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Abstrakt 
Den här uppsatsen undersöker den politiska debatten om sexualbrottslagstiftningen genom att 

granska de motioner som publicerats mellan år 2013 och 2016. Syftet är att göra en 

feministisk policyanalys av motionerna enligt Carol Bacchis metod ”What’s the Problem 

Represented to be?”, även kallad the WPR approach. Metoden utgår ifrån att problem inte är 

objektivt givna utan att policyer skapar en viss framställning av problemet genom det 

lösningsförslag de föreslår. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är att motionerna verkar 

könande och heteronormerande så att kön och sexualitet blir till i motionerna snarare än är.  

I analysen av materialet identifierades sammanlagt sju olika problemframställningar 

vilka grupperades in under två olika huvudkategorier: lagstiftnings- och tillämpningsproblem. 

De fyra tillämpningsproblemen som framställs i motionerna är: kompetensproblemet, 

kvalitetsproblemet, konsekvensproblemet och problemet med bristande stöd. De tre 

lagstiftningsproblemen är: definitionsproblemet samt lilla och stora inklusionsproblemet. 

Problemframställningarna grundade motionerna sedan på tre olika förståelser för det sexuella 

övergreppet: en strukturell förståelse av det sexuella övergreppet som en del i mäns våld mot 

kvinnor, en principiell förståelse av det sexuella övergrepp som sexuella handlingar som 

företas utan samtycke, samt en omständigheternas förståelse där det sexuella övergreppet kan 

omtolkas till ett missförstånd eller ett gråzonsfall. Motionerna fungerar, genom 

problemframställningarnas grundläggande antaganden och implikationer, heteronormerande 

och könande då de reproducerar bilden av den manliga sexualiteten som aktiv och den 

kvinnliga som passiv samt könar förövaren som man och offret som kvinna. 
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Inledning 
Den svenska sexualbrottslagstiftningen har under åren utvärderats, utretts och reformerats 

flera gånger om. Våldtäkt har gått ifrån att vara ett sedlighetssårande brott mot samhället till 

att vara ett sexualbrott mot individens sexuella integritet. Med en förändrad lagstiftning har 

våldtäktsbegreppet vidgats och inkluderat fler handlingar, vid 1965 års lagstiftning inkluderas 

exempelvis sexuella övergrepp inom äktenskapet och från 1984 omfattades även övergrepp 

inom samkönade relationer (Edgren et al 2016, 83). Vid 2005 års reform ersätter begreppet 

”sexuell handling” det tidigare ”sexuellt umgänge” för att betona att gärningen är ensidig och 

inte ömsesidig (Wegerstad 2015, 170ff). 2013 byts sedan begreppet ”hjälplöst tillstånd” ut 

mot ”särskilt utsatt situation” för att kunna inkludera fler handlingar under våldtäktsbegreppet 

(Wegerstad 2015, 192ff). Med denna bakgrund förstås inte sexualbrott som objektivt givna 

utan deras betydelse kan förändras beroende på hur lagstiftningen konstrueras. 

I och med de många utredningar och reformer av sexualbrottslagstiftningen som skett i 

Sverige de senaste årtiondena har flera olika problemframställningar av sexualbrott gjorts i 

den kriminalpolitiska debatten. Linnea Wegerstad, doktor i rättsvetenskap, menar att det 

enkelt uttryckt görs två övergripande problemframställningar av sexualbrott i den svenska 

kriminalpolitiska debatten. Den första framställer problemet som ett jämställdhetsproblem där 

sexualbrott är ett könat och strukturellt problem kopplat till mäns våld mot kvinnor. Den 

andra framställer problemet med sexualbrott som en fråga om sexualitet där sexualbrott 

framställs som universella, individuella och könsneutrala (Wegerstad 2015, 186). Den 

svenska kriminalpolitiska debatten om sexualbrott har sedan under 2000-talet till stor del 

kretsat kring om bristande samtycke ska ersätta tvångsrekvisitet (Wegerstad 2015, 193).  

Även i den offentliga debatten har samtyckesdebatten rasat flitigt, den har blommat upp 

flera gånger i samband med uppmärksammade rättegångar i våldtäktsfall som resulterat i 

friande domar. Debatten kan tolkas som om allmänhetens uppfattning om vad som är en 

våldtäkt inte stämmer överens med lagstiftningens. Handlingar som framstått som självklara 

våldtäkter har lett till friande domar på grund av nuvarande lagstiftning, lagstiftningen har 

förekommits av den allmänna uppfattningen om sexualbrott. Under hösten 2016 publicerades 

slutligen 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten som bland annat föreslog en 

samtyckesbaserad lagstiftning samt att begreppet våldtäkt skulle bytas ut till sexuellt 

övergrepp. Utredningen var därför ett välkomnat förslag från både politiker och olika 

samhällsaktörer (Liebermann 2016).  
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Den här uppsatsens fokus ligger på den politiska diskussion om sexualbrott, där politik 

inte bara handlar om problemlösning utan också om problemformulering. Med varje 

lösningsförslag formuleras samtidigt en viss framställning av problemet och varje sådan 

problemframställning har sin egen bakgrund och sina egna implikationer (Bacchi och 

Goodwin 2016, 16). Eftersom den svenska sexualbrottslagstiftningen ändrats och utvärderats 

ofta de senaste åren är det tydligt att sexualbrott som problem har fortsatt att diskuteras 

politiskt. En policyanalys med fokus på problemframställningen av sexualbrott kan ge en 

förståelse för hur sexualbrott förstås som problem i den svenska politiska diskussionen idag. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att göra en feministisk policyanalys av svenska motioner om 

sexualbrott som publicerats mellan år 2013 och 2016. Mer precist innebär detta en analys av 

problemframställningarna som görs i motionerna samt hur motionerna fungerar könande och 

heteronormerande. Syftet preciseras därför till två frågeställningar: 

1. Hur framställs problemet med sexualbrott i motionerna? 

2. Hur sker könande och heteronormerande i motionernas framställningar av problemet? 

Motioner som material 
Materialet i uppsatsen utgörs av svenska motioner om sexualbrott som lagts fram till Sveriges 

riksdag mellan åren 2013 och 2016 och behandlats av justitieutskottet. Motioner är föreslag 

som lämnats till riksdagen av riksdagens ledamöter (Riksdagen, 2016). Tidsperioden 2013-

2016 är vald eftersom sexualbrottslagen senast ändrades år 2013 och avgränsningen till 

justitieutskottet är vald eftersom fokus i den här uppsatsen är själva sexualbrottslagstiftningen. 

Motionerna som utgör materialet i uppsatsen har samlats in genom att göra en sökning på 

riksdagens hemsida under fliken ”Dokument & lagar” med filtren ”motioner” och 

”justitieutskottet” samt med en tidsbegränsning från verksamhetsår 2012/13 till 2016/17. 

Sökorden som användes var ”sexualbrott” och ”våldtäkt” och sökningarna gjordes var och en 

för sig eftersom orden används synonymt i motionerna. Sökningarna gav en träff på cirka 140 

motioner. För att avgränsa materialet har sedan motioner om sexualbrott mot barn valts bort 

eftersom den lagstiftningen utgår ifrån barnets ålder som grund för om brott har begåtts 

oavsett om barnet samtyckt eller inte. Även motioner som bara delvis behandlar sexualbrott 

har valts bort så att endast motioner med sexualbrott som huvudfokus ingår i urvalet. Med 

avgränsningarna blev urvalet 21 motioner, se Bilaga 1, och förutom Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna finns alla riksdagspartier representerade bland motionernas författare. 
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Metod för en kritisk policyanalys 
Som analysmetod för det valda materialet kommer Carol Bacchis ”What’s the Problem 

Represented to be?”, även kallad the WPR approach, att användas. Närmare bestämt kommer 

den variant av metoden som Bacchi utvecklar tillsammans med Susan Goodwin i 

Poststructural Policy Analysis att användas. Metoden är vald dels för att den lämpar sig för att 

undersöka material som utgörs av någon form av förslag och dels för att den möjliggör för en 

kritisk policyanalys där fokus ligger på hur problemet konstrueras (Bacchi och Goodwin 

2016, 17f). Bacchi använder termen problem representation vilken här har översätts till 

problemframställning. Utgångspunkten för the WPR approach är att varje lösningsförslag 

implicerar en viss sorts framställning av problemet. Tanken är att policys inte utformas för att 

åtgärda objektivt givna problem som existerar i samhället utan policy förstås istället som 

skapande av en viss problemframställning i och med dess lösningsförslag. Politik och policys 

fungerar alltså inte bara som problemlösande utan också som problemskapande av en särskild 

problemframställning (Bacchi och Goodwin 2016, 16).  

Som analytiskt redskap tillämpas the WPR approach genom sex frågor: 

1. Vad är problemet som framställs i policyn? 

2. Vilka grundläggande antaganden vilar framställningen av problemet på? 

3. Hur har denna framställning av problemet kommit till? 

4. Vad lämnas oproblematiserat i framställningen av problemet? 

5. Vilka effekter produceras av framställningen av problemet? 

6. Hur och var har framställningen av problemet producerats, försvarats och kritiserats? 

Den första frågan handlar om att identifiera framställningen av problemet vilket Bacchi och 

Goodwin beskriver som att arbeta sig baklänges från lösningsförslaget till vad det är som 

problematiseras. Den andra frågan handlar om att inom materialet finna de meningsskapanden 

och antaganden på vilka framställningen av problemet vilar (Bacchi och Goodwin 2016, 20f). 

Målet med fråga tre är att undersöka utvecklingen av problemformuleringen genom att kritiskt 

granska den kunskapsproduktion, de diskurser och de maktstrukturer inom vilka 

problemformuleringen utvecklats. Fråga fyra flyttar fokus från framställningen av problemet 

och syftet är istället att undersöka vad tystnaden säger och vad det är som inte problematiseras 

(Bacchi och Goodwin 2016, 22). Med fråga fem ska effekter förstås som implikationer och 

inte utfall. Det som undersöks är vilka diskursiva effekter och vilka subjektspositioner som 

policyn implicerar och hur detta påverkar människors levda erfarenheter. Slutligen handlar 

fråga sex om att granska var problemformuleringen stöds och hur den försvaras, men också 

hur den har kritiserats och varifrån kritiken kommer (Bacchi och Goodwin 2016, 23f).  
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Tillämpningen av the WPR approach på materialet 
Vid bearbetningen av materialet har motionerna lästs om flera gånger, varje gång med en ny 

fråga som ställs till materialet. Vid första läsningen ställdes fråga ett från the WPR approach 

där läsningen fokuserade på att finna motionernas problemframställning. Motionerna lästes i 

publiceringsordning från 2013 till 2016 och grupperades sedan utifrån problemframställning. 

Vid följande läsningar lästes motionerna med lika problemframställning tillsammans och då 

ställdes fråga två, fyra och fem från the WPR approach till materialet. Genom att ställa dessa 

frågor till materialet identifieras problemframställningarna med deras grundantaganden, 

tystnader och implikationer. Slutligen ställs fråga tre och sex från the WPR approach till det 

resultat som de tidigare frågorna gett vilket innebär att resultatet kopplades samman med den 

svenska diskursen och offentliga debatten om sexualbrott samt tidigare forskning och teori.  

