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Abstract  
The purpose of this thesis is to examine how and why a law of consent has been able to gain 

support among Swedish parties and most Swedish legislators. The question about what should 

be defined as consensual sexual acts and not have been frequently discussed in Swedish 

media and the political sphere during the last few years. Women’s interest associations have 

been urging Swedish lawmakers to institute a law of consent. According to Swedish law, 

those who have physically forced or threatened someone into having sexual intercourse meet 

juridical consequences. The theory of historical institutionalism points out that institutions, 

such as laws, often change marginally and not dramatically. This seems to apply also in the 

Swedish case of lawmaking. At the end of 1998, the ruling social democratic parliament 

appointed a committee to investigate whether and how a law of consent should be 

implemented in Swedish law. Different parliaments have since discussed this issue and the 

law of consent has not gained support, until now. In 2014, a committee consisting of 

representatives of all governing parties concluded that a law of consent should reimburse 

current law. This thesis will show that the law of consent was able to gain support due to 

incremental change of the institution. It also considers how ideas provoke actors to act for 

change, if existing institutions fail to fulfill their purposes. 
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Inledning   
Året är 2017 och den rödgröna regeringen tänker lägga fram en proposition om införandet av 

en samtyckeslag före årsskiftet (Larsson & Nilsson, 2017). Samtyckeslagen både hyllas av 

och förbryllar politiker, jurister och människor i allmänhet. Frågan om hur Sveriges 

sexualbrottslagstiftning bör se ut har diskuterats och diskuteras fortfarande flitigt både inom 

akademin och i samhällsdebatten. Medan dess motståndare kritiserar dess godtycklighet och 

medförande bevissvårigheter trycker förespråkarna på dess nödvändighet och normgivande 

effekt.  

Som sexualbrottslagen ser ut idag krävs det att en gärningsman använt sig av hot 

eller tvång i syfte att skaffa sig sex för att kunna straffas för våldtäkt. Det betyder att 

straffansvar inte åligger gärningsmän som tjatat eller lurat sig till samlag. I vissa fall kan alltså 

gärningsmän som haft sex med ofrivillig part slippa undan rättsliga konsekvenser och därmed 

gå fria. Detta har bidragit till ett samhälleligt missnöje i och med att lagen inte ser till 

situationer där varken våld eller hot förkommit men där offret faktiskt blivit sexuellt utnyttjat. 

Olika kvinno- och intresseorganisationer har tryckt på samtyckeslagens nödvändighet 

eftersom lagstiftningens konstruktion, som den ser ut nu, bidrar till ojämställdhet (Fatta.nu). 

Sexualbrottslagen är en viktig del i en mycket större bild. För att bidra till ett jämställt och 

jämlikt samhälle där alla människor, oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning, ska kunna 

leva ett fritt och värdefullt liv är det nödvändigt att de lagar vi ska följa också skyddar våra 

fri- och rättigheter. Lagar skapar normer för hur vi bör och inte bör handla, vilket gör att de 

spelar en otroligt stor roll i hur vi ser på oss själva och människor omkring oss. 

Samtyckeslagen innebär inte bara en lösning på det missnöje som råder utan menas också 

bidra till en helt ny syn på sexuella relationer.  

Diskussionen om införandet av en samtyckeslag började först på 90-talet och 

trots aktivt motstånd från politiskt håll har man i samband med 2014 års sexualbrottsutredning 

yrkat på en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Denna utredning presenterades av en 

parlamentariskt sammansatt kommitté med samtliga riksdagspartier representerade. Det vill 

säga att samtliga riksdagspartier ställer sig bakom en samtyckeslag och den är nu planerad. På 

samma sätt som förbudet mot barnaga förändrade synen på uppfostring har samtyckesdebatten 

ifrågasatt samhällets syn på sex och samlevnad. Det verkar rimligt att något så utelämnande 

som sex ska bygga på hundraprocentig frivillighet. Varför har man då inte velat införa en 

samtyckeslag först nu? Och hur blev det, trots motstånd, möjligt för samtyckeslagen att vinna 

stöd i politiken?  
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Syfte, frågeställning och avgränsning   
Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur den svenska sexualbrottslagstiftningen 

förändrats. Jag intresserar mig härmed för hur själva processen sett ut och tankarna bakom de 

olika reformerna och omformuleringarna av lagen. Detta eftersom det är både processen och 

bakomliggande tankar som ger upphov till förändring. Studien är alltså av beskrivande art 

eftersom den inte svarar på varför. Poängen är att redogöra för den process som gjort det 

möjligt för en samtyckeslag att diskuteras och få ökat stöd. För att belägga hur processen gått 

till och vilken typ av förändring det rört sig om använder jag mig av en 

historieinstitutionalistisk förklaringsmodell för hur förändring av institutioner sker. De 

bakomliggande tankarna kommer att analyseras utifrån ett idéperspektiv, vilket är ett 

perspektiv där det antas att förändring kan ske om idéer om att det rådande inte är önskvärt 

finns närvarande. Frågeställningen för uppsatsen lyder hur kommer det sig att man i den 

senaste sexualbrottsutredningen yrkar på att införa en samtyckeslag trots att man tidigare 

argumenterat mot en sådan?  

Jag menar att detta syfte och frågeställning är statsvetenskapligt intressant 

eftersom tidigare forskning om lagstiftningsprocesser främst bedrivits inom den juridiska 

skolan. Därför blir det nyttigt att bidra med ett statsvetenskapligt inlägg då processen från en 

tvångsbaserad sexualbrottslag till en samtyckesbaserad inte blivit undersökt tidigare inom 

statsvetenskaplig litteratur. I och med att lagar påverkar samhället och människors sätt att 

tänka och agera blir frågan även intressant utanför den akademiska sfären.  

I samband med samtyckeslagstiftning brukar man tala om så kallat oaktsamhet. 

Oaktsamhetsbrott, även kallat culpabrott, innebär att en person utfört ett brott mot egendom, 

person eller liknande, utan uppsåt (Nationalencyklopedin, 2017). Vissa menar att ett sådant 

oaktsamhetsrekvisit borde införas i sexualbrottslagen. Brottet kan då exempelvis bero på 

vårdslöshet. Detta skulle innebära att en person som förgripit sig sexuellt på ofrivillig part 

utan uppsåt kan bli åtalad för sexualbrott. Oaktsamhetsbrott kopplat till sexualbrottslagen har 

fram tills 2014 års utredning inte diskuterats i bredare omfattning. Det nämns dock i SOU 

2016:60 att det kort avhandlats i utredningen dessförinnan men att det inte var syftet med 

texten (SOU 2016:60:134). Av den anledningen kommer jag inte att diskutera oaktsamhet 

kopplat till sexualbrottslagstiftning i denna uppsats.  
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Bakgrund om sexualbrottslagstiftning 
Sedan sexualbrottslagstiftnings införande år 1962 har frågan om vad som borde rubriceras 

som våldtäkt varit aktuellt. Innan 1965 förelåg inte straffansvar för våldtäkt mellan makar. 

Inomäktenskapliga våldtäkter rubricerades därmed inte som våldtäkt, alltså var det före denna 

tidpunkt möjligt för män att våldta sina hustrur. Att även kvinnor kan våldta infördes i 6 kap. 

BrB 1984 då sexualbrottslagstiftningen gjordes könsneutral, däremot benämns offer i 

utredningar och betänkanden i mångt och mycket fortfarande som ”hon” eller ”kvinnan”. 

1998 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att se över brottsbalkens sjätte kapitel och 

att utvärdera om en samtyckeslag skulle vara möjlig att införa eller inte, svaret var nej. 2005 

lämnade regeringen in en proposition till riksdagen om huruvida sexualbrottslagen borde 

bygga på samtyckesrekvisit, svaret var nej. 2008 tillsatte regeringen ånyo en utredning med 

uppdrag att se över samma kapitel med anledning att utvärdera om en samtyckeslag skulle 

vara möjlig att införa, svaret var nej. 2013 lämnade regeringen in en proposition till riksdagen 

om huruvida sexualbrottslagen ska bygga på samtyckesrekvisit, svaret var fortfarande nej. 

2014 tillsatte regeringen återigen en utredning där samtliga riksdagspartier var representerade 

med uppdrag att se över sjätte kapitlet med anledning att utvärdera om en samtyckeslag skulle 

vara möjlig att införa, svaret var nu ja. Regeringens utredare, Mari Heidenborg, har sagt att ett 

förslag om införande av samtyckeslagen kommer att presenteras (Wetterqvist, 2016).  

 

Nuvarande lagstiftning  

6 kap. 1 § BrB 1 & 2 st. Om sexualbrott.  

”1 §. Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning 

tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med 

hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst 

två och högst sex år 

 

Detsamma gäller dem som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som 

enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på 

grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, 

kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig 

i en särskilt utsatt situation”.  

 

6 kap. 2 § BrB 1 st.  
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”Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person 

att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år”. 
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Tidigare forskning  

Maria Wendt Höjer har undersökt utvecklingen av den svenska sexualbrottslagstiftningen 

under 70- och 80-talet. När sexualbrottslagstiftningen infördes under sextiotalet rubricerades 

sexualbrott som sedlighetsbrott. I och med sjuttiotalets utredningar och propositioner kom 

sexualbrottslagstiftningen att kriminalisera sexuella övergrepp, i stället för att verka som en 

statlig kontroll över människors sexliv. Med en ny modern syn på sexualitet avskaffade man 

sedlighetsbrott i sexualbrottslagen (Wendt, 2002:122). ”Den betydelse som tidigare tillmättes 

vem (…) är nu så gott som ersatt av en betoning av själva handlingen, brottets vad” (Wendt, 

2002:123). Enligt Wendt utvecklades sexualbrottslagen på grund av en förändrad syn på 

sexualitet. Aktörerna, däribland personerna inblandade i sexualbrottsutredningen 1976, 

menade att lagstiftningen inte skulle verka som en moralisk kompass. Poängen var att skydda 

individer från sexualbrott. Ytterligare en forskare som behandlat detta är Helena Sutorius, 

främst i sin bok Bevisprövning vid sexualbrott. Likt Wendt menar Sutorius att fokus hos den 

äldre sexualbrottslagstiftningen låg på vilka parter som varit inblandade i målet och inte vad 

som skett. De kommer fram till att sexualbrottslagstiftningen har ändrats i takt med ökad 

kunskap om sexualitet och en förändrad syn på kvinnan. Mot bakgrund av detta är det rimligt 

att förvänta sig att lagstiftningen kommer fortsätta att förändras i takt med ny kunskap och 

synsätt. Man kan därför tänka sig att samtyckeslagen fått genomslag på grund av ökad 

kunskap om och förändrad syn på våldtäkt.  

