ett 

kristillstånd som kan se helt olika ut från person till person, men som ofta kräver hjälp 

utifrån.118 Hedlund rekommenderar också att kontakten med åklagare och polis görs enklare 

och att åklagare tar mer intresse för målsägandens fall.119 Hon noterar dock att empirin bara 

omfattar kvinnor som utsatts för våldtäkt och sökt sig till mottagningen, och att detta inte 

behöver vara representativt för alla offer för sexuella övergrepp.120 

Hedlunds rekommendationer färgar starkt kommitténs betänkande. Det här är givetvis en 

märkbar skillnad från SOU 1976:9 – en av de punkter som remisskritiken mot den inriktar sig 

på är just att offerperspektivet inte gavs tillräcklig plats,121 och valet att beställa en 

djupgående undersökning av våldtäktsoffrets villkor är säkert åtminstone delvis ett resultat av 

 
113 Ibid, s. 67. 
114 Ibid. 
115 Ibid, s. 67–68. 
116 Ibid, s. 68. 
117 Ibid, s. 183–84. 
118 Ibid, s. 184. 
119 Ibid, s. 190–91. 
120 Ibid, s. 191. 
121 Ibid, s. 42–43. 
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detta. Att undersökningen dessutom spelar en aktiv roll i kommitténs arbete är ett tecken på 

hur hårt man vänt sig emot SOU 1976:9:s arbete och slutsatser. 

Trots sitt anspråk på allmängiltighet rotar sig kommittén dock fortfarande i ett perspektiv där 

våldtäktsförövaren per definition är manlig och offret kvinnligt. Begreppet ”kvinnan” används 

ganska konsekvent för att beteckna våldtäktsoffret. I kapitlet om våldtäkt, där det föreslagits 

att göra våldtäktsbegreppet könsneutralt, diskuteras könsroller närmare: 

Man har med all säkerhet anledning att räkna med att det stora flertalet 

våldtäktsbrott även i framtiden kommer att vara sådana där det sexuella 

övergreppet begås av en man gentemot en kvinna. Det förefaller emellertid troligt 

att man också kommer att få behandla några fall av homosexuella våldtäkter, i 

första hand då övergrepp av en man mot en annan man. Antagligen kommer det 

att bli mycket sällsynt med fall då en kvinna är gärningsman och offret man eller 

kvinna. Skulle sådana fall komma till myndigheternas kännedom bör de 

emellertid, som framgår av det förut anförda, behandlas som våldtäkter och inget 

annat.122 

Precis som i SOU 1976:9 kan vi alltså se en blandning av gamla och nya uppfattningar om 

sexuella övergrepp. Men SOU 1982:61 skiljer sig i det att den inte försöker ställa sig i 

kontrast mot moralen i den existerande rätten (med vissa, framförallt rent semantiska, 

undantag). Ytterligare en skillnad – inte diskursiv, men nog så viktig – är naturligtvis det 

faktum att SOU 1982:61 kom att definiera målen bakom svensk sexualbrottslagstiftning i en 

hel generations tid, något dess mer radikala föregångare inte lyckades med. 

5.3. 2008 års sexualbrottsutredning (SOU 2010:71) 

Mellan SOU 1982:61 och 2010:71 gick nästan trettio år. Som diskuterats i kapitel 1 

genomgick sexualbrottsrätten en stor reform år 2005, vilken bl.a. utökade våldtäktsbegreppet 

och ersatte begreppet ”sexuellt umgänge” med ”sexuell handling”, införde särskilda 

rubriceringar för sexuella brott mot barn och höjde straffmaximum för ett antal brott.123 När 

SOU 2010:71, en expertutredning ledd av en rådman (dvs. juristdomare) och bestående så gott 

som helt av yrkesjurister och juridiska förvaltare,124 tillsätts 2008 är det delvis för att 

utvärdera 2005 års reform. 

 
122 Ibid, s. 71. 
123 SOU 2010:71, s. 518. 
124 Ibid, s. 3. 
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Utredningens andra huvudsyfte är att undersöka huruvida Sverige bör tillträda till 

Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella 

övergrepp.125 Detta visar på två stora förändringar – dels har barnens rätt blivit en tydligare 

prioritering, där SOU 1976:9 kunde gå så långt som att föreslå avskaffandet av särskilda 

brottsrubriceringar för övergrepp mot barn, och dels har Sverige mer och mer börjat ta åt sig 

betydelsen av europeisk rätt. Ingen av de två undersökningar som tidigare nämnts tar 

överhuvudtaget upp europeisk rätt, men i SOU 2010:71 konstaterar utredarna följande: 

Det har varit en självklar utgångspunkt för våra överväganden att svensk 

sexualbrottslagstiftning ska vara förenlig med Sveriges internationella åtaganden 

på området. Europakonventionen, och hur dess grundläggande fri- och 

rättigheter har uttolkats av Europadomstolen, är därvid av central betydelse.126 

En kortfattad analys av utredningens resonemang kring detta följer i avsnitt 5.2.3. Redan här 

kan det dock vara värt att reflektera över den plats europeisk rätt ges i betänkandet. 