Teoretiska utgångspunkter för en feministisk policyanalys 
The WPR approach utgör en metod för att analysera problemframställningarna i motionen och 

besvarar därmed uppsatsens första frågeställning. För att besvara uppsatsens andra 

frågeställning krävs dock att kön och sexualitet förs in som perspektiv i analysen av 

problemframställningarna. Bacchi föreslår att detta görs genom att förstå policyer som en 

subjektifierande process som konstituerar särskilda politiska subjekt istället för att se det som 

att policyer arbetar med redan existerande subjektspositioner. Bacchi använder sig av 

begreppen gendering och heteronorming för att beskriva hur kön och sexualitet blir till 

snarare än är (Bacchi 2017, 26f). I den här uppsatsen kommer begreppet gendering att 

översättas till könande och begreppet heteronorming till heteronormerande. Översättningen 

från gendering till könande är vald på grund av att det är en språklig förenkling jämfört med 

begreppen genusifierande eller genuskodande och inte för att fokus ligger på kön istället för 

genus. Begreppet könande ska istället förstås som både konstruktionen av kön som kvinna 

och man och konstruktionen av genus som femininitet och maskulinitet.  

Här ska alltså könande förstås som konstruktionen av både kön och genus, en tanke som 

bygger på Butlers förståelse av kön som en genuskodad kategori. Butler menar att kön är lika 

mycket en kulturell konstruktion som genus och att kön därför inte kan ses som något 

fördiskursivt och politiskt neutralt (Butler 2005, 46f). Butlers förståelse av hur kroppar görs 

kulturellt begripliga genom den heterosexuella matrisen kan också visa hur könande och 

heteronormerande processer kan samverka. Den heterosexuella matrisen ordnar könen 

hierarkiskt och som varandras motsatser. För att kropparna ska blir kulturellt begripliga krävs 

ett stabilt kön som uttrycks genom ett stabilt genus och som begär det motsatta könet. Centralt 
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här blir heteronormativiteten som innebär de institutioner, strukturer och handlingar som 

konstruerar heterosexualiteten som något naturligt. Heteronormativiteten utgår ifrån en binär 

könsuppfattning och innebär antagandet att alla är heterosexuella (Rosenberg 2004, 10f). Med 

denna utgångspunkt kan kön och sexualitet inte heller separeras ifrån varandra eftersom 

konstruktionen av manligt och kvinnligt är sammankopplat med den heterosexuella matrisen 

(Rosenberg 2004, 22). Begreppet heteronormerande kommer, med bakgrund av detta, att 

förstås som konstruktionen av heterosexualiteten som norm. Vidare kommer en utgångspunkt 

i tolkningen av materialet vara att heteronormerande och könande sker samtidigt eftersom de 

är sammankopplade genom den heterosexuella matrisen.  

Ett exempel på hur heteronormerande och könande kan ske mer konkret, just gällande 

motionerna om sexualbrott, är genom en förståelse för den heteronormativa föreställningen 

om manlig och kvinnlig sexualitet som i grunden olika men samtidigt komplementära. 

Mannens sexualitet konstrueras här som aktiv, erövrande och aggressiv medan kvinnans 

sexualitet konstrueras som passiv, erövringsbar och dold. Med den här förståelsen för manlig 

och kvinnlig sexualitet blir manlig övertalning och erövring av kvinnans sexualitet 

normaliserat i en heterosexuell relation. Just den här föreställningen om mannens övertalning 

och kvinnans spelade ointresse som en naturlig del i det heterosexuella spelet gör att gränsen 

mellan sexuellt umgänge och sexuella övergrepp blir svåra att dra (Nilson och Lövkrona 

2015, 90ff). När motionerna reproducerar denna föreställning om manlig och kvinnlig 

sexualitet är alltså det ett exempel på när motionerna verkar könande och heteronormerande. 

Feministisk teoribildning och tidigare forskning på området 
Sexualbrott i allmänhet och våldtäkt i synnerhet är flitigt teoretiserat, beforskat och debatterat 

inom den feministiska forskningen. Under 1970- och 1980-talet började radikalfeministiska 

teoretiker att kritisera exploateringen av den kvinnliga sexualiteten inom framför allt 

pornografin och prostitutionen. Sexuellt våld kopplades till den manliga sexualiteten och 

upprätthållandet av kvinnors underordning. En av dessa teoretiker är Susan Brownmiller som 

i Against Our Will. Men, Women and Rape förstår våldtäkt som ett vapen för patriarkatet. 

Våldtäkt är enligt Brownmiller ”a conscious process of intimidation by which all men keep all 

women in a state of fear” (Mottier 2008, 68). En annan teoretiker är Cathrine MacKinnon som 

menar att eftersom övertalning och erövring ses som en naturlig del i det heterosexuella 

umgänget blir gränsen mellan sexuellt umgänge och sexuella övergrepp svårdragen (Nilsson 

och Lövkrona 2015, 92). Våldtäkt är ett uttryck för mäns makt över kvinnor och är, enligt 

MacKinnon, en del i konstruktionen av heterosexualitet eftersom kön, sexualitet och makt är 
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förbundna med varandra (Jeffner, 1998, 31). Den feministiska teoribildningen av sexualbrott 

som kort sammanfattats här utgör en bakgrund till vilken den samtida forskningen som 

presenteras nedan förhåller sig till. Den forskning som presenteras nedan handlar främst om 

den svenska kontexten med dess kulturella, politiska och rättsliga förståelser av sexualbrott.  

Jeffner undersöker i sin avhandling Liksom våldtäkt, typ… Om ungdomars förståelse av 

våldtäkt kulturella förståelser av sexuellt våld med fokus på svenska ungdomar. Jeffner finner 

att ungdomarna på en principiell nivå har en tydlig förståelse för vad som är en våldtäkt och 

våldtäkt avgränsas också tydligt från det som Jeffner kallar ”bra sex”. När sedan olika 

omständigheter kring våldtäkten förs in skapas det enligt Jeffner ett förhandlingsutrymme i 

ungdomarnas förståelse av våldtäkten. Detta förhandlingsutrymme tolkar sedan Jeffner i 

relation till det hon kallar för ”kulturella koder för sexuell samhandling” (Jeffner 1998, 280f). 

En annan studie om kulturella förståelser av sexualbrott görs av Gabriella Nilssons och Inger 

Lövkronas bok Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser. Genom 

ett genusvetenskapligt perspektiv kontextualiserar och problematiserar Nilsson och Lövkrona 

våldet. Utifrån ett könsmaktsperspektiv undersöker de hur våldet könas, alltså hur det kopplas 

samman med kulturella föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt samt knyter 

samman detta med en förståelse för makt (Nilson och Lövkrona 2015, 10f).  

Förutom forskning om kulturella föreställningar om sexuellt våld kopplat till sexualitet, 

kön och makt finns det även forskning som inriktar sig specifikt på hur sexuellt våld förstås 

inom det straffrättsliga systemet. Ulrika Anderssons avhandling Hans (ord) eller hennes?: en 

könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp handlar exempelvis om 

definitionerna av sexualbrott i det straffrättsliga systemet. Andersson diskuterar även 

domstolarnas prövningar och problematiserar förövaren och offrets roll i våldtäktsfall 

(Andersson 2004). Ett annat exempel är Linnea Wegerstad som i sin avhandling Skyddsvärda 

intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med 

utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande försöker reda ut vad det är som gör att vissa 

handlingar tolkas som sexuella medan andra handlingar inte gör det. Wegerstad undersöker 

och problematiserar sexualbrottens existens som en särskild brottskategori genom att 

undersöka hur sexualbrott konstrueras i det straffrättsliga systemet (Wegerstad 2015, 14f).  

Slutligen finns det även forskning och publikationer som fokuserar på offer och 

förövare i sexualbrott. I den svenska kontexten har här Katarina Wennstams två böcker 

Flickan och skulden samt En riktig våldtäktsman varit tongivande i den offentliga debatten 

om sexualbrott. Wennstams framställning av rättsprocessen som den andra våldtäkten där hon 

visar hur offret skuldbeläggs efter övergreppet har också varit något som vissa av motionerna 
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hänvisar till och därför används Wennstams två böcker som en bakgrund för att visa på 

kulturella föreställningar om sexualbrott i den svenska kontexten (Wennstam 2002; 

Wennstam 2004). Ett mer kritiskt perspektiv på förståelsen för offer och förövare kommer 

sedan ifrån Anna Svensson och Alexander Alvina Chamberland som 2015 publicerar boken 

Allt som är mitt där de vänder sig mot antagandet att våldtäkt förstör liv. Här undersöks vad 

olika definitioner och framställningar av våldtäkt får för olika konsekvenser för de som 

våldtas (Svensson och Chamberland 2015, 7f).  

Ett annat kritiskt perspektiv erbjuds av Sharon Marcus i texten Fighting Bodies, 

Fighting Words där Marcus förstår sexuella övergrepp utifrån ”the rape script” eller 

”gendered grammar of violence”. Marcus menar att försök att lösa problemet med sexuella 

övergrepp genom lagstiftning riskerar att befästa bilden av sexuella övergrepp som en del av 

kvinnors liv. Dessutom riskerar denna lösning genom lagstiftning att ge makten att stoppa 

sexuella övergrepp till männen istället för att försöka finna möjligheter för kvinnor att själva 

ta makten för att få ett slut på de sexuella övergreppen. Det gäller alltså att hitta lösningar 

utanför the rape script för att på så sätt kunna lösa problemet med sexuella övergrepp redan 

innan övergreppen har ägt rum (Marcus 1992). 

Den här uppsatsen förhåller sig till den tidigare teoribildningen och forskningen som 

publicerats ovan genom att den delar deras ambition att erbjuda ett feministiskt perspektiv vid 

analysen av sexualbrott. Det innebär att uppsatsen delar den tidigare forskningens 

utgångspunkt att sexualitet, kön, våld och makt hänger samman samt att materialet bör 

undersökas kritiskt utifrån detta. Den tidigare forskning som den här uppsatsen vilar på är 

främst inom den svenska kontexten och uppsatsen är skriven inom det genusvetenskapliga 

fältet med fokus på rättsgenusvetenskaplig och feministisk sexualpolitisk teori.  
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Analys 
Analysen är disponerad så att i den första delen redovisas de problemframställningar som görs 

i motionerna. Därefter kommer de mest centrala antagandena på vilka 

problemframställningarna vilar att diskuteras tematiskt, detta eftersom flera framställningar 

utgår ifrån samma grundläggande antaganden. I den tredje delen diskuteras tre teman som 

lämnas oproblematiserade i motionerna. I den fjärde delen diskuteras till sist 

problemframställningarnas implikationer, även dessa diskuteras tematiskt.  

Problemframställningarna: är det tillämpnings- eller lagstiftningsproblem? 
Motionernas problemframställningar angående sexualbrott kan delas upp i två olika 

kategorier: ett problem med sexualbrottslagstiftningen i sig eller ett problem vid själva 

tillämpningen av lagstiftningen i förundersökningar och rättegångar. De flesta motionerna 

framställer problemet som antingen ett lagstiftningsproblem eller ett tillämpningsproblem 

men några av motionerna har flera lösningsförslag och diskuterar därmed flera olika 

problemframställningar och både tillämpnings- och lagstiftningsproblem. 

Tillämpningsproblem: vad är det som brister?  
Ett tillämpningsproblem som framställs i motionerna är att det råder bristande kompetens hos 

de som arbetar med förundersökningar och rättegångar i våldtäktsfall. Motion 2014/15:137 

skriver exempelvis att ”den kunskapsbrist om sexualbrott som finns i våra domstolar är inte 

acceptabel” (Sjöstedt et al 2014). I motion 2015/16:558 framställs detta problem som att 

bristande kompetens kan leda till att domstolar präglas av ”föråldrade värderingar och 

snedvridna attityder till kvinnors och mäns sexualitet” (Green 2015). Problemet formuleras 

även i motion 2016/17:1578 där problemet med att ”sakkunskap hos åklagare och domstol 

inte alltid är tillräcklig” kopplas samman med felaktigt friande domar eller otillräcklig omsorg 

om brottsoffer (Ericsson 2016). Problemet rör inte heller bara personalen i domstolarna utan 

”för att säkra hela kedjan från vården via polisen till domstol krävs att alla berörda har 

utbildning” (Qarlsson 2016). 