Catharine MacKinnon undersöker sexualbrottslagstiftning i sig utifrån ett 

genusperspektiv. MacKinnon menar att lagstiftning gynnar män i och med att det är män som 

skapat det juridiska systemet. Staten är manlig och lagstiftning är sprungen ur staten, vilket 

innebär att det legala systemet är maskulint och således missunnar kvinnor (MacKinnon, 

1991:1284). Hon menar vidare att sexualbrottslagstiftning är byggt på det manliga 

perspektivet av sex. Ett exempel är inom-/ utomäktenskaplig våldtäkt. Vore sexualbrottslagar 

skapade av kvinnor hade man inte gjort skillnad på våldtäkt och våldtäkt (MacKinnon, 

1983:635f). MacKinnon hävdar, likt Sutorius och Wendt, att sexualbrottslagstiftningens 

utformning är beroende av samhällets synsätt på sexualitet. Min studie kan bygga på 

ovannämndas resultat genom att visa på nutida förändringsprocesser och framför allt vara 

intressant genom att visa vad som möjliggjort förändring från våldsbaserad 

sexualbrottslagstiftning till en samtyckesbaserad.   

Linnea Wegerstad behandlar problemformuleringar för svensk 

sexualbrottslagstiftning i avhandlingen Skyddsvärda intressen & straffvärdiga kränkningar. 
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Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. 

Enligt Wegerstad har, grovt taget, två problemformuleringar dominerat sexualbrottsdebatten 

och i policydokument sedan 1995. En del aktörer, däribland kvinnoorganisationer, har menat 

att sexualbrott ska ses som en produkt av ett icke jämställt samhälle. Sexualbrotten handlar 

om könat våld och är därmed ett jämställdhetsproblem (Wegerstad, 2015:186). Andra aktörer 

har formulerat sexualbrott som brott mot den individuella självbestämmanderätten. Enligt 

Wegerstad är det synen på sexualbrott som ett hot mot den individuella friheten som fått 

genomslag i 2005- och 2013 års sexualbrottsreformer. Wegerstads analys bidrar med ökad 

förståelse för de idéer som uttryckts i reformerna. Denna studie syftar å ena sidan till att 

belägga själva processen från våld till samtycke, å andra sidan att belysa de idéer som legat 

till grund för förändringen. Eftersom Wegerstads studie lyfter fram hur problem skapas i 

relation till sexualbrottslagstiftning kan denna hjälpa mig identifiera vilken eller vilka idéer 

som legat till grund för förändring. Wegerstads studie kan underlätta arbetet med att bena ut 

anledningarna till att aktörerna önskat revidera sexualbrottslagstiftningen.   

Ett fåtal studier har intresserat sig för samtyckesfrågan specifikt, ett exempel är 

Petter Asps Sex och samtycke. Petter Asp ger en övergripande bild av samtyckets olika 

aspekter. Bland annat diskuteras själva begreppet samtycke och dess relation till tvångs- och 

våldsbestämmelsen. Författaren argumenterar utifrån tanken att samtycke visst ska vara det 

som avgör huruvida en våldtäkt har genomförts eller inte. Däremot behöver inte lagstiftningen 

nödvändigtvis vara grundad på ett sådant rekvisit. Asp fokuserar också på vad samtycke 

faktiskt innebär. Även om boken inte gör anspråk på att ge slutgiltiga svar bidrar den med en 

god grund för förståelsen av lagstiftningen och dess natur. Däremot söker den inte, som denna 

studie, svar på hur det blev möjligt för en samtyckeslag att vinna stöd genom att undersöka 

lagutformningsprocessen.  

Madeleine Leijonhufvud har tittat på sexualbrottslagstiftningen över tid och 

vilka luckor som finns i nuvarande lag. I sin bok Svensk sexualbrottslag följer hon den 

historiska utvecklingen av sexualbrottslagstiftningen. Leijonhufvud poängterar att svenska 

jurister sedan ett halvt sekel tillbaka har försökt att skapa ett starkt skydd för den sexuella 

integriteten, men misslyckats. Hon menar att det fortfarande är möjligt för män att 

bortförklara ett övergrepp med ”jag förstod inte att hon inte ville”. Därför är det högst 

nödvändigt att införa en samtyckeslag (2015). I motsats till Leijonhufvud menar Vanessa E. 

Munro att samtyckeslagstiftning inte nödvändigtvis medför de positiva konsekvenser det 

förväntas ge (Munro, 2010). Munro underbygger denna ståndpunkt genom sin jämförelse av 
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synen på våldtäkt före och efter införandet av Sexual Offences Act 2003 i England. Genom 

denna reform infördes en samtyckesbestämmelse i engelsk sexualbrottlag. Detta för att råda 

bot på att få anmälde sexualbrott och att få anmälningar ledde till prövning. Den önskade 

effekten uteblev och därför menar Munro att samtyckeslag är otillräcklig. Munro kommer 

fram till att enbart en samtyckesbestämmelse inte kommer råda bot på få anmälningar och 

åtal. Det krävs att den samhälleliga kvinnosynen förändras. Både Leijonhufvud och Munro 

visar på varför aktörer önskar införa samtyckesbaserad lagstiftning. Främst beror det på att 

lagstiftningen inte ger ett tillräckligt skydd för den sexuella självbestämmanderätten. 

Samtyckesfrågan är omstridd och då Leijonhufvud och Munro kommer fram till olika 

slutsatser utifrån liknande perspektiv ger de en ökad förståelse för hur de olika åsikter 

kommer till uttryck. Deras studier kan alltså utöver att ge insyn i hur man tidigare studerat 

samtyckesfrågan också ge vägledning i att finna olika ståndpunkter i mitt material.  

En studie som intresserat sig för den politiska processen är artikeln ”Ten Years 

On: Consent under the Sexual Offences Act 2003”. I denna artikel har Catarina Sjölin 

undersökt den engelska samtyckeslagstiftningen. Här söker hon svar på hur det blev möjligt 

för lagen att vinna stöd och implementeras (Sjölin, 2015:23). Enligt Sjölin talades det inte 

mycket om just samtycke i England innan slutet av 1900-talet. Däremot var man medveten 

om att få kvinnor anmälde sexbrott och att få åtal ledde till fällande domar. En 

samtyckesbestämmelse sågs som en lösning på problemet (Sjölin, 2015:23).  Likt Munro 

menar Sjölin att skiftet berodde på att den dåvarande lagen inte gav tillräckligt skydd eller 

speglade den moderna synen på män och kvinnors roller. Detta gjorde att aktörerna önskade 

införa en samtyckesbestämmelse. Denna studie kan alltså hjälpa mig i arbetet att ta reda på 

hur det blev möjligt för samtycke att vinna stöd i svensk kontext. En anledning till att 

samtyckesdebatten tagit fart i Sverige är just få anmälningar och få fällande domar i 

sexualbrottsmål. Därför är det rimligt att tänka sig att man diskuterat problemet i de dokument 

jag kommer att titta på samt att vetskapen bidragit till att man nu önskar införa 

samtyckeslagstiftning i Sverige.  

Janet Halley har tittat på samtyckestendenserna i USA. På flera högskolecampus 

i USA har man infört bestämmelser om samtycke i sina skolpolicys. Samtyckeslagstiftning 

förväntas skapa incitament för män att försäkra sig om att kvinnan faktiskt vill ha samlag med 

honom (Halley, 2016:258). Halley frågar sig om samtyckeslagen kan ses som liberal. Hon 

kommer fram till att svaret både är ja och nej. Sett ur det stora liberalistiska perspektivet, att 

personlig frihet är av yttersta värde, är samtyckeslagen liberal (ibid). Däremot menar Halley 
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att frågan om samtycke inte är progressiv eller dikotomt till social-konservatism. 

Samtyckeslagstiftning ska snarare ses som konservativ (ibid). Problemet med en samtyckeslag 

är att den kommer accentuera synen på kvinnan som hjälplös och mannen som 

ansvarstagande. Halley belyser också att samtyckeslagstiftning kan ge kvinnor makten att 

anmäla män de haft sexuellt umgänge med, trots att de samtyckt till detta under tiden 

samlaget ägde rum. Detta skulle snarare stjälpa än utveckla den sexuella friheten. Enligt 

Halley kan samtyckeslagstiftning leda till sex-negativitet (Halley, 2016:260).   

Med dessa tidigare publikationer skapar en bred bild av forskningsläget för sexualbrotts- och 

samtyckeslagstiftning. En del ansatser, såsom Sutorius och Wendt, bidrar med förståelse för 

hur svensk sexualbrottslagstiftning förändras över tid. Leijonhufvud, Munro och Halley driver 

normativa teser om huruvida man bör eller inte bör införa samtyckeslagstiftning och vilka 

problem som kan tänkas medfölja sådan lag. Asp försöker bena ut vad samtycke innebär rent 

definitionsmässigt och Wegerstad kastar ljus på de diskurser som bidragit till 

sexualbrottslagens utveckling. Efter att ha tittat på dessa inlägg återstår dock frågan om hur 

det blev möjligt för samtyckeslagstiftning att få genomslag i svensk kontext, med tanke på hur 

benägna svenska jurister och politiker har varit att hålla kvar våldsrekvisitet. Jag menar att 

min studie bidrar med ökad förståelse för hur lagstiftning förändras genom att undersöka 

denna förändring.   
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Teori- och diskursanknytning  
Vad är då en institution? Om det är något som det råder otroligt delade meningar om inom 

statskunskapen så är det just vad som definieras som institution. Enligt Douglas C. North 

utgör institutioner spelregler för hur individer bör bete sig (1990). Det kan röra sig om 

informella regler som inte är kodifierade i specifika regelverk men också formella regler i 

form av lagstiftning. Däremot är det inte alltid lätt att särskilja dessa in- och formella regler. 