Europarådet och dess konventioner har ingenting med EU att göra, och Sverige gick med 

redan 1949,127 så EU-inträdet 1994 påverkade inte direkt Sveriges åtaganden på området. 

Ändå kan man tänka sig att det ledde till en ökad hänsyn till det europeiska samarbetet på alla 

dess plan. 

Det tredje syftet, där fokus i första hand kommer ligga, var delvis också pådrivet av europeisk 

rätt, mer specifikt Europadomstolsfallet M. C. mot Bulgarien (även känd som 

Bulgariendomen; 4 december 2003). 1995 anmälde en bulgarisk kvinna, född 1980, att hon 

blivit våldtagen av två äldre pojkar, men eftersom förekomst av våld inte kunde säkerställas 

nekade den bulgariska åklagarmyndigheten att väcka åtal.128 Efter ett par år av upprepade 

försök att få sin sak prövad väckte kvinnan till slut talan mot Bulgarien inför 

Europadomstolen,129 vars domslut rekommenderade medlemsstaterna att ändra sin straffrätt så 

att den ger effektivt skydd för våldtäktsoffer även i de fall våldet inte kunde påvisas 

definitivt.130 

Domen fastslog alltså att Europarådets medlemsstater måste utforma sin sexualbrottsrätt så att 

alla sexuella handlingar som sker utan samtycke kan bestraffas. Detta undersöktes redan inför 

 
125 Ibid, s. 15. 
126 Ibid, s. 17. 
127 Europarådet, Sweden – Member State. https://www.coe.int/en/web/portal/sweden (hämtad 2019-05-27 09:30) 
128 SOU 2010:71, s. 131–32. 
129 Ibid, s. 133. 
130 Ibid, s. 134. 
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2005 års reform av dåvarande regering, som menade att den dåvarande regleringen 

överensstämde med domens krav, men detta debatterades hårt i civilsamhället.131 Således får 

SOU 2010:71, när den tillsätts 2008, i uppdrag att undersöka huruvida Bulgariendomen – och 

rättssäkerheten – kräver en ändring till samtycke som grund för straffansvar vid våldtäkt. Man 

får också i uppdrag att framställa ett författningsförslag på ett rent samtyckesbaserat 

våldtäktsbrott, oavsett ställningstagande.132 

Liksom de två tidigare utredningarna redogör man för rättens historia på området. Det är ett 

ganska kortfattat stycke som konstaterar att flera förändringar har skett med tiden: 

Historiskt var de egentliga skyddsintressena för sexualbrott familjens – eller 

snarare mannens – ära och ordningen i samhället. Synen att en våldtäkt kränker 

en kvinnas frihet vann sedan terräng i slutet av 1800-talet. Genom införandet av 

brottsbalken 1965 kom skyddsobjektet att överföras från den personliga friheten 

till den sexuella integriteten. Bestämmelserna om våldtäkt och övriga sexualbrott 

placerades i kapitel 6 om sedlighetsbrott och det framhölls att huvudsyftet med att 

beivra sedlighetsbrotten var att bereda straffrättsligt skydd för barn och 

ungdomar mot sexuella kränkningar och att värna individens (kvinnans) integritet 

i sexuellt hänseende.133 

Man konstaterar också att det reformarbete som innehöll SOU 1976:9 och 1982:61 mynnat ut 

i ett samförstånd som i princip motsvarar den senare utredningens diskurs – att huvudmålet är 

skydd mot övergrepp samtidigt som vuxna människor bör ges största rimliga frihet att 

bestämma över sin egen sexualitet.134 Ändringarna som gjordes i och med 2005 års reform 

beskrivs som i linje med denna princip.135 

Utvärderingen av 2005 års reform ställer sig positiv till den, och menar att reformen i stort sett 

har uppnått sina syften.136 Däremot påpekar man en del tekniska brister i den nya 

lagstiftningen, dels att skyddet för vuxna som försatts i utnyttjandesituationer (t.ex. 

drogpåverkan) inte är tillräckligt starkt,137 dels att de särskilda brottsrubriceringarna för 

övergrepp mot barn inte är tillräckligt tydligt avgränsade.138 Det rör sig om rent tekniska 

 
131 Ibid, s. 129–30. 
132 Ibid, s. 15. 
133 Ibid, s. 52. 
134 Ibid, s. 52–53. 
135 Ibid, s. 167. 
136 Ibid. 
137 Ibid, s. 176–77. 
138 Ibid, s. 177–79. 



29 

 

rekommendationer, och man försöker inte sätta sig mot reformens syfte eller filosofiska 

bakgrund. 

Frågan om samtyckesreglering togs upp redan av SOU 2001:14, och detta redogörs för i 

utredningen. Kommittén bakom SOU 2001:14 avvisade argumentet att ett samtyckesrekvisit 

skulle stärka våldtäktsoffrets rättsliga ställning: 

Tvärtom befarade kommittén att en sådan bestämmelse skulle kunna påverka 

människors normer på ett sätt som inte alls varit avsikten. Detta eftersom 

tillämpningen av den skulle kunna innebära att offrets handlingar och 

uppträdande skulle hamna i centrum för den rättsliga processen och steget enligt 

kommittén inte är långt till en diskussion att ”offren får skylla sig själva”.139 

Återigen ser vi bevis på hur diskurserna om frivillighet och offerskydd krockar med varandra. 