Den här problemframställningen kommer här kallas kompetensproblemet och innebär 

att problemet framställs som att bristande kunskap hos yrkesprofessioner som arbetar med 

förundersökningar och i domstolar leder till brister i tillämpningen av lagen. 

Kompetensproblemet handlar om att det finns en okunskap om hur övergrepp faktiskt går till 

samt en avsaknad av normkritiska perspektiv i tolkningen av lagen. 
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Nära kopplat till kompetensproblemet beskrivs ett tillämpningsproblem i form av 

kvaliteten på utredningarna av våldtäkt. I motion 2013/14:Ju201 handlar det här problemet 

”om hur polis och åklagare i allmänhet bedriver förundersökningarna” och menar att ”enkla 

och rutinmässiga åtgärder”  inte alltid följs. Motionen tar som exempel på detta upp att 

utredningar läggs ner utan förhör av misstänkta eller att polisen inte begär ut något rättsintyg 

som teknisk bevisning (Olsson 2013). Motion 2013/14:Ju380 skriver att det krävs en 

kvalitetshöjning ”för att förbättra rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden” och för att 

säkerställa att vidtagna åtgärder verkligen fungerar (Lundqvist-Brömster 2013). 

Problemframställning som görs här ska alltså förstås som att problemet med tillämpningen är 

en bristande kvalitet gällande rättsväsendets hantering av sexualbrott och bristfälligt följande 

av rutinerna. Problemframställningen kommer i uppsatsen kallas för kvalitetsproblemet. Det 

problemet handlar om att det finns ett behov av att höja kvaliteten på det praktiska arbetet 

som utförs av yrkesprofessionen för att säkra att rutinerna följs. Höjd kvalitet kan vara att 

säkra eventuell teknisk bevisning eller se till att misstänkta gärningsmän förhörs.  

Ett annat problem med tillämpningen av lagstiftningen är problemet med att 

konsekvenserna för förövaren inte står i relation till brottets allvar. Motion 2014/15:287 

framställer problemet som att straffpåföljden för våldtäkt är för lindrig (Riedl 2014) och i 

motion 2014/15:2876 konstateras att det genomsnittliga straffet för våldtäkt i praktiken ofta är 

lägre än maxstraffet i straffskalan (Schulte 2014). Problemet utvecklas i motion 2016/17:3340 

som kräver skärpta straff och en högre uppklarningsgrad för sexualbrott eftersom ”att utsätta 

någon för sexuella övergrepp ska alltid få allvarliga konsekvenser” (Fölster 2016). 

Konsekvensproblemet, som det här kallas, innebär alltså att det inte finns tillräckligt allvarliga 

konsekvenser för den som begår ett sexualbrott. Det här kan förstås som både ett 

tillämpnings- och ett lagstiftningsproblem eftersom det är i lagstiftningen som straffskalan 

regleras. I den här uppsatsen kommer dock konsekvensproblemet att förstås som ett 

tillämpningsproblem eftersom motionerna betonar problemet med att straffen i praktiken är 

betydligt lägre än maxstraffet samt att de hänvisar till den låga uppklarningsgraden.  

Det fjärde och sista tillämpningsproblemet som framställs i motionerna är problemet 

med bristande stöd för brottsoffret som bland annat framställs i motion 2014/15:2291. Här 

beskrivs bristande stöd under processen som att ”man inte blir trodd, utsätts för kränkande 

frågor och aldrig får någon upprättelse” (Larsson 2014). Motion 2012/13:Ju17 föreslår att ett 

målsägandebiträde borde tillåtas tidigare i processen för att stärka offren som ”ofta befinner 

sig i en traumatiserad situation” (Johansson et al 2013). Problemet med bristande stöd, som 

det hädanefter kommer att kallas, handlar om att bristande stöd kan öka risken för att 
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brottsoffret inte orkar driva fallet genom hela rättsprocessen. Problemet hänger ihop med de 

andra tillämpningsproblemen eftersom det kan leda till en lägre kvalitet på 

förundersökningarna, det kan förvärras av bristande kompetens och det kan leda till att 

förövarna inte får några konsekvenser av sitt brott. Trots det presenteras det här som ett eget 

problem eftersom särskilda lösningsförslag har föreslagits i motionerna för att stärka stödet 

för brottsoffer.  

Lagstiftningsproblem: från tvång till samtycke 
Samtliga motioner som anser att problemet med sexualbrottslagstiftningen är ett problem med 

lagen i sig föreslår en samtyckesbaserad lagstiftning som lösningsförslag. Motion 

2013/14:Ju308 anser att ”så länge inte samtycke är ett krav, kommer tillämpningsproblemen 

som grundar sig i makt att kvarstå” (Ericson 2013). Här förstås alltså tillämpningsproblem 

som beroende av själva lagstiftningen och därför kommer inte tillämpningsproblemen att 

kunna åtgärdas om inte först eventuella lagstiftningsproblem löses. 

Ett problem med lagstiftningen i sig som framställs i motionerna är ett problem med 

själva definitionen av våldtäktsbegreppet. Motion 2013/14:Ju355 föreslår att definitionen av 

våldtäkt bör ändras så att den utgörs av bristen på samtycke istället för förekomsten av tvång 

(Nordén och Stenberg 2013). Definitionsändringen innebär att det är ”sexuella handlingar 

som genomförs utan motpartens samtycke” som ska kriminaliseras (Jacobsson Gjörtler 2015). 

Ändringen av definitionen framställs som nödvändig, i motion 2012/13:Ju16 hävdas 

exempelvis att det ”behövs lagar som utgår från att sex bygger på frivilligt deltagande och 

samtycke” för att komma åt problemet med sexualbrott (Olsson et al. 2013). Den här 

problemframställningen handlar om att en förändrad förståelse för vad en våldtäkt är krävs för 

att kunna förebygga sexualbrott samt åtgärda de tillämpningsproblem som finns. 

Problemframställningen kommer hädanefter att kallas definitionsproblemet och innebär att 

den nuvarande lagstiftningen utgår ifrån fel definition av vad en våldtäkt är.  

Ett annat lagstiftningsproblem som framställs i motionerna är att alla handlingar som 

borde räknas som sexualbrott inte inkluderas i den nuvarande sexualbrottslagstiftningen. 

Motion 2014/15:2163 framställer problemet som att ”den nuvarande svenska 

våldtäktslagstiftningen omfattar inte alla påtvingade sexuella handlingar” (Lindholm et al. 

2014). Motion 2014/15:137 skriver att ”vår materiella straffrätt inte täcker varje sexuell 

handling som skett utan samtycke” utan det finns ”många luckor i vår sexualbrottslagstiftning 

där ansvar inte kan utkrävas” (Sjöstedt et al. 2014). I motionen 2013/14:Ju352 framförs 

tanken att kravet på ”våld, hot eller utnyttjandet av hjälplöst tillstånd” innebär en ”konkret 
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risk för att mycket allvarliga sexuella kränkningar inte täcks av dagens kriminalisering 

baserad på tvång” (Ahlberg et al. 2013). I motion 2013/14:Ju308 framställs problemet med 

friande domar som beroende på ”bristande uppfyllande av våld/tvångsrekvisitet: offret tror att 

ett nej räcker men lag och domstolar kräver våldsamt motstånd” (Ericsson et al. 2013).  

Dessa motioner framställer alltså problemet med den nuvarande lagstiftningen som att 

den inte inkluderar alla sexuella kränkningar eftersom alla kränkningar inte uppfyller 

tvångsrekvisitet. Den nuvarande sexualbrottslagstiftningen kräver att den sexuella handlingen 

ska utföras med tvång för att det ska räknas som ett sexuellt övergrepp men alla sexuella 

kränkningar sker inte under tvång och täcks därmed inte av lagstiftningen. Den här 

framställningen av problemet kommer att kallas för inklusionsproblemet och kan ses som en 

fortsättning av definitionsproblemet.   

Det är dock inte bara tvångsrekvisitet som framställs som problemet med den nuvarande 

sexualbrottslagstiftningen. År 2014 publiceras nämligen motion 2014/15:2 ”Ny 

sexualbrottslagstiftning” som skriver att ”även den som borde förstått att samtycke inte 

förelegat ska kunna dömas” (Karlsbro 2014). I motion 2014/15:137 formuleras tanken att:   
”I många våldtäktsfall frias gärningsmännen för att det inte går att bevisa att de 

haft uppsåt att våldta och därför skulle en viktig komplettering till en 

samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning vara att införa ett oaktsamhetsbrott.” 

(Sjöstedt et al. 2014). 

Problemframställningen som görs i dessa två motioner är fortfarande ett inklusionsproblem, 

lagstiftningen inkluderar inte alla handlingar som borde räknas som sexualbrott, men vilka 

handlingar det är som exkluderats har ändrats. Här problematiseras nämligen inte bara 

tvångsrekvisitet utan även kravet på uppsåt. Med en problemframställning som 

problematiserar både tvångsrekvisitet och uppsåtskravet ses fler handlingar som exkluderade 

från sexualbrottslagstiftningen än med en problemframställning som endast framställer 

tvångsrekvisitet som problemet. Inklusionsproblemet kan alltså delas upp i två olika varianter: 

det lilla och det stora. Det lilla inklusionsproblemet problematiserar endast tvångsrekvisitet 

medan det stora inklusionsproblemet problematiserar både tvångsrekvisitet och uppsåtskravet.   

Problemframställningarna: en sammanfattning 
För att sammanfatta vilka problemframställningar som görs i motionerna så framställs fyra 

tillämpningsproblem och tre lagstiftningsproblem. De fyra tillämpningsproblemen är: 

kompetensproblemet, kvalitetsproblemet, konsekvensproblemet och problemet med bristande 

stöd. Lagstiftningsproblemen utgörs av definitionsproblemet och inklusionsproblemet varav 

det senare delas upp i det lilla och det stora inklusionsproblemet.  
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Grundläggande antaganden och meningsskapanden 
Motionerna formulerar en rad antaganden på vilka deras problemframställningar vilar. Dessa 

antaganden har ordnats tematiskt och de teman som är mest centrala för uppsatsens syfte har 

valts ut för att diskuteras i detta avsnitt. De olika temana bland antagandena är: mäns våld mot 

kvinnor, principen om samtycke och rätten till den egna kroppen, det djupt traumatiserade 

offret och den andra våldtäkten, samt föråldrad syn på manlig och kvinnlig sexualitet.  

Samhällsproblemet med mäns våld mot kvinnor 
Både motioner som framställer tillämpnings- och lagstiftningsproblem kopplar samman 

sexualbrott med mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem (Ericson et al. 2013). Mäns 

våld mot kvinnor och speciellt det sexuella våldet beskrivs som ”ett av de yttersta exemplen 

på den könsmaktsordning vi lever under” (Ahlberg et al. 2013). Motionerna utgår ifrån målet 

att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och framställer det som ett viktigt steg mot ett jämlikt 

samhälle (Karlsbro 2014). Utifrån detta gör motionerna antagandet att det är män som våldtar 

och kvinnor som blir våldtagna, något de backar upp med statistik (Olsson et al 2013).  

Det här kan tolkas som om motionerna utgår ifrån en radikalfeministisk förståelse för 

sexuellt våld som uttryck för könsmaktsordningen. Motionerna konstruerar det sexuella våldet 

som ett utövande av makt som män utför mot kvinnor och konstruerar därmed könen som 

hierarkiskt ordnade där män är överordnade kvinnor. Med denna konstruktion av det sexuella 

våldet konstrueras två könade kategorier: förövaren som man och offret som kvinna. På detta 

sätt verkar även motionerna heteronormerande, dels genom att osynliggöra sexuellt våld som 

inte utförs av män mot kvinnor och dels genom att reproducera föreställningen om den 

manliga sexualiteten som aktiv och den kvinnliga som passiv. 