Den kanske största skillnaden mellan informella och formella regler är att om man bryter mot 

de formella riskerar man att mötas av rättsliga konsekvenser medan brytande mot informella 

kan innebära social utfrysning. Viktigt att tänka på är att formella regler mycket väl kan 

generera informella och tvärtom. För att institutioner ska ha möjlighet att få inflytande över 

människors agerande måste de vara beständiga över tid (Cedstrand, 2011:25). Beslut, för att 

ta ett exempel, inbegrips då inte i fenomenet. Det är ju inte beslutet att införa en 

sexualbrottslagstiftning som är själva institutionen, utan de handlingsmönster som följer då 

lagen blivit etablerad. Ett fenomen blir en institution då den för med sig långsiktiga 

förpliktelser aktörer emellan, lagar existerar för att skydda nationens medborgare från brott, 

samt för staten genom att medborgarna åtar sig skyldigheter gentemot dennes stiftade 

formella normer (ibid).  

När jag senare i min uppsats kommer att analysera steget från 

sexualbrottslagstiftning baserat på tvång till en baserad på samtycke kommer jag utgå från den 

historieinstitutionalistiska teoribildningen. Fundamentet i denna teori är att när en institution 

väl blivit etablerad så kommer det vara svårt att avvika från denna. I detta fall rör det sig om 

en legal institution, alltså den rådande sexualbrottslagstiftningen. Institutionen kommer 

påverka aktörers möjligheter att agera och resonera, man tänker sig att aktörer undantagsvis 

kommer att förhålla sig till institutionen. Eftersom institutioners konstruktion påverkar 

aktörers syn på hur saker och ting bör vara kan de bli stigberoende. Detta innebär att det blir 

svårt att ta ett avsteg från det ”spår” institutionen är satt i (Sanders:39). Därför förändras, 

enligt denna teori, politik oftast på marginalen eftersom det är svårt att avvika från spåret. 

Aktörerna är tvungna att förhålla sig till etablerat tankesätt vilket gör det svårt att få gehör för 

helt nya idéer och system. Än svårare blir det desto äldre institutionen är. Ju längre tiden går 

desto mer inrotade kommer institutionens idéer och normer bli. Alternativa system som blivit 

förbisedda i historiens början kommer därmed att få svårare att etablera sig.  

Med historiens början förstås då de existerande institutionerna blivit 

inkorporerade i det politiska, ekonomiska eller rättsliga systemet. För att en förändring av 

dessa normer då ska bli möjlig krävs det att så kallade exogena chocker utsätter systemet för 
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press. Tidigare forskning inom historieinstitutionalismen har tryckt på att exempelvis krig, 

naturkatastrofer, ekonomiska kriser eller andra sorts kriser kan vara sådana utomstående 

faktorer. Dessa chocker kan då möjliggöra för alternativa lösningar att uppmärksammas och 

ibland till och med omkullkasta existerande institutioner (Capoccia, 2015:2). Vi kan ta den 

svenska krisprogrammet efter tsunamikatastrofen i Thailand 2004 som exempel. Vid krisens 

skeende skulle det visa sig att de rutiner som gällde för krishantering inte uppfyllde det syfte 

de var tänkt att göra. Krishanteringsprogrammet kan ses som en institution som i och med 

katastrofen fick renoveras då det visade sig att det inte var tillräckligt bra på att hantera de 

situationer den var konstruerad att åtgärda. Institutionen fick i och med detta misslyckande 

byta spår.  

Däremot är det inte bara exogena chocker som kan åstadkomma ett 

institutionellt skifte. Om en institution med tiden utsätts för tillräckligt många reformer som 

gör att den rör sig längre ifrån sin startpunkt har ett spårbyte skett. Institutionen ser då inte 

längre ut som den var tänkt att göra från början (Cedstrand, 2011:29). Även om institutionen i 

sig fortfarande existerar betyder detta inte nödvändigtvis att den inte bytt spår, viktigt är då att 

fråga sig om vad syftet med institutionen var från början och om det fortfarande uppfyller 

detta syfte. Om en institution däremot byts ut helt och hållet är det inte orimligt att tänka sig 

att ett spårbyte har skett i och med att den gamla institutionen inte längre existerar. För att 

illustrera ett exempel, vi kan tänka oss att poängen med a-kassa är att när en person står utan 

arbete ska denne ersättas för inkomstbortfall. Om vi tänker oss att kvoten är satt till 90% av 

ursprunglig lön från början men att denna kvot minskar successivt genom reformer till att 

hamna på 30%, då kan detta vara ett tecken på spårbyte snarare än spårbundenhet. Poängen 

med a-kassa var ju att arbetslösa personer ska få bli ersatt med en majoritet av tidigare 

inkomst, snarare en minoritet på 30%. Även om a-kassa som institution fortfarande existerar 

har den förändrats så pass så att målet med denna inte är det samma som vid ”historiens 

början”.  

 Teorin har fått mycket kritik för att hävda att spårbyte enbart beror av exogena 

chocker. Tidigare forskare har pekat på teorins problem med att förklara spårbyte vid tider av 

stabilitet, alltså när extraordinära faktorer inte varit närvarande. Detta kan ju, som vi sett, bero 

på att institutionen genom reformer och omskrivningar med tiden förändras. För att en 

institution ska förändras eller bytas ut kan det å ena sidan krävas att en exogen chock rubbar 

synen av den, men det kan också vara så att råder en idé om att det rådande inte är önskvärt. 

En institution kan likväl omformuleras eller bytas ut om det finns en idé om hur denna 

egentligen borde se ut. Det är här idéperspektivet kommer in i bilden.  
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Man kan se reformer av en institution som en naturlig förändringsprocess, 

däremot kan man anta att dessa förändringar bygger på en idé att den kan bli bättre alternativt 

att det finns en bättre lämpad ersättare. Det är nämligen så att det inte alltid är exogena 

chocker som bidrar till att institutioner förändras. Enligt idéperspektivet finns det anledning 

att tro att man kommer vilja verka för ett nytt bättre system om det finns en idé om att det 

rådande inte är önskvärt (Cedstrand, 2011:41). Om tanken att det rådande inte är optimalt 

finns det anledning att tro att förändring kan ske även utan chocker av revolutionerande slag. 

Detta missnöje kan då göra att ett möjlighetsfönster öppnas för argument som går emot den 

traditionella institutionen, i detta fall den etablerade sexualbrottslagstiftningen. Vidare har 

exempelvis Gila Menahem visat att exogena faktorer kan få till stånd en förändring men att 

dessa faktorer inte beskriver hur ersättningsinstitutionen kommer att se ut (Cedstrand, 

2011:40). Idéer kan då hjälpa aktörer att kartlägga vad som är fel med rådande institution och 

då hur en ny bör vara utformad.  

Vad vi får hålla i minnet är att idéer inte bara hjälper oss att förstå förändring, de 

förklarar också i allra högsta grad spårbundenhet. Institutioner bygger i mångt och mycket på 

idéer eftersom det måste finnas en bakomliggande tanke vid exempelvis välfärdsprogram. 

Den så kallade svenska välfärdsmodellen kan ses som en institution som bygger på idén om 

att alla medborgare ska åtnjuta vissa basala rättigheter och kunna leva ett drägligt liv. Här kan 

man tänka sig att det skulle vara svårt att få gehör för en idé som i stället bygger på tanken att 

varje person får klara sig själv och att staten inte är skyldig att hjälpa dem som har det sämst. 

Kathleen Thelen och Wolfgang Streeck redogör för fem typer av ”stegvis 

förändring” 1 i sin artikel Introduction: Institutional Change in Advanced Economies. Dessa 

fem typer är Displacement, Layering, Drift, Conversion och Exhaustion (Streeck & Thelen, 

2015:18f). Jag kommer nu att redogöra kort för tre av dessa typer och de kriterierna som ryms 

inom typerna återfinns i en tabell i appendix 1. Kriterierna använder jag för att belägga vilken 

typ av institutionellt skifte som skett i den svenska sexualbrottslagstiftningen.  

 Displacement kan uppkomma om det sker ett skifte i vilka institutioner som 

favoriseras. I äldre forskning har man tryckt på att ett sådant skifte kan ske om institutioner 

som blivit åsidosatta återupptäcks. Detta genom att aktörer uppmärksammar och aktiverar 

latenta institutioner eller handlingsmönster. För att få till stånd förändring kan aktörer då i 

passande tider ta upp dessa vilande institutioner, som tidigare setts som sämre, till ytan. Ett 

exempel är när det västerländska kapitalistiska systemet arbetades in i den ungerska regionen 

                                                           
1 Gradual transformation, Min översättning  
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Gyor där planekonomi tidigare varit dominerande. Det lokala styret aktiverade då denna 

modell när det blev aktuellt att övergå från planekonomi till ett kapitalistiskt system (Streeck 

& Thelen, 2015:20). Detta kapitalistiska system hade tidigare setts som avvikande.  

 Layering sker då man reformerar existerande institutioner så att dessas struktur 

och status på sikt förändras. Exempelvis kan detta ske om aktörer upptäcker ett problem med 

en institution och då finner lösning på problemet som destabiliserar denna. Man kan se det 

som att man lägger till nya lager på existerande institution som stegvis förändrar dennas 

struktur och syfte. Dessa lager kan då dra nytta av existerande institution och få stöd från 

aktörer som tidigare stöttat det gamla förhållningssättet. Layering kan också ske i kompromiss 

mellan gamla och nya institutionella system vilket resulterar i att den gamla ”förlorar” då det 

nya åtnjuter tillräckligt stöd. För att layering ska kunna bli möjlig krävs det att aktörer aktivt 

verkar för att reformera eller utöka existerande institutioner.  