Här visas med all önskvärd tydlighet att SOU 2001:14 prioriterar den senare, och detta gäller 

även SOU 2010:71 då den åtminstone delvis instämmer med föregående utrednings slutsats. 

Bulgariendomen utfärdades mellan SOU 2001:14 och genomförandet av 2005 års 

sexualbrottsreform, och regeringen bad lagrådet att yttra sig om hur domens krav förhöll sig 

mot svensk rätt. Lagrådet menade då att domen inte krävde att sexuella handlingar utan 

samtycke rubriceras som våldtäkt, utan att det gick att t.ex. införa ett lindrigare brott som 

innefattade sådana handlingar.140 Utredningen kommer till samma slutsats, och föreslår 

brottsrubriceringen sexuellt övergrepp med påföljden fängelse i högst fyra år.141 

Där SOU 1982:61 ganska direkt avfärdat idén på en samtyckesbaserad reglering går SOU 

2010:71:s motsättningar istället i en mer teknisk riktning. Man börjar rent av med att 

konstatera att bristande samtycke är en rimlig definition på sexuellt övergrepp: 

Det som skiljer ömsesidigt sex från sexuellt övergrepp är närvaron, eller 

frånvaron, av ett giltigt och relevant samtycke i den stund den sexuella 

handlingen utförs. Detta faktum skulle kunna sägas utgöra ett principiellt skäl för 

att i lagstiftningen använda brist på samtycke (eller motsvarande) som 

brottsrekvisit.142 

 
139 Ibid, s. 125. 
140 Ibid, s. 128–29. 
141 Ibid, s. 35. 
142 Ibid, s. 234. 
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Det man däremot måste ta hänsyn till, enligt utredarna, är hur pass ändamålsenlig en viss 

brottsrubricering är för det straffrätten söker uppnå. Man bör snarare försöka optimera den 

existerande regleringen än ersätta den med något helt nytt, för att inte riskera att områdets 

rättspraxis förlorar sin betydelse.143 Vidare menar man att samtycke är svårt att definiera och 

komplicerat att skapa rättspraxis kring.144 Dessutom delar man som sagt SOU 2001:14:s 

slutsats att ett samtyckesrekvisit skulle skapa fokus på offrets agerande före övergreppet,145 

och även i övrigt riskera landvinningar för en moraliserande syn på sexualiteten.146 Sist men 

inte minst menar man att en samtyckesreglering absolut inte behöver leda till att antalet 

fällande domar ökar, eftersom områdets bevissvårigheter inte avhjälps av en sådan ändring.147 

Vi kan alltså se en kluven inställning inför samtyckesregleringen i utredningen. Man ser både 

för- och nackdelar med idén, och föreslår således en kompromisslösning vars praktiska 

verkning är något oklar. Trots att brottet sexuellt övergrepp är avhängigt våldtäkt och sexuellt 

övergrepp, och underförstås stå under dem i grovhet, föreslås straffsatsen ligga dubbelt så 

högt som för sexuellt tvång.148 Det går att ifrågasätta huruvida ett sådant brott skulle fungera 

som tänkt eller om det skulle komma att ”inkräkta” på våldtäktsbrottets område, men eftersom 

ämnet för uppsatsen inte är rättsvetenskap ska inga djupare slutsatser dras kring detta. 

Utredningen följer i stort sett samma trygghetsdiskurs som SOU 1982:61. Också i allmänhet 

ger den intrycket av en i första hand rättsvetenskaplig analys, som inriktar sig helt på rättens 

potentiella verkningar och ändamålsenlighet snarare än att försöka analysera ändamålen som 

sådana. Det kan höra till saken att dess syfte i första hand var att utvärdera en redan 

genomförd reform, men även i de delar som utreder en potentiell ny utformning av 

våldtäktslagstiftningen är det begränsat med mer allmänna tankar. Detta kan tolkas på olika 

sätt, men eftersom man i allmänhet verkar följa den gängse diskursiva uppfattningen om 

sexuella övergrepp känns det sannolikt att utredarna inte ser behovet av att kommentera sin 

moraliska infallsvinkel närmare. 

Det finns dock stycken som ger en viss inblick i hur utredarna ser på våldtäktsbrottet som 

samhällelig företeelse. Mest uppenbart gäller detta den bilaga som redovisar hur utredningen 

 
143 Ibid. 
144 Ibid, s. 213–16. 
145 Ibid, s. 235. 
146 Ibid, s. 217. 
147 Ibid, s. 216–17. 
148 Ibid, s. 63. 
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hade formulerat ett rent samtyckesrekvisit om de hade rekommenderat ett sådant (vilket de 

inte gör – se avsnitt 5.1.3 för detaljer kring detta).149 

Man föreslår att en sådan lagstiftning baseras på begreppet tillåtelse, men definierar inte detta 

begrepp närmare. 