Det här resonemanget återfinns exempelvis hos Nilsson och Lövkronas genomgång av 

hur ett könsmaktsperspektiv kan användas för att förstå det sexuella våldet utifrån kön och 

makt samt koppla samman det med bristande jämställdhet mellan könen i samhället. Med det 

här perspektivet förstås också det sexuella våldet som en del i ett kontinuum där allt våld 

hänger samman utan tydliga gränser mellan de olika våldsuttrycken (Nilsson och Lövkrona 

2015, 36ff). Att motionerna genom att anlägga ett könsmaktsperspektiv verkar könande och 

heteronormerande kan förklaras genom att ett könsmaktsperspektiv på sexuellt våld bygger på 

bilden av förövaren som man och offret som kvinna. Begreppet ”mäns våld mot kvinnor” 

bygger i sig på en heteronormativ föreställning om att det naturliga är att leva i heterosexuella 

relationer. Detta har från queer- och intersektionella teoretiker lyfts fram som en kritik mot att 

ha ett könsmaktsperspektiv på sexuellt våld (Nilsson och Lövkrona 2015, 41). 
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Principen om samtycke och rätten till den egna kroppen 
Alla motionerna som framställer ett lagstiftningsproblem, samt flera av de som framställer ett 

tillämpningsproblem, utgår ifrån att ”principen om samtycke vid sex är grundläggande” 

(Sjöstedt et al. 2014). Utifrån denna princip bör alla ”sexuella handlingar som företas utan 

samtycke att betraktas som våldtäkt” (Larsson 2014). Motionerna vill att normen för sexuellt 

umgänge ska vara att försäkra sig om ett ja istället för att vänta på ett nej (Qarlsson 2016). 

”Det är i grunden ett bakvänt tankesätt att vi […] ska behöva säga nej till något vi inte vill 

istället för ja till något vi önskar” (Jacobson Gjörtler 2015). 

Genom denna förståelse för samtycke som gränsen mellan sex och sexuella övergrepp 

blir skillnaden mellan de handlingar som kallas för sex och de handlingar som kallas för 

sexuella övergrepp om samtycke funnits eller inte. Motionerna förstår alltså sexuella 

övergrepp som sexuella handlingar som sker utan samtycke. Det här kan tolkas som om 

motionerna har en förståelse av sexuella övergrepp som Stina Jeffner kallar för att förstå 

våldtäkt som handlingar. När våldtäkt förstås som handlingar beskrivs övergreppet utifrån vad 

förövaren gör eller vad som görs mot offret. Den här beskrivningen av övergreppet 

konstruerar därmed förövaren som aktiv och offret som passiv (Jeffner 1998, 171).  

Motionerna verkar också förstå det sexuella umgänget som att en person samtycker till 

en handling som en annan person utför. Det kan tolkas som om samtycket förstås utifrån 

dikotomin aktiv/passiv där den aktiva sexualiteten uttrycks genom att försäkra sig om att 

samtycke finns medan den passiva sexualiteten uttrycks genom att samtycka till de handlingar 

som den aktiva parten tar initiativet till. Den här förståelsen för samtycke utifrån dikotomin 

aktiv/passiv kan kopplas till Nilsons och Lövkronas resonemang om kulturella föreställningar 

gällande vem som tar det sexuella initiativet i den heterosexuella relationen. Eftersom den 

manliga sexualiteten beskrivs som aktiv och den kvinnliga som passiv ses manen som den 

som tar initiativet och kvinnan som sedan antingen samtycker till detta eller inte (Nilson och 

Lövkrona 2015, 113). En kritik mot en samtyckesbaserad lagstiftning är just att det riskerar att 

reproducera normen om att i det heterosexuella umgänget är det mannen som vill ha sex och 

kvinnan som samtycker till det (Nilsson och Lövkrona 2015, 117).  

Motionernas förståelse av samtycke utifrån dikotomin aktiv/passiv kan alltså förstås 

som heteronormerande eftersom den reproducerar bilden av att det finns en aktiv och en 

passiv part i det sexuella umgänget. Samtidigt verkar motionerna vända sig emot den 

traditionella förståelsen av den kvinnliga sexualiteten som passiv i den betydelsen att kvinnan 

är konstant tillgänglig för mannen. Genom sin förståelse av samtycke som att säga ja till något 

vi vill istället för nej till något vi inte vill verkar nämligen motionerna vända sig emot 
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föreställningen om att samtycke skulle vara utgångsläget. Det innebär att även om motionerna 

konstruerar den samtyckande parten som passiv vänder de sig emot föreställningen om denna 

passiva part som konstant tillgänglig. 

I motionerna är principen om samtycke nära kopplat till antagandet om att människor 

har rätt till sin egen kropp (Jacobsson Gjörtler 2015). Rätten till den egna kroppen beskrivs 

mer konkret som rätten att sätta sina egna kroppsliga gränser. Det innebär att kroppen förblir 

stängd till personen har gett sitt medgivande istället för tillgänglig till personen har sagt nej 

(Ahlberg et al. 2013). Med rätten till den egna kroppen följer individens rätt till 

självbestämmande och sexuell integritet (Olsson et al. 2013). Sexuella handlingar som utförs 

utan personens samtycke blir på grund av detta en kränkning av personens självbestämmande 

och integritet och därmed ett sexuellt övergrepp (Karlsbro 2014). Samtidigt som motionerna 

talar om rätten till sin egen kropp som en universell och könsneutral rättighet betonar 

motionerna särskilt kvinnors rätt till sina egna kroppar. Det är särskilt kvinnors kroppar som 

har setts som tillgängliga så länge kvinnan inte gör motstånd (Ahlberg et al 2013).  

Kvinnors rätt till sina egna kroppar blev ett centralt krav under 1970-talets 

kvinnorörelse i diskussionen om frågor som abort, prostitution, pornografi och sexuella 

övergrepp. Den feministiska rörelsen vände sig emot bilden av kvinnokroppen som tillgänglig 

för mäns förfogande och krävde istället att kvinnor skulle ha rätt till sina egna kroppar 

(Eduards 2007, 263f). Motionernas betonande av rätten till den egna kroppen kan alltså 

förstås som framvuxen ur en kunskapstradition från 1970-talets kvinnorörelse. Kravet på 

rätten att bestämma över sin egen kropp har dock kritiserats av bland annat Sharon Marcus. 

Marcus menar att eftersom kravet på kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar 

kommer ifrån att kvinnor tidigare sågs som mäns egendom snarare reproduceras än utmanas 

bilden av den kvinnliga kroppen som en egendom (Marcus 1992, 398).  

Motionernas framställning av kroppen kan tolkas som om kroppen konstrueras utifrån 

dikotomin öppen/stängd där kroppen görs öppen genom en persons samtycke. Motionerna 

verkar förstå kroppen som tydligt avgränsad där personen bestämmer över det som faller 

innanför de kroppsliga gränserna. Samtidigt öppnar motionerna upp för att dessa gränser kan 

ignoreras och korsas utan samtycke genom sin förståelse för sexuella övergrepp. Kroppen 

som utsätts för sexuella övergrepp konstrueras som en kropp vars gränser kan ignoreras. 

Förståelsen av kroppen vars gränser kan ignoreras utvecklas i Anderssons resonemang om 

rättsskyddssubjektets kropp. Andersson utgår ifrån att det nuvarande straffrättssystemet 

konstruerar den våldtagna kroppen som gränslös på så sätt att den är möjlig att inkräkta på 

(Andersson 2004, 28). Utifrån detta menar Andersson att det särskilt är den kvinnliga kroppen 
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som ses som gränslös och att rättsskyddssubjektets kropp därmed framställs som kvinnlig 

(Andersson 2004, 260f). Att motionernas framställning av kroppen fortfarande öppnar upp för 

möjligheten att en persons kroppsliga gränser kan korsas utan personens samtycke samt att 

motionerna särskilt betonar kvinnors rätt över sina kroppar kan tolkas som om den våldtagna 

kroppen könas som kvinnlig även i motionerna. 

Sammanfattningsvis definierar motionerna, genom principen om samtycke, sexuella 

övergrepp som sexuella handlingar som sker utan samtycke. Samtycke verkar motionerna i 

sin tur förstå utifrån dikotomin aktiv/passiv där den aktiva personen försäkrar sig om att 

samtycke finns och den passiva personen samtycker. Eftersom motionerna genom detta 

reproducerar bilden av en aktiv och en passiv sexualitet verkar motionerna heteronormerande 

i sin framställning av samtycket. Vidare konstruerar motionerna kroppen utifrån dikotomin 

öppen/stängd där en person kan göra sin kropp öppen genom sitt samtycke. Då motionerna 

samtidigt konstruerar den stängda kroppens gränser som möjliga att korsa utan samtycke 

verkar motionerna konstruera den våldtagna kroppen som gränslös. Eftersom den gränslösa 

kroppen traditionellt sett könats som kvinnlig kan det tolkas som om motionerna könar den 

våldtagna kroppen som kvinnlig.  

Det traumatiserade offret och den andra våldtäkten 
Ett tema som främst lyfts fram i framställningen av tillämpningsproblemen är offret som djupt 

traumatiserat efter övergreppet. Brottet antas vara ett allvarligt ”ingrepp på den personliga 

integriteten som sätter djupa permanenta spår i brottsoffret” (Fölster 2016). Sexuella 

övergrepp framställs som en av de värsta kränkningarna en person kan utsättas för och 

konsekvenserna beskrivs som omfattande och livslånga (Schulte 2014). Konsekvensproblemet 

utgår exempelvis ifrån detta och menar att om straff ska stå i relation till brottet borde straffet 

för sexuella övergrepp höjas (Riedl 2014). Problemet med bristande stöd utgår i sin tur ifrån 

bilden av det traumatiserade offret för att visa varför brottsoffret behöver stöd (Larsson 2014). 

Det här kan tolkas som om motionerna konstruerar offret som en person som visar 

tecken på att vara djupt traumatiserat av det som hänt. Offret förväntas vara uppenbart 

påverkad av övergreppet och andra sätt att reagera eller avsaknaden av reaktion osynliggörs. 

Dessutom förväntas offret vara påverkad av övergreppet mer eller mindre hela livet. Att 

motionerna endast framställer en möjlig offerposition gör att de konstruerar en bild av det 

riktiga offret som djupt traumatiserat. Motsatsen till det riktiga offret blir den våldtagna som 

inte visar några tecken på starka psykiska men och motionerna konstruerar med andra ord en 

dikotomi mellan det riktiga offret och det ”falska” offret. 
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Tanken om att våldtäkt förstör liv växte fram med andra vågens feministers försök att 

visa att våldtäkt är ett allvarligt brott. Våldtäkt beskrevs som ett allvarligt brott eftersom det 

orsakade så stort psykiskt lidande hos den våldtagna (Svensson och Chamberland 2015, 108f). 

Den här typen av viktimisering har dock kritiserats för att den konstruerar den våldtagnas liv 

som helt kretsande kring själva våldtäkten. Istället för att se våldtäkten som något som under 

en viss tidpunkt konstruerar ett offer blir våldtäkten något som kommer definiera den 

våldtagnas hela liv (Svensson och Chamberland 2015, 99ff). Problemet är att offerpositionen 

används som en fast identitet utan utrymme att förändras vilket gör att våldtäkten konstrueras 

som något som förändrar en människa i grunden (Svensson och Chamberland 2015, 104f). 