Mekanismen för denna typ av inkrementell förändring är ”olik tillväxt” 2. När 

man arbetar in nya tillägg kan dessa förändra institutionens dynamik och på sikt undantränga 

det gamla systemet. Ju äldre en institution är desto svårare kommer det att vara att avskaffa 

den i och med att det kan innebära höga resursmässiga, men också, politiska kostnader 

(Streeck och Thelen, 2015:22). Eftersom poängen med dessa tillägg är att förbättra den 

existerande institutionen kan de ”säljas in” som just förbättringar och inte något som 

undergräver institutionen (Streeck & Thelen, 2015:24). Sällan möter sådana förbättringar 

aktivt motstånd vilket gör att när de väl är implementerade kan de frodas fritt. Det är detta 

som kan bidra till olik tillväxt, eftersom dessa förbättringar kan växa om det gamla systemet.  

 Drift handlar om att aktörer inte underhåller och uppdaterar existerande 

institutioner trots exogena förändringar. Detta kan på sikt leda till att det institutionella arbetet 

inte hängt med i samhällets utveckling. Institutionell stabilitet kommer inte per automatik, 

dessa måste underhållas för att kunna leva vidare (Streeck & Thelen, 2015:24). Då samhället 

växer och förändras behöver också institutionerna omdirigeras och uppdateras för att fortsatt 

fylla en funktion. Ponera att barnbidraget var något som till en början bara kunde utnyttjas av 

heterosexuella par. Att fortsätta ha en sådan konstruktion i dagsläget, då även homosexuella 

par har rätt att skaffa barn, skulle undergräva bidragets syfte. För att institutionen då ska 

uppfylla sitt syfte, att alla familjer med barn ska ha rätt till barnbidrag, krävs det att aktörer 

aktivt verkar för institutionell förändring. Drift sker när aktörer aktivt väljer att inte täppa till 

hålrum i institutionens konstruktion. Mekanismen för denna typ av förändring har jag valt att 

                                                           
2 Differential growth, Min översättning  
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kalla ”medveten negligering” eftersom drift kan ske genom att aktörer medvetet struntar i att 

underhålla existerande institution.   

 Jag använder varken exhaustion eller conversion i min undersökning. 

Exhaustion innebär att institutioner stegvis bryts ned med tiden. Eftersom sexualbrottslagen 

inte har vittrat sönder eller avskaffats lämnar jag denna typ därhän. Conversion innebär att 

man tillskriver institutioner nya mål eller syften, vilket inte heller har skett eftersom 

lagstiftningen fortfarande syftar till att skydda den sexuella integriteten. 

I appendix följer en tabell där dessa typer konkretiseras. Med hjälp av denna 

teori och tillhörande tabell kommer jag att i den empiriska undersökning belägga vilken typ 

av förändring som har skett för den svenska sexualbrottslagstiftningen. Detta för att få en 

förståelse för hur det var möjligt att gå från en lagstiftning till en helt annan, trots att man 

länge var emot förändring. 
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Metodologisk ansats 
För denna uppsats kommer jag som metod att använda det som Esaiasson m.fl. kallar 

kvalitativ textanalys. Med denna metod tillskriver man visst material större vikt och 

analyserar relevanta utdrag ur dessa djupare än vid kvantitativ innehållsanalys där man ser till 

ett stort antal analysenheter (Esaiasson et al, 2012:210). Det material jag kommer att 

analysera är tre SOU (2001:14, 2010:71 samt 2016:60) samt två propositioner (2004/05:45 

och 2012/13:111). I samtliga dokument har man tagit ställning till om en samtyckeslag bör 

införas eller inte. Anledningen till att jag valt just dessa dokument beror på att man i dessa 

argumenterat för och emot en samtyckeslag. I de sexualbrottsutredningar och propositioner 

som föranlett SOU 2001:14 har inte denna fråga diskuterats.  

Med kvalitativ textanalys kommer jag att titta på relevanta delar ur dessa 

dokument för att försöka belägga hur inställningen till en samtyckeslag har förändrats med 

hjälp av mitt analysverktyg. Jag kommer därför medvetet borste från vissa delar av 

dokumenten som inte är av relevans för min uppsats.  

Med kvalitativ textanalys ställer man relevanta frågor till texten för att försöka 

belägga det bakomliggande tankemönstret (Esaiasson et al, 2012:210).  Det är just detta jag 

kommer att göra i den första delen av min undersökning. Här kommer jag att ta reda på hur 

det blev möjligt för samtyckeslagen att vinna stöd trots historiskt motstånd. Därför ställs 

följande frågor. Har man ansett att befintlig lagstiftning varit tillräcklig? Bör den vara tvångs- 

eller samtyckesbaserad? Var man benägen att förändra rådande lagstiftning eller behålla status 

quo? Har man föreslagit alternativa lösningar? Med denna analysram önskar jag finna svar på 

hur inställningen till en tänkt samtyckeslag gått från att vara negativ till positiv. 
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Undersökning  
I undersökningens första del kommer jag att i kronologisk ordning gå igenom det material jag 

valt för min uppsats. När jag gör detta kommer jag att ställa ett antal frågor till dokumenten, 

som nämnts i föregående kapitel. Genom att göra detta önskar jag ta reda på om det var så att 

man var mån att förändra lagen eller inte.  

Efter denna del kommer jag att beskriva den inkrementella förändring som skett 

inom institutionen med hjälp av tre av de typer som Streeck och Thelen har presenterat. 

Undersökningen, eller analysen, kommer alltså ske i två steg. Detta för att det ska bli lättare 

att dels följa idéerna och dels att kunna följa den stegvisa förändringen.  

 

I. En förändrad syn på sexualbrottslagen  
 

SOU 2001:14 

År 1998 beslutade regeringen att en straffrättslig kommitté skulle se över den rådande 

sexualbrottslagstiftningen och vidare komma med förslag angående förändring av lagen. 

Resultaten presenterades i SOU 2001:14 i vilken kommittén kom fram till att 6 kap i BrB 

borde ersättas (SOU 2001:14:12) 

Under rubriken Tvång och samtycke i en ny reglering av våldtäktsbrottet 

kommer kommittén fram till att det tvångsrekvisit som sexualbrottslagstiftningens första 

stycke bygger på inte bör tas bort. Man ansåg alltså inte att sexualbrottslagstiftningen skulle 

bygga på samtycke i stället för tvång. Detta på grund av att risken finns att fokus läggs allt för 

mycket på offret eftersom det gäller att ta reda på huruvida offret gett sitt samtycke till den 

sexuella handlingen eller inte (SOU 2001:14:13). Risken att fokus skulle riktas mot offer i en 

redan förödmjukande situation samt parternas tidigare förhållande ansågs vara för stor. 

Kommittén fortsatte med att hävda att en samtyckeslag skulle medföra 

tillämpningssvårigheter och inte skulle passa in i brottsbalkens systematik. Man ansåg att 

samtyckeslagstiftning inte var aktuellt.  

Däremot föreslog kommittén att kravet på tvång skulle mildras, med hänsyn till 

rättsutvecklingen skulle alltså straffansvar för våldtäkt även föreligga för mildare grad av 

tvång. Man föreslog då att 6 kap. 1 § BrB skulle omformuleras så att straffansvar kan utkrävas 

för gärningsmän som använt sig av olaga tvång3 (SOU 2001:14:15). Enligt tidigare 

                                                           
3 Olaga tvång ”Ett brott som innebär att någon genom misshandel eller hot tvingar en person att handla på 
visst sätt (eller låta bli att handla). Olaga tvång kan också vara hot om att, utan egentlig grund, åtala eller att 
anmäla någon för ett brott”” (Åklagarmyndigheten.se). 
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bestämmelser rådde krav på så kallat råntvång4 för att ett brott skulle rubriceras våldtäkt. I och 

med att man ansåg att ett lägre krav på tvång borde införas var man för en förändring av 

institutionen. Aktörerna uppmärksammade att det fanns ett problem med rådande lagstiftning, 

att skyddet för den sexuella integriteten och självbestämmandet inte var starkt nog. För att 

stärka den sexuella integriteten och självbestämmandet rätten förordade man en förändring av 

gällande lagrum. Kommittén ansåg det vara ett problem att straffansvar skulle bygga på 

råntvång i stället för olaga tvång då man menade att detta skulle hota den sexuella 

integriteten. Att då införa olaga tvång i bestämmelsen ansåg man skulle råda bot på en del av 

detta problem.   

 

”Kommitténs bedömning: För straffansvar för våldtäkt mot vuxna bör det också enligt 

en ny lagstiftning krävas att gärningsmannen med våld eller hot tilltvingat sig en sexuell 

handling. Däremot bör redan en lägre grad av tvång leda till straffansvar. Kravet på att 

det skall vara frågan ett s.k. råntvång bör alltså slopas” (SOU 2001:14:117).  

 

Värt att poängtera är att kommittén endast ser till brottet våldtäkt utfört mot vuxna i den 

bemärkelsen att de fyllt 15 år, samt att gärningsmannen beskrivs som man och offret kvinna 

(SOU 2001:14:118).  

Utredarna har i denna SOU vägt för- och nackdelar med en tänkt samtyckeslag. 

De jämför exempelvis en sådan lagstiftning med förbudet mot att aga barn (6 kap. 1 § FB), 

vilket har haft en normerande effekt på synen av barnuppfostran. En samtyckeslagstiftning 

skulle enligt kommittén kunna ha en liknande normerande effekt och på så vis stärka den så 

kallade kvinnofriden (SOU 2001:14:119). Man menar att lagstiftning byggt på samtycke skulle 

kunna stärka offrets position, alltså kvinnans position, vilket då stärker kvinnofriden och bidrar 

till jämställdhet kvinnor och män emellan (SOU 2001:14:119).  

 

”Unga kvinnor som vänder sig till kvinnojourerna vittnar om att de utsätts för starka 

påtryckningar och övertalningsförsök att gå med på samlag eller att acceptera olika 

sexuella handlingar som de inte vill medverka i. En lagstiftning om straffansvar för den 

som mot en kvinnas bristande samtycke skaffar sig ett sådant sexuellt umgänge skulle 

naturligtvis vara ett stöd för dessa kvinnor” (SOU 2001:14:119).  