En tillåtelse behöver inte ha någon särskild form för att gälla. Det krävs dock att 

tillåtelsen har manifesterats på något sätt genom ett faktiskt agerande. Den ska 

vara iakttagbar och det är därför inte tillräckligt att se på tillåtelsen som en 

inställning.150 

Allt från ett uttryckligt ”ja” till aktivt deltagande i själva handlingen kan enligt utredarna 

tolkas som samtycke. Till och med underlåtelse kan i undantagsfall räknas, men man vill 

förhindra att detta tolkas som ett krav på fysiskt motstånd.151 

En infallsvinkel som är förhållandevis ny i utredningen är behovet av utökat skydd för barn. 

Som vi har sett föreslår SOU 1976:9 att de särskilda brottsbeteckningarna för övergrepp mot 

barn ska slopas helt, och SOU 1982:61 bryter delvis med denna tanke genom att utesluta barn 

från grundtanken om frivillig sexualitet, men SOU 2010:71 går steget längre. Orsaken är 

europarättslig – 2007 undertecknade Sverige Europarådets konvention om skydd för barn mot 

sexuell exploatering och sexuellt övergrepp,152 och en av utredningens uppgifter var att 

undersöka vad som behöver göras för att anpassa svensk rätt till konventionen. 

Slutsatsen blir att Sverige i stort sett möter konventionens krav, men att mindre ändringar 

behövs. Ett exempel är att man vill utöka brottet sexuellt ofredande så att det innefattar 

ofrivilligt bevittnande av sexuella handlingar.153 Utredarna tar inte ställning i frågan om 

huruvida detta borde vara kriminaliserat, utan som brukligt för SOU 2010:71 bygger man sin 

motivering helt och hållet på principen att svensk rätt ska överensstämma med konventionen. 

Men det faktum att konventionen valt att inkludera något så långt från ett rent fysiskt 

övergrepp visar på hur diskursen har flyttat sig sedan 1970-talet. 

 
149 Ibid, s. 591–601. 
150 Ibid, s. 593. 
151 Ibid. 
152 Ibid, s. 395. 
153 Ibid, s. 441. 
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5.4. 2014 års sexualbrottskommitté (SOU 2016:60) 

Precis som SOU 1982:61 beställdes som svar på reaktionen mot SOU 1976:9 beställs SOU 

2016:60 delvis för att utreda samma frågor som SOU 2010:71 (och även SOU 2001:14) 

tidigare tittat på. Motsättningen är dock inte lika tydlig, vilket syns i och med att direktiven 

till SOU 2016:60 inte nämner den tidigare utredningen. Där SOU 2010:71 i första hand hade 

som mål att utreda en tidigare reform ges SOU 2016:60 i uppdrag att göra en övergripande 

analys och genomgång av våldtäktsbrottets tolkning.154 Detta direktiv ges mot bakgrund av en 

kraftig ökning i antalet anmälda våldtäkter efter 2005 års reform, och en uttalad strategi från 

regeringens sida att ”nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra”.155 

SOU 2016:60 tillsätts alltså från början som expertutredning under lagmannen Mari 

Heidenborg,156 men efter regeringsskiftet i september 2014 ombildas den till parlamentariskt 

sammansatt kommitté157 och ges utökade uppgifter.158 Ombildningen motiveras enligt 

följande: 

Våldtäktslagstiftningen och tillämpningen av den har under flera år rönt stort 

intresse och uppmärksamhet i den samhällspolitiska debatten. Det är därför 

angeläget att utredningens arbete har en tydlig och stark förankring i de politiska 

partierna.159 

Det här argumentet är anmärkningsvärt, då det visar på ett totalt uppbrott med synen på 

straffrätten som relativt ”opolitisk”. Alla de tre tidigare utredningarna bestod av juridiska eller 

samhällsvetenskapliga experter av olika slag. SOU 2001:14, däremot, var också 

parlamentariskt sammansatt,160 och dess betänkande ledde till kanske den mest drastiska 

reformen på området sedan BrB:s införande. Det är inte omöjligt att man såg framför sig att 

en kommitté av lekmän skulle vara mer benägen att föreslå långtgående ändringar än en 

utredning bestående av jurister. I sammanhanget är det värt att påpeka att SOU 1976:9 var en 

expertutredning som likväl föreslog radikala reformer – däremot inte reformer som visade sig 

ha stöd i folkdjupet, vilket återigen skulle tala för en partipolitisk kommitté om det är målet. 