Dikotomin mellan det riktiga och det falska offret kan förstås genom Nils Christies 

resonemang om ideala offer. Det ideala offret är den individ som när den utsätts för brott 

lättast ses som ett legitimt offer. Det ideala offret beskrivs ofta som en kvinna som handlar 

inom normer gällande kön och sexualitet och därför inte kan klandras för övergreppet, en bild 

som exkluderar en stor del av de verkliga offren för sexuella övergrepp (Nilsson och 

Lövkrona 2015, 104f). Motsatsen till det ideala offret blir det icke ideala offret som inte ses 

som ett lika legitimt offer och som därför själv kan bära en viss skuld för övergreppet. Det 

icke ideala offret blir exempelvis kvinnor som handlar utanför normer om kön och sexualitet 

som transkvinnor eller prostituerade (Svensson och Chamberland 2015, 141f).  

Med utgångspunkt i offret som djupt traumatiserat gör motionerna även antagandet att 

rättsprocessen kan vara svår för offret. Det bristande stödet under rättsprocessen beskrivs 

exempelvis som om offren inte blir trodda när de gör våldtäktsanmälningar (Larsson 2014). 

Det beskrivs också som omsorgen om offret är otillräcklig och att konstiga frågor ställs till 

offret (Ericson 2016). Bristande stöd verkar påverka offrets upplevelse av rättsprocessen och 

avgöra ifall ”offret orkar genomföra anmälan hela vägen” (Qarlsson 2016). Detta eftersom: 
”Obehaget av att tvingas gå igenom intima fysiska undersökningar och att vittna 

om de övergrepp man utsatts för förstärks om man upplever att man inte blir trodd, 

utsätts för kränkande frågor och aldrig får någon upprättelse” (Larsson 2014). 

Dessutom har flera rättegångar lett till friande domar då ”målsägandes beteende under och 

efter övergreppet inte har passat in på den bild som domstolen har av hur ett brottsoffer ska 

bete sig” (Sjöstedt et al. 2014).  

Idén om att rättsprocessen är svår för offret återfinns i Katarina Wennstams bok Flickan 

och skulden från 2002. Här kallas de erfarenheter som kvinnor upplever under rättsprocessen 

som ”den andra våldtäkten”. Den andra våldtäkten handlar delvis om att yrkesprofessionen 

som möter offret inte visar tillräcklig omsorg vid exempelvis förhör eller undersökningar 
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(Wennstam 2002, 197f). Den andra våldtäkten handlar dock också om att offret skuldbeläggs 

för övergreppet den utsatts för. Från första mötet med polisen till rättegången får offret, 

genom frågor om sitt beteende före, under och efter övergreppet, veta att den är medskyldig 

till övergreppet (Wennstam 2002, 153). Motionerna verka dela Wennstams bild av 

rättsprocessen och befäster därmed bilden av rättsprocessen som jobbig för offret.  

Samtidigt verkar motionerna koppla samman rättsprocessen som svår för den våldtagna 

med att den våldtagna inte blir trodd. Motionerna framställer rättsprocessen som jobbig men 

menar att den negativa upplevelsen av processen förstärks om den våldtagna inte blir trodd. 

Rättsprocessen som jobbig bör alltså inte tolkas som objektivt given utan som beroende av 

hur yrkesprofessionen bemöter den våldtagna. Den våldtagnas upplevelse av rättsprocessen 

som beroende av ifall den blir trodd eller inte av de personer den möter kan kopplas samman 

med föreställningen av det riktiga offret. Möjligheten att bli trodd blir beroende av hur väl den 

våldtagna stämmer in på bilden av det riktiga våldtäktsoffret. 

Svensson och Chamberland menar att pressen på offret att uppfattas som traumatiserad 

för att framstå som trovärdig kommer ur en föreställning om att det är offrets reaktion efter 

övergreppet som avgör hur allvarligt övergreppet varit (Svensson och Chamberland 2015, 

90f). Den här föreställningen kan kopplas till det Jeffner kallar för när våldtäkt förstås som 

konsekvenser av handlingar. Mer precist innebär det att våldtäkten beskrivs utifrån 

konsekvenserna för offret (Jeffner 1998, 172). Jeffner menar att med denna förståelse kan en 

handling som först tolkas som en våldtäkt senare omtolkas som ett missförstånd eller som 

gråzonssex om offret inte visar tecken på att vara traumatiserad av händelsen (Jeffner 1998, 

223). Samtidigt menar Katarina Wennstam att även om offret måste visa tecken på trauma får 

inte offret verka för traumatiserad för att kunna ge en samlad redogörelse för vad som hänt. 

Om offret verkar för traumatiserat kan nämligen trovärdigheten i dennes redogörelse för 

övergreppet ifrågasättas (Wennstam 2002, 107). Handlingsutrymmet för de offer som vill få 

sina förövare fällda är alltså mycket snävt, det gäller att vara tillräckligt traumatiserad för att 

erkännas som offer men inte för traumatiserad för att kunna anses vara trovärdig.  

Sammanfattningsvis verkar motionerna genom sin framställning av sexuella övergrepp 

som ett allvarligt brott befästa bilden av offret som traumatiserat av övergreppet. Motionerna 

verkar därmed framställa en bild av hur det riktiga offret reagerar efter ett övergrepp vilket 

skapar en dikotomi mellan det riktiga och det falska offret. Möjligheten att uppfattas som ett 

riktigt offer blir viktig för att den som utsätts för ett sexuellt övergrepp ska framstå som 

trovärdig och utsatt för ett riktigt övergrepp. Detta blir särskilt viktigt eftersom rättsprocessen 

framställs som mindre jobbig för den som blir trodd av de yrkespersoner den möter.  
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Föråldrad syn på manlig och kvinnlig sexualitet 
Både de motioner som framställer lagstiftningsproblemen och de som framställer 

tillämpningsproblemen utgår ifrån att rättegångar i våldtäktsfall ofta ”präglas av föråldrade 

värderingar och snedvridna attityder till kvinnors och mäns sexualitet” (Green 2015). 

Motionerna menar att ”domstolarna befäster […] en syn på tjejers sexualitet som något som 

bokstavligt talat erövras av killar och kan tolkas som om de uppmuntrar killar att ignorera 

motstånd” eftersom ”en tjejs tvekan är något som killar ska övervinna” (Ohlsson och Gille 

2013). Ibland resulterar detta i att ”generaliserade föreställningar om i synnerhet kvinnors 

agerande och beteende påverkar om en gärningsman frias eller fälls” (Karlsbro 2014).  

I framställningen av tillämpningsproblemen som görs i motionerna kopplas just den 

föråldrade synen på manlig och kvinnlig sexualitet ihop med att få anmälningar leder till 

fällande domar. Det beskrivs mer precist som att ”många förövare frias på ålderdomliga 

grunder och att den nya lagstiftningen inte tolkas rätt” (Svensson och Jeppsson 2016). Det är 

alltså inte själva lagstiftningen som är problemet utan ”att advokaterna ställer frågor om 

kläder, berusningsgrad och sexualvanor och att domare betraktar desamma är istället en 

konsekvens av att samhälleliga strukturer tar sig uttryck också i rättssalen” (Ahlberg et al. 

2013). Den här bilden av hur normer om manlig och kvinnlig sexualitet påverkar 

rättegångarna blir särskilt viktig i framställningen av kompetens- och kvalitetsproblemet men 

syns även i framställningen av problemet med bristande stöd och konsekvensproblemet. 

Motionerna framställer alltså domstolarna som både präglade och befästande av en 

föråldrad syn på kvinnors och mäns sexualitet. Det kan tolkas som om motionerna vänder sig 

emot normen om det heterosexuella umgänget där mannen är den som alltid vill ha sex och tar 

initiativet medan kvinnan måste övertalas. Som Nilsson och Lövkrona skriver kan denna bild 

av det normala heterosexuella umgänget som innehållande av en viss mängd övertalning göra 

att gränsen mellan vad som anses vara normalt sexuellt umgänge och ett sexuellt övergrepp 

suddas ut. Även om lagstiftningen har en tydlig och könsneutral definition av vad som är ett 

sexuellt övergrepp sker tolkningen av lagstiftningen i en rättegång som präglas av kulturella 

föreställningar om kön och sexualitet (Nilsson och Lövkrona 2015, 92). Motionerna verkar 

därmed vilja problematisera de kulturella föreställningar om kön och sexualitet som gör 

gränsen mellan normalt sexuellt umgänge och ett sexuellt övergrepp suddig. Mer specifikt 

verkar motionerna vilja problematisera att domstolarna präglas av just dessa föreställningar.   

Det här kan också tolkas som om motionerna menar att domstolarna idag präglas av en 

så kallad våldtäktskultur. Svensson och Chamberland liknar våldtäktskulturen med en diskurs 

där principen om samtycke inte tas för given utan ses som något förhandlingsbart (Svensson 
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och Chamberland 2015, 71). Till våldtäktskulturen hör föreställningen om att den manliga 

sexualiteten inte kan stoppas om den väl väckts vilket gör att kvinnor måste kontrollera sitt 

beteende. Om en kvinna gör en man upphetsad genom att exempelvis klä sig på ett visst sett 

eller flörta med honom får hon inom våldtäktskulturen logik skylla sig själv medan mannen 

befrias från ansvar (Svensson och Chamberland 2015, 74f). Den här kritiken mot domstolarna 

lyfts upp även upp av Wennstam i boken En riktig våldtäktsman. Förutom att kvinnors 

agerande kan leda till förmildrande omständigheter för mannen eller rent av fria honom verkar 

även den manliga sexualiteten kunna fungera som en förmildrande omständighet i sig. 

Rättsväsendet tycks nämligen befästa bilden av att en man som är upphetsad inte kan 

kontrollera sig själv och därmed inte kan rå för sina handlingar (Wennstam 2004, 18f).  

Motionerna som framställer lagstiftningsproblemen betonar särskilt synen på den 

manliga sexualiteten som destruktiv. Det är inte bara att den manliga sexualiteten ses som 

erövrande utan även att män framställs som oförmögna att förstå när samtycke inte finns. 

Främst det stora inklusionsproblemet betonar den här bilden av den manliga sexualiteten som 

destruktiv och utifrån detta formulerar de sin kritik av uppsåtskravet och föreslår att ett 

oaktsamhetsbrott för sexualbrott införs (Sjöstedt et al. 2014). Motionerna som framställer 

definitionsproblemet menar också att en samtyckesbaserad lag kan ha normerande verkan så 

att män lär sig att läsa av när samtycke finns (Lindholm et al. 2014).  

Införandet av ett oaktsamhetsbrott gör att även sexuella handlingar som utförs utan 

samtycke men där förövaren inte menade att våldta kriminaliseras. När män framställs som 

oförmögna att förstå när samtycke inte finns befrias männen från ansvar och införandet av ett 

oaktsamhetsbrott kan tolkas som ett försök att lägga tillbaka ansvaret på förövaren. Idén om 

oaktsamhetsbrott framförs av bland annat Petter Asp som menar att det en sexuell handling 

som utförs utan samtycke måste kunna betraktas som en våldtäkt även om inte förövaren 

menade att våldta. Även Wennstam anser att oaktsamhetsbrott borde införas eftersom synen 

på män som reproduceras i domstolarna idag verkar vara att män är idioter som inte kan läsa 

andra människor (Nilsson och Lövkrona 2015, 120f). Motionerna tycks förstå framställningen 

av män som oförmögna att läsa av samtycke som att domstolarna befriar männen ifrån ansvar.  

För att sammanfatta detta stycke framställer motionen domstolarna som både präglade 

och befästande av en föråldrad syn på den manliga och den kvinnliga sexualiteten. Den här 

synen är problematisk eftersom den leder till att gränsen mellan det sexuella umgänget och 

sexuella övergrepp suddas ut. Det är särskilt synen på den manliga sexualiteten som framställs 

som destruktiv eftersom den upphetsade mannen av domstolarna framställs som både 

oförmögen att kontrollera sig själv och oförmögen att förstå när samtycke finns.   
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Oproblematiserade teman 
I detta avsnitt behandlas tre teman som förekommer i motionernas problemframställning men 

utan att ifrågasättas eller problematiseras inom motionerna. De tre teman som diskuteras i 

detta avsnitt är: övergreppet som redan inträffat och fällande dom som enda upprättelse, 

samtyckets form och giltighet, samt den ömsesidiga relationen. 