 

                                                           
4 Råntvång ”Att någon tvingas företa en rättshandling genom tvång i form av ”våld å person eller genom hot, 
som innebär trängande fara” (Nationalencyklopedin.se) 
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Även om kommittén kom fram till att nackdelarna övervägde fördelarna för en 

samtyckeslagstiftning argumenterar de genom fördelarna ur ett genusperspektiv. Jag tolkar 

detta som att man ansåg att det rådande inte var önskvärt eftersom rådande lagstiftning inte 

tog kvinnofriden i beaktande. Däremot var man inte redo att övergå till att straffansvar skulle 

bygga på frånvaro av samtycke.   

I sin utredning tryckte kommittén på vikten att inte ta upp onödiga 

omständigheter i en rättsprocess, i detta fall att ifrågasätta den utsatta kvinnans klädsel och 

beteende under tiden för övergreppet (SOU 2001:14:122). Man poängterade speciellt 

förarbetena till 1984 år ändringar av sexualbrottslagstiftningen då man likställde 

inomäktenskapliga våldtäkter med utomäktenskapliga, alltså att straffansvaret blev samma för 

en man som förgripit sig på sin fru som för en man som förgripit sig på okänd kvinna (Prop. 

1983/84:105:20). Fokus skulle ligga på den objektiva karaktären av brottet och hänsyn till 

parternas tidigare förhållande skulle inte tas i beaktande vid dömande av brottet.  Kommittén 

uttryckte att denna syn är lika aktuell idag, alltså att kvinnans rättskydd inte ska försvagas på 

grund av hennes tidigare uppförande. Därför menar man att en samtyckeslag skulle innebära 

en tillbakagång i detta avseende eftersom en sådan lagstiftning skulle brottsutredningen 

nödvändigtvis inriktas på offret där hen (hon) då är tvungen att redogöra för hur samtycke inte 

givits (SOU 2001:14:122). Man ansåg att en sådan situation skulle kräva att man utreder hur 

kvinnan visat sitt samtycke och då också ta hänsyn till kvinnan och mannens tidigare 

förhållande för att få en bild om samtycke förelegat eller inte. Med detta sagt menade 

kommittén att det inte var möjligt att införa en sådan lag som motsträvar dessa ideal man ville 

uppnå med reformen 1984 (SOU 2001:14:123). 

Man befarade alltså att en samtyckeslag skulle kunna få en negativ normerande 

effekt om det blir så att brottsutredningen skulle komma att fokusera på offret. Man tänker sig 

att idén med en samtyckeslag skulle vara att verka allmänpreventivt alltså att individer 

undviker att begå ett brott eftersom detta kan innebära straffrättsliga konsekvenser. Däremot 

menade man att denna idé riskerar att gå i stöpet om detta resulterar i att den allmänna synen 

är att det är kvinnan som måste stå till svars och inte mannen. En samtyckeslag skulle då inte 

stärka kvinnans rättsliga position, snarare undergräva den än mer även om det inte var 

poängen med lagen. En samtyckeslag skulle i praktiken innebära oförutsägbara konsekvenser. 

Man menade att ”[s]teget är inte långt till att diskutera att offren får skylla sig själva” (SOU 

2001:14:123). Uppenbarligen har utredningen haft de samhälleliga strukturerna i baktanke, 

alltså att man var medveten om att de könsroller som råder i samhället skulle leda in lagen på 

en mer offerfokuserad väg. På så sätt använde kommittén genusperspektivet i sin analys mot 
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en samtyckeslag. Man ansåg att sådan fokus skulle vara ett utnyttjande av en redan utsatt 

person.  

Kommittén går vidare in på en rad tillämpningssvårigheter med en 

samtyckeslag, däribland fall där en part i förhållande ställt upp på samlag för husfridens skull 

samt fall där homosexuella män sökt upp platser där de vet att de kan träffa andra 

homosexuella män. Sådana fall hävdas medföra bevissvårigheter exempelvis i de förra fallen 

där man snarare skulle kunna mena att akten var en slags underkastelse och det förra där det 

kan hävdas att den homosexuelle mannen samtyckt till samlag genom att vistas på dessa 

specifika platser (SOU 2001:14:124). Kommittén pekade på risken att den homosexuelle 

mannen då inte skulle bli trodd eftersom denne valt att vistas på denna plats med målet att 

skaffa sig samlag. Ett samtycke skulle kunna anses ha förelegat. Vidare ser man problemen 

med att kartlägga ett samtycke om offret exempelvis varit berusat samt vid prostitution där 

man antar att den prostituerade samtyckt till samlag genom att sälja sina tjänster (SOU 

2001:14:124). Kommittén ger flera argument mot en samtyckeslag, de markerar klart sin 

misstänksamhet mot en sådan lagstiftning eftersom man ansåg att den skulle försämra 

kvinnans men också andra offers position.  

Även om kommittén kommit fram till att en samtyckeslag inte bör införas ansåg 

man att redan en lägre grad av tvång skulle innebära straffansvar för våldtäkt. Poängen med 

en samtyckeslag är att en person kan dömas för våldtäkt även om hen inte använt sig av hot 

eller våld. Att kommittén trycker på att en lägre våldsgrad ska tillämpas visar på att attityden 

till en samtyckeslag inte är helt negativ, trots att man argumenterat starkt emot den. Vi går nu 

vidare med den proposition som bygger vidare på denna utrednings resultat.  

 

Proposition 2004/05:45  

År 2004 överlämnade regeringen Persson en proposition angående en ny 

sexualbrottslagstiftning till riksdagen. I denna proposition föreslog man exempelvis att kravet 

på tvång skulle sänkas för att ett brott skulle rubriceras våldtäkt, likt i SOU 2001:14. Syftet 

med tänkt reform av 6 kap. BrB var att stärka den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten (Prop. 2004/05:45:1).  Däremot ansåg man att införandet av en 

samtyckeslagstiftning fortfarande inte var aktuellt. Utöver detta föreslog man bland annat att 

kravet på tvång vid våldtäkt av barn skulle tas bort, detta för att markera allvaret i sexuellt 

utnyttjande av barn.  

I kapitel 7.1.2 anges skälen till varför man ansåg att sådan lagstiftning inte var 

aktuell. Kommittén samt en majoritet av remissinstanserna förutom Brottsoffermyndigheten 
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höll med om att tvång fortsatt skulle vara det avgörande rekvisitet (Prop. 2004/05:45:37). Man 

ansåg att samtycke i teori var det man utgick ifrån och att om tvång förekommit är detta ett 

bevis på bristande samtycke. Detta höll också högsta domstolen med om i Nytt Juridiskt 

Arkiv (2004:231). Eftersom lagen redan anger situationer då samtycke förmodligen varit 

frånvarande ansåg man att detta redan var tillgodosett. Det verkar som att man tyckte att en 

samtyckeslag skulle vara onödig eftersom gällande rätt redan tog hänsyn till sådana 

situationer. Däremot går man vidare med att påstå att en samtyckeslag skulle vara en ”naturlig 

fortsättning av utvecklingen av den straffrättsliga synen på detta område” (Prop. 

2004/05:45:37). Synen på samtyckeslagen verkar i detta skede inte vara helt negativt. 

Problemet med en sådan lagstiftning ansåg man ligga i samtyckets definition. 

Samtycke skulle kunna innebära ett tyst inre samtycke menade man. Man befarade att 

förövare då skulle kunna bortförklara hur de säkerställt den andre partens frivillighet genom 

att hävda inre samtycke (Prop. 2004/05:45:37).  Fokus skulle då ligga på hur offret betett sig 

gentemot gärningsmannen innan samlag alternativt sexuell handling genomförts, samt kring 

offrets och förövarens relation. Detta beteende skulle då kunna tolkas som ett tyst inre 

samtycke, vilket skulle förskjuta brottsutredningens fokus från gärningsman till offer (Prop. 

2004/05:45:37). Man nämner kort den kritik som riktats mot våldtäktsmål där fokus lagts på 

offret i stället för gärningsmannen. Regeringen fruktade då att en samtyckeslag skulle 

förstärka detta.  

 

”Det vore enligt regeringen uppfattning mycket olyckligt med en sådan fokusering på 

offret och offrets beteende i anslutning till och under den aktuella gärningen. Enligt 

regeringen talar detta starkt emot att införa en våldtäktsbestämmelse som är baserad på 

offrets bristande samtycke” (Prop. 2004/05:45:38). 

 

Denna avslutande paragraf visar att detta resonemang är huvudargumentet i betänkandet mot 

en samtyckeslag. Som i SOU 2001:14 ansåg man att en samtyckeslag inte var aktuell i 

svenskt rättssystem i och med de negativa konsekvenser en sådan skulle kunna föra med sig. 

Däremot var man benägen att följa utredningens rekommendationer angående sänkt krav på 

tvång. Det verkar som att det fanns en idé om att den rådande lagstiftningen inte till fullo 

uppfyllde sitt syfte. Medan man inte var benägen att lagstifta om samtycke valde man ändå att 

införa en reform i gällande lag som karakteriseras av samtyckesidéer. Med detta sagt fortsätter 

propositionen sedan i ett stycke angående Bulgariendomen och huruvida det svenska 
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rättssystemet och rättstillämpningen lever upp till de åtaganden man hade och har gentemot 

Europakonventionen.  

I denna proposition föreslog också regeringen en reform av lagrummets första 

paragraf. I den dåvarande bestämmelsen rubricerades brott som våldtäkt om gärningsmannen 

använt sig av våld eller hot. Regeringen önskade nu införa en bestämmelse om utnyttjande av 

person i hjälplöst tillstånd. Detta skulle då täcka fall där offret blivit otillbörligt utnyttjad på 

grund av sömn, berusning, medvetslöshet, drogpåverkan, sjukdom, psykisk störning eller 

kroppsskada (Prop. 2004/05:45:8). Samtidigt som man menar att sexualbrottslagstiftningen 

fortsatt bör vara våldsbaserad ville man nu införa en bestämmelse för situationer där våld inte 

förelegat. Detta tillsammans med ett sänkt krav på tvång visar att samtidigt som en 

samtyckeslag inte var aktuell har aktörerna blivit färgade av essensen hos en sådan lag.  