 
154 SOU 2016:60, s. 497. 
155 Ibid, s. 499. 
156 Ibid, s. 3. 
157 Ibid, s. 507. 
158 Ibid, s. 509–13. 
159 Ibid, s. 507. 
160 Ibid, s. 104. 
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Ytterligare en effekt av den annorlunda sammansättningsmodellen är att kommittén inte är 

enig i sina slutsatser. En expert avger en reservation mot kommitténs slutsats, och tre 

ledamöter ger ”särskilda yttranden” som bifogas till betänkandet. Det är experten Bengt 

Ivarsson (Advokatsamfundet) som menar att en samtyckesreglering för över delar av 

bevisbördan på den tilltalade och därför inte är rättssäker,161 ledamöterna Anti Avsan och Pia 

Hallström (bägge moderater) som kritiserar delar av utredningens förfarande men ställer sig 

bakom dess rekommendationer,162 och ledamoten Kent Ekeroth (sverigedemokrat) som menar 

att utredningen inte gjort tillräckliga försök att utreda alternativa lösningar bland andra mindre 

meningsskiljaktigheter.163 

Kommittén uttrycker sin grundläggande syn på sexualitet och sexualbrott i sina 

överväganden: 

Sexualitet är inte bara en naturlig del av människans liv utan också ett uttryck för 

grundläggande behov som ger både liv och lust. Den som har uppnått åldern för 

sexuellt självbestämmande har rätt till sexuell integritet och att själv bestämma 

när, hur, på vilket sätt och med vem en sexuell handling ska genomföras.164 

Här ser vi en betydande kontinuitet med SOU 1976:9 – man styrker vikten av att sexualitet 

behandlas som något naturligt och positivt. Det är något som uttrycks konsekvent genom alla 

fyra utredningar, men den diskursiva inramningen kan skilja sig åt markant. Man har slutat 

tala om modernisering eller uppgörelse med föråldrad moralism. Man har också slutat anta att 

målet att behandla sexualitet som något naturligt och positivt nödvändigtvis behöver innebära 

en liberalisering av straffrätten, vilket visas av de meningar som följer direkt på föregående 

citat: 

Om en person genomför en sexuell handling med en person som inte vill delta i 

den sexuella handlingen kränks personen i fråga. Syftet med att kriminalisera 

oönskade sexuella handlingar är – på samma sätt som med all annan 

kriminalisering – att motverka förekomsten av dem. Avsikten är dessutom att 

påverka människors värderingar och på så sätt understödja insikten att sexuella 

övergrepp är skadliga.165 

 
161 Ibid, s. 467–68. 
162 Ibid, s. 480–81. 
163 Ibid, s. 482–83. 
164 Ibid, s. 176. 
165 Ibid, s. 176–77. 
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Ett vedertaget mål med straffrätten, som ses som rationellt, kan utrönas här. Kriminalisering 

är till för att verka som avskräckning och värderingsbildning. Målet är absolut inte att bli av 

med moralisering, utan tvärtom att befästa sexuella övergrepp som moraliskt förkastliga och 

således minska dess förekomst. Redan i början av övervägandet kan vi se att kommitténs 

problemformulering är att den existerande lagstiftningen inte täcker samtliga fall man vill se 

kriminaliserade. 

Den bakomliggande tanken med den nuvarande regleringen är att den ska träffa 

fall där samtycke saknas. Lagstiftningen utgår emellertid från att gärningen har 

vidtagits genom användande av något medel eller utnyttjande av vissa 

omständigheter. Det innebär att handlandet är straffbart som våldtäkt om en 

sexuell handling har tvingats fram med hjälp av våld eller hot eller genom att 

offrets särskilt utsatta situation har utnyttjats på ett otillbörligt sätt.166 

Den tudelade diskurs vi ser i de två tidigare utredningarna, där frivillighetsprincipen används 

som syfte för straffrätten men inte kommer till tals i själva lagrummet, har nu blivit uppenbar. 

Kommittén vill göra upp med den, och förordar därför en lagstiftning baserad helt på 

samtycke. 

Man konstaterar att de rättspraktiska problem som påpekats av SOU 2010:71 åtminstone 

delvis är giltiga. Det kan vara problematiskt att definiera samtycke om lagens ansvar bara 

bygger på frivillighet utan att frivilligheten definieras närmare. Därför föreslår man en utökad 

definition som del av brottsbeskrivningen, som både går igenom hur frivillighet ser ut och de 

situationer då ett uttalat samtycke inte ska anses giltigt.167 

I frågan om att skjuta över fokus på målsäganden menar kommittén att detta redan är ett 

problem i den gällande ordningen. Beviskraven är höga för att kunna döma i sexualbrottsliga 

mål, och detta gäller oavsett om straffansvaret baseras på tvång eller samtycke.168 Återigen 

kan den eventuella risk som orsakas av en ändring mildras genom lagstiftningens utformning. 

Tidigare utredningar utgick från att även outtalat samtycke skulle vara giltigt, och från den 

utgångspunkten menade man att rekvisitet skulle vara omöjligt att följa utan risken att 

målsäganden utsätts för integritetskränkande frågor. Det här avhjälps enligt kommittén genom 

att man gör det tydligt att uttalat samtycke krävs.169 

 
166 Ibid, s. 175. 
167 Ibid, s. 180–81. 
168 Ibid, s. 181. 
169 Ibid, s. 182–83. 



35 

 

Kommittén överväger olika formuleringar kring samtycke, och återigen kan vi se hur dess syn 

på sexualitet ser ut: 

Begrepp som tillåtelse och medgivande är enligt vår uppfattning inte helt lyckade 

då de i viss mån kan anses uttrycka en ojämlikhet mellan de parter som deltar i 

den sexuella samvaron. Det som istället bör vara utgångspunkten är att sexuell 

samvaro i grunden är något positivt och att samvaron grundar sig på 

ömsesidighet. Det begrepp som bäst beskriver detta är att deltagandet sker 

frivilligt.170 

Vi kan alltså konstatera att SOU 1976:9:s mål om en ”modern” syn på sexualiteten, där 

samhället inte moraliserar kring det fria sexuella utövandet, delas av kommittén fyrtio år 

efteråt. Att dessa argument används för att stödja en utökad kriminalisering hade nog däremot 

förvånat männen bakom den äldre utredningen. 