Övergreppet som redan inträffat och fällande dom som enda upprättelse 
I sin framställning av problemen utgår motionerna ifrån statistik om anmälningar och fällande 

domar och konstaterar att få våldtäktsanmälningar leder till åtal och ännu färre till fällande 

domar (se Larsson 2014). Motionerna utvecklar sedan detta påstående till ställningstagandet 

att det är för få våldtäktsanmälningar som leder till åtal och fällande domar och att fler 

anmälningar borde leda till åtal och fällande domar (se Ohlsson och Gille 2013). Det här kan 

tolkas som om motionerna tar två saker för givet i sin framställning av problemet. För det 

första utgår motionerna från att övergreppet redan har inträffat och riktar därmed sina åtgärder 

mot hur rättsväsendet ska agera efter övergreppet. För det andra framställer motionerna en 

fällande dom som det enda sättet för offret att få upprättelse.  

Motionernas utgångspunkt i att övergreppet redan har inträffat kan på ett sätt verka 

självklart eftersom motionerna behandlar själva lagstiftningen och dess tillämpning.  Som 

Marcus skriver måste övergreppet först ske innan fallet kan nå en domstol och oavsett hur 

själva rättsprocessen slutar finns det inget sätt att göra övergreppet ogjort. Dessutom har det 

visat sig att skärpta straff eller högre åtalsfrekvens inte leder till ett minskat antal våldtäkter. 

Det finns istället en risk att befästa bilden av sexuella övergrepp som en del i kvinnors liv så 

att alla kvinnor konstrueras som antingen redan våldtagna eller våldtagsbara (Marcus 1992, 

387f). Motionernas försök att åtgärda problemet med sexualbrott kan därmed riskera att 

befästa idén om att sexuella övergrepp kommer att ske, utan att minska antalet övergrepp.  

Marcus menar också att försök att stoppa sexuella övergrepp genom att lagstifta mot 

dem gör att åtgärderna fokuserar på att få män att sluta våldta. Detta gör att män tillskrivs 

både makten att våldta och makten att sluta våldta och åtgärder som möjliggör för kvinnor att 

hindra män från att kunna våldta osynliggörs (Marcus 1992, 388). Idén om att det är mäns 

ansvar att stoppa det sexuella våldet kommer bland annat ifrån teorin om att alla män drar 

fördel av att alla kvinnor lever under hotet om våldtäkt (Nilsson och Lövkrona 2015, 182). 

Vad som skulle motivera männen att stoppa det sexuella våldet om de samtidigt drar nytta av 

det framgår dock inte vilket gör att Marcus föreslår att åtgärder som ger kvinnor makten att 

stoppa det sexuella våldet bör undersökas.  
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Gällande antagandet att en fällande dom är det enda sättet för offret att få upprättelse är 

inget som uttrycks explicit i motionerna. Däremot kopplar motionerna ihop upprättelse med 

en fällande dom utan att erbjuda några alternativa sätt för offret att få upprättelse (Lundqvist-

Brömster 2013). Det här gör att motionerna implicit framställer offrets upprättelse som lika 

med att förövaren fälls. Den här framställningen har kritiserats av bland annat Svensson och 

Chamberland. För det första leder framställningen till ett osynliggörande av andra sätt för 

offer att få upprättelse vilket leder till en föreställning om att de som inte får sin förövare fälld 

inte kan få någon upprättelse. För det andra leder den här framställningen till att en fällande 

dom ses som ett avslut, men det är inte säkert att offret upplever att den fått upprättelse bara 

för att förövaren fälls. För det tredje leder framställningen till att offret fråntas makten att 

själv bestämma över processen efter övergreppet, processen efter övergreppet framställs 

nämligen som lika med anmälan, förundersökning och rättegång (Svensson och Chamberland 

2015, 207ff). Motionerna verkar med andra ord frånta offret agens att själv bestämma över 

hur den vill processa det sexuella övergreppet och själv sätta upp villkoren för hur den når 

upprättelse. Motionerna framställer istället den fällande domen som både nödvändig och 

tillräcklig för att offret ska få upprättelse. 

Den ömsesidiga relationen 
Ett tema som återkommer i flera motioner men som inte problematiseras eller diskuteras 

ytterligare är temat ömsesidighet. Förutom principen om att sex ska bygga på samtycke menar 

motionerna nämligen att ”grunden för en sexuell handling ska vara ömsesidighet” (Ericson et 

al 2013). Särskilt i diskussionen om samtyckets form och giltighet lyfts detta fram, 

exempelvis kan samtycke vara underförstått ”i en ömsesidig relation mellan jämlika parter 

[…], men sådana är inte alla relationer” (Ohlsson och Gille 2013).  

Det här kan tolkas som om motionerna framställer den ömsesidiga relationen och de 

sexuella handlingar som sker inom denna som motsatsen till sexuella övergrepp. Motionerna 

verkar alltså konstruera en dikotomi mellan det ömsesidiga sexuella umgänget och det 

sexuella övergreppet. Det här kan förstås utifrån det som Wegerstad kallar för ”sexualitet som 

erotik”. Wegerstad menar nämligen att den ömsesidiga och erotiska sexualiteten konstrueras 

som både sexualbrottens sexualitet som motsats och utgångspunkt (Wegerstad 2011, 278). 

Även Jeffner identifierar i sitt material en dikotomi mellan våldtäkt och det hon kallar ”bra 

sex”. Hon menar också att konstruktionen våldtäkt som något annat än normal heterosexuell 

samhandling gör att de kulturella koderna för den normala heterosexuella samhandlingen inte 

ifrågasätts (Jeffner 1998, 294). Genom att motionerna konstruerar den ömsesidiga relationen 



 

 22 

som sexualbrottets motsats och att det är sexualbrott som problematiseras framställs alltså den 

ömsesidiga relationen som oproblematisk i motionerna. Den här framställningen har dock 

implikationer som får konsekvenser för förståelsen av sexuella övergrepp och här kommer 

därför tre av dessa implikationer att diskuteras för att visa att dikotomin inte är oproblematisk.  

För det första kan konstruktionen av det sexuella övergreppet som motsatsen till det 

ömsesidiga sexuella umgänget upprätthålla bilden av det frivilliga sexuella umgänget som ett 

möjligt alternativ till övergreppet. Som Jeffner visar är det nämligen bara på en principiell 

nivå som det frivilliga sexuella umgänget och det sexuella övergreppet är tydligt åtskilda, i 

praktiken skapas ett förhandlingsutrymme mellan dessa två så att gränsen mellan frivilligt sex 

och ett sexuellt övergrepp blir mer otydlig (Jeffner 1998, 280). Det bildas alltså en skala 

mellan ömsesidiga sexuella handlingar och sexuella övergrepp med en gråzon mellan dessa. 

Lövkrona och Nilsson menar att en förklaring till att gränsen tycks vara svårdragen är att den 

nuvarande lagstiftningen inte gör någon skillnad på själva handlingen utan kontexten vid 

bedömningen om handlingen är ett sexuellt övergrepp eller en del i ett ömsesidigt sexuellt 

umgänge. Med kontext menas här hur handlingen utförs, alltså om den sker med samtycke 

eller med tvång (Nilsson och Lövkrona 2015, 89). 

För det andra riskerar en konstruktion av sexuella övergrepp som motsats till det 

ömsesidiga sexuella umgänget att osynliggöra sexuella övergrepp inom relationer som 

betraktas som ömsesidiga. De sexuella övergreppen som sker inom en relation hamnar 

nämligen utanför föreställningen om vad som är en riktig våldtäkt. Om samtycke kan vara 

underförstått i en ömsesidig relation blir det också svårare att i domstolen göra en objektiv 

bedömning om samtycke funnits eller inte. Resultatet blir att sexuella övergrepp inom en 

relation riskerar att ses som gråzonsfall eller missförstånd. 

En anledning till att sexuella övergrepp inom relationer riskerar att osynliggöras är 

eftersom det är överfallsvåldtäkter som brukar kategoriseras som en riktig våldtäkt. I bilden 

av överfallsvåldtäkter är förövaren en främmande man som anfaller en oskyld kvinna på en 

offentlig, men avskild plats (Nilsson och Lövkrona 2015, 89). Så kallade relationsvåldtäkter 

verkar däremot ha en helt annan karaktär (Jeffner 1998, 22). Det gör att sexuella övergrepp 

inom en relation snarare uppfattas som ett missförstånd än som en riktig våldtäkt (Svensson 

och Chamberland 2015, 92). Wennstam lyfter upp problematiken med att sexuella övergrepp 

inom en relation kan ses som gråzonsfall i sin diskussion om vilka våldtäkter det är som 

bedöms vara mindre allvarliga. En omständighet som gör att en våldtäkt bedöms som mindre 

allvarlig har nämligen varit just när det finns eller har funnits en relation mellan offret och 
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förövaren. Förövare som hade en relation till offret får också generellt sett lägre straff än 

förövare som inte hade det (Wennstam 2002, 160f).  

För det tredje kan själva existensen av en ömsesidig relation ifrågasättas då motionerna 

konstruerar den ömsesidiga relationen som en relation mellan jämlika parter. Jeffner utmanar 

exempelvis den här synen på den ömsesidiga, heterosexuella relationen genom att granska det 

hon kallar för kulturella koder för heterosexuell samhandling. Jeffner menar att killar och 

tjejer har olika handlingsutrymme inom den heterosexuella samhandlingen där killarna har ett 

större handlingsutrymme och tjejerna har ett mindre. Detta blir särskilt tydligt i fallet om 

våldtäkt, där samma beteende kodas olika beroende på om det är en kille eller tjej som gör 

det. Exempelvis fungerar alkohol som en förmildrande omständighet för killarna så att deras 

handlingsutrymme blir större medan det för tjejer är så att alkohol gör att de riskerar att 

skuldbeläggas om något händer så att deras handlingsutrymme minskar (Jeffner 1998, 281f). 

Samtyckets form och giltighet 
Motionerna som framställer lagstiftningsproblemen och därmed föreslår en samtyckesbaserad 

lagstiftning utgår ifrån att det inte går att ställa något formkrav på samtycket (Jakobsson 

Gjörtler 2015). Istället menar motionerna att ”bristande samtycke måste vara en 

bedömningsfråga” (Ahlberg et al. 2013). Vidare framställer motionerna det som att ”alla 

relevanta omständigheter måste prövas” för att avgöra vad som är ett giltigt samtycke (Olsson 

et al. 2013). Det är ”viktigt att definiera vad som menas med samtycke, men att det kan ske 

såväl muntligt som genom andra tydliga signaler är fullt rimligt” (Jacobsson Gjörtler 2015). 

Motionerna problematiserar därmed inte vad det är som gör ett samtycke giltigt utan 

tycks utgå ifrån att det är något som kommer att bedömas i varje enskilt fall. Just att samtycke 

inte definieras tydligare har kritiserats av bland annat Petter Asp som menar att eftersom 

samtyckesbegreppet måste fyllas med innehåll kan det leda till samma svårighet i att bedöma 

vad som är ett sexuellt övergrepp som med dagens lagstiftning (Nilsson och Lövkrona 2015, 

119f). Samtyckets form och giltighet borde därför inte ses som oproblematiskt. 

För det första verkar motionerna tänka sig att ”ord mot ord”-situationerna i 

sexualbrottsmål kommer att kvarstå även med en samtyckesbaserad lagstiftning vilket gör att 

det fortfarande blir en fråga för domstolen att bedöma om samtycke funnits eller inte. 