 

SOU 2010:71 

År 2008 beslutade regeringen att tillsätta en utredare med uppdrag att se över 2005 års 

sexualbrottsreform, där man infört bestämmelsen för hjälplöst tillstånd samt sänkt kravet på 

tvång. Utredaren, rådmannen Nils Petter Ekdahl tillsammans med ett flertal experter, skulle 

också se över den då rådande lagstiftningen med syfte att bland annat finna belägg för om 

införande av en samtyckeslagstiftning var möjlig (SOU 2010:71:3). Oavsett om 

sexualbrottsutredningen kom fram till om en sådan lag borde införas eller inte hade de i 

uppdrag att ge förslag hur en sådan lag borde vara utformad (SOU 2010:71:15). Att man 

oberoende av åsikt i frågan var benägen att skissera hur en eventuell samtyckeslag borde se ut 

visar att inställningen till lagen skiftat. Hur som helst kom denna utredning fram till att en ren 

samtyckeslagstiftning inte borde införas. 

Utredarna anförde att en ren samtyckeslagstiftning skulle kunna medföra 

orimliga förväntningar på fler fällande domar. Man tror snarare att en lagstiftning med 

straffansvar grundat i bristande samtycke skulle leda till fler anmälningar, då brottets 

spektrum vidgas, men inte fler fällande domar. Samtyckeslagstiftningens styrka vilar alltså 

inte på fler fällande domar utan snarare på att lagen skulle kunna få en normerande effekt med 

tiden (SOU 2010:71:216). Utredningen argumenterar för vikten av detta i följande stycke:  

 

”Det är ett viktigt budskap från samhället att det inte är tillåtet att ha sex med en person 

som inte samtyckt till det. Den stereotypa bilden av våldtäkt som ett överfall utomhus 

överensstämmer inte med verkligheten. Den typen av våldtäkter står endast för en 
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mindre del av det totala antalet. I stället sker de allra flesta våldtäkter inomhus i någons 

bostad” (SOU 2010:71:208).  

 

Med detta sagt tar man vidare upp problematiken med att parterna i en våldtäktssituation ofta 

känner varandra på något vis, samt att dessa typer av övergrepp oftast inte leder till att offret 

har skador att uppvisa. Vilket gör det svårare för denne att yrka på våldtäkt. Utredarna anför 

då att en samtyckeslag skulle kunna medföra debatt kring vad som är accepterat och inte samt 

ge stöd för de offer som erfarit starka påtryckningar. Vidare nämner utredningen Amnesty 

Internationals attitydundersökning om våldtäkt utförd i Sverige. I denna framkom det att 

många i åldrarna 15 - 24 menar att en våldtäkt delvis kan skyllas på kvinnan om hon betett sig 

på ett visst vis innan gärningen (SOU 2010:71:209). Genusperspektivet är återkommande, jag 

tolkar detta som att utredningen menade att en samtyckeslag skulle kunna få god effekt i 

skapandet av ett mer jämställt samhälle. Däremot belyser man återigen, som i tidigare SOU, 

risken att fokus skulle skiftas mot offret, vilket är ett hot mot jämställdheten.  

Dock föreslog man en utvidgning av 6 kap. 1 § BrB 2 st.  Man önskade förändra 

andra stycket så att det inte bara är straffbart att utnyttja en person i hjälplöst tillstånd utan 

också en som står utan möjlighet att avvärja sexuella handlingar. Detta eftersom det fanns 

situationer som inte täcktes av rådande lag, exempelvis om offret utnyttjas på en för den 

okänd plats eller om personen varit alkohol- eller drogpåverkad. Med detta förslag önskade 

man utvidga hjälplöst tillstånd till att gälla situationer där den utsatta inte kan värna om sin 

sexuella integritet. Här finner vi tecken på att en idé om att sexuella relationer bör bygga på 

samtycke har bitit sig fast i och med att man nu är medveten om att det finns situationer där 

gärningsmannen varken använt sig av tvång eller hot för att skaffa sig sex.  

Utöver detta förordade man en förändring av sjätte kapitlets tredje paragraf. Här 

ansåg man att 3 § skulle vara samtyckesbaserad. Man föreslog alltså att införa en ny 

bestämmelse om sexuellt övergrepp. Alltså att om ett sexualbrott inte kan klassas som 

våldtäkt men däremot sexuellt övergrepp ska detta avgöras beroende på om samtycke funnits 

eller inte. Detta skulle då utgöra lagrummets tredje paragraf och då byta ut den tidigare 

bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Den tredje paragrafen 

var då menad att verka subsidiärt med den första i 6 kap. BrB och med detta bygga på 

samtycke (SOU 2010:71:18). Även om utredningen kom fram till att det inte var aktuellt att 

ersätta det rådande tvångsrekvisitet med ett samtyckesrekvisit vad gäller våldtäkt och sexuellt 

utnyttjande verkar det som att det skett ett skifte i inställningen till samtyckets nödvändighet.  
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Vid det här skedet hade man alltså upptäckt att det fanns fall som inte täcktes in 

av rådande lag, den var alltså inte tillräcklig. För sådana situationer nämndes exempelvis brott 

mot vuxna i utnyttjandesituationer samt situationer där gärningsmannen varken använt sig av 

våld eller hot. Utredningen menade att det var en brist att dessa brott inte rubricerades som 

grövre än sexuellt ofredande (SOU 2010:71:16).  Utgångspunkten för 

sexualbrottslagstiftningen skulle fortsatt vara sexuell integritet och rätten till sexuellt 

självbestämmande (SOU 2010:71:17). ”Frågan om det finns ett samtycke till en sexuell 

handling blir därför avgörande för om gärningen är ett sexualbrott eller inte” (ibid). För att 

skydda den sexuella integriteten menade man dock att det inte var självklart att välja en 

samtyckesbaserad lagstiftning över en tvångsbaserad, i stället menade man att lagen skulle 

kunna konstrueras på så sätt att den anger situationer då samtycke varit frånvarande.  

En betydande anledning till att man önskade införa denna förändring på 6 kap. 3 

§ BrB var att uppfylla kraven i artikel 3 och 8 i Europakonventionen, på det sätt de kommit 

till uttryck i den uppmärksammade Bulgariendomen5. Detta innebar alltså att varje sexuell 

handling som skett utan samtycke ska vara straffbara (SOU 2010:71:17). I och med detta 

syftade samtyckesrekvisit i 3 stycket att komplettera lagstiftningen för att på så vis uppfylla 

Sveriges åtaganden gentemot EU-lag. Även om man inte ansåg det möjligt att ersätta en 

tvångsbaserad lagstiftning med en samtyckesbaserad har inställningen gentemot en 

samtyckeslag förändrats. Genom dessa tänkta förändringar menade man att det i lagen ska gå 

att utläsa fall där samtycke varit frånvarande utan att konstruera denna på samtyckesrekvisit 

(ibid). Jag fortsätter nu med den proposition som följde denna utredning.  

 

Proposition 2012/13:111 

År 2013 överlämnade regeringen Reinfeldt proposition 2012/13:111 En skärpt 

sexualbrottslagstiftning till riksdagen. Med denna proposition önskade man få till stånd en 

stärkt lagstiftning för att än mer skydda den sexuella integriteten och självbestämmanderätten.  

I propositionens femte kapitel andra stycket anges skälen för regeringens bedömning av 

sexualbrottslagstiftningen och till varför man, även här, inte önskar införa en ren 

samtyckeslagstiftning. Intressant är att man här börjat tala om en så kallad ”ren” 

samtyckeslagstiftning. Det verkar som att man tagit fasta på utredningens förbehåll angående 

det så kallade tysta inre samtycket. Alltså att en ren samtyckeslagstiftning skulle innebära 

                                                           
5 2003 M. C. v. Bulgaria är ett uppmärksammat fall där en 14 årig bulgarisk flicka våldtogs av tre män. Dessa 
män gick sedan fria då man inte hade tillräckliga bevis för åtal. Flickan tog då upp sitt fall i Europadomstolen 
och männen blev sedermera åtalade för våldtäkt då flickan inte samtyckt till samlag (Stensson, 2014:13). 
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rena definitionsmässiga problem. Man anser att man ej bör ersätta den sexualbrottsmodell 

som bygger på tvång med en som bygger på ett samtyckesrekvisit. ”Avgörande för valet av 

regleringsmodell bör enligt regeringens uppfattning vara vilken reglering som framstår som 

den mest ändamålsenliga och rättssäkra för att uppnå syftet med kriminaliseringen” (Prop. 

2012/13:111:19).   

Till skillnad från utredningens rekommendation ansåg regeringen i denna 

proposition att tredje paragrafen angående sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning 

inte bör upphävas. Däremot var regeringen eniga med utredningen om att utvidga 

tillämpningsområdet av våldtäktsbrottet. I stället för lydelsen hjälplöst tillstånd önskade man i 

stället att det skulle vara ”straffbart att med en person genomföra ett samlag eller en sexuell 

handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att 

personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan 

drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till 

omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation” (Prop. 2012/13:24). 

Sexualbrottslagstiftningen syftar till att skydda varje individs rätt till 

självbestämmande kring den egna sexualiteten, alltså är det också avgörande om det funnits 

samtycke eller inte vid bedömning av sexualbrott. Man menade att samtyckessyftet blir 

tillgodosett genom att lagstifta kring situationer där samtycke kan antas vara frånvarande. 

Exempelvis om förövaren använt sig av våld eller utnyttjat en annan individs speciellt utsatta 

situation.  