Även brottsbegreppet våldtäkt ifrågasätts. Man menar att det är missvisande för ett brott som 

inte alls baseras på våld utan på ofrivillighet, och dessutom att begreppet våldtäkt förknippas 

med en sorts brutala överfall som inte är representativa för vad brottet egentligen innebar 

redan under gällande lagstiftning. Detta kan vara direkt samhällsskadligt, eftersom bägge 

parter kan ha svårt att uppfatta det som hänt som våldtäkt och följaktligen blir mindre benägna 

att anmäla brottet.171 Istället föreslår man beteckningen sexuellt övergrepp för våldtäkt och 

sexuell kränkning för sexuellt tvång, en rubricering som innefattas av samma problematik.172 

Däremot poängteras att begreppet våldtäkt har bred acceptans som beteckning för allvarliga 

sexuella övergrepp och egentligen inte behöver förknippas med våldsutövning – som 

redogjordes för i kapitel 1 kom denna uppfattning också att förhärska i den proposition som 

följde utredningen. Dagens brottsbeteckning förblir våldtäkt, medan brottet sexuellt tvång 

bytte beteckning till sexuellt övergrepp i och med lagändringen. 

Kommitténs betänkande avslutas med en konsekvensbeskrivning, ett avsnitt som förekom 

även i SOU 2010:71, men medan den där var kortfattad och torr har man i SOU 2016:60 gett 

den desto mer utrymme. Kanske därför att förslagen är mer vidlyftiga, men det är likväl värt 

att undersöka vad som sägs. Man varnar för att ändringarna kan medföra ökade kostnader för 

så gott som alla länkar i kedjan från polis till kriminalvård, detta till följd av en ökad 

 
170 Ibid, s. 194–95. 
171 Ibid, s. 188–89. 
172 Ibid, s. 73–74. 
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anmälningsfrekvens som man hoppas ska tillkomma av lagändringen. Däremot menar man 

inte att ändringarna lär leda till ett ökat antal fällande domar – som vi har sett är man ganska 

tydliga med att förslaget inte kommer att lösa den rättspraktiska problematik som sexualbrott 

innebär.173 

Det som däremot är kommitténs motivering till ändringen framgår lite senare i kapitlet, där 

man går igenom förslagens konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Vårt förslag att ändra sexualbrottslagstiftningen så att gränsen mellan straffri och 

straffbar gärning dras vid om deltagandet i en sexuell handling varit frivillig eller 

inte bedömer vi som ett viktigt steg mot ett mer jämställt samhälle. Det beror inte i 

sig på att antalet fällande domar i mål om sexualbrott kommer att öka som en 

konsekvens av det förslaget. Det tror vi inte. […] Det som framförallt är viktigt är 

att det sexuella våldet i samhället minskar. Om förslagen genomförs och följs upp 

av utbildnings- och informationsinsatser i skolor och i samhället i övrigt bedömer 

vi det som troligt att förslagen – åtminstone på sikt – kan leda till att normer och 

förhållningssätt till sexualitet och sexuell samvaro kommer att förändras så att 

färre sexualbrott genomförs.174 

Här återkommer kommittén alltså till ett av sina centrala teman: kriminalisering handlar lika 

mycket om symbolik som direkt rättslig effekt. Målet med ändringen som föreslås är inte att 

göra det möjligt att fälla fler tilltalade i våldtäktsmål, utan att anpassa lagstiftningen till en 

definition av sexuella övergrepp som stämmer överens med en uppfattad verklighet. 

Kontrasten mot SOU 1976:9:s ”kosmetiska ändring” för att anpassa straffrätten till de frågor 

som riktas mot våldtäktsoffer enligt då gällande praxis kan knappast bli starkare. 

6. Diskussion och reflektioner 

6.1. Straffrätt som dialektik 

Den diskursteoretiska mall som använts är en klassiker på området – den hegelianska 

dialektiken. Dialektik utvecklades först hos Platon i antikens Grekland, men som fick sin 

moderna form hos, och idag främst förknippas med, Friedrich Hegel. Enligt Hegel består en 

dialektik av en tes, som antas vara sann i början av processen, en antites, som utmanar tesen 

 
173 Ibid, s. 404–05. 
174 Ibid, s. 419. 
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genom att föreslå motsatta antaganden, och en syntes, som bildas genom att tes och antites 

smälter samman och får utgöra den nya sanningen.175 

Om vi så tittar på den svenska sexualbrottspolitiken framstår tesen i BrB:s ursprungliga 

utformning och, före den, i 1864 års strafflag: sexuella brott är övergrepp mot Gud, samhället 

och sedligheten, och bör straffas därför att de är felaktiga. Mer cyniskt kan vi se samhällets 

mål med lagstiftningen som att ta avstånd från ”sedlighetssårande” handlingar och således 

utöva social kontroll över medborgarna. Detta paradigm börjar luckras upp på 1930- och 40-

talen, i och med att straffrätten liberaliseras något, men det är först i och med sexliberalismen 

på 1960-talet som en klar antites uppstår. 