Eftersom motionerna tänker sig att domstolarna är präglade av kulturella föreställningar om 

kön och sexualitet borde det finnas en risk att dessa kulturella föreställningar även präglar 

domstolens tolkning av om samtycke funnits eller inte. Även om motionerna med införandet 

av en samtyckesbaserad lagstiftning vill förändra bilden av den manliga och den kvinnliga 
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sexualiteten som präglar domstolarna idag finns det ändå ett utrymme för kulturella 

föreställningar att prägla tolkningen av samtycket.  

MacKinnon menar exempelvis att ett problem med samtycket är att det riskerar att dela 

upp kvinnor i olika grupper och skapa en dikotomi mellan kvinnor som alltid tolkas som 

samtyckande och kvinnor som aldrig tolkas som samtyckande. MacKinnon placerar 

exempelvis kvinnor som döttrar och unga flickor i kategorin av kvinnor som inte kan 

samtycka och partners i kategorin av kvinnor som alltid tolkas som samtyckande (Jeffner 

1998, 259). Föreställningen om att vissa kvinnor aldrig kan samtycka och att vissa kvinnor 

alltid samtycker skulle alltså kunna vara en sådan kulturell föreställning som kan prägla 

domstolarnas tolkning av samtycket.  

För det andra kan motionernas framställning av samtycke som tydliga signaler som 

prövas med hänsyn till omständigheterna tolkas som om motionerna menar att domstolen 

måste ta ställning till vad som är tydliga signaler och vad som inte är det. Det här kan kopplas 

till det som Jeffner kallar för ”att säga nej på rätt sätt”. Jeffner menar att det finns en skillnad 

mellan vad som räknas som ett riktigt nej och det nej som egentligen kan betyda ett ja och på 

grund av detta gäller det för offret att ha sagt nej på rätt sätt för att händelsen ska förstås som 

en våldtäkt (Jeffner 1998, 269). Med en samtyckesbaserad lagstiftning blir det i och för sig 

frånvaron av ett ja istället för förekommandet av ett nej som hamnar i fokus. Det finns dock 

en risk att domstolarna genom sin bedömning av vad som är en tydlig signal på att samtycke 

funnits konstruerar en föreställning om att ”säga ja på rätt sätt”.  

För det tredje så verkar motionerna genom att förstå samtycke som tydliga signaler 

konstruera samtycke som någonting som alla känner igen när de ser det. Motionerna som 

förespråkar införandet av ett oaktsamhetsbrott konstruerar exempelvis oaktsamhetsbrott i 

sexualbrott som när förövaren borde ha förstått att samtycke inte funnits. Samtidigt öppnar 

framställningen av oaktsamhetsbrottet upp för möjligheten att förövaren faktiskt inte förstått 

att samtycke inte funnits även om den borde ha förstått det. Motionerna verkar alltså 

framställa samtycke som både tydliga signaler som alla känner igen och samtidigt som något 

som alla inte kan läsa av när det inte finns. Det här kan förstås som om motionerna försöker 

att gå ifrån en våldtäktskultur till en så kallad samtyckeskultur. En samtyckeskultur präglas av 

att alla sexuella handlingar ska vara ömsesidiga och baseras på samtycke (Svensson och 

Chamberland 2015, 84f). För att uppnå en samtyckeskultur krävs arbete på flera nivåer och att 

motionerna framställer en paradoxal syn på samtycke som både något som alla känner igen 

och som något som alla inte kan läsa av kan tolkas som en konsekvens av att samhället än så 

länge inte präglas av en samtyckeskultur utan av en våldtäktskultur.    
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Implikationer 
I denna fjärde del av analysen diskuteras två implikationer av motionernas framställningar av 

problemet. De teman som diskuteras är motionernas konstruktion av den manliga och den 

kvinnliga sexualiteten, och konstruktionen av kvinnor som offer redan innan övergreppet. 

En ”ny” manlig sexualitet men samma kvinnliga 
Som framgått tidigare i analysen har motionerna framställt synen på den manliga sexualiteten 

i domstolar idag som destruktiv. Motionerna vill förändra synen på manlig och kvinnlig 

sexualitet som bygger på föråldrade och heteronormativa föreställningar (Olsson et al. 2013). 

Motionerna menar att ”vi kan inte ha ett samhälle som säger att handlingar är okej för att en 

person, företrädesvis en man, inte förstår att ett nej är ett nej” (Sjöstedt et al. 2014). Därför 

måste insatserna riktas mot männen som begår våldtäkter så att synen på sexualiteten 

förändras (Nordén och Stenberg 2013).  

Motionerna konstruerar föreställningen om den manliga sexualiteten som oförmögen att 

förstå ett samtycke som problematisk och menar att denna måste ändras. Föreställningen om 

manlig sexualitet måste inkludera en förmåga att läsa av om samtycke finns eller inte enligt 

motionerna. Motionerna vill alltså konstruera en ny syn på den manliga sexualiteten men 

frågan är om det är det den gör. När manlig sexualitet omkonstrueras från att övertala och 

erövra till att läsa av och försäkra sig om samtycke konstrueras den nya manliga sexualiteten 

fortfarande som aktiv, det är mannen som läser av om kvinnan samtycker innan han gör 

något. Att mannen blir den som förväntas ta initiativet och som driver det sexuella umgänget 

framåt kvarstår. Utifrån den heteronormerande idén om manlig och kvinnlig sexualitet som 

komplementära och den manliga sexualiteten som läsande av samtycke konstrueras den 

kvinnliga sexualiteten som inväntande och samtyckande till det sexuella umgänget. 

Motionerna verkar alltså befästa den föreställningen om den manliga sexualiteten som 

aktiv och den kvinnliga som passiv vilket Nilsson och Lövkrona menar är en av riskerna med 

en samtyckesbaserad lagstiftning (Nilsson och Lövkrona 2015, 117). Motionernas ”nya” 

manliga sexualitet kan också tolkas som ett medvetet försöka att ändra den manliga normen i 

en positiv riktning på ett sätt som blir mer lättillgängligt att förstå. Det finns nämligen två 

olika sätt att närma sig en förändrad maskulinitet, antingen genom att försöka vända 

traditionellt manliga egenskaper till något positivt eller att försöka forma en helt ny sorts 

maskulinitet (Nilsson och Lövkrona 2015, 190). Motionernas försök att skapa en ny manlig 

sexualitet kan alltså tolkas som om motionerna försöker att omvärdera den manliga 

sexualiteten och lyfta fram det positiva med en aktiv sexualitet istället för det negativa.   
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Kvinnor som offer redan innan övergreppet 
Som visat tidigare i analysen kopplar motionerna samman sexualbrott med mäns våld mot 

kvinnor och befäster därmed bilden av förövaren som man och offret som kvinna. Motionerna 

menar dock att även om ”en stor majoritet av sexualbrottsoffren är kvinnor […] kan [alla 

människor, oavsett könstillhörighet] utsättas för sexualbrott” (Karlsbro 2014). När motionerna 

däremot diskuterar vad som händer innan övergreppet är det bara offret som kvinna som 

diskuteras. Det sker bland annat i framställningen av platser där sexualbrott sker, som 

exempelvis ”kryssningsfartyg, ofredanden i badhus och andra platser där kvinnor ska kunna 

känna sig trygga” (Fölster 2016). Det sker också i diskussionen om offrets agerande innan 

övergreppet där motionerna menar att ”det bör tillhöra en förfluten tid att diskutera huruvida 

kvinnor bör begränsa sina fria val att gå ut på kvällen, dricka alkohol eller klä sig utmanande” 

(Ericson et al. 2013). Slutligen förstår motionerna offret som kvinna i sin framställning av 

skuldbeläggandet av offret som att ”kvinnor [skuldbeläggs] genom att de uppmanas att inte 

klä sig utmanande, att ta speciella vägar hem eller att inte rör sig ute sent på kvällarna, vilket 

begränsar deras liv” (Nordén och Stenberg 2013).  

Det här kan tolkas som om motionerna anser att samtidigt som vem som helst kan bli 

våldtagen är det endast kvinnor som är potentiella våldtäktsoffer. Motionerna könar 

våldtäktsbara kroppar som kvinnliga och konstruerar därmed hotet om våldtäkt som något 

som endast vilar över kvinnor. Det här gör att även de handlingar som tas till för att undvika 

en våldtäkt könas som kvinnliga, att ta till försiktighetsåtgärder för att undvika våldtäkt blir ett 

sätt att göra femininitet på. Det här kan även kopplas tillbaka till det som tidigare diskuterades 

i analysen där motionerna kopplar samman sexualbrott med mäns våld mot kvinnor och 

därmed befäster bilden av förövaren som man och offret som kvinna. Det kan också kopplas 

till att motionerna befäster idén om sexuella övergrepp som en del i kvinnors liv så att kvinnor 

konstrueras som antingen redan våldtagna eller som våldtäktsbara.  

Det här kopplas tillbaka till Brownmillers förståelse för våldtäkt som ett hot alla kvinnor 

lever under vilket gör att kvinnor på ett eller annat sätt anpassar sitt beteende för att inte bli 

våldtagna. Brownmiller beskriver det som att ”women are trained to be rape victims” 

(Brownmiller 1975, 309). Det här innebär att Brownmiller ser hotet om våldtäkt som det som 

begränsar kvinnors liv, inte själva våldtäkten (Nilsson och Lövkrona 2015, 98). Som Marcus 

skriver kan våldtäkten förstås som ett sätt att feminisera kvinnor, förövaren väljer sitt offer 

eftersom offret kodas som kvinna men förövaren feminiserar också sitt offer genom 

våldtäkten (Marcus 1992, 391). Motionerna verkar alltså dela den radikalfeministiska 

förståelsen för våldtäkt som ett hot som alla kvinnor lever under.  
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Avslutning 
Den här uppsatsens syfte är att göra en feministisk policyanalys av svenska motioner om 

sexualbrottslagstiftningen som publicerats mellan år 2013 och 2016. Som metod för att göra 

denna policyanalys har Carol Bacchis metod the WPR approach använts. Metoden utgår ifrån 

att inga problem är objektivt givna utan att med varje lösningsförslag som formuleras sker 

samtidigt en viss framställning av problemet. Den teoretiska utgångspunkten är att motionerna 

genom sin framställning av problemet fungerar könande och heteronormerande. Det innebär 

att kön och sexualitet blir till inom motionerna snarare än existerar som färdiga subjekt.   

I materialet identifierades sammanlagt sju problemframställningar som kunde grupperas 

in under två huvudteman. Det första huvudtemat kallas i uppsatsen för tillämpningsproblem 

och utgår ifrån att problemet med sexualbrott ligger i tillämpningen av lagstiftningen och 

totalt fyra problemframställningar sorterades in under denna kategori. Det första kallas för 

kompetensproblemet och handlar om att yrkesprofessionen som arbetar med våldtäktsfall har 

en bristande kunskap om sexualbrott samt en avsaknad av ett normkritiskt perspektiv. Det 

andra är kvalitetsproblemet som handlar om att det finns en bristande kvalitet på hur 

förundersökningar och rättegångar bedrivs i sexualbrottsfall. Det tredje tillämpningsproblemet 

är konsekvensproblemet som går ut på att det inte finns tillräckligt allvarliga konsekvenser för 

den som begår ett sexualbrott. Det sista tillämpningsproblemet är problemet med bristande 

stöd som handlar om att brottsoffret inte får det stöd den behöver under rättsprocessen.  