Anledningen till att regeringen ville införa dessa lagändringar var att bidra till 

att varje persons sexuella integritet och självbestämmande ska respekteras. För att bibehålla 

en lagstiftning som skyddar detta menade man att det är viktigt att vara uppmärksam på ”om 

lagstiftningen är ändamålsenlig och tillräcklig” (Prop. 2012/13:111:26). Regeringen 

konstaterade, efter att ha följt upp 2005 års sexualbrottsreform, att det fortfarande fanns vissa 

brister i gällande lag (ibid). I det här fallet rörde det sig om det så kallade hjälplösa tillståndet 

vilket man önskade byta ut mot särskilt utsatt situation. Den nya definition var då tänkt att 

täcka fler scenarier där våldtäkt kan ha ägt rum men som inte finner stöd i lagstiftning. Man 

har alltså blivit medveten om att det finns situationer som inte täcks av rådande lagstiftning 

och är beredd att täppa till dessa luckor. Det kan vi se i följande uttalande: 

 

 ”En annan brist i lagstiftningen som utredning lyfter fram är att det beträffande  
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vissa situationer, där varken tvång eller utnyttjande förekommit, inte är kriminaliserat 

som ett allvarligare sexualbrott än sexuellt ofredande att genomföra en sexuell handling 

mot en persons vilja” (Prop. 2012/13:111:26).  

 

Här tar man exempelvis upp fall där offret mött gärningsmannens närmanden med passivitet. 

Man hänvisar här till medicinsk expertis och forskning där man kommit fram till att ett offer 

reflexmässigt ”spelar död” för att slippa utsättas för våld.  Vidare tar man upp så kallade 

erbjudande fall. Detta innebär att gärningsmannens utnyttjar en person i påtagligt trångmål 

genom att erbjuda sig att hjälpa denne (Prop. 2012/13:111:27). Utredningen som föranledde 

denna proposition (SOU 2010:71) tillika då sittande regering menade att det alltså fanns flera 

situationer som inte avspeglades i gällande lag. Detta förslag fick vidare stöd i riksdagen och 

därmed följde 2013 år sexualbrottsreform.   

 

SOU 2016:60 

År 2014 tillsatte regeringen en utredare med uppdrag att se över gällande 

sexualbrottslagstiftning. Senare under samma år kom utredningen att omformas till en 

parlamentariskt sammansatt kommitté där samtliga riksdagsrepresenterade partier var 

delaktiga. Delaktiga var också en rad experter, däribland Petter Asp, nuvarande justitieråd 

dessförinnan professor i straffrätt. Utredningen kom senare att anta namnet 2014 års 

sexualbrottskommitté (SOU 2016:60:13).  

  I den första delen av kommitténs åliggande angående översyn av 

våldtäktsbrottet skulle denna bland annat överväga om en ren samtyckeslagstiftning bör 

införas och därmed ersätta lagstiftningens tvångsbaserade rekvisit. I betänkandet framkommer 

det att det finns fall där det är svårt att bedöma om en våldtäkt har genomförts eller inte, 

exempelvis i de fall en person genomfört samlag med en person som inte ville utan att 

använda tvång eller utan att ha utnyttjat särskilt utsatt tillstånd (SOU 2016:60:15). I valet 

mellan att komplettera rådande lagstiftning och göra den mer tydlig eller att införa ett 

samtyckesrekvisit yrkade kommittén på det senare. Kommittén ansåg att straffansvar borde 

åligga "den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan 

sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag" (ibid). 

Kommittén framhöll att rådande lagstiftning inte var tillräcklig syftet att skydda den sexuella 

integriteten och självbestämmanderätten. Man menade att lagen inte var förmögen att 

tillgodose detta. Kommittén tar fasta på de situationer där gärningsmannen inte tilltvingat sig 

sex med hjälp av våld eller hot men där offret deltagit utan fri vilja. Även fall där 
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gärningsmannen inte utnyttjat en person i beroendeställning eller en person i speciellt utsatt 

situation (SOU 2016:60:179). Med tanke på att 2005 års och 2013 års sexualbrottsreformer 

inte skapat ett tillräckligt skydd var det enligt kommitténs mening nödvändigt att införa en 

samtyckesbaserad lagstiftning.  

 

”Syftet med att kriminalisera oönskade sexuella handlingar är – på samma sätt som med 

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

påverka människors värderingar och på så sätt understödja insikten att sexuella 

övergrepp är skadliga” (SOU 2016:60:177).  

  

Här trycker kommittén, likt uttalandena i SOU 2010:71, på den normerande effekt som en 

samtyckeslag skulle kunna få. Alltså att samtyckeslagen, till skillnad från nuvarande 

våldsbaserade lag, skulle kunna påverka människors sätt att se på sexuella relationer. Medan 

många förmodligen skulle hävda att sex ska bygga på frivillighet kvarstår faktum att 

våldtäkter förekommer. En samtyckeslag skulle då kunna bidra till ett mer jämställt samhälle 

där sex faktiskt bygger på egen vilja. Kommittén lyfter också de farhågor som togs upp i 

lagstiftningsärendet 2013, där man bland annat var rädd att en samtyckeslag skulle innebära 

godtycklighet i dömandet av sexualbrott, vilket skulle skada rättssäkerheten. Här utgick man 

från en så kallad ren samtyckeslagstiftning. För att inte riskera sådan godtycklighet föreslog 

man i denna utredning att det i en samtyckeslag ska finnas tydliga anvisningar om vad som 

definieras som frivillighet. Detta för att den juridiska processen inte ska riskera att fastna i 

tolkandet om vad som är konsensuellt och vad som inte är det (SOU 2016:60:180). Det så 

kallade tysta eller inre samtycket ska då inte räknas som frivillighet (SOU 2016:60:182). 

Som vi sett har man i de föregående utredningarna och propositionerna angående 

samtyckeslagstiftning iakttagit risken att fokus på offret skulle öka i samband med en 

samtyckeslag. I 2014 års utredning hävdar man att detta redan är en vanlig företeelse och att 

en samtyckeslag inte kommer att förvärra detta. Genom gediget lagstiftningsarbete skulle 

dessa tänkbara risker minimeras. I och med att våldtäkt kan begås utan våld eller hot enligt en 

tänkt samtyckesbestämmelse förordar utredningen avskaffande av begreppet våldtäkt (SOU 

2016:60:440). Beteckningen för det allvarligaste brottet föreslås av utredningen vara sexuellt 

övergrepp.  

 

II. Den inkrementella förändringsprocessen 
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I denna del av undersökningen kommer jag att kartlägga den stegvisa förändring som ägt rum 

inom sexualbrottslagstiftningen. Eftersom det har skett ett inkrementellt skifte kommer jag, 

som nämnt tidigare, att använda mig av Thelen och Streecks teorier om inkrementell 

förändring.  

I SOU 2001:14 föreslog man att för att kunna skydda den sexuella integriteten 

och självbestämmanderätten borde man införa ett lägre krav på tvång i 

våldtäktsbestämmelsen. Man föreslog därmed att man istället för att utgå från råntvång skulle 

utgå från ett så kallat olaga tvång. Detta tog man sedermera med sig i proposition 2004/05:45 

som följde denna utredning. Förutom ett lägre krav på tvång föreslog man i propositionen att 

införa en bestämmelse om hjälplöst tillstånd. Alltså skulle fall där gärningsmannen varken 

använt sig av våld eller hot komma att rubriceras våldtäkt. Eftersom propositionen fick stöd i 

riksdagen realiserades också dessa förslag och 6 kap. BrB kom att förändras till följd av detta. 

Några år senare, i 2008 års sexualbrottsutredning föreslog man bland annat att 

en samtyckesbaserad bestämmelse för sexuellt övergrepp skulle införas i brottsbalken, och 

därmed upphäva bestämmelsen angående sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. 

Propositionen som följde denna utredning motsatte sig förslaget om att avskaffa denna 

bestämmelse men föreslog däremot att hjälplöst tillstånd skulle bytas ut mot särskilt utsatt 

situation. Då denna proposition sedan vann mandat i riksdagen omformulerades lagen igen. 

Däremot ställde sig Sveriges advokatsamfund emot regeringens förslag med anledning att 

utvidgningen skulle kunna innebära en urvattning av begreppet våldtäkt. Detta på grund av att 

begreppet då skulle komma att täcka situationer där våld eller hot inte brukats (Prop. 

2012/13:111:25). Här kan vi se att vissa aktörer färgas av spårbundenhet, eftersom man ansåg 

att en mer vidtäckande definition skulle leda till inkoherens. Trots motargument från vissa 

tunga instanser kom speciellt utsatt situation ändå att arbetas in i lagen.  

I den senast utgivna utredningen angående sexualbrottslagstiftningen, SOU 

2016:60, har man föreslagit att en samtyckeslag bör införas, trots tidigare motarbete. 

Intressant är att samtliga riksdagsrepresenterade partier var delaktiga i denna utredning och att 

alla ställer sig bakom den. Stefan Löfven har vidare yttrat att en samtyckeslag kommer att 

införas (Larsson & Nilsson, 2017).  

Vad är det då för inkrementell förändring som bidragit till detta spårbyte? 

Sexualbrottslagstiftningen har, som vi sett, varit stigberoende eftersom man inte velat överge 

en tvångsbaserad lagstiftning. För att ta reda på vilken typ som har karakteriserat denna 

process tar jag fasta på 2005 och 2013 års sexualbrottsreformer. Med dessa reformer har man 

sänkt kravet på tvång samt utvidgat vilka fall som innebär straffansvar för våldtäkt. Trots 
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dessa reformer, som i sig lett till att fall där tvång eller hot inte förelegat kan definieras som 

våldtäkt, har man menat att en våldsbaserad lagstiftning är det bästa systemet. Samtidigt som 

man ansåg att sexualbrottslagstiftningen fortsatt skulle vara våldbaserad införde man i 

samband med dessa reformer situationer där våld och hot inte använts. Detta tillsammans med 

ett sänkt krav på tvång visar att samtidigt som en samtyckeslag inte var aktuell har aktörerna 

ändock blivit färgade av idéerna bakom en sådan lag. Enligt kriterierna för layering kan detta 

tolkas som en kompromiss mellan en våldsbaserad lagstiftning och en samtyckesbaserad. Som 

Advokatsamfundet pekar på, innebär sådana regeländringar att fall som egentligen inte 

avspeglas i begreppet våldtäkt kommer att rubriceras våldtäkt.  