Hos sexliberalerna, vars tankar får tydligt utlopp i SOU 1976:9, är målet med straffrätten ett 

helt annat. Nu ska man bejaka sexualiteten så långt det går, och samhället ska inte involvera 

sig så länge ingen kommer till direkt fysisk skada. Under det här paradigmet kan all 

kriminalisering ifrågasättas, alla straffskalor tänjas och alla traditionella skuld- och 

offerskapsdefinitioner utmanas. I vissa fall får sexliberalismen genomslag, som t.ex. när det 

gäller homosexualitet. I många andra fall lyckas man bilda en stor idépolitisk strömning även 

om lagen inte reformeras enligt den sexliberala mallen, som t.ex. i fallet prostitution och 

koppleri. 

Men när det gäller sexuella övergrepp och våldtäkt kommer den sexliberala tanken på 

kollisionskurs med det samhälleliga behovet av att bestraffa våldsgärningar och skydda 

våldsoffer. Det sexliberala paradigmet klarar inte av att få genomslag när det gäller våldsbrott, 

där det fortfarande finns ett starkt samhälleligt samförstånd om att skarpa straff behövs. Detta 

märks på att utredarna i SOU 1976:9 själva verkar osäkra på om deras föreslagna ändringar i 

våldtäktsbrottet faktiskt är lämpliga. 

På 1980- och 90-talen börjar den traditionella eller nyklassicistiska synen på brott vinna mark 

igen, och straffskalorna börjar skärpas. Detta gäller efterhand även de sexuella övergreppen, 

som får utvidgade definitioner i och med 2005 års reform. Men om man tittar på de diskursiva 

resonemangen kring reformen märker man att problembeskrivningen och synen på syftet med 

kriminaliseringen har flyttats markant. Utredning efter utredning styrker behovet av att tillåta 

individuell sexualitet inom laglighetens ramar, och att en utökad kriminalisering av våldtäkt 

hjälper snarare än hindrar detta genom att förhindra våldsamma kränkningar av det sexuella 

självbestämmandet. Det här blir den sexualpolitiska dialektikens syntes – en blandning av 

 
175 Adorno 2017. 



38 

 

sexliberalismens fokus på individens självbestämmande och klassicismens beskyddande syn 

på kriminalisering. 

Att debatten i Sverige nått en syntes blir tydligt utifrån det faktum att de två äldre 

utredningarna är klart mer polemiska än de två nyare. Vi ser hur SOU 1976:9 gör det 

övertydligt att dess mål är att göra upp med den gamla synen på sexualitet och sedlighet, och 

hur även SOU 1982:61 måste argumentera hårt för sitt antagande att offrets situation och 

rättigheter ska bilda fokus för lagstiftarens antaganden. Jämför med SOU 2010:71, där 

utvärderingen av tidigare reformer aldrig ifrågasätter dessas motivering, och SOU 2016:60, 

där, trots den medvetet breda sammansättningen, bara en expert var öppet oenig i annat än 

detaljer. 

Det är knappast någon banbrytande slutsats att debatten kring kriminalpolitiska frågor inte är 

lika vidlyftig idag som den var på 1960- och 70-talen. För en kritisk samhällsvetare kan det te 

sig som att det nyklassicistiska perspektivet förhärskar helt och hållet, och att allt handlar om 

hårdare tag och strängare straff. Men klassicism och nyklassicism är inte samma sak, och när 

det gäller de sexuella brotten kan vi se att viktiga intryck från den tidens debatt har förts in i 

den hegemoniska synen av idag. Sexliberalerna påbörjade en viktig reformprocess, och även 

om de inte fick igenom hela sitt program har vi mycket i den moderna straffrätten – inklusive 

samtyckeslagen, om än indirekt – att tacka dem för. 

6.2. Reflektioner över urval och arbetsprocess 

En forskare tvingas göra val, både forskningstekniska och dispositiva, som påverkar arbetets 

resultat. Det här är en viktig och naturlig del av den akademiska arbetsprocessen, och 

noggrant övervägda beslut ger en mer fulländad uppsats. Men lika viktigt är att redogöra för 

sina beslut och kunna resonera kring de vägar man inte tog. Det är målet med detta avsnitt. 