Det andra huvudtemat kallas för lagstiftningsproblem vilka utgår ifrån att problemet 

med sexualbrott ligger i själva lagstiftningen. Det första lagstiftningsproblemet kallas här för 

definitionsproblemet som utgår ifrån att den nuvarande lagstiftningen utgår ifrån fel definition 

av våldtäkt, det borde vara bristande samtycke som utgör definitionen. Det andra är 

inklusionsproblemet som handlar om att alla sexuella kränkningar inte omfattas av den 

nuvarande sexualbrottslagstiftningen. Inklusionsproblemet kan delas upp i lilla och stora 

inklusionsproblemet där det lilla inklusionsproblemet endast problematiserar tvångsrekvisitet 

medan det stora inklusionsproblemet problematiserar både tvångsrekvisitet och uppsåtskravet.  

I den följande analysen diskuterades motionernas grundläggande antaganden där fyra 

olika antaganden diskuterades. För det första utgår motionerna ifrån att sexuella övergrepp 

ingår i samhällsproblemet med mäns våld mot kvinnor. För det andra utgår motionerna ifrån 

principen om samtycke vid sex som ett uttryck för rätten till den egna kroppen. Det tredje 

antagandet är att sexuella övergrepp är en allvarlig kränkning som leder till att offret är djupt 

traumatiserat samt att rättsprocessen kan vara mycket jobbig för offret. Slutligen gör 
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motionerna antagandet att synen på den manliga och den kvinnliga sexualitet som präglas och 

befästs i domstolarna idag är föråldrad och behöver ändras. Därefter diskuterades motionernas 

oproblematiserade teman som i det här arbetet utgjordes av tre teman; övergreppet som redan 

inträffat och en fällande dom som enda möjliga upprättelse, den ömsesidiga relationen som 

oproblematisk, samt samtyckets form och giltighet som tydliga signaler istället för formkrav. 

Slutligen diskuterades två av motionernas implikationer: en fortsatt aktiv manlig sexualitet 

och en passiv kvinnlig, samt kvinnor som offer redan innan övergreppet inträffat.  

Genom sin förståelse för det sexuella övergreppet utifrån ett könsmaktsperspektiv har 

motionerna en radikalfeministisk förståelse för sexuella övergrepp där förövaren är en man 

och offret är en kvinna. Att motionerna har en radikalfeministisk förståelse för sexualbrott 

syns även i motionernas framställning av det traumatiserade offret samt i förståelsen av 

sexuella övergrepp som ett hot som alla kvinnor lever under. Den radikalfeministiska 

förståelsen har dock kritiserats av bland annat Sharon Marcus eftersom den befäster bilden av 

sexuella övergrepp som en del i kvinnors liv. Könsmaktsperspektivet har också kritiserats för 

att osynliggöra övergrepp som inte utförs av en man mot en kvinna. Vidare utgår motionerna 

från rätten till den egna kroppen vilket har varit ett centralt krav i den feministiska rörelsen. 

Också detta problematiseras av Marcus eftersom kravet kommer ifrån att kvinnors kroppar 

har setts som mäns egendom och därmed riskerar att reproducera bilden av kvinnors kroppar 

som en egendom snarar än utmana den. Samtidigt som motionerna har denna 

radikalfeministiska förståelse för sexuella övergrepp framställer de den ömsesidiga relationen 

och samtyckets form som oproblematiska teman trots att dessa två teman problematiseras av 

radikalfeminister som exempelvis MacKinnon. Här verkar motionerna istället förstå sexuella 

övergrepp som en tydligt avgränsad företeelse snarare än som ett strukturellt problem.  

Gällande de grundläggande antaganden som motionerna gör verkar motionerna förstå 

sexualbrott på olika nivåer. Det sexuella övergreppet förstås dels i motionerna som ett 

samhällsproblem i och med att det kopplas samman med mäns våld mot kvinnor. Genom 

principen om samtycke förstås det sexuella övergreppet sedan i form av en sexuell handling 

som utförs utan samtycke. Genom framställningen av det traumatiserade offret förstås 

sexuella övergreppet slutligen utifrån konsekvenser av handlingen. Det innebär att motionerna 

har tre olika förståelser för det sexuella övergreppet: en strukturell förståelse, en principiell 

förståelse och en omständigheternas förståelse. I den strukturella förståelsen för sexuella 

övergrepp förstås det sexuella övergreppet som en del i våldet som kvinnor utsätts för och 

därmed som en del i ett kontinuum. I den principiella förståelsen är det sexuella övergreppet 

tydligt avgränsat och definierat, det finns inget utrymme för gråzoner. I omständigheternas 
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förståelse för sexuella övergrepp verkar dock det sexuella övergreppet kunna omformuleras 

till något annat än ett övergrepp, som ett missförstånd eller ett gråzonsfall, om offret inte visar 

tillräckligt tydliga tecken på att vara traumatiserad. Motionerna verkar alltså förstå det 

sexuella övergreppet som samtidigt en tydligt avgränsad handling, en del i ett kontinuum och 

något som i efterhand kan omformuleras till något annat. 

Motionerna har med andra ord en tydlig förståelse av det sexuella övergreppet på den 

principiella nivån men med omständigheternas förståelse verkar gränsen inte lika tydlig. Det 

här problemet med att överföra den principiella förståelsen för sexuella övergrepp till 

tolkningen av specifika, verkliga fall verkar vara avgörande i motionernas förståelse för varför 

sexualbrott är ett svårt problem att komma åt. I själva sexualbrottslagstiftningen förstås det 

sexuella övergreppet på en principiell nivå men det specifika fallet som når domstolarna 

tolkas utifrån omständigheter vilket innebär att den principiella förståelsen måste 

operationaliseras. Steget mellan den principiella förståelsen och tolkningen av övergreppet 

utifrån omständigheter blir problematiskt eftersom det öppnar upp för ett tolkningsutrymme 

där kulturella föreställningar kan påverka tolkningen av övergreppet. Motionerna konstruerar 

detta tolkningsutrymme som idag präglat av en föråldrad syn på den manliga och den 

kvinnliga sexualiteten vilket därmed leder till problem vid operationaliseringen.  

Denna föråldrade syn på den manliga sexualiteten menar motionerna är synen på den 

manliga sexualiteten som erövrande, oförmögen att förstå när samtycke finns samt omöjlig att 

kontrollera när den väl blivit upphetsad. Den nya synen som motionerna vill konstruera är en 

manlig sexualitet som känner igen samtycke och respekterar det. Motionernas försök att skapa 

en ny manlig sexualitet resulterar alltså i att den manliga sexualiteten fortsatt ses som aktiv.  

Anledningen till detta kan vara att motionerna utgår ifrån samma dikotomier som den 

föreställningen som de menar är föråldrad. Både motionernas nya föreställning och den 

föråldrade föreställningen om sexualitet förstås utifrån dikotomierna manlig/kvinnlig, 

aktiv/passiv och öppen/stängd. Både motionerna och domstolarna utgår ifrån att den manliga 

och den kvinnliga sexualiteten skiljer sig ifrån varandra. Dikotomin aktiv/passiv kvarstår 

eftersom motionerna förstår samtycke som att en part tar initiativet till en sexuell handling 

som en annan part samtycker till. Slutligen förstår båda kroppen utifrån dikotomin 

öppen/stängd, den föråldrade föreställningen ser kroppen som öppen till personen säger nej 

medan den nya föreställningen förstår kroppen som stängd till personen säger ja. Eftersom 

motionerna utgår ifrån dessa dikotomier blir resultatet att även den nya föreställningen om 

sexualitet som motionerna vill konstruera blir heteronormerande så att den aktiva sexualiteten 

könas som manlig och den passiva som kvinnlig. För att skapa en syn på sexualiteten som inte 
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resulterar i reproduktionen av den heteronormativa föreställningen skulle det istället krävas en 

förståelse för kropp, samtycke och sexualitet som inte utgår ifrån dessa dikotomier. 

Samtidigt verkar inte motionerna försöka konstruera någon ny kvinnlig sexualitet, 

motionerna reproducerar istället den kvinnliga sexualiteten som den som inväntar och 

samtycker till en annan parts sexuella initiativ och därmed som fortsatt passiv. Anledningen 

till att motionerna endast problematiserar den manliga och inte den kvinnliga sexualiteten kan 

vara att motionerna inte anser att den ömsesidiga relationen är något som behöver 

problematiseras. Det kan tolkas som om den enda sexualitet som motionerna egentligen 

problematiserar är förövarens, vilket i motionerna innebär den manliga sexualiteten utanför 

den ömsesidiga relationen. Kvinnans sexualitet förblir oproblematiserad, oavsett om den 

förstås inom den ömsesidiga relationen eller som sexualbrottsoffrets sexualitet.  

Motionerna framställer inte bara den kvinnliga sexualiteten som passiv utan de befäster 

också genom könsmaktsperspektivet bilden av offret som kvinna. Eftersom motionerna 

framställer den våldtagna kroppen som en kropp vars gränser kan korsas utan samtycke och 

denna kropp traditionellt sett könats som kvinnlig leder denna framställning till ett ytterligare 

befästande av offret som kvinna. Genom utgångspunkten att övergreppen redan har inträffat 

reproduceras sedan bilden av att sexuella övergrepp kommer att inträffa och kvinnor 

konstrueras som antingen redan våldtagna eller som våldtagsbara. Motionerna konstruerar 

även kvinnor som potentiella våldtäktsoffer som måste anpassa sitt beteende för att inte bli 

våldtagna, motionerna verka alltså förstå sexuella övergrepp som ett hot som minskar 

kvinnors handlingsutrymme även om de aldrig själva blir utsatta för ett sexuellt övergrepp. 

Det är inte bara kvinnan innan övergreppet som har ett begränsat handlingsutrymme 

utan motionerna framställer sexualbrottsoffret som djupt traumatiserat vilket resulterar i en 

bild av hur det riktiga offret ska bete sig. Om offret inte stämmer in på den bilden riskerar 

offret att inte bli trodd eller så ses övergreppet som ett missförstånd eller som mindre 

allvarligt. Handlingsutrymmet för offret efter övergreppet blir med andra ord begränsat utifrån 

föreställningen om det riktiga offret. Bilden av offret som djupt traumatiserat borde därmed 

också kunna förstås som en kulturell föreställning som präglar domstolens tolkning av 

övergreppet men till skillnad från den manliga sexualiteten verkar motionerna inte anse att 

denna bild behöver ändras. Istället befäster de bilden av det traumatiserade offret för att kunna 

visa att sexuella övergrepp är ett allvarligt brott. Dessutom konstruerar motionerna offrets 

upprättelse som det samma som att förövaren fälls vilket gör att motionerna konstruerar offret 

som passivt även efter övergreppet.  
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Sammanfattningsvis förstår motionerna problemet med sexualbrott som antingen ett 

lagstiftnings- eller ett tillämpningsproblem. Sexuella övergrepp förstås av motionerna utifrån 

ett könsmaktsperspektiv vilket gör att motionerna fungerar könande och heteronormerande, 

den aktiva förövaren könas som man och det passiva offret som kvinna. Motionerna har sedan 

på en principiell nivå en tydlig förståelse av det sexuella övergreppet som en sexuell handling 

som genomförs utan samtycke. Samtidigt förstår motionerna övergreppet som något som i 

domstolarna tolkas utifrån omständigheterna och den tolkningen menar motionerna kan 

präglas av kulturella föreställningar om manlig och kvinnlig sexualitet. Det som blir 

problematiskt här är att den nuvarande synen på den manliga sexualiteten är föråldrad och 

motionerna vill därmed konstruera en ny syn på manlig sexualitet. Den kvinnliga sexualiteten 

som passiv problematiseras dock inte och inte heller bilden av offret som traumatiserat trots 

att den leder till en föreställning om det riktiga offret. Motionernas problemframställningar 

leder slutligen till att de fungerar heteronormerande och könande eftersom de befäster bilden 

av den manliga sexualiteten som aktiv och den kvinnliga som passiv samt förövaren som man 

och offret som kvinna.   
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