Det tredje kriteriet för layering lyder ”Tänkt problemlösning leder till 

destabilisering av existerande institution”, alltså att en lösning på ett problem kan leda till en 

förskjutning i institutionens struktur och syfte. Även om syftet med tänkta reformer var att 

skapa en bättre lämpad lagstiftning utan att införa en samtyckeslag, vilket man inte ville göra, 

ledde reformerna på sätt och vis till att lagen har kommit att likna en samtyckeslag. Genom att 

lagstifta för situationer som i grund och botten inte anger fall där hot eller våld använts 

förskjuts lagen i en samtyckesriktning. Förmodligen var inte detta tanken med reformerna 

men dessa har möjliggjort för en samtyckeslag att vinna stöd, vilket den nu har gjort.  

Däremot kan dessa reformer ses som ett försök av respektive regering att 

motarbeta vad Thelen och Streeck kallar drift. Drift är en förändring som beror av att aktörer 

medvetet väljer att inte uppdatera existerande institutioner vilket på sikt kan göra dem 

omoderna eller skapa ett glapp mellan institutionens egentliga syfte och faktiska 

handlingsmönster. För att lagen fortsatt skulle upprätthålla sitt syfte att skydda den sexuella 

integriteten och för att inte låta lagen stagnera valde regeringarna att lägga förslag om att 

införa respektive lagändringar. Faktum kvarstår dock att dessa reformer banade väg för 

samtyckeslagen. Genom att hävda att exempelvis införandet av lydelsen särskilt utsatt 

situation i teorin innebar att man utgick från att samtycke måste föreligga för att en sexuell 

relation inte ska vara ett övergrepp anser jag att man funnit en kompromiss mellan en å ena 

sidan tvångsbaserad lag och å andra sidan samtyckebaserad. Denna klyfta i lagens lydelse och 

syfte skapar också, som Advokatsamfundet hävdade, en institutionell inkoherens.  

Medan sexualbrottslagstiftningen är och var våldsbaserad innebar dessa nya 

lydelser, som i sig innebar lagrum för fall utan våld och hot, en diskrepans mellan 

institutionens huvudsyfte och faktiska genomförande. Denna diskrepans ger, enligt 

förändringstypen displacement, möjlighet för avvikande system att få gehör. Eftersom den 
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rådande våldsbaserade lagstiftningen influerats av samtyckesidéer finns det anledning att tro 

att ett avvikande system, härmed en samtyckeslag, kan få genomslag.  

Det verkar som att den process som vi här har sett antingen kan kategoriseras 

som displacement eller layering. Däremot gäller ett kriterium för displacement att 

inkrementell förändring kan bero av att aktörer verkar för institutionella system som blivit 

bortvalda. Alltså att de återaktiverar latenta system som har satts åt sidan vid historiens 

början. När sexualbrotten lagstadgades 1962 valde man att straffansvar skulle föreligga om 

gärningsmannen använt sig av våld eller hot. Förmodligen konkurrerade inte denna tanke med 

en samtyckesbaserad lagstiftning. Därför verkar det orimligt att samtyckeslagen var ett reellt 

alternativ just då, tanken om samtycke har snarare växt fram på grund av missnöje över 

rådande lags misslyckande att få till stånd fällande domar. Med tanke på 2005 års och 2013 

års sexualbrottsreformers genomförande pekar processen på att det har rört sig om en 

inkrementell förändring av typen layering.  
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Diskussion och slutsatser  
Vad kan jag då säga om processen och inställningen till samtyckeslagen? I de utredningar och 

propositioner angående samtyckeslagstiftning som föranlett SOU 2016:60 har en majoritet av 

de inblandade remissinstanserna och sakkunniga ställt sig emot en samtyckeslag. Ett 

genomgående argument har, som vi sett, varit att en samtyckeslag skulle innebära ett oönskat 

fokus på brottsoffret. Man har menat att en samtyckeslag skulle leda till att frågor om offrets 

beteende och uppförande skulle stå i centrum. Ett annat ofta förekommande argument har 

varit att ett samtyckesrekvisit inte skulle passa in i brottsbalkens systematik, den skulle alltså 

bryta mot den juridiska tillämpningen och form. Vidare har man också pekat på risken att 

sätta allt för stor tillit till det allmänpreventiva.  

Argument för samtyckeslagen handlar om lagens normerande effekt, att denna 

skulle ge en klar signal till samhället att det oacceptabelt att skaffa sig samlag utan den andre 

partens godkännande. Trots gediget motarbetande av samtyckeslagen har 2014 års 

sexualbrottsutredning kommit fram till att den bör införas. Visserligen har regeringen inte lagt 

proposition om samtyckeslag än men med tanke på att alla riksdagsrepresentanter i 

utredningen ställer sig bakom en sådan är det inte orimligt att förvänta sig ett förslag om 

samtyckeslag inom den närmsta framtiden. 

    Så, hur kommer det sig att man i den senaste sexualbrottsutredningen yrkar på 

införandet av en samtyckeslag trots att man tidigare har argumenterat mot en sådan? Enligt 

historieinstitutionalismen blir det svårare att avskaffa en institution desto äldre den är och 

beroende på hur inarbetad den är i samhället. Idéperspektivet, däremot, belyser den makt som 

idéerna besitter över aktörer. Som framkommer i materialet har man ansett att 

sexualbrottslagen inte ger ett tillräckligt skydd för den sexuella integriteten, alltså har det 

rådande inte varit önskvärt.  Samt att få anmälningar leder till fällande domar, något även 

Sjölin kom fram till i sin studie om den engelska sexualbrottslagstiftningen. Hon menar, som 

nämnt i kapitlet tidigare forskning, att de brittiska aktörerna önskade införa en 

samtyckesbestämmelse i och med att kvinnor ofta avstod från att anmäla ofrivilliga 

närmanden och våldtäkt (Sjölin, 2015). I Sverige har lösningen varit att omformulera lagen 

för ökat skydd. Utredarna poängterar gång på gång att syftet med lagen är att skydda den 

sexuella självbestämmanderätten. Sällan belyses själva jämställdhetsproblemet, att 

majoriteten av sexualbrottsoffer är kvinnor och förövarna män. Denna upptäckt ligger i linje 

med Wegerstads resultat (Wegerstad, 2015). De olika remissinstanserna som medverkat i de 

presenterade utredningarna och lagförslagen har ställt sig mot en samtyckeslag eftersom de 

ansett att lagen som den ser ut nu är bättre. Däremot har man på det stora hela hållit med om 
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att lagstiftningens täckningsområde inte varit brett nog. Eftersom idéerna bakom en 

samtyckeslag ändock genomsyrat lagarbetet, med tanke på införandet av bl.a. särskilt utsatt 

situation och lägre grad av tvång för sexuellt utnyttjande, verkar det som att samtyckeslagen 

inte varit helt utklassad.  

Aktörerna har snarare varit färgade av spårbundenhet, det är lättare att hålla kvar 

ett gammalt system och omforma än att byta ut det. Omformuleringarna av sexualbrottslagen 

har varit möjliga eftersom de inte har hotat institutionen som är stigberoende i sig. 

Förändringen av lagen har följt den typ av inkrementell förändring som kallas layering, 

genom att mer samtyckesinfluerade formuleringar har lagts till i lagstiftningen. Denna 

layering innebär att steget från en tvångsbaserad till en samtyckesbaserad lagstiftning inte 

längre är lika stort, och på så sätt förklarar hur det kommer sig att man nu yrkar på införandet 

av en samtyckeslag.  

För att svara på frågeställningen om hur man nu yrkar på en samtyckeslag 

grundar sig i att idéer och institutionell förändring i denna institutionella förändringsprocess 

varit sammanlänkade. Samtidigt som att man i varje utredning och proposition innan 2014 års 

sexualbrottsutredning har argumenterat emot en samtyckeslag tycks den institutionella 

processen skapat rum för sådan. Det verkar som att man på utsidan har förkastat idén om 

samtycke men trots det inspirerats av den, eftersom både idén och lagstiftningen om vad 

våldtäkt betyder har förändrats över tid. Tidigare har våldtäkt strikt taget inneburit att en 

gärningsman brukat våld eller hot. I och med samtyckesidéerna har denna syn förändrats och 

man har försökt skapa en allomfattande lagstiftning utan att byta ut det grundläggande 

straffrekvisitet men till slut nått slutsatsen att det grundläggande straffrekvisitet också måste 

ändras. Enligt Wendt och Sutorius omformulerades den svenska sexualbrottslagstiftningen 

under 70- och 80-talet på grund av en ny modern syn på sexualitet (Sutorius, 2014) (Wendt, 

2002). På samma sätt som man då kom i underfund med att det var förlegat med en 

sexbrottslag syftandes till att reglera sexualitet, är det nu omodernt att tänka sig att en våldtäkt 

endast kan ske med hjälp av våld eller hot.  

Det är intressant i sig att ett institutionellt skifte blivit möjligt trots 

motsträvighet. För vidare forskning, däremot, anser jag att det skulle vara intressant att titta på 

om den utomparlamentariska sfären kan ha haft ett finger med i spelet. Visserligen har jag 

funnit belägg för att den inkrementella förändringen har gjort det möjligt för samtyckeslagen 

att få genomslag. Detta motsätter dock inte att det funnits andra faktorer som spelat in. 

Medlemsorganisationen FATTA kan tänkas ha påverkat processen. FATTA driver nämligen 

tesen att rådande lagstiftning bidrar till upprätthållandet av de patriarkala strukturer som råder 
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i samhället. De menar att ingen föds till våldtäktsman men att normer bidrar till skapandet av 

förövare (Fatta.nu). Organisationen har fått stor uppmärksamhet i politiken och i mediedebatt. 

Därför tror jag att det skulle vara fruktbart för framtida forskningsinlägg att undersöka 

utomparlamentariska bidrag.  
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Appendix  

Tabell 1: Institutionell förändring: tre typer av stegvis förändring 
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