Det största misstaget som kan ses i efterhand är att SOU 2001:14 (1998 års 

sexualbrottskommitté) inte togs med i urvalet. Den föranledde den största sexualbrottsrättsliga 

reformen på en generation, och dess betänkande kom att ha ett stort inflytande på allt som 

kom därefter inom området. SOU 2010:71 tillkom delvis för att utvärdera reformen, och 

kommer således ofta in på SOU 2001:14:s arbete. Men det hade otvivelaktigt varit värdefullt 

att få kommitténs egen text med i analysen, och inte bara reaktioner mot den. Dessutom var 

den liksom 2014 års kommitté (som gav oss SOU 2016:60) parlamentariskt sammansatt, 

vilket kan ha gett möjlighet att se fler reservationer och mer politisk oenighet kring arbetet. 
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Det fanns dock ett behov av att göra en kvantitativ avgränsning, och därför hade troligtvis en 

utredning fått falla bort för att ge plats åt SOU 2001:14. Den uppenbara kandidaten är SOU 

2010:71, vilken som sagt kom till för att utvärdera SOU 2001:14, och gav ett förhållandevis 

torrt utlåtande om dess arbete. Det finns däremot skäl nog att försvara dess inkludering. Dels 

var den en utpräglad expertutredning, vilket skapade en möjlighet att undersöka hur 

juristopinionen såg på sexuella brott i en relativt modern tid. Detta hade inte gått om tiden 

efter 1980-talet representerats enbart av parlamentariska utredningar. 

Dels fanns en ambition att skildra samtyckeslagens tillkomstprocess, och i detta hade SOU 

2010:71 en betydande roll. Det var därför den inkluderades – den och SOU 2016:60 låg nära 

varandra i tiden, hade tydligt olika sammansättningar och ställningstaganden i sakfrågan. Min 

förståelse är att SOU 2001:14:s perspektiv stämde överens med SOU 2010:71:s (vi fick ju 

trots allt ingen samtyckeslag i och med 2005 års reform, bara ett utökat tvångsrekvisit), och i 

och med att den och SOU 2016:60 var så lika i sin sammansättning hade de kunnat utgöra lika 

intressanta jämförelseobjekt. Det finns alltså argument på bägge sidor, men troligtvis skulle 

uppsatsen ha blivit mer konsekvent om det annorlunda valet gjorts. Men gräset är ju alltid 

grönare på andra sidan. 

Ett annat beslut som hade ändrat uppsatsen hade varit att behålla den ursprungliga indelningen 

efter frågeställning, och sedan efter utredning i andra hand. Detta fungerade habilt för de två 

äldre utredningarna, men i de nyare flöt de två ämnena in i varandra i så hög grad att det inte 

gick att skilja dem åt. Fördelen med det beslut som togs är att en kronologisk uppdelning ger 

en enklare överblick över hur diskursen utvecklats över tid, men en uppdelning efter 

frågeställning/diskurs hade kunnat ge en mer koncentrerad bild av uppsatsens analytiska mål. 

7. Sammanfattning 

Slutligen kan det vara av värde att återanknyta till uppsatsens frågeställningar: 

- Hur har synen på sexualbrottslagstiftningens syfte förändrats inom statens offentliga 

utredningar från 1970-talet till idag? 

- Hur har synen på omständigheterna kring sexuella övergrepp förändrats inom statens 

offentliga utredningar från 1970-talet till idag? 

Den kanske tydligaste skillnaden är inte mellan de två äldre utredningarna och de två nyare, 

utan mellan SOU 1976:9 och övriga. Den första sexualbrottsutredningen är en tydlig utliggare 
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i ämnets svenska historia, och uttrycker mål som inte återfinns vare sig dessförinnan eller 

därefter. 

Synen på kriminalisering som maktverktyg är ett typiskt sådant område. SOU 1976:9:s 

existensberättigande är att ifrågasätta all kriminalisering, och även om man inte vill 

avkriminalisera alla de sedlighetsbrott som fanns vid tiden (och minst av allt våldtäkt) utgår 

man i sina antaganden från vad människor på gatan tycker borde vara brottsligt. I de senare 

utredningarna, inklusive SOU 1982:61, utgår man från att kriminalisering är ett 

ställningstagande som kan ha positiva effekter för samhället.  

Samtliga utredningar vill att våldtäkt ska kriminaliseras och bestraffas. Även SOU 1976:9 

behandlar det som självskrivet att våldtäkt är ett mycket allvarligt brott som innebär en svår 

kränkning för sitt offer. Däremot leder dess skeptiska inställning till existerande lagstiftning, 

kombinerat med dåligt forskningsunderlag på området, till rekommendationer som förkastas 

av alla som följer. 

De senare utredningarna delar synen på omständigheterna, men skiljer sig åt i sin syn på 

lagstiftningens grund och syfte. SOU 1982:61 ser det som axiomatiskt att våldtäkt bygger på 

tvång, men i de nyare utredningarna framställs frågan om tvångs- eller samtyckesrekvisit som 

en debatt där bägge sidor har viktiga argument. SOU 2010:71 och 2016:60 drar motsatta 

slutsatser kring detta, men går i princip igenom samma argument. Diskursen skiljer sig inte 

kraftigt mellan dem, utan de olika slutsatserna kommer av att de bedömer för- och 

nackdelarnas vikt olika.  
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